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VED BESTYRELSEN

Vor forening
Elevforeningens bestyrelse modtager af og til udtryk for,
at det hele på seminariet er blevet så fremmed, at det ikke
er til at kende igen. Således skriver et medlem fra først i
tyverne: »Det O. S., der var engang, og som var mig meget
kært, er borte, men gemmes i min erindring .. .«. Tilfældet
er ikke enestående. Alle vi, der er kommet lidt op i årene,
kender vist til de følelser, og især da, hvis man ikke på nært
hold kan følge seminariets arbejde.
Det kan ikke være andet, end at meget forandres. Hvad
er ikke blevet forandret også alle andre steder — f. eks. ude
i vor skole — gennem de sidste 35 år; men havde det hele
stået stille, var det vist først rent galt.
Det er altså rigtigt: »Det O. S., der var engang, er borte«.
For den, der ikke trinvis har kunnet følge ændringerne, er
det et nyt O. S., selv om de gamle mure står endnu et par
år, om de da ikke forinden sprænges af trykket indefra.
Det er nye lærere, det er ny forstander, det er nye fag, og
det er gamle fag med et nyt indhold. Det er nye unge men
nesker. Der ligger en verdenskrig mellem dem og vor ung
dom. Borte er de åbne huse, de interesserede ikke, fordi
seminariet ikke længer er det samlende midtpunkt i elever
nes tilværelse. Det er ikke seminariets skyld. Borte er nem
lig også, og det er vel hele sagen, en hel tidsånd på arbejds
pladser, i hjem og i skole. Den lader sig ikke fange igen,
men vi må i stedet indpasse os i og så vidt muligt prøve at
forme den nye, så vi også kan være med der.
Og er det ikke netop under sådanne forhold, elevforenin
gen har sin største opgave, nemlig at være bindeled mellem
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tidligere elever og holde forbindelserne vedlige med semina
riet. Vort årsskrift går som en kæde gennem de mere end
50 årgange. Første og sidste led i kæden kan have svært ved
at forstå hinanden, men går vi gennem alle kædens led,
opdager vi jo snart, at forståelsen kommer. Så ser vi ud
viklingen, som den skal ses. Så kan vi i taknemmelighed
mod det gamle glæde os over det nye, som passer til den
tid. Så forstår vi bl. a. også, hvad der ikke har ændret sig.
Endnu myldrer lærelysten ungdom op og ned ad de slidte
trapper. Endnu er Kahytten tyk af røg og hede diskussioner
— og aviserne er stadig ikke lagt på plads. Endnu jamrer
violiner bag lukkede døre. Og til de store fester fyldes salen
til trængsel. Fru Henny Hansen forstår stadig ikke, at vi
alle kan få plads ved kaffebordene.
Endelig er da målet for seminariets arbejde det samme,
om også skolen flytter til gyldne sale: Unge mennesker skal
uddanne sig til at opdrage og oplære den nye slægt. Det er
det, vi står midt i, og elevforeningen må ikke svigte, om
den kan yde en håndsrækning til dem, der nu snart skal
begynde. Der er intet nyt i det.
Omskiftelserne må vi tage med, for de hører med, og
seminariet, som vi holder af det, er jeg ikke ængstelig for.
Mit største ønske for fremtiden er, at den nye børneskole,
der rejser sig i forbindelse med seminariekomplekset, må
betyde lige så meget for det nye, som den nuværende har
betydet for det gamle. Sker det, er vi vel kørt. Og det vil
jeg håbe, at elevforeningen også er.
Tak for året 1960!
Aage Ovesen.
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Redaktionelt
Redaktøren kan denne gang skrive kort — takket være
den omstændighed, at stoffet er stort og afvekslende. Det
nye seminarium er under udformning, og ved velvilje fra
seminariets rektor og skoledirektør Gregersen, Odense, er vi
i stand til bogstavelig talt at følge tilblivelsesprocessen.
Gamle venner har skrevet, og fra Addis Ababa har Poul
Banke givet os et aktuelt indblik i Haile Selasis stat.
Andre gamle venner må vi tage afsked med: Undervis
ningsinspektør Hans Jørgen Hansen, der både har været
festtaler og bidragyder til årsskriftet, og operasanger Lars
Boe, der i 1947 fortalte os om sin livsbane.
Sidste år havde vi ikke angivet kontingentets størrelse.
Vore medlemmer sendte det alligevel. Men for en ordens
skyld angives både her og til slut, at kontingentet er mindst
4 kr.
Vi må igen takke Frode Lund for en smuk serie teg
ninger.
Og så ser vi iøvrigt stadig frem til den tid, da vi skal
kunne mødes på det nye seminarium. Ind til da må elev
skriftet være vort bindeled, og derfor er indlæg fra alle
årgange velkomne.
Redaktørens adresse findes bag i årsskriftet.
Skriv så!
A. Th.
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Mindeord
Peter Bjerring
Der går svind i den livsglade flok unge lærere og lærer
inder, som i sommeren 1915 gik ud fra Odense Seminarium.
Vel op mod 10 er gået fra tiden over i evigheden. Den første
allerede i juleferien 1918 og den sidste i sommeren 1960. Det
var Peter Bjerring, en af vor klasses muntre sjæle. I en læn
gere årrække var han lærer ved skolevæsenet i Nakskov, men
blev så kaldet til overlærer og leder af en af skolerne i Kor
sør. Han besøgte mig, da han var inde at hilse på undervis
ningsministeren, og et par gange mødtes vi pudsigt nok
med vore skoler i Zoologisk Have, de større børn fra Korsør
og de mindre elever fra Ny Holte skole. Vi fik kun tid til at
veksle nogle ord med hinanden, vi skulle jo »være noget for
både kolleger og børn«. Men det var en fornøjelse at se
Peter som en munter og glad skoleleder, der færdedes ven
nesælt mellem kolleger og skolebørn.
Peter og jeg var elever i en meget stor klasse. Vi var vist
op mod 40 elever. Men det var en mærkelig levende klasse.
Der skete altid noget, og Peter og jeg var i den retning ikke
tilbageholdende. Peter var en glad sjæl, som gerne gik med
på en spøg. Der var en god tone i klassen, renfærdig og ven
lig. Vi var selvfølgelig uenige om mangt og meget, og i de
mange diskussioner i klasseværelset eller i kahytten sner
tede vi hinandens »pudserligheder«-------- uden at snerre
mod hinanden.
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O. S. var dengang---- som sikkert også i dag---------en
levende institution, stærkt præget af forstander Ejler Møllers
myndige og fru Møllers milde væsen. Vi befandt os godt
derude, der var godt at være, og for mit vedkommende
glæder jeg mig over, at jeg har let adgang til at dvæle ved
forstanderparrets grave på Sorgenfri Kirkegård.
Dagligdagen på O. S. var præget af uhøjtideligt samvær,
lærerne var elskværdige, dygtige og hjælpsomme. Der er vist
kun en af dem tilbage, lektor Leidersdorff, elegant i sin
dygtige undervisning.
Og så var der festdagene ved højtiderne eller ved årsaf
slutningerne, altid præget af stil og festivitas. Og ikke
mindst »ÅBENT HUS« i vinterhalvåret, hvor forstander
parret gæstfrit indbød til f. eks. foredrag af kendte mænd
eller kvinder eller til dans, hvor ikke mindst danske og
særlig svenske folkedanse livede op. Det var fornøjeligt,
men også anstrengende, men ikke præget af den livslede, som
i vore dage ofte præger moderne dans, hvor parrene lang
somt gnider sig frem på gulvet. Og så det fælles kaffebord
bagefter. Jo, det var glade aftener, som vi vel alle mindes
med glæde, selv efter næsten et halvt sekels afstand i tid.
»Vores klasse« samlede i efteråret og vinteren 1913-14
bidrag fra elever i klassen til et særligt hefte GABET (op
kaldt efter indløbet til Odense Fjord, hvortil klassen flere
gange foretog udflugter). Det var redigeret af endnu 2 virk
somme kammerater, Johs. Lindequist og Julius Junge. Jeg
mindes, at det morede alle, ikke mindst Peter Bjerring, som
bl. a. havde deltaget i en konkurrence i det ædle keglespil
oppe i Hunderup skov. Der var bl. a. også en tegning, som
han særlig faldt for: En scene ved eksamensbordet, hvor dr.
Sørensen (en meget kendt videnskabsmand dengang) var
censor og seminarielærer, den elskelige living afhørte vores
cand. phil. i, hvad man nu kalder for biologi. Carl Hansen,
hans borgerlige navn, sidder med en dejlig tulipan i hånden
og gransker den meget nøje. Herr living søger at lede Carl
på ret vej, uden held. Han kunne ikke mindes tidligere at
have set en sådan blomst. Og ved ihærdig hjælp fra lærer
living får han endelig fremstammet: Det er vist nok en kro
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kus. Vi morede os over denne historie og over den fortrin
lige tegning, og ikke mindst Peter Bjerring, som sad ved
samme bord nederst i klassen som Carl. Om Peter hedder
det bl. a. i GABET:

Hvem er han dernede i krogen, som staderer ivrigt bogen?

Ham med rynkerne i panden, brillerne på næsen,
jeg mener ham med det morsomme væsen?

De glade og muntre år på O. S. fik ende. Vi kom ud i den
travle hverdag, så kun sjældent hinanden. Dog samledes en
stor flok i juni 1950 (Peter var af særlige grunde forhindret
i at komme). På O. S. blev I budt hjertelig velkommen af
forstander Ejler Møllers ældste datter, som førte O. S. videre
efter sin alt for tidlige bortrevne mand. Og aftenen tilbragte
vi under fsetlige former i »Skoven«.
Til gamle kammerater sender jeg en hjertelig hilsen med
tak for fælles glade ungdomsår. Og til O. S., dets forstander
og lærerstab ønsket om, at der altid i seminariets høresale
må samles en ungdom, som er lige så glade ved deres ud
dannelsesår, som klassen 1912—1915 var og er.
Årene rinde, tiderne svinde,
vi vil jo spredes, hver vil få sit.

Dog, hvis vi mødes atter i livet,
sammen vi mindes tiden, som gik.
(Qui) i Gabet.

Holte, den 25. januar 1961.
Einar Skov.
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Lars Bo
var min klassekammerat og
vi tog eksamen 1906. Han var
en gårdmandssøn far Assensegnen. Vor afgangsklasse var
det første hold seminarister,
forstander Ejler Møller og
Thomsen dimitterede, og vin
teren var den første med de
såkaldte lørdagsaftener med
foredrag, kaffebord, under
holdning og sanglege, og her
var Lars Boe en af de stadig
optrædende med sin kønne
lyse tenor. Ved Boes eksamen
bemærkede vor lærer i sang, klokker Nielsen, at eksami
nanden kunne synge lidt solosang. Straks ved prøven derpå
rejste censor sig op i sædet og sagde: Vil De gerne have et
kursus i sang til sommer? Og dermed var hans fremtid som
sanger startet. Det var særlig departementschef Weyse, der
stod bag Boes uddannelse — og han debuterede som Don
Jose i Carmen på Det kongelige Teater. Forstander Møller
og frue overværede debutten og var vært for Boe og feriekursussøgende kammerater nogle dage senere, hvor jeg
havde den glæde at være med.
Det er en selvfølge, at Boe var en selvskreven gæst og
sanger ved elevforeningens påskesammenkomster. Tilfæl
digt traf jeg min gamle kammerat på gaden i Århus. For
at få tilskud til økonomien sang han da på pavillonen Riis
Skov.
Han åbenbarede med årene en efter sigende blandt
jydske bønder fænomenal hesteavlerforstand — og sidste
gang, vi hilste på hinanden, var til det jydske ungskue i
Skanderborg, hvor han da ledede Det kongelige Teaters
skuespil i Skanderborg dyrehave.
Lars Boe og jeg kom meget sammen, medens vi læste på
seminariet. Han har besøgt mig i mit hjem, hvorimod jeg
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aldrig har været i hans. Han var en prægtig, uegennyttig
kammerat. Hans pædagogiske evner i hans kortvarige tid
som lærer kender jeg ikke. Men den har sikkert været præget
af hans gode hjerte over for hans elever som over for alle
vi, der hørte vort gamle seminarium til og navnlig vi, der
kunne regne os til og var hans klassekammerater.
Mellerup.

Mere om Lars Boe vil findes i årsskriftet 1947, hvor han
selv fortalte sit livs historie.
red.

Anna Larsen, Hessum
Onsdag den 6. juni 1960 afgik lærerinde, frk. Anna Han
sen, Hessum, efter et kortere sygeleje ved døden på Odense
amts og bys sygehus.
Sorgen bredte sig i det lille skolesamfund og blandt bør
nene, da dødsbudskabet nåede frem.
Frk. Anna Hansen havde i en sjælden grad i en hel men
neskealder levet sammen med sine børn og sit sogn. Med
kærlighed og forståelse gav hun igennem 43 års virke de
mindste børn deres første skolekundskaber, og der blev gen
nem denne gerning knyttet bånd, der bandt for hele livet.
Hun tog børnene ved hånden og vandt sig derved en plads
i forældrenes hjerter.
Dygtig i skolen, aldrig sparende sig selv — og levende
interesseret i alt, hvad der rørte sig i samfundet, navnlig i
sociale og kulturelle spørgsmål, blev hendes liv et rigt liv,
både for hende selv og andre.
Særlig interesse havde hun i litteratur og teater, der var
med til at give hendes liv fylde og indhold. Hun udvidede
stadig sine kundskaber og var i besiddelse af en omfat
tende viden.
Frk. Hansen var et trofast menneske, tro i sin gerning,
tro mod sine venner og tro mod sig selv.
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Kollegerne i kredsen satte stor pris på denne gode kol
lega, og de belønnede hende ved i en årrække at vælge
hende som formand for Lunde herreds lærerkreds, et hverv
hun satte stor pris på, og som det den gang ikke var særlig
almindeligt at tildele en kvinde.
Frk. Hansen havde bevaret sit smukke barndomshjem
i Rynkeby ved Kerteminde. Hun hægede om forældrenes
minde ved at holde dette i den skønneste orden, og der var
næppe en lørdag-søndag året igennem, hvor hun ikke var
i hjemmet. Hun havde glædet sig til at nyde sit otium der,
når hun log afsked med sin lærergerning i Hessum.
En stor glæde og oplevelse nåede hun, før døden rev
hende bort, hun var som ældste deltager med et rejseselskab
til Rom i påsken 1960. Den tur nød hun som ingen anden.
I dyb ærbødighed og stor taknemlighed vil børn, forældre,
venner og kolleger mindes denne stoute og gode kollega.
Æret været hendes minde.
E. Rasmussen, Otterup.

H. H. Petersen
hørte foreningens gamle medlemmer. Ved flere lejligheder
har han hjulpet redaktøren, når det gjaldt nekrologer over
kammerater fra hans årgang. Nu skrives hans egen.
Han havde sin lærergerning i Odense fra 1916 til 1954 og
var i den tid mest på Østre skole. Han var en meget vidende
lærer og en god fortæller. Han havde sans for humor, og
det er en god egenskab i klassen. Kollegerne satte pris på
ham, ikke mindst for hans mange historier fra soldaterog skoleliv.
1 nogle år var han formand for sin skoles lærerråd, og
han holdt af skolen og dens elever. Han fulgte den, så
længe han kunne. Men efter sin afgang plagedes han meget
af gigt og var de sidste år lænket til sit hjem. Han led meget,
men var dog venlig og hjælpsom.
Vi mindes ham også her.
A. Th.
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H. I. Hansen
Undervisningsinpektør Hans
1. Hansen var elev på Odense
Seminarium. Herfra dimitte
redes han i 1911 efter at have
taget første del af lærereksa
men fra Vinthers Seminarium
i Silkeborg; mellem 1. og 2.
del arbejdede han som vinter
lærer. De påvirkninger, han
fik i litteratur i sin seminarie
tid af forstanderne P. J. M.
Vinther og Ejler Møller, har
Hans I. Hansen videreført i
sine læsebøger og i sine pædagogiske vejledninger: Læsefag
og Læsning, Dansk Læsning og Om Undervisning i Littera
tur. Hans I. Hansen har arbejdet med de fleste af skolens
fag, så han havde dyb forståelse af fagene og deres metodik,
han var derfor en skoleleder, der kunne støtte og vejlede
den unge lærer, der trådte ind i skolearbejdet. Fagene dansk
og historie blev de fag, hvor hans arbejde mærkedes stærkest.
Elever fra Odense Seminarium vil endnu huske det røde
hæfte: Børnenes Læsehæfte ved Ejler Møller, seminariefor
stander, og Hans I. Hansen, realskolelærer, Jyderup. Det var
Ejler Møller, der sammen med den unge lærer i 1915, sam
lede sig om opgaven at lære børnene en smuk oplæsning.
Mange elever fra Odense Seminarium vil endnu mindes de
gode resultater, børnene nåede i oplæsning. I Dansk Læse
bog lever denne del af danskundervisningen stadig i af
snittet: Øvelsesstof. For Hans I. Hansen blev oplæsningen
ikke et mål, men en hjælp til støtte for forståelsen af ind
holdet. Hans store indsats i danskundervisningen var at
give eleverne en større menneskelig forståelse gennem de
personer, som børnene mødte i den gode litteratur. Han
viste her en genial sikkerhed til at finde stof fra prosa og
poesi og kæde det sammen til centralemner, som belyser sider
af menneskeliv og dansk kulturliv.
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Hans I. Hansens evne til at finde det værdifulde i et stykke
litteratur kender mange, der har hørt ham som instruktør.
Stærkest kom det frem, når han underviste en klasse på
skolen i Nr. Aaby. Hans I. Hansen ejede en egen evne til at
finde det væsentlige og værdifulde i litteraturen.
Denne evne til vurdering var Hans I. Hansens stærke
side — også når det gjaldt andre områder end litteraturen.
Han kunne se de gode sider ved nye undervisningsformer,
som skolen måtte tage med i sit arbejde, men han havde en
lige så sikker fornemmelse for det, som kun havde nuets
værdi. Dette kom stærkt frem i foredraget: Er opdragelsen
blevet vanskeligere? som Hans I. Hansen holdt ved elevfor
eningens sammenkomst 2. påskedag 1951.
I slutningen af foredraget pegede Hans I. Hansen på den
opgave, opdrageren har, at forlænge de unges korte erfa
ringer med historiens lære, hvor der også må tales om en
forsoning mellem mennesker. I slutningen af foredraget
citerede Hans I. Hansen fra Matthæus 7,12: »Alt, hvad som
helst I vil, at mennesker skal gøre mod Eder, således skal I
gøre mod dem; thi dette er loven og profeterne!« og føjede
hertil: overfor tidens tendens til at lade det, vi kalder det
aktuelle, rette på de evige tanker, foragte, forkaste eller blot
glemme dem, må vi fastholde, at sagen nu engang er og
altid vil være den stik modsatte: det er de evige tanker, der
skal styre menneskeheden gennem det aktuelles malstrøm.
Store linier har altid præget Hans 1. Hansens tanker om
mennesker og skole. Derfor vil mindet om ham leve længe.
Chr. Pedersen.
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Dimissionstale juni 1960
Rent objektivt set er naturligvis årene i løbet af Deres
uddannelsestid lige lange; men subjektivt følt er der noget
af et digebruds acceleration over den sidste del af uddannel
sen, og nu sidder altså vore dimittender, der for henholdsvis
5, 4 og 3 år siden betroede os deres uddannelse, her og er
færdige med det første afsnit af deres vej mod en lærer
gerning. Jeg synes, det er så kort tid siden De kom, og nu
skal vi allerede tage afsked med Dem.
Når man således står og sei' ud over en flok dimittender,
slår det mig altid, hvor stort et ansvar det egentlig er, at sam
fundet lægger på så unge skuldre. Det samme samfund, som
i så udpræget grad har slået ring om Dem og beskyttet Dem
gennem deres opvækst, træder nu med et slag tilbage og
trækker Dem ind i den ansvarshavende kreds, der skal cen
tre sig om de nye generationer, placere Dem med et vidt
gående personligt ansvar midt i den urolige, debatterende
og i udpræget grad uafklarede skolesituation. Nu skal De —
ofte uden anden støtte end Deres egen sunde menneskefor
stand — træffe beslutninger, der griber ind i andre menne
skers verden på en ofte dybtgående måde.
Det skal siges i år, således som det har været sagt ved hver
eneste dimission hidtil: Det er en svær og krævende opgave,
De har valgt. Der vil blive stillet større krav til Dem end til
de fleste af deres jævnaldrende i det danske samfund. Me
get vil blive Dem betroet, og meget vil der blive krævet af
Dem. De får nemlig en gerning, hvis resultat eller ikkeresultat næsten udelukkende afhænger af Dem selv. Skolen
er nemlig — og det kan ikke siges ofte og klart nok — en
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eneste ting: skolen er sine lærere. Alt det øvrige, alt det ydre
har stor betydning, men kun i kraft af, at det har betydning
for lærernes trivsel og dermed for deres indsats. Skolens
arbejde: opdragelse og undervisning, med særlig tryk på
opdragelse, hviler helt og fuldt på menneskelig basis, på
sine lærere. En skole, der har gode lærere, er en god skole,
en skole, der har dårlige lærere, er en dårlig skole.
Jo mere denne lanke — primitiv og ukompliceret som den
er — trænger ind i os, des mere føler man læreruddannelsen
og alt, hvad dens er, som noget centralt. Det er først i de
allersidste år — man kan vel opregne åremålet på den ene
hånds fingre — at man kan skimte dybere forståelse for
dette forhold i samfundet og i dettes altid vågne øre og
øje: pressen.
Vore danske seminarier har i en meget lang årrække
fået lov til at ligge hen under vilkår, der bygningsmæssigt
og økonomisk underskred det forsvarlige, og den virkelige
indsats i dansk læreruddannelse er gennem en meget lang
årrække formidlet af private mennesker og halvprivate
sammenslutninger. Vort første private seminarium var jo
seminariet på Brahetrolleborg, der blev oprettet i 1794 med
støtte fra Odense kommunitet, og i 1821 var der forslag om,
at al dansk læreruddannelse skulle være privat. Helt så
ledes gik det jo ikke, men dansk læreruddannelse har i hele
sin udvikling været et samspil mellem det private og det
statslige initiativ. Yderligere er i de senere år en tredie
faktor: kommunen kommet med, især under indtryk af
lærermangelen og dennes næsten katastrofeagtige følger
for dansk opdragelse.
Debatten om skolens struktur og opbygning er ebbet ud,
og den pædagogiske debat har samlet sig om skolens
indhold og målsætning, ligesom debatten i begyndelsen af
halvtredserne samlede sig om et modsætningspar: delt eller
udelt skole, er der også et modsætningspar i den øjeblikke
lige diskussion: det specielle og det almene.
Samtidig med, at man åbent må erkende, at vore skoler og
dermed vore seminarier er ved al sprænges under del dobbeltpres, som spændingen mellem det almene og det specielle

17

sætter dem i, må man også indrømme, at det som grund
tanke alligevel er rigtigt, idet det simpelthen er tidens siInation, man kunne næsten med el lidt overspændt udtryk
sige tidens skæbne.
Vore børn, landets kommende arbejdende befolkning skal
i kraft af deres arbejde være specialister, og i deres egen
skab af mennesker skal de orienteres alment, og dette er
vores opgave, skolens opgave.
Den megen tale om det ansvar, der er knyttet til lærer
gerningen, er yderligere intensiveret i vore dage. Årsagerne
hertil er mange.
Lærerens gerning vender sig i dag mod hele befokningen.
Det er for os alle en selvfølge, at ethvert barn skal gå i skole.
Vi har alle selv gået i skole, og det, der er vigtigere for os
end os selv, nemlig vore børn, skal også gå i skole.
Men læreren skal ikke alene opdrage hele befolkningen
og undervise den, når den er blevet voksen. Han skal også
opdrage befolkningen til selv at styre landet. I et så gennemdemokratiseret land som Danmark har enhver borger med
ansvar for landets styre, og skikkethed til at bære dette an
svar kan kun opnås, hvis der sigtes derimod lige fra barn
dommens tid.
Ordet opdrage bliver ved at dukke op — ordet undervise
glider i baggrunden. Det er hovedtendensen i den moderne
lærers arbejde, at han bliver en opdrager mere end en un
derviser. Det ligger i hele samfundsopbygningen; gradvis
flyttes opdragelsens tyngdepunkt over imod skolen.
Kirken har mindre andel i opdragelsen end tidligere, og
erhvervene, der havde megen opdragende indflydelse gen
nem forholdet mester-lærling, ser nu dette forhold er
stattet af de upersonlige organisationsmæssige kanaler, der
vel nok må anerkendes som en nødvendighed, men som ofte
rummer en kulde, der er uden opdragende virkning.
Men også al børneopdragelses naturlige sted: hjemmet
får under den moderne industrikultur mindre mulighed for
at yde denne indflydelse. Skolen gør, hvad den formår for
at holde tingene på deres plads, for eksempel gennem det nye
og efter min mening vigtige fag: familiekundskab; men
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mange ydre faktorer, måske først og fremmest mødrenes
udearbejde gør alligevel, at opdagergerningen mere og mere
glider over til skolen, således at man i hjemmet regner med,
at lærerne, der jo er pædagogiske fagfolk, tager sig af
børnene.
Hvis det er rigtigt, at lærergerningens tyngdepunkt glider
fra at undervise over til at opdrage, så er det også rigtigt, al
gerningens ansvar bliver endnu større. Dygtig undervisning
stiller krav, ja stiller store krav; men det er inden for
områder, hvor tingene dog kan måles og vejes. Dygtig under
visning kræver stor faglig viden, sikkert kendskab til undervisningsteknink og en bred pædagogisk orientering. Men op
dragelse kræver endnu mere. Opdragelseskravet bringer
spørgsmålet om lærerens person, hans egne synspunkter,
hans indstilling og hans moralske kvalitet i centrum, for
intet kan bringes til vækst hos andre, som ikke gror i læreren
selv.
Denne opdragende gerning kan ikke udliciteres til deling
blandt en skoles lærere. Kravene er ikke opfyldt ved, at
alene en religionslærer tager sig af udviklingen af børnenes
kristelige og etiske sans, en naturfagslærer af deres udvikling
af kærlighed til naturen og en historielærer af udviklingen
af kærlighed til folk og land.
Man kan fremstille en bil på et samlebånd. Hver arbejder
tager sig af sin del af funktionerne og behøver ikke at be
kymre sig om sine kammeraters opgave. Resultatet bliver
alligevel, hvad vore gader og veje klart fortæller os, værdi
fulde og fuldt ydedygtige produkter. Men således er det ikke
i skolen. Det, der skal gro frem, kan ikke ligge som me
kaniske sammenføjninger i barnets sind. Da det er vækst og
liv, der her er tale om, skal det gro sammen til en sammen
hæng i barnets liv; men det kan det ikke, hvis det ikke er
til stede som sammenhæng i de mennesker, der skal opdrage
barnet.
Skolen er læreren, og De er læreren. De er altså skolen.
Ansvaret er Deres på godt og ondt.
Skolen er i høj grad ude for bedømmelse udefra. I højere
grad formodentlig end nogen anden samfundsinstitution.
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Og skolen er Dem. Hver eneste af Dem bærer ved sine hand
linger og igennem sit arbejde ansvaret for den skole, hvor
De arbejder, ja i sidste instans for hele skolen. Mit ønske
for Dem her på Deres dimissionsdag er det, at De ranke
må gå ind under Deres gernings ansvar, og at arbejds
glæde og arbejdslykke må følge Dem på Deres vej.
Per Mogens Hansen.
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Om linielæsning
i naturhistorie og geografi

»Denne undervisning tilsigter at give en dyberegående
undervisning med særligt sigte på folkeskolens højere klas
ser, herunder eksamensafdelingerne.«
»Der lægges vægt på mere selvstændigt arbejde med fagets
hjælpemidler i videre forstand, herunder kildemateriale.«
Så vidt loven og profeterne. løvrigt giver bekendtgørelsen
os frie hænder med hensyn til valg af arbejdsstof og metoder,
en frihed der lejlighedsvis næsten kan føles som en byrde.
Der kræves således, at eleverne skal bestå en eksamen; men
denne eksamens krav, omfang og form overlades det stort set
til lærerne selv at fastsætte.
Og hvad har vi så at bygge vort arbejde på? Vi har kund
skaberne fra seminariets obligatoriske undervisning i fagene.
Af tid har vi 6 timer om ugen i 3 år, teoretisk 720 timer
eller 360 til hvert af fagene. I praksis bliver det dog kun
(på grund af skemafrie arbejdsdage, vikarperiode, læseferie
m. m.) til ca. 200 timer til hvert fag.
Og hvad laver vi så? — Vi tager os tid til meget forskelligt,
men hele tiden »aner vi barnets ansigt bag ruden« d. v. s. vi
arbejder stedse under ansvar over for spørgsmålet: Hvad
har en lærer for større børn brug for af kundskaber, fær
digheder og udsyn?
Jeg nævner først nogle af vore mindre traditionsbundne
arbejdsopgaver. Af min samling hefter af »Vor viden« eller
»Naturens verden« udvælger jeg en artikel til hver elev
med denne besked: 1) sæt Dem ind i artiklen, 2) giv et
mundtlig referat af det væsenligste i den, 3) lav et kort
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uddrag eller nogle noter til diktat for Deres kammerater. —
Eller denne opgave. Vælg en rejsebeskrivelse eller en »dyrebog«, læs den og skriv en anmeldelse beregnet på bladet
Folkeskolen, som overlader Dem en spalte. -— Eller: find
i en bog med rejse-, natur- eller dyreskildringer kortere
afsnit, der egner sig til højtlæsning eller arbejdsopgaver
for en klasse større børn, og som viser et eller andet karak
teristisk for det omhandlede land, dets folk, erhverv, klima,
dyreliv, flora eller lign. — Eller: Vælg blandt billederne
i en rejsebog eller blandt Deres egen samling af udklip så
danne billeder, der kunne bruges som lysbilleder. Hvad
vil De bruge dem til (klasse og emne) ? og hvilken tekst vil
De ledsage dem med?
Disse opgaver løses hjemme; resultaterne drøftes på
klassen.
Opgaver af denne art skulle tjene til at indstille den vor
dende lærer på en vis faglærer-mentalitet, så at han ser
på et landskab eller læser sin avis med geografiske briller,
ser på naturen med en biologs øjne — kort sagt lever sig
ind i fagenes specielle atmosfære.
Når vi på denne måde har tumlet os frit i nogen tid, så
vi føler trang til mere fast grund under fødderne, tager vi
fat på de dele af fagets områder, som vi ikke har nået at
gøre nok ved under den obligatoriske læsning: Latinameri
ka, sporeplanter, sangfugle, tropiske kulturplanter eller
hvad det nu kan være. Her går vi naturligvis grundigt til
værks med støtte af de håndbøger eller anden særlig fag
litteratur, vi kan skaffe os. — En fortrinlig bog: Bourliere:
»Sæder og skikke i dyrelivet« er indgået som fast arbejds
stof. Den giver udsyn mod hidtil oversete sider af zoolo
gien samtidig med, at vi får en god oversigt over patte
dyrenes livsformer.
Og hvilken eksamensform skal så alt dette ende med? Ja,
vi opgiver naturligvis et læst pensum. Men ønskeligheden
af, at arbejder fra vor hverdag kan tælle med og have en
slags årskarakter-virkning, peger henimod (hvis der ikke
fra højere sted dukker bestemte direktiver op) en eksamen,
der foregår sådan:
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Geografi: 1) Et bredt spørgsmål til eksamination uden
forberedelsestid (skovtyper i Asien. Sydamerika som råstof
leverandør. Hvid mands indsats i Afrika fra Livingstone til
de Gaulle).
2) En samtale med eleven om hans arbejde med et valgt
speciale. Dette kan have ført til en afhandling eller ialfald
til materialet til en sådan.
3) Censor og eksaminator gennemser arbejdsmappen, hvori
alt skriftligt fra de tre år er samlet. Kvaliteten af dens ind
hold tæller med ved fastsættelsen af karakteren. Eleven med
bringer også hvad han måtte have samlet af mineraler, bjerg
arter o. lign., billeder, egne fotos, tegninger o. s. v.
Hvad Naturhistorie-eksamen angår (nu hedder det for
resten biologi. Det er da meget finere. Ikke?) imødeser vi en
bestemmelse, der vil forlange:
1) En praktisk opgave med 48 timers forberedelsestid,
hvorunder eleven selv samler sit materiale. Jeg tænker mig
noget i denne retning: Blomsterplantefloraen på den og den
bakke. Dyrelivet i det og det vandhul med særligt henblik
på et eller andet.
2)
Et spørgsmål i det læste pensum uden forberedelsestid.
Som man ser: der er sandelig nok at tage fat på. Og
lad mig så få luft for et par små suk: Det første angår
misforholdet mellem, hvad man venter sig af os og den tid,
der er os givet. Det andet lyder: Ja, man må jo fromt mod
tage de elever, der melder sig. Videre: sammenlæsning
mellem elever i to klasser er ikke heldig. Og det værste:
kontaktmulighederne til den levende natur er alt for små.
De to sidste suk har som hovedårsag denne, at mit embeds
område, ligesom en andesteg, er for lille til to, men lovligt
stort for een mand.
Men de positive sider vejer godt til: Man har lejlighed til
personlig kontakt med hver enkelt elev. Vi er ikke flere,
end at alle kan give deres besyv med, og at alle kan få
en aktiv rolle. Og eleven har her en fin lejlighed til at følge
og deltage i faglærerens ufortrødne arbejde med at følge
med i sin videnskabs landvindinger, så han stadig be
stræber sig på at være på højde med sine fag, disse dejlige
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undervisningsfag, hvis form og overflade aldrig er helt ens
fra år til år.
Slut for denne gang! Jeg tilføjer som en lille hilsen til
alle mine gamle elever dette prøvede råd: Er du ikke til
freds med dit arbejde, prøv så at gøre det noget bedre,
så skal du se, hvor det hjælper.
Povl Hammer.
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Pædagogisk kavalkade
med kommentarer

Causeri af forstander Harald Smith

Kavalkade betyder to ting: 1) et festligt rytteroptog og
2) en oversigt eller et historisk tilbageblik over en række be
givenheder.
1 mil valgte emne vil jeg især anvende ordet i den sidsle
betydning, det jeg dog også billedligt vil tale om »ryttere«,
nemlig nogle af de personer, hvis navne er knyttet til den
nyere pædagogiske udvikling inden for det tidsrum, jeg har
kunnet overskue. Det allernyeste på pædagogikkens om
råde medtager jeg ikke, for det er endnu ikke historie, og
det »gode gamle« bliver der desværre heller ikke megen
plads til.
Så meget til indledning.
Og så tager jeg fat på min kavalkade-reportage. Jeg
prøver i nogle erindringsglimt al indfange enkelte iøjne
faldende skikkelser i optoget, som var med til at føre os
henimod det Irin på udviklingens vej, hvor vi nu befinder os.
Det bliver et broget billede. Der var fine og sympatiske typer
imellem, hvis idé og målsætning gav dem rejsning; der var
også metoderyttere, princip- og kæphesteryttere, ja sågar
Don Quijoter, som kæmpede mod vejrmøller. Læserne kan
selv så nogenlunde afgøre, hvem der var med; men min
mening vil naturligvis skinne igennem, især når det drejer
sig om, hvilke ryttere der udpeges, og hvilke idéer der bliver
fremhævet som betydningsfulde eller det modsatte. Min
fremstilling gør altså aldeles ikke krav på objektivitet, for
det kommer der intet ud af, undtagen kedsommelighed.
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Jeg omtaler, hvad jeg selv har set og oplevet; men den
første rytter, jeg vil præsentere Dem for, har jeg dog kun
»set« på anden hånd. Det var en navnløs, kgl. autoriseret
metoderytter med et påhængt skilt, hvorpå der stod: »Bell
and Lancaster, den indbyrdes undervisnings Metode«. Op
dragelsesmæssigt troede han kun på pryglenes idé, men på
grund af svaghedssymptomer hos ham selv og ideen kom
han til at skifte hest i utide. Han havde anbragt en stor,
kraftig dreng imellem sine ben for at give ham en afstraf
felse med et af datidens torturredskaber, en såkaldt reb
tamp, men o ve, drengen, der var stærkere end sin lærer,
rejste sig op under eksekutionen og løb med læreren på
skuldrene ned gennem skolestuen. — Det var min bedste
far, der fortalte mig om denne episode, som skriver sig fra
1840’erne, da han gik i en skole, hvor prygl var universal
midlet i undervisning og opdragelse. Bedstefars skolehisto
rier handlede altid om prygl, slagsmål, uretfærdighed og
drengeoprør, omtrent som de beskrivelser, vi fik fra børne
hjem og opdragelsesanstalter senere hen, eller som Hans
Scherfigs beretning fra Metropolitanskolen i »Det forsømte
forår«. Men allerede i min barndomsskole på landet var
tonen helt anderledes, og derfor var det ikke blot med
gysen, men også med tvivl, jeg hørte min bedstefars fortæl
linger, ligesom jeg senere tvivlede om sandheden hos Scherfig og spurgte biskop Skat Hoffmeyer, der var metropolitaner, om det kunne være rigtigt med de mange klø på den
ærværdige skole. »Ja, det kan jeg forsikre Dem«, svarede
han, »jeg oplevede på én dag at få lussinger i alle seks
undervisningstimer«. — Nå, nu er det meget sandsynligt,
at denne elev har gjort sig fortjent til at få en på kassen;
men noget galt har der været ved ånd og tone i datidens
højere skole. Det viser også i høj grad Steinckes skildringer
fra Sorø Akademi, hvor en lærer, der fremhæves som et for
nøjeligt modstykke til nutidens triste pædagoger, tiltalte
drengene med »eder, forbandelser og injurier«, f. eks. på
følgende måde: »Kæft, drenge! — Kraftpadde, idiot, evig
omvandrende fordøjelsesmaskine og gødningsfabrik!« —
Det er synd for Steincke, at han ikke fik en bedre opdragelse!
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Den fornyelse, som var brudt frem i nogle skoler, dog
altså ikke i de højere skoler og heller ikke i købstadsskolen,
havde for øvrigt fået sin start så langt tilbage som netop
i 1840’erne, gennem Chr. Kold og præsten og seminariefor
standeren Ludvig Chr. Müller. Den første har De vel hørt
alt for meget om; den sidste kender De mindre til. Han skal
med i kavalkaden, for han var rytter i bogstavelig forstand:
han red næsten altid, når han færdedes i sine sogne, først
i Snedsted, senere i Ranum. Men han red på en dansk hest.
Han foragtede det britiske udgangsøg, som jeg nævnte før,
den mekaniske læsning på et stød i bihjælperens fløjte, og
han foragtede endnu mere den remonte, som tyskeren Diesterweg havde sadlet, den optrevlende, analyserende ud
spørgen i undervisningen, som vi nu blot har rester af i
en forældet praktikundervisning. Han karikerede den som
unaturlig og dødsenskedelig. Hvad man end kan mene om
Müller selv, kedelig var han ikke, og de folk, han udsendte,
var godt kørende, eller skal vi sige: ridende. Det samme
gjaldt dem, der var blevet sat i gang hos Svendsen i Jelling
eller Bojsen i Gedved. De var ikke »dødbidere« (Svendsens
udtryk), hvad man desværre kunne sige om mange af dem,
der kom fra de rationalistiske seminarier, hvor den stivnede
metodik fra professor Jensens forstandertid i Jonstrup sta
dig var i brug. Først langt senere toner en rytter frem, deihavde et fast tag i de metodiske tøjler uden at være kedelig.
Det var Ejler Møller fra Odense.
Min barndomslærer var en af Bojsens diciple, temmelig
umetodisk i sin undervisning, men glimrende fortæller, en
munter og frisk mand. Han var modstander af pryglene,
dog ikke konsekvent i denne som i andre henseender; dertil
var han for meget menneske. »Jeg slår kun i hidsighed«,
sagde han engang til forargelse for de ortodokse pædagoger;
det var jo netop det værste, han kunne gøre. Men måske var
han dog på den rigtige side. Fornylig har en kendt børne
psykiater hævdet, at korporlig straf kan forsvares i und
tagelsestilfælde, når den blot kommer spontant. Min lærer
slog meget sjældent, og kun spontant! Men der var sol og lys
i hans tarvelige skolestue, selv om der i ydre forstand var

27

mangel derpå. Der kunne også være alvor, for tænk, denne
muntre mand var religiøs. Det første, han gjorde efter mor
gensangen, var at træde frem på de knirkende gulvbrædder
foran katederet og bede Fadervor, og så kunne han i den
følgende religionstime tale om skyld, så vi alle følte os raml
deraf. Utroligt, så upsykologisk! Jeg var altid skyldig i
religionstimen. Jeg skulle også snart give min ven Hans
den kugle tilbage, som jeg havde snydt ham for, da vi spil
lede til hul. Og engang havde jeg sat krogen på for en pige,
der var på »Tivoli«, som vi kaldte det. Og hun hylede og
skreg og sparkede på døren; men læreren vidste ikke det
var mig. Jeg måtte bekende det for ham en dag, ja, det
måtte jeg, og jeg gjorde det også, og han så blot på mig med
et uendelig mildt og dog myndigt blik bag sine briller og
sagde: »Det må du aldrig gøre mere«. Og så var der intet
mere, der tyngede mit sind. — Er det ikke sådan, Gud til
giver os mennesker?
Det træk, jeg her har fortalt, handler ikke om »det gamle«.
Nej, det var dengang en helt ny måde at tage børn på. Der
var lærere, som på kristelig grund, ved Grundtvigs og Koids
hjælp, havde opdaget barnet uden om Rousseau og psyko
logien, som de i reglen var lykkeligt uvidende om. De vidste
blot, at godhed og kærlighed er den stærkeste magt. Her var
der virkelig kommet noget nyt ind i vor skole, som den
senere pædagogisk kunne bygge på.
Inden for børneforsorgen finder vi en lignende begyn
dende udvikling. Jeg må nøjes med at pege på forstander
Leopold Budde, den matematiske magister, som tillige var
digter, den store idealist, det varmhjertede menneske, som
måske kan forekomme sine moderne efterfølgere for sen
timental, men som trods megen modgang vovede at tro på
den opdragende kærlighed, der hos ham selv kunne blive
til en næsten stedfortrædende kærlighed: han led med syn
deren. Der fortælles om ham, hvordan han formanede en
af sine vanskelige drenge, og drengen så ind i hans kær
lige øjne, der duggedes af tårer; så kastede han sig om
Buddes hals og hulkede: »Åh, forstander, forstander, jeg
skal nok være god!«
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Var der her tale om en for stærk følelsesbinding? Jeg ved
det ikke; men givet er det, at eftertiden havde meget at lære
af denne mand. Som repræsentant for børnesagen er han en
af de markante forridere i kavalkaden.
Og så ridder vi ind i »Barnets Århundrede« med Ellen
Key fra Alvastra, en dristig svensk Lis Hartel, som med sin
bog, der netop udkom i året 1900, udfordrede den danske
pædagogiske samvittighed i en skarp kritik af skole og op
dragelse. Her var ingen religiøs baggrund; hendes hjemland
havde ikke haft nogen Grundtvig. Hun talte om »sjælemord
i skolerne«, og om den hykleriske religionsundervisning,
således som ingen havde gjort del før her i Norden. Hun
anslog tonen for den kommende tid, efter min mening både
på godt og ondt.
Vi erfarede det herhjemme, især i akademiske kredse,
hvor folk som Vilh. Rasmussen en tid førte det store ord.
Nu skulle der radikalt brydes med fortiden. Det var tvivlens
pædagogik, han ville føre igennem. Den kæphest han red.
hed: de naturvidenskabelige, empiriske principper contra
kristendommen. Hans dialektik synes nu noget naiv, men
hans fine børnepsykologiske bøger om Sonja og Ruth viste,
at han havde fremsyn.
Karakteristisk for den første del af dette sekel var den
pædagogiske debat. Og debatten førtes først og fremmest i
det dengang fornemme »Pædagogiske Selskab« i Køben
havn, hvor akademikerne havde overtaget. Vi unge kom
munelærere måtte beundre mænd som dr. Ernst Kaper, dr.
Niels Bang og andre universitets- og gymnasiefolk. For
melt kunne vi lære meget af dem, men reelt gav de os dog
måske ikke andet end Kapers klasseundervisningsmetodik
til brug navnlig i den I. C. Christenske mellemskole, der i
København og i nogle andre byer, gav udmærkede resultater.
Men del kan ikke nægtes, at de almindelige klasser led
under presset til eksamensmellemskolen (og det blev de ved
med, også da man ville bøde derpå ved at kalde dem F. M.).
Tonen i byskolerne, der ikke var præget af den grundtvigskinspirerede menneskelighed, var ofte hård og inhuman. Den
socialdemokratiske folketingsmand Peter Sabroe kunne der
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for opkaste sig til reformator af disciplinen. Det var almin
deligt, at en dreng, der skulle straffes i skolen, råbte til
læreren: »Jeg siger det til Sabroe!« En tid lang var Sabroe
på den høje hest. Og hvad godt man end kan sige om ham
(han var en virkelig stor børneven), så elskede han at sætte
sig på den høje hest som en rigtig kavaler. Larsen-Ledet har
fortalt mig, at den ærede folketingsmand kunne få den idé
at ride omkring i sin valgkreds i Århus på en høj hest og
med høj hat på hovedet og lade sig hylde af folket. »Det
så tosset ud«, sagde Larsen-Ledet misbilligende.
Det er et tegn på åndelig fattigdom, når det dominerende
diskussionsemne på skolerne er disciplinen, eller banalt
udtrykt: »for eller imod klø«. Men sådan havde det været
før, og sådan var det i tiden lige inden »De frie skoletanker«
kom til Danmark. Først da fik vi andet at tale om! Flere
af den nye skolebevægelses ledende mænd kom til Køben
havn, hvor jeg havde lejlighed til at høre dem. Jeg fulgte
en række forelæsninger hos Jena-professoren Peter Petersen
og hos selveste Kerschensteiner. Den første fandt jeg for yder
liggående; men den sidste gjorde så dybt indtryk på mig, at
jeg senere måtte til München på et studieophold for at se
hans skoler — foruden en del »arbejdsskoler« i andre byer.
Det var berigende og igangsættende.
Men i den københavnske »inner circle« befandt jeg mig
ikke alt for godt. Den syntes mig at være noget af en tunge
talermenighed, og jeg var ikke troende nok. Psykoanalyti
keren dr. Næsgaard var en af de profeter, der forkyndte det
nye evangelium; men der var også andre, ja mange, med
profetiske gaver. Og nogle havde begyndt at gøre deres tro
virksom i gerninger, og de var ikke til at holde ud, når de
berettede herom, og den ene talte for den anden og den
anden for den ene og Næsgaard efterhånden for dem alle
sammen.
Jeg var skeptisk for denne opblussen af den romantiske,
rousseauske tro på barnet som en engel, en tro, der mener
at kunne flytte bjerge! Dog skal det ikke forties, at den frie
opdragelses kavalkade allevegne blev noget af et triumftog.
De mest sprælske sprængte ud af geledderne og gav efterhån
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den plads for besindige ryttere med et langsomt, men i læng
den mere jordvindende trav, jeg lænker f. eks. Arvin, Anna
Marie Nørvig og Inger Merete Nordentoft, ja selv seminariejockyernes inciterende træner Georg Christensen. Dette skal
bemærkes med en vis anerkendelse fra én, der i sin tid sna
rere råbte »prr« efter dem end »hyp«.
Når jeg bruger det fagsproglige udtryk »jordvindende«, så
tænker jeg på dette: at lægge land under sig. Del har den
nye opdragelse i høj grad gjort, det må indrømmes. Og den
største landvinding hedder psykologien. Hvad den nu be
tyder for skolerne, ved mine læsere bedre end jeg. Men de
ved også, at der endnu kan dukke Don Quijoter op, som
i psykologiens navn kæmper drabeligt imod opdragelses
metoder, der forlængst er bandlyst i skolerne, og at der er
unge lærere, som man føler trang til at råbe »prr« efter,
for ikke at tale om de vikar-cowboys, man kan komme ud
for, med spirende fuldskæg og grassate wild-west farver
i skjorte og slips — og vikar-amazoner i slacks og fuld
ansigts-krigsmaling. Disse ejendommelige fremtoninger har
laget ved lære af »spykologerne«, men ellers har de ikke
taget ved lære. Og det giver urent trav, som man på traver
banen bliver hængt i tårnet for. »Spykologerne« — det er
dem, hvis regninger de rigtige psykologer har måttet betale,
siger professor Franz From; det er dem, der ikke vil høre
tale om skyld og ansvar og etiske værdier; det er dem, der
»forstår alt, tilgiver alt, nivellerer alt. De er en fare for vor
kultur.«
Men med et sidste blik tilbage i den kavalkade, jeg har
rullet op for mine læsere, ser jeg noget, der holder og bærer
mere end rationel metode, psykologisk viden og aldrig så
megen tro på barnets englelighed og frihedens evangelium.
Det er det, som skinnede frem i Buddes tårefyldte øjne og
i det milde glimt bag min barndomslærers brilleglas. Selv
om det lyder klichéagtigt, kan jeg kun sige det med disse
ord: det er kærlighedens altbesejrende magt. Den går som
et lysende bånd gennem al god opdragelse fra slægt til slægt,
helt op i vor tids sækulariserede, næsten af kristnede pæda
gogik. Og Gud ske lov for det.
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Thi som der står et sted i en endnu
»Og har jeg profetisk gave og kender
og al kundskaben, og har jeg tro, så
men har ikke kærligheden, da er jeg

ikke helt ukendt bog:
alle hemmelighederne
jeg kan flytte bjerge,
intet.«
Harald Smith.
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O. S. i Addis Ababa
Haile Selassie I Day School, som jeg underviser på, er
opbygget efter amerikansk mønster, den omfatter: Elemen
tary Section fra 1. til 8. kl., Secondary Section fra 9. til 12.
kl., desuden et års og 4 års lærerseminarium samt Inspeclors-Direclors course for erfarne og velanbefalede lærere,
som efter et års kursus udnævnes til inspektører og andre
ledende stillinger inden for skolevæsenet.
I Elementary Sec. er klassekvantiteten omkring 40 i de
fleste klasser, og for at give så mange elever som muligt
adgang til undervisning, undervises der fra 1. til 4. kl. i tre
skift. 1. hold fra kl. 8,30 til 13, 2. hold kl. 13,30 til 18, og
aftenskole fra kl. 18,30 til 21, så stolene når ikke al blive
kolde fra det ene hold til det næste kommer.
Der undervises 5 dage om ugen, og fra 5. kl. og op under
vises der 7 lektioner om dagen, fra kl. 8,30 til 12,30, fro
kostpause til kl. 2,30, og undervisningen ophører kl. 4,10,
men fra 4,10 til 5 er der klub og andre frivillige aktiviteter,
sport, skolehave, fjerkræavl, frimærker, musik m. m.
Vi har en dejlig week-end både lørdag og søndag, og der
er mange smukke steder ude i landet ved floder og søer,
hvor man kan campere og feriere og har ikke indtil nu
følt utryghed, de indfødte er meget interesserede og nysger
rige og kan stå længe og kigge på os, og vi kan som regel
slå en handel af med dem og købe nogle af deres smykker
eller brugsgenstande for penge, tomme konservesdåser og
flasker. Vi tager på week-end, så tit vi kan få lejlighed til
det, der er gode veje i alle retninger ud fra Addis Ababa,
men man skal som regel ind gennem terrænet for at finde
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de gode pladser, og der er vejene kun nogle stier og spor.
Her er mange udlændinge, som enten arbejder for rege
ringen eller er bosatte her; på den engelske skole er der
f. eks. børn fra 28 forskellige nationer, her er mange ita
lienere, armeniere, grækere, indere og arabere, færre euro
pæere og amerikanere. På vores skole er der ud af 110 lærere
og kontorfolk 3 canadiere, skoleinspektøren er canadier,
2 fransk-canadiere, 1 amerikaner, 5 englændere, 2 danskere,
min kone og jeg, 15 indere og resten er indfødte. De uden
landske lærere underviser især i Secondary Sec. og specielle
fag.
At undervise her er ikke så forskellig fra al undervise der
hjemme, som man forestiller sig, selvfølgelig er der mange
ting, der falder i øjnene i begyndelsen, men man opdager
snart, at problemerne for både børn, forældre og lærere er
meget lig dem derhjemme, her er imidlertid el stort pro
blem, som vi ikke har, nemlig at skaffe plads til børnene,
oprettelsen af skoler og uddannelse af lærere kan ikke følge
I rit med tilgangen.
Jeg underviser i sang og musik her på Haile Selassie I Day
School, som er en af de største i Addis med ca. 3000 elever.
Fra 3. kl. begynder de at synge, eleverne lærer engelsk fra
1. kl., men fra 3. kl. foregår al undervisningen på engelsk.
Klasserne fra 3. trin op til 6. trin får sangundervisning, og
børnene er glade for at synge, de lærer engelske og ame
rikanske sange samt nogle sange fra deres eget sprog amharisk, som er del officielle sprog her i landet.
Vi har et skoleorkester på 35 drenge, der er 7 trompeter,
3 trækbasuner, 2 saxofoner, 2 klarinetter, 2 tubaer, resten
trommer og bækkener. Orkester-drengene er søgt ud fra de
klasser, der får sangundervisning. Ved alle særlige lejlig
heder er der parade med march gennem byen med orkestret
i spidsen.
Vi har snart været her i tre år og oplevet en masse og

Billederne: Skolens orkester civilt, i fuld uniform i »King George bar«, på besøg
i den amerikanske skole, ved flaghejsning og to orkesterdrenge i nationaldragt.

35

læst mange ting om de mennesker her, vi har mange gode
venner både blandt de indfødte og udlændinge, og der vil
blive meget, vi kommer til al savne, når vi vender hjem til
Danmark.
Jeg sender nogle billeder med, de er ikke strålende, men
måske kan De bruge nogle af dem.
Venlig hilsen
Poul Banke Hansen.

36

Billedet gengiver en model af bygningerne, der bygges på Provstegårdens jorder
i Bolbro. Øverst ses to gymnastiksale og den lange forbindelsesgang. Til venstre
ligger seminariebygningen, til højre for forbindelsesgangen — med den runde
åbning — fællesbygnigen med særlokaler og derunder barneskolen med sin gymna
stiksal. Længst til venstre rektorboligen med udsigt over en lille sø. Legeplads
mellem bygningerne og i øverste venstre hjørne idrætsbaner. Det må anses for
en smuk løsning i det kuperede terræn.

Det nye O. S.
Der indkom til den offentlige projektkonkurrence om
kommuneskole og seminarium i Odense 22 forslag, der alle
opfyldte programmets krav.
Bedømmelsen påbgyndtes mandag den 25. april 1960 på
Højstrupskolen. Ved dommerkomiteens møde tirsdag den
26. april vedtoges det enstemmigt at tildele projekt løbe
nummer 11, 1. præmie — 20.000 kr. Bag projektet stod ar
kitekterne Mogens Didriksen, Knud Harrild og K. E. Sand
Kirk, København.
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Det kan nævnes, at den ældste af disse, arkitekt Didriksen,
har arbejdet hos de betydeligste danske arkitekter og under
arkitekter i Storbritannien og Frankrig. Han har bl. a. været
med til genopbygningen af Dunkerque. Arkitekten har lige
ledes været med til at fuldføre den for nylig indviede luft
banegård i Kastrup. Det kan endvidere nævnes, at der blandt
fagdommerne var professor Viggo Møller Jensen og arki
tekt Ove Tapdrup, som begge har haft kontakt med 2 større
seminariebyggerier, idet Ove Taptrup har tegnet og udført
Esbjerg seminarium, og professoren var fagdommer ved ud
vælgelsen af projekt til det nye Jonstrup seminarium i
Kgs. Lyngby.
Arkitekterne har søgt på en naturlig måde at anbringe
skolekomplekset, så det kan indgå i et større sammenhæng,
når resten af provstegårdens jorder skal bebygges. Bygnin
gerne er grupperet på den smukkeste måde med udsigt
over det faldende terræn og et vandhul, som ved regulering
kan blive et smukt indslag i omgivelserne. Bygningerne er
anbragt i varierende højder, og sportspladserne på en så
dan måde, at terrænets jævnhed mod vest udnyttes på bedste
måde. Efter arkitektdommernes udtalelser kan jordarbej
derne indskrænkes betydeligt ved terrænets udnyttelse, dog
må man pege på, at der i projektet er tænkt betydelige
befæstningsanlæg nord for søen for at give terrasser og lege
plads smukkest mulige beliggenhed.
Komplekset er trukket tilbage fra Middelfartvej, hvad
der er en betydelig fordel, idet støjen fra vejens trafik har
vist sig at være ret stor. Det tiloverblevne bælte kan beplan
tes, eller der kan anbringes en randbebyggelse af forretninger
eller lignende med beplantning bagved. Samtlige bygninger
er udformet som Atrium-huse, en husform, som giver store
muligheder for, at skolens brugere — børnene, seminarie
eleverne og lærerne — kan opleve skolen med dens nære til
knytning til terræn, både når de opholder sig i klasseværel
serne, og når de befinder sig imellem dens forskellige funk
tioner. Og som arkitekterne har ud trykt det, oplevelsen skal
være en vekslen mellem interiør og eksteriør, mellem farver
og form, mellem lys og skygge.
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En af forslagets store fordele er efter dommerkomiteens
mening, at bygningsanlægget består af 3 klart adskilte af
delinger, hvilket har stor pædagogisk betydning, idet semi
nariets elever og skolens ældste elever må arbejde, under
vidt forskellige vilkår og ordensregler. Endvidere skal semi
nariets arbejde under én ledelse, og barneskolen under en
anden. I den tredie bygning, fællesbygningen, må de to
skoleformers elever på skift udnytte de der placerede sær
lokaler, forsamlingssal og svømmehal. Der må stilles for
ventning til samarbejdsevenen hos lederne, da denne løsning
er foreslået for at spare meget betydelige beløb.
Svømmebadet har forbindelse med en Atrium-gård, hvor
de badende kan tage solbad en stor del af året. Svømme
badet skal tjene til uddannelse af svømmelærere og end
videre aflaste svømmehallen, idet børnene fra de 3 skoler i
Bolbro skulle have deres svømmeundervisning der. Ved et
forøget timetal i svømning kan manglen på en tredie gym
nastiksal vel Bolbro skole afhjælpes noget. Svømmebadet
og forsamlingshallen, der samtidig skal bruges til gym
nastikundervisning i det daglige, har direkte adgang fra
skolens hovedindgang. Gymnastiksalene er frit beliggende,
anbragt praktisk, og i forbindelsesgangen imellem de for
skellige bygningsafsnit er relativt kort og meget praktisk
anbragt både for brugerne og bygningsmæssigt set, idet ter
rænets muligheder udnyttes til det yderste.
For at bruge dommerbetænkningens ord, så giver hele
anlægget gennem sin opdeling en centralisering af de en
kelte hovedfunktioner, det giver individuel frihed samt
indenfor de enkelte skoleafdelinger korte afstande til de
forskellige funktionssteder. Sammenbindingen af de 3 kva
dratiske gårdanlæg omkring den mellemliggende smukke
forsænkede legeplads med samlingsgangen, giver et byg
ningsanlæg med stærk og værdifuld arkitektonisk holdning.
Dommerbetænkningen udtaler endvidere, at i det hele pla
cerer forfatternes uortodokse behandling af problemerne
forslaget fremfor de øvrige. Af pædagogiske bemærkninger
til skolekomplekset kan der anføres følgende, først om semi
nariet.
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Som bekendt har uddannelsen af lærere på et seminarium
et fagligt sigte, et menneskeligt sigte og et pædagogisk sigte.
Disse tre formål er så tæt sammenknyttede, at de danner
én tråd; men det er givet, at et sted, hvor de unge skal ud
dannes til lærere, i sit anlæg bør tage hensyn til tre sigter.
Der skal være gode faglokaler, hvor de forskellige fag
har vilkår, som er på højde med de bedste lokaler ude i
skolerne og endvidere helst a jour-førte i forhold til øje
blikket. Man må huske, at mange af lærerne skal være
rådgivende med hensyn til indretning af faglokaler for
skolemyndighederne, når de kommer ud i det praktiske
arbejde.
Der skal være mulighed for samvær udenfor de direkte
undervisningstimer. På et moderne seminarium vil eleverne
få en del mellemtimer på grund af af den vidtgående deling
i hold i undervisningen (linieuddannelsen), og det må anses
for vigtigt også for den menneskelige modning, at der er
mulighed for samvær uden for skoletiden. Derfor er en
kantine nødvendig, også set i sammenhæng med seminarifester, diskussioner, koncerter, dramatiske opførelser o. 1. —
Alt dette er et betydeligt led i de unges udvikling. Endelig,
og dette er måske det allervigtigste, skal der være mulighed
for, at de unge kan leve sammen med skolebørnene og se en
kommuneskole i dens daglige drift og hele brogede funk
tionsområde, således at de kender alle faser af en skoles liv,
inden de selv kommer i arbejde. Fra de pædagogiske fag
dommeres side understreger man, at det sejrende projekt
i fortrinlig grad har formået at opfylde disse hovedkrav til
et seminarium. I seminariefløjen med lokaler til de almin
delige fag, bibliotekslokaler, lærerværelse, elevernes opholds
rum og seminarieadministrationen er en afdeling, hvor der
kan leves et naturligt voksen-liv, således at man ikke be
høver at ængstes for, at nogle af de voksnes adfærdsformer
skal udsætte de store skolebørn for tanken om manglende
logik i de forskellige skoleformers skoleliv.
I fællesbygningen kan de unge lejlighedsvis se børnene i
arbejde i de forbilledlige faglokaler og i forbindelse med
undervisningen i praktisk skolegerning. De lokaler, der på
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forskellig vis tjener offentlige formål, festsal med om
liggende rum, er et sted, hvor kvarterets befolkning natur
ligt vil kunne samles.
Seminarieeleverne får også gennem deres hovedfag prak
tisk skolegerning adgang til den tredie bygning — kom
muneskolen. Her ligger de tre praktikdemonstrationslokaler,
hvor de unge kan overvære dygtige læreres fremvisning af
forskellige undervisningsformer; men en hel del praktik
timer vil blive henlagt til børnenes egne klasselokaler, så
ledes at de unge kan se børnene i et for disse helt naturligt
skolemiljø.
Kommuneskolens elever har ifølge skolekompleksets op
bygning intet at gøre i seminariefløjen, men vil møde semi
narieeleverne i fællesbygningen og i deres egen afdeling.
Den kundskabsmeddelende side af skolens arbejde skulle
have de bedste betingelser i a jour-førte faglokaler, gode
normal-klasserum, der er forskudt i forhold til hinanden,
så der udvendigt dannes balkoner og indvendigt nicher,
hvor der kan opsættes bænke, der kan have sin betydning,
når lærere skal tale med forældre, der er kommet på skolen
i skoletiden. En lille gruppe børn kan også godt arbejde
derude. Forøvrigt er gangarealet af en sådan størrelse, at
der kan indrettes grupperum, hvis det ønskes, i hvert til
fælde peger arkitekterne på, at det er såre let at skaffe
nogle mindre lokaler i gangarealerne til brug for læse
træning for læsehæmmede m. v. Forbindelsesgangene mel
lem de forskellige afdelinger og lokaler fører alle på en
hurtig og direkte måde fra sted til sted. Dog bør, som der
står i dommerbetænkningen forbindelsesgangen muligvis
lukkes helt, set i relation til vinterhalvåret. Der er altid
trafik på en skole dagen og aftenen igennem, børn henter
mælk, vitaminpiller, distribuerer meddelelser til den ene
eller anden klasse o. s. v. Enkelte klasser går også inden
frikvarteret fra deres særlokaler til klasseværelserne, hvor
der måske skal spises eller hentes tøj og mapper. Normal
klasserne har en hensigtsmæssig form, de meget brede
klasseværelser, som for øjeblikket bruges i moderne skole
byggeri, har den skavank, at de børn, der sidder yderst, må
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betragte alt, hvad der skrives og tegnes på klassetavlen,
under en spids vinkel. Denne ulempe er fjernet i forslagets
udformning. I det hele taget må kommuneskolens lokaler
siges at være placeret på en udmærket måde, gruppevis i
forhold til de enkelte funktioner.
Overalt hvor børnene og de unge færdes, vil de have
æstetiske værdier for øje; det gælder omgivelserne, hvor 3
vidt forskellige kulturbilleder omgiver skolekomplekset,
mod vest det dyrkede bondeland, mod øst udsigten ind over
den gamle del af Odense, og i direkte forbindelse med kom
plekset moderne boligkvarterer. Det præmierede forslag
tilgodeser i sjælden grad skolens dobbelte formål, barneskole
for kvarterets børn og uddannelsessted for vordende lærere.

Per Mogens Hansen.

42

Axel Gregersen.

Artikel fra »Vinduet«:

En Is’ers indtryk
De første skoledage, tænk nu er det allerede fire må
neder siden, gav en mængde indtryk, som var alt andet end
behagelige. Kaos herskede overalt, børn råbte og skreg,
seminarielever bølgede ud og ind ad en alt for lille dør,
skolens borde og stole føltes som torturredskaber og — ils
var alles ansigter tillukkede. Man spejdede forgæves efter
et venligt smil, men nej — energi og stræbsomhed, ikke del
åbne og frejdige, som ellers kendetegner unge, naturlige
mennesker, prægede hver enkelts træk, bevægelser og tale.
»Uha, det bliver drøjt at tilbringe tre år her« — et ubehag
så koldt føltes som en fysisk realitet, at det ligefrem gjorde
ondt. Ubeskrivelig er den følelse, med hvilken jeg om mor
genen i den første tid begav mig til skole, usigelig fornem
melsen af lettelse over afslutningen af en skoledag — »godt
der er atten timer til de næste seks timers skærsild.«
Lykkeligvis slappedes de stramme drag omkring øjnene
og ansigternes underdel i løbet af kort tid. Hvor var det be
friende at konstatere, at bag de før så handlekraftige miner
var der lyst til mere end lutter kedelig bogeri. Den kolde og
ubehagelige atmosfære i klassen var forsvundet, gradvis
var vi gået fra den kolde isvinter over i det blomstrende
forår. Forandringen var iøjnefaldende for enhver, hvor der
før havde været tavse og isolerede mennesker, var der nu en
helhed — et lille samfund på tredive personer. Nu først for
stod jeg de mange læreres berømmelse af seminarietiden,
thi er denne stærke fællesskabsfølelse ikke selve grundlaget
for en udbytterig studietid?
Alt det øvrige, det kaotiske og lidet funktionalistiske, ja,
det er der ikke sket nogen forandring med — og dog? Er det
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ikke ligesom om de dårlige ydre rammer, som seminariet
tilbyder, dækker over noget værdifuldt — blikfang er ikke
påkrævet.
I England er de store handelskontorers udstyr ofte om
vendt proportioneret med forretningernes betydningsfuld
hed, man siger: »Flot kontor, dårlig forretning«, og om
vendt »tarveligt kontor — sund og givende virksomhed«.
De samme ord kan med rette overføres på Odense Semina
rium — alt det, fremmede vil kalde noget gammelt ragelse,
står for mig som noget værdifuldt i den forstand, at det er
med til at opøve visse egenskaber, som af og til beklages at
være en mangelvare hos lærere — fantasi, tålmodighed og
overbærenhed. Er der mon noget, der intensiverer forestil
lingsevnen mere end et af ælde og slid laset europakort, der
mere ligner et kort over Antarktis. Tålmodigheden og over
bærenheden opøves hver eneste dag i hver eneste frikvar
ter. Hvor man før ville anvende unævnelige fyord, bruger
man smittet af alle de andres gode eksempel smil og und
skyld, når en trediedel af skolen er på vej op, en trediedel
på vej ned, og den sidste trediedel har grupperet sig på stra
tegisk vigtige punkter, f. eks. findes der intet bedre sted til
diskussioner end trapperne, der fører fra stuen ud til skole
gården.
Nu vil alt det gamle snart falde, muligvis kommer I s med
ud på det nye seminarium — jeg glæder mig ikke dertil.
Alt det forældede, det upraktiske, som ofte ønskes ander
ledes, har bidraget væsentligt til det gode forhold i klassen
— de ydre rammer har tvunget os ind i et lille lokale —
men også ligefremt knuget os ind i et værdifuldt venskab,
uden hvilket vi ikke ville nå til det for en lærer nødvendige
udviklingstrin.
C. L. N.
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Det jubilerende hold

Seminarielioldet juni 1936

Året, der gik
Når man har nok at gøre, går tiden hurtigt, dagene løber
som kæp i hjul, og året har drejet sin omgang, inden man
ser sig til. En ny runde er allerede påbegyndt, mens disse
linier skrives, noget redaktøren forresten slet ikke er glad
for. Solen lader sig se igen efter mange måneders tilbagetruk
kethed, den får naboernes røde tage til at flamme op, og i
dens klare lys ligner min snedækkede plæne en dug, der en
gang har været hvid. Der er serveret. En kat baner sig vej
mellem de lave buske, den slæber af med en solsort og for
svinder gennem et hul i hækken. Å, den lille fugl, siger
barnet, som har fulgt optrinet fra vinduet, hvor er det synd.
Mågerne slår deres sving henover træerne, hvor krager og
et skovduepar sidder roligt i solskinnet. Et nyt forår er på
vej.
Men vi skal se på det svundne, og ved første øjekast ser
det ud til, at det er billederne af de mange almindelige dage,
der dominerer denne retrospektive udstilling af året 1960.
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Er det ikke i sin orden? — Det jævne liv og det gode sind
skal åbne den dør, som gør sjælen fri. — Det er forresten
ikke ualmindeligt at høre hjertesuk fra faglærere, som kig
ger langt efter de mange gode arbejdsdage, der af forskellige
grunde glider dem af hænde. Når f. eks. eleverne i studen
terliniens 2. klasse har været på vikariat i et halvt år, kan
det ske, at et fags timetal reduceres til under eksistensmini
mum. Ekstraordinære forhold kræver ekstraordinære for
holdsregler, det må man bøje sig for. Men ordningen kan
virke uheldigt. Den nuværende seminarielov kan næppe heller
frikendes ganske for en almindelig beskyldning om befor
dring af en vis løshed i arbejdet, af en usikkerhedsfornemmelse, som vist nu har forplantet sig helt derop, hvor love
gives. Nedsættelsen af udvalget af 23. december 1960 til
undersøgelse af læreruddannelsen kan måske ses som et
vidnesbyrd herom.
Trods alt er det vel ikke det jævne liv, de almindelige
dage, læserne venter at høre om. Lad os da prøve at finde
et par stykker af de ualmindelige.
Den 4. januar udsendte stadsarkitekt Rix officiel med
delelse om den projektkonkurrence, som Odense byråd
udskrev om kommuneskole og seminarium på Provs tegårdens jorder i Bolbro. Fristen for deltagelse udløb den 21.
april, og allerede den 26. kunne dommerkomiteen afgive
kendelse. Det sejrende projekt var udarbejdet af arkitekterne
Mogens Didriksen, Knud Harild og K. E. Sand Kirk, alle
fra København. De vandt dermed 1. præmien på 20.000 kr.
og har siden fået arbejdet overdraget. I sidste halvdel af
1960 har det uhyre omfattende arbejde med detailprojek
teringen foregået, og det er klart, al mange og vanskelige
spørgsmål dukker op i forbindelse med den endelige place
ring og indretning af alle disse forskelligartede lokaler. Pro
jektet består i øvrigt af tre selvstændige kvadratiske gård
anlæg — barneskole, seminarium og fællesbygning — for
bundne ved en ca. 200 ni lang gang. Det vanskelige terræn
er udnyttet meget dygtigt. Skoledirektør Axel Gregersen
udtalte: Dette seminarium bliver helt i international stil. —
Nu venter vi på det.
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Søndag den 24. april døde seminarielektor Elias Nielsen.
Hans virke ved Odense Seminarium blev kun kort, og det
meste af tiden kæmpede han sin ulige, heroiske kamp mod
den sygdom, som endelig fik overtaget. Hans gode ven, Anne
Marie Nørvig, sagde til ham, da han kom og fortalte, at han
nu forlod deres fælles arbejdssted, Emdrupborg, for at rejse
til Odense: Det er jeg ked af, Elias, men når jeg tænker på
den danske skole som helhed, så glæder det mig. Også hun
er borte.
Ved morgensangen om mandagen talte rektor Per Mogens
Hansen om Elias Nielsens indsats og betydning. Sammen
med Anne Marie Nørvig var han blandt pionererne for det
interessebetonede arbejde, tilpasset elevernes tarv og for
måen, ligesom han var foregangsmanden i den moderne
tegneundervisning. I sit arbejde med de voksne elever,
glemte han aldrig barneskolesigtet.
1 børneskolen talte forstander Caspersen om Elias Nielsens
altid venlige og parate hjælpsomhed. Børnene var dem, der
forstod ham bedst, havde han selv sagt, og han havde noget
i sig, som kun de helt forstod.
Ved institutionerne er derefter ansat Kelh Myram, som
for nogle år tilbage i fire år forestod seminariets tegneun
dervisning. Sammen med Sv. Aa. Jørgensen har han med
hovedvirke i børneskolen — overtaget Elias Nielsens timer
i formning.
Og livet går videre, arbejdet kalder, pligterne, men også
glæderne, pauserne, hvor pædagogikken hviler og pædago
gerne f. eks. iler til Nyborg sammen med børnene. Det blev
også i år en vellykket tur. 1 bilernes tidsalder er en togrejse
en oplevelse for mange. Der er på denne årlige udflugt tit
børn med, der prøver toget for første gang. Lad os her også
nævne seminariets fællestur til København, hvor det pædago
giske blev tilgodeset ved rektor Ernst Larsens foredrag, mens
resten af tiden gik med, hvad man kunne kalde studier i
marken.
Vi kan tænke på fællestimerne, hvor en mangfoldighed
af emner er bleven behandleet: Skoleformer, familiekund
skab, militærvæsen, kunst, litteratur, musik, politik og me-
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get mere. Op mod valget blev disse timer til veritable vælger
møder, hvor repræsentanter for samtlige politiske partier
talte. Jo, der har været noget at hente. Fra højskoleforstander
Johs. Engbergs foredrag bed et Nietschecitat sig fast: Men
neskene glæder sig for lidt. Dette, brødre, er vor egentlige
arvesynd.
Denne synd har vi dog bekæmpet efter evne, dels ved at
glæde os over arbejdet, dels ved vore fester. Vi nævner fa
stelavnsfesten for både børn og voksne, lånefondsfesten,
hvor Is opførte en nordisk triologi over emnet sport, nem
lig nordmanden Victor Borgs »Gullkalven«, svenskeren LarsLevi Læstadius’ »Fjäderboll« og Soyas »En skefuld katharsis«. Fremdeles modtagelsesaftenen for vore nye elever, for
års- og julekoncerterne, efterårsfesten, en folkedanseaften,
hvor man glæder sig i sit ansigts sved — og mange andre
lejligheder, hvor et smil kan lyse op. Hvorfor ikke i samme
åndedrag nævne Julespillet, som så naivt og trohjertet for
kynder Det glade budskab. Det gamle spil fik en ualminde
lig fremføring i år, først i Fredens kirke og siden ved julepyntningen på seminariet. Efter den første opførelse modtog
man invitation fra en af de fynske kystbyer til at komme
dér til næste jul.
Ved efterårsfesten opførtes Soyas »Hvem er jeg«. 111 n
spillede godt i John Lotzfeldls instruktion, f. eks. var den
store retsscene meget virkningsfuld. Indholdsmæssigt gav
stykket næppe mere end, ja, en skefuld katharsis. En barneskefuld almindelig moro serverede II sm og In ved hen
holdsvis fastelavnsfest og sidste fællestime før jul.
Seminariets bidrag til afhjælpning af lærermangelen var i
1960, foruden vikariaterne, udsendelse af ca. 100 lærerinder
og lærere. Dimision af IV n og III s fandt sted den 17. juni
med taler af rektor Per Mogens Hansen, lærerrådsformanden
lektor Melson, repræsentanter for eleverne samt skolein
spektør Gunnar Petersen, Nyborg. Skoleinspektøren bad
dimittenderne huske på moderen, der »med et lille synk«
vinker farvel til sil barn, når det for første gang går ind
i skolen.
Ved julefesten dimitteredes 30 småbørnslærerinder. Første
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lærer Anders Skytte, Ubberud, bød dem velkommen til ar
bejdet i den danske skole. Den samme skole har jo i be
gyndelsen af 1961 foreslået undervisningsministeren at op
hæve småbørnslærerindeinstitutionen, så fremtiden tegner
sig usikker for denne uddannelsesform. Dog, dette er et poli
tisk spørgsmål. De tredive blev ellers sendt bort med manér,
ledsaget af musik, taler og legater. Viceskoleinspektør Ovesen
lukkede op for elevforeningens godtepose, og boghandler
Johs. Rasmussen, havde i anledning af sit forretningsjubi
læum stiftet legater på ialt 900 kr. til fordeling blandt semi
nariets elever. Og så fulgte ballet. Mellem Å, Marie, a will
hjem te’ dig og Godnatvalsen, mens man med kolleger drøf
tede mål og med, meldte sig el par ord, som blev sagt ved
børneskolens afslutning i juni: Skolen skal lære børnene,
hvad der er nødvendigt og nyttigt, men må på den anden
side ikke lade sig nøje med spørgsmålet: Hvad nytte er det
til? — På det akademiske borgerbrev ønskes der, at studierne
må blive til gavn og glæde, det siges på latin, men løgn og
latin er ikke altid synonymer, og meningen er den samme.
Jeg tror at alle, der arbejder ved Odense Seminarium, i deres
stille sind gør det ud fra den devise. Havde vi held med os
i 1960? Det er vor opgave at spørge, ikke at svare.
Johannes Nielsen.

49

Regnskab
for Odense Seminariums Elevforening 1960
IN D T Æ G T
Beholdning fra 1960 .......................................................... 1.328,82
Medlemsbidrag ................................................................. 3.587,60
Legatkontoen ...................................................................
909,50
Malerikonto .......................................................................
288,50
Refundering af portoudlæg..............................................
174,70
Renter ................................................................................
34,10
1 legatportion indbetaltgennem seminariets kontor ....
200,00
Ialtkr.......... 6.523,22

UDGIFT
800 kuverter til årsskriftet................................................
88,50
Porto til udsendelse af årsskriftet....................................
163,60
Redaktørens udlæg...........................................................
14,00
Trykning af årsskriftet .................................................... 2.068,00
840 girokort med påtryk..................................................
62,00
10 klicheer .......................................................................
189,00
Kassererens udlæg (tlf., porto, adressering etc.) ..........
47,35
Udsendelse af kort til 59-holdet......................................
18,75
Opmærksomheder.............................................................
55,00
Gebyrer...............................................................................
0,83
Porto til 270 postopkrævninger........................................
243,00
Kasserer- og sekretærløn..................................................
200,00
Studielegater ..................................................................... 1.400,00
Beholdning pr. 27. december 1960 .................................. 1.973,19
Ialt kr........ 6.523,22
Sønderborg, den 27. december 1960.
Poul Løndal-Nielsen.

Regnskabet for 1960 er af os gennemgået og — bortset fra
en sammentællingsfejl på kassererudgiftsbilag bogført 17. marts ■—
fundet i orden.
Beholdning i henhold til sparekasseattest og gennemgang af
postkontobilag er i orden. I henhold til ovenanførte skal den
kontante kassebeholdning forøges med 80 øre, så den samlede
beholdning fra 1960 vil være at overføre til 1961 med 1.973,19 kr.
Odense, den 19. januar 1961.
Henning B. Andersen.
Georg Knudsen.
Indbetalt 1959 ...................................................................
515,50
Indbetalt 1960 ...................................................................
288,50
Ialt kr........
804,00
Indbetalt 1940—1960 incl................................................... 17.049,32
Udbetalt som studielegater 1940—1960 incl.................... 20.375,00

Meddelelse fra kassereren
På grund af dødsfald, udmeldelser og kontingentrestance,
har vi i år taget afsked med 52 medlemmer, men da vi sam
tidig har fået 80 nyindmeldelser, er medlemstallet alligevel
steget med 26, således at vi ved årsskiftet har et medlems
tal på 839.
Sidste år stod der intet steds i årsskriftet, hvor stort med
lemskontingentet er. Mange havde i den anledning knyttet
små bemærkninger bag på indbetalingskortet! Heldigvis
har det, som det vil se af regnskabet, ikke betydet nogen
nedgang i vore indtægter.
Egentlig havde jeg regnet med, at en anden i år skulle
have haft den ære at udfylde denne side, men jeg har
måttet kapitulere overfor en veltalende bestyrelse, så I må
altså endnu en stund vente med udskiftning af »finans
ministeren.«
I år har jeg udfyldt 272 postopkrævninger, et arbejde,
som kasserere i almindelighed ikke sværmer for. Tør jeg
håbe på lidi færre næste år?
Tak for venlige hilsener i årets løb!
Poul Løndal-Nielsen.

KONTINGENTET ER MINDST

4,00 kr.
51

Bestyrelsen
Aage Ovesen, formand, Paludan Müllersvej 14, Odense,
tlf. 12 94 50.
Fru Ellen Marie Sandhus, Næstformand, Lumby, tlf. Lunde 262.
Poul Løndal-Nielsen, Engelshø igade 10, Sønderborg,
tlf.(044)2 16 65.
Alfred Thierlein, redaktør, Set. Knudsgade 9, Odense, tlf. 12 57 40.
Åge Nielsen, Agtrupvej 145, Kolding, tlf. 873.
Flelge Lohmann Andersen, Kirkeskovskolen, Rude.
Fru Toma Kragh, Krogsbolle.
Bidrag til årsskriftet modtages hele året. Skriv navnlig straks,
hvis det er nekrologer, og helst med billede.
Adresseforandring bedes meddelt kassereren inden nytår.

Medlemsliste
Æresmedlemmer.
Andersen, Laura, frue, Nyborgvej 188, Odense.
Smidt, Harald, forstander, Fremtidsvej 40, Søborg.
Medlemmer, som ikke er dimittteret fra O. S.
Clausen, Carl, seminarieforstander, Koldingsbjerg 44, Kolding.
Kristensen, Inger Bay, seminarielærerinde, Pr. Maries Allé 13, Odense.
Moller, Inger, .seminarielærerinde, Munkerisvej 27, 2, sal tv., Odense.
Møller, Niels, frue, Jens Juelsvej 20, Odense.

1903.
Nissen, Valborg, frk., Sdr. Boulevard 38 D, 2. sal, Odense.

1906.
Nielsen, H. (Mellerup), Branddirektør, Vestergade 59, Silkeborg.
1908
Drud, Johanna, frue, Sadolinsgade 53, Odense.
Nissen, Johanne, frue, Hjort Lorenzensvej 12, Haderslev.

1909
Paulsen, M., frk., Hannerupgaardvej 13, Odense.
1910, april.
Møller, S., frk., Vestervænget 32, Roskilde.
1912, juni.
Hansen, M., frue, »Strandgård«, Saltofte, Assens.
Hornbech, K., frk., Døckerslundsvej 4 A, Odense.
Larsen, N. C., skoleinspektør, Dalgas Avenue 33, Århus.
Rasmussen, S., Brammingevej 14, Bolbro.
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Slettebo, A., Redstedsgade 22, Sønderborg.
Tarp, M., frk., Ansgarsgade 9, Odense.

1913, april.
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, oktbr.
Lund, R., frk., Lahnsgade 7, Odense.
Vestergård, Dorthea, fru, Stenosgade 8, Odense.
1914, juni.
Cleemann, N., frue, Hejring, Hobro.
Hansen, Holger, Ringstedvej 17, Holbæk.
Rasmussen, L. V., Roers Allé 33, Odense.

1915, juni.
Hansen, Bernhard, skoledirektør, Flensborg.
Kleeberg, Johs., Østervoldsgade 3, Fredericia.
Lindequist Nielsen, J., skolebestyrer, Grubbemøllevej 26, Svendborg
1916, april.
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., Sønderby—Ebberup.
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.
1917, juni.
Poulsen, Ingeborg, frue, Enghavevej 11, Svendborg.
1918, juni.
Christensen, C., frk., Nyborgvej 49, 1. sal, Odense.
Madsen, Sv. L., Lindeallé 13, Korsør.
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Nielsen, Åge V., Vibevej 21, Fredericia.
Ravnløkke, H., Biilowsvej 24, Odense.

1919, april.
Larsen, E., frk., Hadsten.
1919, juni.
Andersen, V., Husby, Ejby.
Dalgård, Jobs. Pedersen, Vojens.
Grytter, R. M., sanginspektør, mag. art., Kvædevej 50, Kgs. Lyngby
Hansen, Anna, frk., Goldbjørnsensvej 4, 1. sal, Odense.
Hansen, Helga, frk., Hollænderdybet 36, 3. sal, København S.
Hansen, Marie, frk., Svanninge Skole, Millinge.
Jensen, Svend, skolebestyrer, Otterup.
Knudsen, Georg, Pilevej 21, Odense.
Knudsen, Jenny, frue, Pilevej 21, Odense.
Larsen, Anna, frk., Hjallesevej 96, 3. sal, Odense.
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 si., 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, Dahnose.
Varnild, Julie, frk., Vilhelminevej 16, Odense.
1922, april.
Christiansen, Ellen, frk., Forskolen, Fjenneslev.
Davidsen, Antonie, frue, Højslev.
Hansen, Henriette, frk., Orte, Bred.
Jacobsen, Asta, frue, Nordenskov, Guldbjerg.
Lund, Asta, frue, Skovby, Ærø.
1922, juni.
Andersen, Johanne, frue, Åsum, Odense.
Hansen, S. Skov., Rønnedevej, Fakse.
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Jensen, Signe, frk., Norgesgade 5, 3. sal, Esbjerg.
Jørgensen, Jørgen, Bred.
Larsen, Anion, Verninge, Knarreborg.
Lund, Frode, Skovby, Ærø.
Petersen, Anna, frue, Hjallesevej 72, si., Odense.
Sandager Sørensen, M., frue, Nybyvej, Åkirkeby.
Sørensen, Marie, frk., Algade 22, Koskilde.
Thierlein, A., Sei. Knudsgade 9, Odense.
1923, juni.
Andersen, Poul, Carl Bernhardsvej 5, l.sal, København V.

1923, oktober.
Jensen, Marie, Veddum.
Frantzen, Lydia, frue, »Bakkebo«, Ebberup.
Ilolm, Inger, frk., Bislev, Nibe.
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.
Halkjær-Basmussen, 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, Farsirup.
Jensen, Anna, frk., Gedved, Horsens.
Kristensen, Frida, frk., Brovst.
1925, juni.
Holm-Petersen, Ellen, frk., Godthåbsgade 50, Odense.
Jensen, Jobs., Søndermarksskolen, Fredericia.
Madsen, P. G., Bolund, Nr. Åby.
Pedersen, Anna, frk., Vesterbro 5, l.sal, Ålborg.
Pedersen, Christian, Sadolinsgade 107, Odense.
Basmussen, J. Graae, Vebbestrup, Doense.
1926, juni.
Andersen, Herve, Garvergårdsvej 70, Slagelse.
Andersen, Sven, Pårup, Villestofte.
Bender-Petersen, Jørgen, »Vinkelbo«, Brejning.
Brahm, Erling, skoleinspektør, Tønder.
Caspersen, K., Oehlenschlægersvej 51, Odense.

55

Christensen, Martin, Møllevej 22, Vrå.
Hauge, Kamma, frue, Sonnerupvej -19, Brønshøj.
Jacobsen, Kaj E., skoleinspektør, Hornbæk.
Larsen, Thorvald, Brenderup.
Lystrup, Ebba, frk., Grænge.
Nielsen, Axel, Østergårds Allé 7, Fr. Bøge.
Rasmussen, Ellen, frk., Marievej 11, Hellerup.
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 Alle 9, Roskilde.
Sandager, Anne, frk., Nørre Longelse, Spodsbjerg.
Kremnier, Marie, frue, Fodslelte, 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.
Nielsen, Thyra, frk., Koed, Kolind.
Petersen, Cilius, Pr. Haralds Allé 8, Fr. Bøge.
Petersen, Anna, frue, Pr. Haralds Allé 8, Fr. Bøge.
Christiansen, Kirsten, frue, Valdemarsgade 27, 2. sal, København V.
Poulsen, Vilhelm, Hjallesevej 175, Odense.
Salling, Arne, Seest, Kolding.
Sørensen, Alfred, Skovsled, Thisted.
1928, april.
Christensen, Margrethe, frk., Hundborg skole, Sjørring.
Hansen, Andrea, frk., Tommerup, Knarreborg.
Nielsen, Astrid, frk., Kraneled, Borre.
Nielsen, Marie, frue, Østerbro 51 st., Odense.
Nielsen, Mathilde, frk., Glatved, Balle.
Eriksen, Ingrid Wisbech, frue, Bisballe, Skelhøje.
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, Søhus.
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Müller, Agnes, frk., Kvong Skole, Tistrup.
Nielsen, Bertha, frk., Damsbovænget 28, 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., Damsbovænget 19, Odense.
Salling, Birtha, frue, Seest, Kolding.
Sørensen, Arthur, Bynkeby.
Sørensen, Børge, Set. Hans Skole, Odense.
Knudsen, Karen E., Horne F.

1.929, juni.
Andreasen, Inger Margrethe, frue, Kongevej 52, Viby J.
Hundtofte, Carl, Binggade 54, Sønderborg.
Larsen, Henry, Niels Ebbesensvej 24, 2. sal, København V.
Lyngdal, Gudrun, frue; Humlevænget 3, Nyborg.
Brodersen, Emmy, frue, Mellemvangsvej 10, Espergærde.
Skott, Ellen, frue; Østerbæksvej 157, 2. sal, Odense.

1929, oktober.
Kjærsbo, Esther, frue, Munkebo, Dræby.
Basch, Ingeborg, frue, Bygmarken 34, Søborg.
Knudsen, Johanne, frk., Allesø Nordgård, Beidringe.
Skov Jørgensen, Anna, frue, Sausmosegård, Lørup, Binge.
Skovsende, Mary, frk., Jordløse F.
1930, juni.
Andersen, Knud Winther, Martofte.
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, Bugårdsvej 137, Odense.
Pedersen, Amalie, frue, Westermannsvej 1, Odense.
Schwaner, Knud, Mads Hansensvej 5, Odense.
Søgård-Hansen, Leo, Uffesvej 17, Århus.
Petersen, Basmus, Bukkehave, Rødby.
1931, april.
Jacobsen, Martha, frk., I lårslev, 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 IL, Bråbyvej 25, Haslev.
Dissing, Elinor, frue, Langelinie 80, Odense.
Møller, Inger, frue, Sadolinsgade 32, Odense.
Juel-Hansen, Cai, Ny Vestergade 21, 4. sal, Odense.
Ludvigsen, Alfred, Slolsvænget 22, slagelse.
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Pedersen,
Pedersen,
Pedersen,
Petersen,

Chr. Damgård, Solvænget 3, Assens.
P. Thyregod, Mosegårdsvej 77, Odense.
Svend, Føns, Nr. Åby.
Ester, frue, Høéghsmindepark 11, l.sal, Hellerup.

1932, juni.
Andersen, Henning B., Tyge Hotliesvej 30, Odense.
Andersen, Johs. W., Wendtsminde, Korinth.
Bang, Inger, frk., Carl Lundsvej 10, Odense.
Christiansen, Karen M., Bernstorffsvej 62, Odense.
Jørgensen, Niels Lau, Jordbærvænget 23, Bagsværd.
Jørgensen, Carl, Niels Jespersensvej 13, København F.
Jørgensen, Kaj, Nørre Højrup, Skamby.
Kringelum, K. E., Hirtshals.
Larsen, Carl Chr., Tarupvej 35, Tarup, Odense.
Grytter, Ellen, frue, Kvædevej 50, Lyngby.
Andersen, Thyra, frue, Tyge Rothesvej 30, Odense.
Skjerning, Johanne, frue, Rolighedsvej 1, Birkerød.
Vorm, Ulla, frk., Nygårdsvej 58, 2. sal, Esbjerg.
Havndrup, N. L., Rørup, Årup.
1932, oktober.
Mortensen, Nanna E., frk., Brøndsted skole, Pjedsted.
1933, juni.
Andersen, Hans J., Dalby.
Christiansen, Erik, Kornvej 13, Tarup, Odense.
Hansen, Else, frk., Hunderupvej 91, Odense.
Larsen, H. C., Strandvej 7, 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 Zoffmann, frue, Storkevej 6, Fredericia.
Friis, Johanne, »Trollegården«, Kerteminde.
Andersen, K. Thordahl, frue, Hee.
Christiansen, Astrid, frue, Tborøhuse, 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, Engvej 7, Odense.
Bytoft-Rasmussen, A., Jordløse F.
Vesterdal, Hans, Stockflelhsvej 13, Odense.

1935, oktober.
Brøbech, Elise, frk., Asferg, Fårup.
Kampp, Johanne Nygård, frue, Dalmosegård, Borre, Møen.
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Kristensen, Maja, frk., Stenstrup.
Markvardsen, Else, frue, Landet pr. Svendborg.
1936, juni.
Gaspersen, Johanne Renata, frue, Oehlenschlægersvej 51, Odense.
Hendriksen, Valborg, frue, Stockflethsvej 1, Odense.
Hansen, Valdemar, Ravnebjerg Skole, Holmstrup.
Jørgensen, Chr., Skolevej 19, Næsby.
Ravnløkke, Kirstine, frue, Biilowsvej 24, Odense.
Nellemann, A. H., mag. art., Jernbanegade 16, Kolding.
Nielsen, Hans David, Nørrevænget 43 C, Odense.
Nielsen, Olaf, Danbo I nr. 19, Nordborg.
Nilsson, Carl V., Svendborgvej 20, Fåborg.
Rasmussen, Orla, Hjortebjergvej 47, 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.
Johansen, Arne, Glamsbjergvænget 2, Odense.
Ovesen, Åge Barkholt, Paludan Miillersvej 14, Odense.
Pedersen, Harald Damgård, forstander, Søvej 1, Ringe.
Rasmussen, Hans Lindeskov, Højskolen, Nr. Nissum.
Nielsen, Ejner Th., Kirkeskovskolen, Rude.

1938, juni.
Christensen, Ruth, frk., Skibby.
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 Åge, Gyldenrisvej 15, Odense.
Fjeldmark, Kirstine, frue, Sejs, Silkeborg.
Møller, Rigmor, frue, Åløkkehaven 12, Odense.
Steffensen, Selma, frue, Danmarksgade 19, Lemvig.
Hansen, Hans Peter, Reberbanen, Bogense.
Jespersen, Svend Åge, Seden.
Jørgensen, Georg, Glamsbjerg.
Lund, Elna, frk., Margretevej 1, Odense.
Pedersen, Meta, frue, Sønderbrogade 97, Horsens.
Pedersen, Kamma, frue, »Baldershøj«, Kærby, Asperup.
Worre, Erik, Grundtvigsvej 9, Odense.
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1940, april.
Bak, Ragnhild, frue, Bakgården, Sinding, Herning.
Frimodt Hansen, Else, frue, »Dalager«, V. Såby, Kirke Såby.
Harsberg, Tove, frue, Østre Allé, Ålborg.
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, seminarierektor, 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, Borgmestervænget 19, Kolding.
Jøhnk, Karen, frue, Virklund Skole, Silkeborg.
Jøhnk, Mogens, Virklund Skole, Silkeborg.
Kildegård Nielsen, Kirstine, frk., Dømmestrup. Fangel.
Larsen, Johannes, Skovsgårde, Nymark.
Myram, Kelh, Brylle skole pr. Knarreborg.
Madsen, Paul, Vissenbjergvej 6, Odense.
Mikkelsen, Tage, Hyllerslev.
Nielsen, Poul, Hverringevej 21. Odense.
Pedersen, Chr., Hjerting.
Nygård-Pedersen, Verner, Bringstrup-Sigersted centralskole.
Rasmussen, Ander, Slaglille-Bjernede centralskole pr. Sorø.
Rasmussen, Kjeld, Dr. Olgasvej 36, Odense.
Bjerre-Stiirup, Else, frue, Bystævnevej 43, Odense.
Talleruphus, Johannes, Ulriksholmsvej 22, Odense.
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.
1942, juni.
Christiansen, Johs., Nordvangsvej 1, Randers.
Geckler, Knud, Magleby realskole, Møen.
Hansen, Herluf, Høed, Flemløse.
Knudsen, Aksel, Ørsted, Rørmosehus.
Pedersen, Ester Trøst, Fasanvej 14, Odense.
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Ovesen, Frode Barkholt, Skibby.
Krall-Pedersen, A., Årslev.
Jeppesen, Ether, frue, Dalby.
Thorbek-Petersen, Karen, Købkesvej 59, Odense.
Rasmussen, Edel, frk., Skibhusvej 7, Odense.
Jespersen, Jytte, frue, Vilh. Bechsvej 84, Århus.
Søllested, Inger Margrethe, frue, Løvspringvej 13 A, Charlottenlund.
191/3, juni.
Andersen, Jens Vagn, Vestbirkallé 59, Kastrup.
Andersen, Erna Råe, frue, Sætting Strandvej 7, Svendborg.
Nygård-Pedersen, Ruth, frue, Bringstrup-Sigersted.
Gøbel Poulsen, Erik, Kongeve jen 69, Helsingør.
Flansen, Hans E., Nyborgvej 49, Odense.
Riinitz-Larsen, Bente, frue, Bergsvej 2, Odense.
Knudsen, Ejnar, Kildetoften 3, Tarup, Odense.
Larsen, Svend, Enghagen 14, Hobro.
Lindegård, Peder, Under Lien 6, Hasseris, Ålborg.
Madsen, Kaj, Vester Hæsinge.
Nielsen, Åge, Agtrupvej 145, Kolding.
Nielsen, Hakon, Stadionvej 30, Bolbro.
Nielsen, Thorkild, Æbeløgade 3, Bogense.
Ovesen, Vagn Barkholt, Kaningårdsvej 13, Virum.
Banke, Bodil, frue, Mogenstrup, Lov.
Petersen, Erik Friis, Randalsvej 34, Fredericia.
Gøbel Poulsen, Ebba, frue, Kongevejen 69, Helsingør.
Djurså, Marie, frue, Skolen, Strib.
Nielsen, Svend Åge, Sdr. Omme.

19M, marts.
Holm, Ulla Colberg, frk., Reerslev, Hedehusene.
Svendsen, Esther Wademann, frk., Vadum.
19M, juni.
Hadrup, Gorm, Lunasallé 11, 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, Ilasselsted 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.
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, Rosenvænget 53, Fr. Bøge.
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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, l.sal, Svendborg.

7946, 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, Åstrup, Haderslev.
Jørgensen, Johanne, Marie, frk., Ilerluflille, Herlufmagle.
Hansen, Ellen, frue, Hougårdsvej 17, Kristrup, Randers.
Mortensen, Astrid, frk., Ulfborg.
Forchhammer, Grethe, frue, Bækkevang 45, Kgs. Lyngby.
Petersen, Inger, frue, Bakkevej 40, Birkerød.
Lund, Karen, frue, Rosenvænget 53, Fr. Bøge.
Nielsen, Esther, frue, Kirke Søby, Flemløse.
Rasmussen, Eva Holm, frk., Lindknud, Brørup.
Nielsen, Anna, frue, Drigstrup, Kerteminde.
19i6, juni.
Jørgensen, Kirsten, frue, Ved Bellahøj 12, Brønshøj.
Hensen, Helge, Sletterød, Harndrup.
Hansen, Sigrid Ruth, frk., Ullerslev.
Jensen, Jens Ernst, Christiansborg Børnehjem, Randers.
Jepsen, Kirsten, frk., Munkebjergvej 66, Odense.
Kristensen, Stig Lescly, Haugstedgade 20, Odense.
Møller, Jobs., Fuglegårdsvænget 7, Gentofte.
Nielsen, Jørgen Nygård, Carl Blochsvej 71, Odense.
Nielsen, Karl Ejner, Ringerbakken 31, Virum.
Rasmussen, Harald, Ægirs Allé 5, Esbjerg.
Rasmussen, Helge Vendelboe, Solbjergvænget 15, Odense.
Rasmussen, Herluf, .Tasminvænget 18, Odense.
Skovlund, Solveig, frk., Frederiksdal 17, Flensborg.
Warming, Kai, Danhaven 7, Valby.
7.947, juni.
Nielsen, Inger, frue, Lindeallé 61, 2. sal, Korsør.
Bentzen, Arne, Clausholms Allé 5, Viby .1.
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.
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.
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Kristensen, Birgitte, frk., Pilegårdsvej 85, Herlev.
Madsen, Åge, Hjortebjergvej 43, Odense.
Mikkelsen, Jobs., 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.
Christiansen, Rigmor, frue, Ølsted, Brobyværk.
Simonsen, Dagmar, frk., Søby, Ærø.
Søgård, Anna, frk., Tillitse.
1948, juni.
Thuesen, Gerda, frue, Nr. Lyndelse, Nr. Søby.
Andersen, Karl Ejnar, Kastanjeallé 21, Nykøbing M.
Jensen, Else, frue, Skovparken 60, Køge.
Hansen, Poul, Tværvej 60, Svendborg.
Harnæs, Per, Clausens Allé 43, Fr. Bøge.
Jørgensen, Gunnar, Saralystparken 3 A, l.sal, Højbjerg.
Kalør, Johs., Fåborgvej 42, Fr. Bøge.
Lund, Børge, Bergsvej 25, Odense.
Mikkelsen, Gerda, frue, Kildevangsallé 14, Viby J.
Johnsen, Gudrun, frue, Kastanjeallé 38, Nykøbing M.
Harnæs, Edel, frue, Clausens Allé 43, Fr. Bøge.
Dinesen, Christine, frue, Florasve j 9, Glostrup.
1949, juni.
Boe, Poul E., Sanderumvej, Fruens Bøge.
Højby, Arne, Bøjestræde 8, Fåborg.
Højby, Åse, frue, Bøjestræde 8, Fåborg.
Jacobsen, Inga, frue, Harritslev.
Jacobsen, Henning, Harritslev.
Jensen, Børge Refsgård, Munkerisvej 31 st., Odense.
Jensen, Svend E., Markleddet 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, Inger, frk., Juelsminde 23, Bolbro.
Pedersen, Verner, Liid skole, Frøstrup.
Petersen, Aksel, Margrethes Allé 34, Fruens Bøge.
Rasmussen, Karen Kås, frue, Bøgomvej 27, Vejle.
Sørensen, Gunnar Ågård, Fløjvangs Allé 31, Esbjerg.
Thomsen, Johs., Østre Ringvej 24, Ringe.
Thorbek-Petersen, Viggo, Købkesvej 59, Odense.

1950, marts.
Mehr, Anne-Lise, frue, Sølyst, Jyderup.
Bjørn, Dagmar, frk., Kolind Skole, Kolind.
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Utoft, Eva, frue, Filskov.
Hougård, Inger, frue, Sønderskov.
Gantriis, Jytte, frue, Mosegårdsvej 224, Odense.
Schelde-Jensen, Helvig, frue, Uldalsvej 11, Middelfart.
Hansen, Karoline, frk., Fausing Forskole, Allingåbro.
Sørensen, Erna, frk., Kastbjerg, Glæsborg.
Kjeldtoft, Rosa, frk., Sdr. Nærå.
Pedersen, Ella, frue, Bjerge Forskole, Store Fuglede.
Pedersen, Vibeke, frue, Liid skole, Frøstrup.
Rosendal, Esther, frue, Finsensvej 71, 2. sal tb., København F.

1950, juni.
Andersen, Helge Lohmann, Kirkeskovskolen, Rude.
Andersen, Kaj, Sundvej 18 g, 3. sal, Horsens.
Madsen, Edith Bøgehave, frue, Rosenstien 10, Esbjerg.
Jensen, Margrethe, frk., Søgård skole, Kliplev.
Jørgensen, Bent, Gummerup Skole, Glanisbjerg.
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, Baldursgade 97, 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.
Detlefsen, Edith, frk., Horsetorvet 1, 3. sal, Odense.
Hansen, Ejnar, Nivå.
Jensen, Svend Havndrup, Ore Skole, Mejlskov.
Pedersen, Rigmor, frk., Taulov.
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.
Bjerrum, Lissy Sønderskov, frue, St. Linde Skole, Karise.
Borg, Annelise, frue, Glyngøre.
Jansson, Inga, frk., Hillerslev pr. Højrup.
Juni, Kirsten, frue, Glamsbjerg.
Nielsen, Clara, frk., Benediktsgade 46, Odense.
Olesen, Ella, frk., Ribevej 27, Haderslev.
Nissen, Hildegård, frue, Egernførde, Sydslesvig.
Pedersen, Ebba, frk., Fridjof Nansensvej 25, Ålborg.
Peirup, Else, frue, Fussingvej 17, Horsens.
Rasmussen, Inge, frue, Blommenslyst.
Schultz, Anna, frk., Læberg, Vejen.
Andersen, Ellen, frue, Sengeløse, Tåstrup.
1952, juni.
Ågård, Jørgen P., Set. Jørgensensvej 64, Svendborg.
Andersen, Else, frk, Kappendrup.
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Birketoft, Niels, Ågård Friskole, Ågård.
Brandt, Carl Ernst, Set. Hansgade 1, Odense.
Christiansen. Arne, I). Dreyersvej 17, Assens.
Hansen, Hans Jørgen, Myrtoften 19, Gentofte.
Jørgensen, Ingrid, frk., Møllemarken 28, Søborg.
Andersen, Lis, frue, Strandhavevej 56, Hvidovre.
Lindskrog, Hans, Kauslunde.
Mejlbjerg, Holger, Hedelundsvej 6, Stige F.
Mikkelsen, Jørgen, Hobrovej 58, Ålborg.
Nørgård, Ruth, frue, Parkallé 66, Hjørring.
Oredson, Hans, Rødegårdsvej 167, Odense.
Pedersen, Svend-Åge, Vandel.
Petersen, Svend Å., Skrænten 16, Hørsholm.
Pilegård, Erik, Vilh. Thomsensvej 6, Svendborg.
Sørensen, Henning, Henriettevej 20, Odense.
Thomsen, Dagny, frue, Østre Ringvej 24, Ringe.
Wiberg, Sigrid, frk., Nordby, Samsø.

1953, juni.
Andersen, Anders Nissen, Stærmose Skole, Tommerup.
Gormsbøl, Flemming, Storegade, Egernsund.
Kühn, Karen, frue, Blommenslyst.
Kühn, Ove, Blommenslyst.
Solgård, Jens Ove, Hunderupvej 185, Odense.
Larsen, Svend Ebbe, 5. maj plads 14, Svendborg.
List, Karl Svendsen, Lunde, Stenstrup.
Glent-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, l.sal, Odense.
Svenning, Kirsten, fru, Langtved pr. Ullerslev.
Svenning, Hans Henrik, Langtved pr. Ullerslev.

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

65

1954, juni.
Axelgård, Tove, Ulstrup Skole, Vig.
Erichsen, Frederik J., Brylle pr. Knarreborg.
Sloth, Inger, Amtstue Allé 21 c, Ringsted.
Hansen, Grethe Gjeråe, Stenløse, Sjælland.
Jansson, Flemming, Hillerslev pr. Højrup.
Jensen, Inga, Hjortebjergvej 42, Odense.
Østergård, Rita, Hesselager.
Jørgensen, Jørgen Vedby, Drigstrup, Kerteminde.
Kofod-Jensen, Ase, Gyldenstensve j 21, Bogense.
Mortensen, Gerda, Dybdeve j 2 a, Bolbro.
Odbjerg, Grethe, Langeskov.
Pedersen, Anders, Skydebjerg, Årup.
Gormsbøl, Karen Meidal, Egernsund,
de Boer, Else, Nr. Jernløse, Regstrup.
Østergård, Johannes, Mosegårdsvej 65, 1. sal, Odense.
1955, juni.
Andersen, Erling Klüver, Gummerup, Glamsbjerg.
Andersen, Herning, Bergsvej 39 A, Odense.
Christensen, Finn, Abildlunden 12, Birkerød.
Borchert, Agnete, Vallekildevej, Høng.
Hansen, Esther, Nr. Mark pr. Knarreborg.
Hansen, Ole Philip, Carl Blochsvej 109, Odense.
Hubert, Poul Erik, Pantheonsgade 18, Odense.
Jensen, Else, Herrested.
Rasmussen, Inge Due, frue, Jens Juelsvej 34, Odense.
Simonsen, Ellen, Nr. Esterbølle pr. Bogense.
Glent-Madsen, Helge, Egilsvej 83, Odense.
Staugård Mortensen, Ellen, »Paris«, Harndrup.
Nielsen, Erik, Morud.
Nielsen, Hans, Godthåbsgade 34, Odense.
Nielsen, Inge, Damme pr. Askeby, Møn.
Pedersen, Bent Hedemark, Sanderumvej 55, Fr. Bøge.
Pedersen, Poul, Odensevej 29, Kværndrup.
Pedersen. Preben, .Stationsve j 21, Stenstrup.
Petersen, Oluf, Pr. Haralds Allé, Fr. Bøge.
Petersen, Tove, Margrethes Allé 34, Fruens Bøge.
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 st.
Jacobsen, Maja, Nygårdsvænge, Holme Olstrup.
Jensen, Eskild, Skolegade 6, Kerteminde.
Madsen, Ove, Gjørding.
Michaelsen, Elise, frue, Lærkevej 34, Kølvrå.
Tylleskær Ibsen, Birthe, Kvarmløsevej 33, Tølløse.
Westergård, Bodil, frue, Kongensgade 60, 1. sal, Odense.
1956, marts.
Andersen, Ellen, »Bornbæk«, Vrå.
Lond, Susanne, Søstrup, Holbæk.
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Brøuner, Kelty, Barrit.
Christensen, Inger, Solevad skole, Fangel.
Dreier, Agnete, Margretevej 6, Odense.
Stamp, Else, Spedsbjerg, Holmstrup.
Kragh, Toma, Krogsbølle, Otterup.
Jensen, Birthe, Verninge Centralskole, Verninge.
Jørgensen, Anni, Drigstrup, Kerteminde.
Larsen, Karen, Trunderup Forskole, Hårby.
Larsen, Thyra, Kåstrup.
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.
Gregersen, Birgit, Rolfsted skole, Ferritslev.
Hansen, J. Billum, Rødkjærsbro.
Jensen, Karl Åge, Skolevænget 1. Odense.
Andersen, Gerda, Skolegade 8, Otterup.
Andersen, Kirsten, Bergsvej 39 A, Odense.
Nielsen, Dan Holst, Damme pr. Askeby, Møn.
Nielsen, Ingeborg, Flintegårdsvej 8, Høng.
Pedersen, Børge Østergård, Langtved, Ullerslev.
Pedersen, Else, Haderslev.
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., Østervraa.
1957, juni.
Agård, Ruth, Skolevej 2, Varde.
Lerhmann, Kaj, Dalmose.
Davidsen, Flemming, Nyvangsvej 25, 2. sal tv., Odense.
Madsen, Inge, »Dana«, Lohals.
Grønnemose, Svend, Egilsvej 10, Odense.
Hansen, Arne, Sdr. Nærå—Årslev.
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.
Pedersen, Alma Hedemark, Sanderumvej 55, 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 Juni, Bcrnstorffsvej 4, Odense.
Larsen, Kaj Flemming, Strandvejen, Otterup.
Lehrmann, Kaj, Dalmose.
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Ludvigsen, Else Marie, Chr. Molbechsvej 11, Odense.
Mortensen, Helmuth, Rødegårdsvej 59, Odense.
Grønnemose, Lis, Egilsvej 10, Odense.
Nielsen, Erik, Kilstofte 2, Tarup, Odense.
Davidsen, Johanne, Nyvangsvej 25, 2. sal tv., Odense.
Petersen, Inger, Adelgade 71, Bogense.
Rasmussen, Ane Marie, Munkebjergvej 86, 1. sal, Odense.
Sørensen, Ebbe, Vindebyvej 42 II A, Herlev.
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, Fåborgvej 55, Fruens Bøge.
Hansen, Kjeld Lindequist, Gelsted, Fyn.
Hansen, Vagn, Sæby, Gershøj centralskole, Kirke Hyllinge.
Haugaard, Dora, Rosenvænget 4, Frederikssund.
Jensen, Bente Hærvig, 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, Humlevænget 5, Nyborg.

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., Åsum skole pr. Odense.
Olsen, Anne Marie, Højby Sj.

1959, juni.
Albrechtsen, Lili, Rugårdsvej 66, Odense.
Bro Christensen, Jette, Nyborgvej 119, Odense.
Bjarnesen, Jytte, Arabiensvej 36, København S.
Christensen, Villy, Krygersvej 9, Odense.
Christiansen, Kirsten, Dronningensgade 13, Odense.
Christiansen, Ole Runge, Carl Bernhardtsvej 14, Odense.
Djursaa, Holger, Lindevej 41, Fruens Bøge.
Frederiksen, Ragna, Chr. Richardtsvej 3, Odense.
Borup, Inge, Ejstrup.
Hansen, Erik Lunibye, Christiansgade 73, Odense.
Hansen, Kirsten Pilegaard, Hesselager.
Hansen Magda Chur, Nyborgvej 92 IV, Odense.
Jensen, Erik A., Klintemarken 17, Svendborg.
Jensen, Leif Schweitzer, Bredgade 82, Bred F.
Johansen, Lis, Døckershmdsvej 4 a, Odense.
Johannesen, Jørgen, Ejderskolen, Rendsborg.
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Jørgensen, Gudrun Langberg, Tværvej 10, Stenstrup.
Karstensen, Ole G., Mesinge st. F.
Fogli, Bente, Østervoldgade 48 B, Nyborg.
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.
Jensen, Bente, Klintemarken 17, Svendborg.
Madsen, Henning, Svendborgvej 25, Hjallese.
Nielsen, Poul Moller, Sanderumvej 8, Fruens Bøge.
Odbjerg, Troels, Odensevej 34, Langeskov.
Pedersen, Helge Traun, »Solbakken«, Båring, Asperup.
Riber, Ebbe, Veflinge skole, Veflinge F.
Svendsen. Reinhard W., Ravnebjergskole, Holmstrup.
Tjørnehøj, Niels, Skibhusvej 156, Odense.
Vaarning, Chéla, Tesdorphsvej 61, Odense.
Wammen, Grethe, Hjulby.
Aastrøm, Inge, Enghavevej 7, Odense.

1960, juni.
Andersen, Carl Højbo, Brenderup st.
Andersen, Finn, GI. Lindholm skole. Nr. Sundby.
Andersen, Gerda Kock, Espe mejeri, Espe.
Andersen, Hans Chr., GI. Lindholm skole, Nr. Sundby.
Andersen, Inge, GI. Lindholm skole, Nr. Sundby.
Andersen. Kirsten, GI. Lindholm skole, Nr. Sundby.
Blok, Keld, Årslev st., Fyn.
Christensen, Ellen, Sylleskovej 3 b, Nyborg.
Christensen, Mogens, Ahlmannsvej 5, Odense.
Engberg, Helga, Læssøegade 9, Kolding.
Hansen, Bent Schmidt, Klostervej 25-27, Odense.
Hansen, Bent Rubæk, Brangstrup skole, pr. Ringe.
Hansen, Johs., C. Albrethsensvej 3, Ringe.
Hansen, Kurt, Allested.
Jensen, Jytte, Rødcgaardsvej 109, Odense.
Jensen, Sine, »Flintegaard«, pr. Illebølle, Langeland.
Knage, Ragnhild, »Frihedsminde«, Marslev.
Kristiansen, Henning, Lindved pr. Hjallelse.
König, Ruth, Klintebjerg pr. Otterup.
Madsen, Egon, Otterup.
Nielsen, Bent, Ejby skole, Ejby st.
Pedersen, Karl Ejnar, »Damgaard«, Jordløse.
Petersen, Kirsten, Prins Haralds Allé 8, Fruens Bøge.
Rasmussen, Eigil Husmann, Bramstrupsminde. Hjallelse.
Rasmussen, Ryman, St. Glasvej 48, Odense.
Saugmann, Merete, L. A. Ringsvej 36, Odense.
Skriver, Per, Stige friskole, pr. Odense.
Sørensen, Ole, Sylleskovvej 3 b, Nyborg.
Vølund, Lise, Bjerne skole, Faaborg.
Andersen, Birgit, Kildevej 4, Nyborg.
Dybbro, Sejer, Frisengaardsvej 101, Nyborg.
Frederiksen, Vita Møller, Brenderup.
Hansen, Bodil Rubæk, Algade 27, Ringe.
Hansen, Ib, Naarup st.
Høiberg, Jørgen, Skovvej 32, Nyborg
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Jacobsen, Hanne, Bredgade 1 a, Ålborg.
Jensen, Jonna Mohr, Nyhøj 1121, Lindø pr. Dræby.
Johansen, Hanne Kruuse, Carlsmindevej 8, Nyborg.
Jørgensen, Hans, Dærup pr. Glamsbjerg.
Kristensen, Ole Kromann, Sdr. Nærå efterskole, Årslev.
Krogh, Karen, »Søby«, Dyrehaven, Nyborg.
Larsen, Vagn Aage, Maagevej 142, Odense.
Lyhr, Kirsten, Jernbanevej 51, Tarup, Odense.
Petersen, Søren Kems, Pr. Aages Allé 14, Fruens Bøge.
Simonsen, Gudrun, Storegade 60, Varde.
Skov, Erik, Flemmings Allé 11, Fruens Bøge.
Stamp, Ruth, Bredahlsgade 9, Nyborg.

I960, december.
Andersen, Astrid Schiønning, Kalø, Rønde.
Andersen, Kirsten, Skydebjerg pr. Årup.
Christensen, Bodil, Vesterlund st., Jylland.
Christensen, Karen Prangsgaard, Hulvejen, Ørbæk.
Christoffersen, Gunhild, Ejstrup pr. Ejstrupholm.
Esbensen, Erna, Skamby skole.
Feld. Inge, Bederslev pr. Kappendrup.
Gudbrand, Regitze, Carit Etlarsvej 38, Odense.
Hansen, Inger, Påskeløkkevej 31, Odense.
Hougaard, Ruth, Guldbjerg skole.
Jensen, Kirsten Billum, Fangel st.
Kristiansen, Ruth, Blære forskole, Blære st., J.
Larsen, Ely, frue, Martofte.
Larsen, Kamma, frue, Brendelev pr. Mogenstrup.
Larsen, Karla, »Toftelund«, Sortenshave, Stubbekøbing.
Madsen, Edel, Klinte pr. Bogense.
Madsen, Else, Frederiksgade 65, Odense.
Mathiassen, Jytte, Enebærvej 34, Hjallese.
Mikkelsen, Else, Villestofte.
Munch, Aase, frue, Lembckesvej 31, Odense.
Nielsen, Edith, frue, Østerbæksvej 19, Odense.
Nielsen, Ingrid, Diernæs pr. Faaborg.
Nørreskov, Inge, »Mindegaard«, Ejby st.
Rasmussen, Marie, Christiansgade 124, Odense.
Schiermacher, Mary, Carl Blochs vej 105, Odense.
Simony, Marianne, Jegerup skole pr. Vojens.
Søgaard, Solveig, Bakkevej 20, Langeskov.
Sørensen, Valborg, Millinge mark, Millinge.
Villumsen, Grethe, Lisevej 1, Næsby.
Wenzell, Karen, Ørsted pr. Rørmosehus.
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