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VED BESTYRELSEN

Vor forening
Det er en lidt vanskelig sag at skulle skrive beretning om
et år, der i del ydre har været fattig på begivenheder. Så
kan det måske være på sin plads at erindre om, at vor stør
ste virksomhed altid har ligget uden for »begivenhederne«.
Og så er der alligevel en, der hvert år gentager sig ved se
minariets julekoncert. Det er uddelingen af stipendier, som
foregår i festsalen lige efter koncertens afslutning. I år blev
det til 7 portioner å 200 kroner, og således har det været
jul efter jul. Det er en stor og en god ting, for det fortæller,
at mange, mange gamle elever med glæde mindes deres semi
narietid og gennem elevforeningen på den måde siger en
stilfærdig tak for gamle dage. Kan vi sige tak på en bedre
måde? Og kan vi ønske på en bedre måde, at det, vi holdt
af og fandt værdifuldt, må fortsætte også for de nye genera
tioner? Del er en god opgave for elevforeningen og i god
overensstemmelse med vore formål. Bestyrelsen siger igen
tak for de mange penge.
Repræsentantskabet for seminariet, hvori elevforeningen
jo har en plads, har været samlet i efteråret for at tage stil
ling til seminariets overgang til selvejende institution. Der
var velvilje fra alle sider, og seminariets betingelser blev mod
taget med stor tilfredshed, så ændringen sker antagelig i
dette år. For vore arbejdsforhold betyder det næppe nogen
forandring, men seminariets ledelse vil føle det som en til
trængt lettelse.
Tilbage står så at meddele, at vi i 1962 må have en sam
menkomst. Del bliver søndag den 18. marts på seminariet.
Det gamle. For meningen var jo, at næste sammenkomst
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skulle have været på det nye; men da det første spadestik
endnu ikke er taget, mødes vi endnu en gang på det kendte
sted. Her i Odense er vi blevet meget forsigtige med at tro
noget som helst i denne sag, men mon ikke vi næste gang
skulle kunne stævne mod Bolbro Bakke?
Nu håber vi på en god sammenkomst med mange deltagere.
Velkommen! Tak for året 1961.
Aage Ovesen

Bregninge kirketdrnsdør

Redaktionelt
Bølgerne har i det forløbne år gået højt i den pædagogiske
verden, og jeg er glad for, at det ikke er et pædagogisk fag
skrift, jeg redigerer, men en venlig hilsen, seminarieelever og
deres gamle seminarium imellem.
Derfor kan jo godt enkelte skumsprøjt fra det pædagogiske
hav nå ind over os. Lad dem det.
Jeg var lidt for hastig sidste år med at bebude det nye
seminarium. Som det fremgår af »Året, der gik« er der endnu
langt til vejs ende. Vi må ses før den tid, og det sker altså
den 8. marts. Forhåbentlig finder mange vejen tilbage til OS.
(Min egen årgang (1922) har 40 års jubilæum, og jeg sætter
dem herved stævne i Set. Knudsgade 9, kl. 11,00. Drop ven
ligst et brevkort). Det var et sidespring.
Tilbage til årsskriftet. Der var ret mange gamle elever på
seminariet ved julefesten. Den har beholdt sit præg — af
fest og jul. Seminarierektoren talte, Melson læste juleevan
geliet og Ovesen takkede på gamle elevers vegne.
Og så tak til bidragyderne — uden dem intet årsskrift.
Og tak til kassereren, som det påhviler at holde navne- og
adresselisten i orden, så vi med fornyet interesse kan styrte
os over den, når årsskriftet kommer. Jeg har nogle tanker
om en slags fortsættelse af jubilæumsskriftets seminariestat
ved 50 års jubilæet. Vi kunne tage et par årgange hvert år
med oplysninger om offentlige og mere private begivenhe
der. Men det ville kræve medarbejde af nogle stykker i hver
årgang. Vi kan drøfte det ved sammenkomsten.
Godt nytår.
A. TH.

P. S. Seminariebladet »Vinduet« vil gerne have abonnen
ter. Man kan tegne sig ved indsendelse af 5 kroner til »Vin
duet«, Seminariet, Hjallesevej, Odense.
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Mindeord

H. Nielsen,
Mellerup.

Så kom der bud efter Niel
sen, Mellerup. Desværre fik be
styrelsen først nu til nytåret
kendskab til hans død, så den
krans, han mere end nogen i
foreningens historie har for
tjent, må vente til passende
lejlighed.
Skulle yngre medlemmer ikke kende Nielsen, Mellerup
(han dimitteredes 1906), skal jeg da her nævne, at det var
på hans opfordring og initiativ, vor forening blev stiftet.
Det skete på et møde den 5. januar 1908, og Mellerup (det
blev alle dage hans kendingsnavn) blev dens første formand.
I 13 år stod han ved roret, og det har nok været de vanske
ligste i vor historie. Man tænke på årene 1914—20. Det var
krigstid og dyrtid, og tjenestemandskår så ringe, at vi i vore
år og kår næppe kan fatte det. Det var en kamp for at få
årsskriftet trykt, og sammenkomster kunne der slet ikke
være tale om. Men Mellerup klarede det, og han skabte sam8

men med bestyrelsen det grundlag, vi arbejder på den dag
i dag — stipendier medregnet.
Mellerup forlod lærergerningen og blev branddirektør,
men aldrig savnedes han ved vore sammenkomster. Sidst
havde vi lejlighed til at hylde ham ved vort 50-års jubilæum
i 1958. Godt, det blev gjort. De, der kom til at kende Melle
rup, har været glade for det bekendtskab, og foreningen
vil mindes ham med taknemmelighed som dens stifter og
første formand. Den vil takke ham for et stort og godt
arbejde og først og fremmest for en trofasthed, vi ikke fin
der bedre noget andet sted.
Aage Ovesen.

Andreas Slettebo
1891 — 1961

Krølle er gået bort! — Dette
budskab vil vække sorg i sin
det hos alle dem, der kendte
ham i seminarietiden i Odense
1908—1912 eller senere kom i
nærmere
forbindelse
med
ham. Han var rigt udrustet fra
naturens hånd: en høj, slank
skikkelse og et smukt bølget
hår, der skaffede ham navnet
Krølle. Dertil særdeles gode evner med særlige anlæg for
sang, musik og tegning, selv om naturhistorien vel nok var
hans yndlingsfag og blev hans hovedfag i de mange års læ
rergerning ved Holte Gymnasium. Som ægtefælle fik han en
af vore klassekammerater fra OS, Marie Bo. De levede i
mange år lykkeligt sammen, først i Holte og senere i Hil
lerød, hvor Marie Bo var ansat ved skolevæsenet. Hustruens
død for nogle år siden var et hårdt slag for Slettebo, men
han rettede sig helt igen og var fuldt optaget af sin skole
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gerning og sine børn og børnebørn, som han kunne gøre alt
for. I 1959 søgte han afsked og flyttede til Sønderborg, hvor
en søn, Jørgen Slettebo, er leder af museet på Sønderborg
Slot. Også her fandt Krølle sig godt til rette. Han købte hus
og forbedrede både det og haven, han hjalp sin søn med
museumsarbejdet og andet og tog sig kærligt og opofrende
af sin familie, og han syntes at have det godt i alle måder,
men alligevel fandt sønnen ham en morgen død i sengen,
hvor han lå som om han sov. Museumsinspektør Slettebo
skriver således om sin faders bortgang:
»Uden sygdom, uden svaghed, levende optaget af daglig
dagens krav og opgaver og ivrigt planlæggende efterårets,
vinterens og næste års mange gøremål er han pludselig for
svundet for os«. — Det var et hårdt slag for Slettebos fa
milie. Vi — hans venner -— tager del i dens sorg, og vi vil
bevare ham i kærlig erindring. Vor gamle religionslærer, pa
stor Blessing, ville om Slettebo have sagt: »Han var i sand
hed en mand, i hvem der ikke er fundet svig«.
Århus i december 1961.
N. C. Larsen

Laurits V. Rasmussen,
Tarup
Da min kone og jeg i de
cember 1960 hørte, at Laurits
Rasmussen var død, gik vore
tanker mange år tilbage til
ungdomsårene på Odense Se
minarium. — Vi mindes ham
som en god kammerat med et
lyst og frejdigt sind, og han
bragte altid et frisk pust med
sig, hvor han kom.
Laurits Rasmussen udøvede
sin lærergerning med stoi’ dyg
tighed forskellige steder, først
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i Brejninge ved Vejle, senere som førstelærer i Hyllested ved
Sorø og sidst i Tarup ved Odense. Hans tilværelse blev i de
senere år en kamp mod sygdom, og han gennemgik flere
store operationer.
Han efterlader et stort savn i hjemmet i Tarup. En datter
er lærerinde i Odense, den yngste søn er præst i Lumbsås, og
den ældste søn er gårdejer på Bornholm.
En smuk lærergerning er endt, og en god kammerat er
gået bort.

Æret være hans minde.
Holger Hansen, Holbæk (årgang 1914)
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Sammenkomst på seminariet den 18. marts 1962
Program
Kl. 14,00:
Kl. 14,30:
Kl. 17,00:

Samling på seminariet.

Foredrag af forstander Harald Smith.
Derefter generalforsamling.
Aftensmad på seminariet. Derefter
afslutning.

Dagsorden for generalforsamlingen
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Valg af dirigent.
Beretning.
Regnskabet.
Kontingentet.
Valg i henhold til lovene.
Efter tur afgår fru Sandhus (1953), Aage Niel
sen (1943), Helge Lohmann (1950) og Poul
Løndahl (1947).
1 medlem skal vælges af årgangene 1959—61.
Endvidere vælges 1 suppleant. Frk. Stage Ras
mussen afgår. Endelig vælges 2 revisorer. Georg
Knudsen og Henning B. Andersen er begge på
valg.
Eventuelt.

Dagsordenens punkt 4 indeholder naturligvis et ønske om
drøftelse af en kontingentforhøjelse, og den eneste begrun
delse for dette er lige så naturligt fordyrelsen af årsskriftet.
Bestyrelsens udgifter er ikke store og vil ikke stige, men på
grund af forhold, der ikke behøver nærmere omtale, må der
forventes en kraftig prisstigning på årsskriftet. Også en por
toforhøjelse tales der om. Det er bestyrelsens opfattelse, at
dette vort vigtigste bindeled mellem foreningens medlem
mer ikke må forringes, og deler medlemmerne vort syn på
dette, undgår vi ikke forhøjelsen.
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Aftensmaden sørger fru Henny Hansen som sædvanlig
for. Så ved vi, at alt er i orden. Prisen vil afhænge noget af
tilslutningen, men den kommer ikke til at afskrække nogen.
Men.

Deltagere i spisningen bedes 8 dage før sende undertegnede
et brevkort med angivelse af antal. Telf. 129450 (bedst kl.
18—19) kan også benyttes.
Aage Ovesen, Paludan Müllersvej 14, Odense

Løgumkloster

Dimissionstale 14. juni 1961
Ved en afsked som denne, en afsked med 65 unge lærer
inder og lærere, der forlader os efter en årrækkes samarbejde,
vil vore hjerter være fyldt med modstridende følelser: glæde
over alt, hvad vi har haft sammen af rigdom og værdifyldte
oplevelser, sorg over, al det nu er forbi, og over, at der trods
alt er muligheder, der kunne have været udnyttet bedre
endnu af Dem og af os. Det er en enestående chance at få
en årrækkes samarbejde med en flok unge som Dem, der
har været indstillet på at få så meget som muligt ud af Deres
studietid, og vi seminariefolk føler det som en vældig for
pligtelse at udnytte denne chance fuldt ud, samtidig med,
at vi gang på gang må erkende, hvor svært det er helt at
leve op til den betroede gerning, vi har.
Lige fra den første dag har De alle 65 mødt skolen her
og os, der arbejder her, med den største tillidsfuldhed og
samarbejdsvilje. Det har glædet os meget. Det har kastet
lys over den ikke altid så helt lette vej, som en læreruddan
nelse er, og jeg siger Dem af hjertet tak for alle de mange
glæder, De har givet os som Deres vejledere i den svære
kunst at være lærere. Jeg erindrer ikke igennem de mange
års samarbejde een mislyd, ikke en eneste ting, som man
ikke tænker på med glæde og tilfredshed.

Men livet går videre og tvinger os til at kaste vort blik
fremefter mod nye mål, og gjorde vi ikke det med lyst og
glæde, var vi ikke værdige at kalde os lærere. Tusinder af
børn står ude i skolen og venter på Dem, og hundreder af
unge venter på vort arbejde, vor indsats.
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Jeg vil så varmt som muligt ønske for Dem, at De vil
huske og blive ved at huske — også under hverdagenes
små påkendinger —, at det er en ære at være lærer, at
være vejleder for børn og unge, der skal fortsætte det
danske samfund i vort lille, måske nok lidt forkælede,
måske nok lejlighedsvis lidt ufornuftige, men alligevel så
højt elskede land.
Samfundet selv vil ikke fortælle Dem, om man på
skønner Dem eller ikke påskønner Dem; men Deres ar
bejde vil have mulighed for at skabe en indre sikker
hed hos Dem, at det virkelig er en ære at være lærer. Hvad
angår den almindelige vurdering, som den ytrer sig socialt
og også lønmæssigt, vil et arbejde af den type som vores
aldrig kunne komme frem til den stilling, det fortjener. —
Derimod stilles der meget store krav til indsats og offer
vilje.
Det er ganske lærerigt at kaste et kort blik på visse led
i læreruddannelsens historiske udvikling i dette land. Først
og fremmest vil man tænke på den berømte formulering
fra 1818: »læreren skal være en bonde blandt bønder«, »Han
skal i levemåde og klædedragt vænnes til tarvelighed, så at
han fra seminariet medbringer usvækket sans for denne
dyd og ikke har sådanne fornødenheder, der måtte over
stige hans tilkommende kår og mutigen fjerne ham for
langt fra den kreds, i hvilken han som ungdomslærer har
at virke«.
Man ønskede ved reformen af 1818 at få denne beskedne
lærertype, og man nåede for så vidt i første omgang sit
mål. Til stor skade for landets kulturliv var det, idet det
var her, at skellet mellem det akademiske og det folkelige
blev sat på så afgørende vis, at der stadig kæmpes med efter
virkningerne deraf.
Folkeskolen i vor betydning er en ganske ung institution,
og vor læreruddannelse har endnu meget langt fra fundet sil
leje, som det med stor klarhed fremgår af det i virkeligheden
fuldkommen utrolige forhold, at der nedsættes en mini
steriel kommission til fornyelse af læreruddannelsen, efter
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al der er dimitteret eet hold på den fireårige og to hold
på den treårige linie.
Men på basis af udviklingen i det tyvende århundrede
og især efter folkeskoleloven af 1958 er det indlysende, at
folkeskolen alene er basis for al videre uddannelse.
Det er så vigtigt, at man stedse husker dette, og at man
stedse husker på, hvilken enestående chance det er at få
lov til at fylde sin tilværelse med en ganske bestemt slags
arbejde, som man har sigtet imod, fra man var helt ung.
En effektiv måde til altid at bevare det rette syn på
lærergerningen kan afbildes i denne betragtning, som en af
de mest fremragende pædagoger, jeg har kendt, fremsatte:
»Jeg er Københavns Kommune taknemmelig, fordi man har
givet mig lov til hver dag i seks timer at være sammen med
glade og veloplagte børn. Og så er der forresten nogen rare
mennesker oppe på rådhuset, der hver måned sender mig
nogle penge, så min familie og jeg kan leve«.
Det er — uanset, hvad man så siger, og der siges mange
mærkelige ting — en ære at være lærer, og den danske
lærerstand har da også gang på gang vist sig denne ære
værdig. Der er næppe nogen anden stand, der i højere grad
påtager sig ekstrauddannelse ved deltagelse i fagkursus og
fagmøder, næppe nogen anden stand, der i så høj grad i
forbindelse med selve arbejdet påtager sig ekstrabyrder
og yder ekstraindsats uden skelen til, hvad det skulle kunne
føre til.
De er nu med til at bære Deres stands ære, og hvad hver
eneste af Dem gør og siger, kan under givne omstændig
heder få betydning i bedømmelsen af hele vor stand.
Der kan nemlig sommetider lyde helt andre toner i om
talen af lærerstanden og den enkelte lærer. Denne omtale
vil ofte have sin rod i et enkelt uheldigt eksempel, der har
vakt opmærksomhed. Hver enkelt af os står med et stort
ansvar over for vor stand og over for vort arbejde, netop
fordi det moderne velorienterede samfund stadig har trang
til at generalisere, især når det drejer sig om forhold, der
er vigtige, og forhold, som der måske er lidt sensation i.
Jeg tror at kunne sige, næsten kunne love det modtagende
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samfund, at der ikke er nogen af Dem, der vil blive et så
dant modeksempel, og er stolt over at kunne dimittere Dem.
Det sidste, jeg gerne vil have lov til at have sammen
med Dem, er el blik på den etiske codex, der gælder for
vort arbejde, for lærergerningen.
Der er ikke ret meget, der er sværere end at give en codex
ethicus for en gerning, og der er vel heller ikke meget, der
i den grad vil kunne ægge til modsigelse.
Det er en almindelig kendt sag, at det er overmåde van
skeligt at få mennesker til at føle sig forpligtede over for
påbud og pålæg, der kommer udefra, og som de ikke selv
har været med til at lave. Det er jo dette for al demokratisk
udvikling centrale forhold, der ligger bag den udvikling,
som en række af vestlige demokratier, herunder Danmark,
har gennemløbet henimod den stærke vægt, der lægges på
organisationer, jvf. fx. de sidste måneders udvikling på ar
bejdsmarkedet. Denne udvikling bygger naturligvis ikke
på, at man mener, at nogle mere eller mindre tilfældigt sam
mensatte organisationsledelser kan gøre tingene bedre end
højtuddannede og velskolede specialister, men på, at det
er den måde, på hvilken man kan skaffe ro. Det fine ord
for dette, som man stadig hører i en centraladministration,
er at akkviescere.
Et almindeligt reaktionsmønster over for et arrangement,
man ikke selv har været med til, er ligegyldighed, even
tuelt fjendtlighed. Noget lignende vil gælde over for en for
målsparagraf i en skolelov eller i en læreruddannelseslov.
Der foreligger ikke nogen klart formuleret codex ethicus
for skolens folk; men hvis det kan lykkes at skabe en codex,
der dels er et udtryk for dybt følte og ægte menneskelige
behov, dels står i forhold til hele vort folks kulturelle tra
dition og dermed vor skoles kulturelle tradition, så er der
god grund til at formode, at en sådan codex gennem en mod
sigelsesfyldt vej frem vil kunne være med til at fremkalde
en bevidst ansvarsfølelse over for de væsentlige opgaver, som
vi lærere er sat til at løse i vort samfund.
Vore pædagogiske mål er dels bestemt af hensynet til vore
elever som mennesker, og så langt vil man i reglen kunne
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være enige; men det er også bestemt af hensynet til sam
fundet, og her hører enigheden gerne op.

Menneskets indsigt begrænses af uvidenhed på den ene
side, af fordomme på den anden sige, og jo længere der er
imellem disse to ting, jo bredere bliver den vinkel, langs
hvilken man på sandru måde kan betragte vor tilværelse og
dens vilkår.
Deres børns, Deres elevers indsigt forudsætter naturligvis
primært en evne til at se, en af disse klare etymologier, der
fylder en med tilfreds glæde. Lærerens vejledning har over
måde stor betydning for udviklingen af denne evne, og denne
vejledning (også en smuk og løftende etymologi) hviler
blandt andet på lærerens evne til at vælge undervisningsstof.
Det er et sådant arbejde, De har set udført i den såkaldte
blå betænkning. Et rigt og nuanceret stof fra forskellige
undervisningsområder kan være med til at stimulere bør
nenes sans for værdier og give dem kundskaber, som ikke
bare modvirker uvidenhed, men også hjælper til at åbne
sindet for ny indsigt. Det åbne sind, som villigt modtager
belæring og kundskab fra alle sider, er et væsentligt pæda
gogisk ideal.
Fordommenes bytte er del menneske, som lukker sit sind
til, før kendsgerningerne har talt, som fælder forhastede
domme, og som byder halve sandheder velkommen. Farlig
er uvidenhed, men farligere er måske fordomme, fordi der
i dem er indbygget en sjælelig aktivitet, der kan ytre sig
som smitte. Det kan fylde et menneskesind med rædsel at
se den præriebrandsagtige psykiske smitte, der kan slå ud
fra et emotionelt synspunkt, der rammer ned i fordomme
nes benzinpøl.

Pædagogens kamp imod uvidenhed går igennem stof
valget; men hans kamp imod fordommene går igennem det
melodiske. Effektiv bekæmpelse af fordomme forudsætter
en metode, der stimulerer til selvstændig undersøgelse og
lærer mennesket betydningen af ikke at godtage, før man
har tænkt og undersøgt.
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Man kan altså formulere således: opdragelse i retning af
tiltagende indsigt indebærer en bekæmpelse af uvidenhed
og fordomme.
Men på den anden side — modsat bekæmpelse — står det
positivt opbyggende, opdragelse i retning af medmenneske
lighed og sympati, et opdragelsessigte, der vil kunne være
med til at fremme sansen for og skærpe viljen til at hjælpe,
til at ville tage hensyn, at ville samarbejde i gruppe og i
skolehelhed; kort sagt støtte og underbygge det i ethvert
menneske som spire nedlagte, mere eller mindre følsomme
instinkt for de skjulte love, der gælder for livet og for
fællesskabet imellem mennesker.
Det må imidlertid erkendes, at vor opdragelse også har et
sigte og formål, der står i relation til samfundet. Vore elever
skal være mennesker; men de skal også være samfunds
borgere.
Når det gælder menneskets situation i det moderne indu
strialiserede samfund, er der to hovedsynspunkter, vi især
må holde os for øje.

På den ene side vil den tekniske og kommercielle udvik
ling i samfundet med den tiltagende helautomatiske pro
duktion komme til at afspejle sig i skolens pædagogiske
program og direkte også i dens målsætning. Den tekniske
udvikling vil blandt andet afspejle sig i den vægt skolen til
lægger tekniske kundskaber og færdigheder; men på den
anden side vil man også som modvægt imed en teknisk en
sidighed understrege betydningen af udpræget ikke-tekniske
fag som formning, musik o. 1., og det stadigt øgede krav om
udbygning af de menneskelige kontaktflader vil stille øgede
krav til modersmålundervisningen, især til øgede færdig
heder i lytte-, tale-, læse- og skrivefærdigheder.
Med de her givne betragtninger som præliminarier vil det
være naturligt, at vi prøver at se på lærerens etiske kodex
i en række forskellige relationer.
Allerførst vil det være rimeligt at betragte læreren sim
pelthen i hans personlige stilling, kravene til os som men
nesker.
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Læreren har og skal have pligt og vilje til at være et
sandhedssøgende menneske, der objektivt og sagligt viser
åbenhed over for ny indsigt og er villig til at revidere for
ældede og ufuldstændige opfattelser og synsmåder. Dette er
uhyre vigtigt i en tid, hvor propaganda, endsige synspunkter
og sanseløs flugt ud i den konventionelle livsstil, den såkaldte
konformitet, er så almindelig.
Særlig væsentlig er denne indstilling, når det gælder for
holdet til fremmede nationer, til andre politiske partier, til
andre religioner, observanser eller til enkeltpersoner, som
af en eller anden årsag skiller sig ud.

En redelig og sandfærdig fremstilling må være lærerens
første pligt, uanset hvad eller måske især hvem det gælder.
Det er nok muligt, at pædagogen ikke altid ser sandheden;
men han må bestræbe sig til det yderste på at gøre det.
I forholdet til eleverne er det fundamentalt, at læreren
gør sit yderste for i gerning og — i mindre grad — i ord at
vise, i hvor høj grad han anerkender sine elevers menneske
værd. Eleverne skal behandles med ærbødighed og respekt
og i fuld erkendelse af, al de er i enhver henseende ligebe
rettigede medmennesker. Den eneste afvigelse er, at vore
elever er yngre end os og derfor svagere.

Denne ærbødighed og respekt må vise sig i en upartisk
og gennemretfærdig behandling. Læreren må søge at undgå
sårende ironi og sarkasmer og må optage alting i bedste
mening. Alle tilløb til positivt initiativ må vurderes ganske
overordentlig højt.
Læreren må bestræbe sig på i forholdet til eleverne til
stadighed at bevare sin emotionelle selvkontrol, og kontakten
mellem lærere og elever bør være præget af humør og af
humor, gerne krydret med lærerens selvironi, som er en
uvurderlig vare.

Alle oplysninger, læreren måtte få om eleven, bør behand
les med vidtgående skønsomhed og diskretion, således at
læreren betragter dem som noget helt personligt, der ikke
gives videre.
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I forholdet til børnenes forældre er det meget væsentligt,
at man (il stadighed har i erindringen, at forældrene har det
primære ansvar for børnene. Det er forældrenes børn, og
vi har ikke — trods måske stærke udspil fra børnene af
hengivenhed og tillid — lov til at mene, at vi derfor får no
gen rettigheder, der blot längerer forældrerettigheder.
Læreren må arbejde for at opnå et godt og venskabeligt
forhold til og samarbejde med forældrene. Det er meget vig
tigt, at man vogter sig for at optræde som særlig sagkyndig
eller værre endnu overordnet over for forældrene. Hvis man
skal give nogen råd i det opdragelsesmæssige, skal del være
på direkte opfordring.
I forholdet til kolleger er det vigtigt, at lærerne er ind
stillet på at skabe en god kollegial ånd på skolen. Han bør
for enhver pris undgå at gribe ind i forholdet mellem en
kollega og hans elever og må afvise enhver form for kritik af
kolleger, der fremkommer.
I forholdet til overordnede myndigheder i stat og kom
mune er det lærerens pligt at være loyal over for det sam
fund, han tjener, og til efter bedste evne at efterleve de love
og regler, der gælder for stillingen.
Generelt kan man sige, at læreren bør lægge vægt på at
optræde således, at lærerstandens stilling i samfundet og i
andre menneskers vurdering styrkes så meget som muligt.
Det er vigtigt for samfundet, at det kan have fuld tillid til
sin lærerstand. Det er vigtigt for lærerstanden, der er ved
at kæmpe sig frem til den plads i samfundets vurdering, den
i så høj grad fortjener, og det er — først og fremmest —
vigtigt for vore børn og elever — den gruppe, der altid kom
mer til at betale den endelige pris, når noget ikke går, som
det skal.
Og først og fremmest må vi alle vide, at vi i enhver situa
tion er repræsentanter for vor stand. Hvad enhver af os
foretager af urigtigt i en given situation, rammer hele vor
stand. Dette skal da være den sidste betragning. Hver en
kelt af Dem repræsenterer nu fremover en hel stand, hver
enkelt af Dem står med et stort ansvar over for de andre.
Dette er værdifuldt at holde sig for øje.
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Og med disse ord skal jeg da slutte Deres seminarietid og
ønske for Dem, at medgang og lykke må følge Dem i Deres
kommende gerning, som De så trofast har søgt at kvalificere
Dem til.
Per Mogens Hansen

Tirslundsstenen — Jyllands største

Skoleliv på Midtfyn
»Nu må skoleinspektører kun arbejde 20 linier om ugen«,
stod der som overskrift i et sydfynsk dagblad. Redaktøren af
årsskriftet har nok tænkt, at jeg med en sådan arbejdsind
sats bag mig intet behov havde for at holde juleferie i 13
dage. Han har med god samvittighed sal mig til i stor hast
at sammenskrive en lille artikel om mil arbejde som skole
leder her i Ringe. Han mente, at det ville være bedre end al
sende årsskriftet ud med 3 blanke sider, fordi en anden
»medarbejder« havde svigtet.
Da jeg i 1949 forlod min stilling som lærer ved OS, overtog
jeg ledelsen af et privat præliminærkursus her i Ringe — der
var hele 25 elever fordelt i 2 klasser og 1 ^c, lærerkraft at
lede; 2 beskedne lokaler lejet på Teknisk Skole; det eneste,
der ikke var sparet på, var min stillingsbetegnelse — jeg var
forstander; nogle var endda så elskværdige at udtale det
med tryk på anden stavelse!
Siden da har denne lille begyndelse udviklet sig til en
kommunal realafdeling fælles for 11 kommuner; 232 elever
fordelt i 9 klasser; ny skolebygning taget i brug af alle klas
ser fra skoleårets begyndelse 1961, men endnu ikke færdig;
— en situation, som vist nok ikke er usædvanlig i vort land;
men nu skal der være sognerådsvalg, så mon ikke skolen
bliver indviet en gang i marts måned!!
Ovenstående kunne se ud som et ønske om at prale med
fremgang, og »gamle elever«, der kender mig, vil tænke:
»Han har nok ikke forandret sig«. Nej, der er ikke noget at
prale med. Det at rejse en skole lader sig kun gøre, hvis ti
den er moden, og mange ydre omstændigheder er gunstige
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for sagens løsning. Man priser så ofte mennesker for deres
værk, men glemmer situationens afgørende betydning for
el heldigt forløb.
Efter denne indrømmelse går det an at nævne, at årene
fra 1949, fremad mod 1958 var en kamp for at vise, at flinke
elever, der havde fulgt landsbyskolens eller friskolens under
visning gennem 7 år, havde et tilstrækkeligt grundlag til på
2V4 år at kunne tage (ikke få, men tage) en eksamen, der
i kvalitet ikke stod tilbage for realeksamen.
Det var spændende år — hver indmeldelse var en glæde
lig begivenhed; man begyndte at håbe, at den dag ville op
rinde, hvor foretagendet ikke mere gav underskud, og hvor
man kunne tilbagebetale sin svigermoder, hvad der var lånt
for at sikre de få, men gode medarbejdere løn i rette tid; —
selv mange undervisningstimer (naturhistorie, fysik, kemi,
geografi — og dansk; ja, undskyld hr. P. P„ men jeg var
nødt til det, og jeg synes selv, det gik ganske pænt); — stile
retning om eftermiddagen (vort modersmål er dejligt, men);
— om aftenen gratis medvirken som taler ved forældremø
der i omegnens skoler i det forfængelige håb, at flere ville
fatte tillid til »min« skole.
Jo, dagene var fyldt med virke — men det giver kræfter
at slås for noget, som man tror på — især når man mærker,
at andre vil være med i linien. Egnen her er kendt for sine
mange friskoler, og jeg har hørt om tidligere tiders gnid
ninger i visse sogne mellem friskolen og kommuneskolen;
— men i denne sag — kampen for en udelt skole på landet —
stod de to skoleformers lærere sammen. I strukturdebatten
blev det ofte fremstillet sådan, at landsbylærerne sloges af
egoistiske grunde for deres skole; — de, jeg har mødt her
på egnen, havde sandelig ædlere, pædagogiske motiver.
Men uden støtte i befolkningen kan vi lærere kun udrette
så lidt. Jeg kender egne af Danmark, hvor folk ikke giver
10 kroner ud, uden at de er sikre på at få 15 kroner igen.
På Midtfyn var der mennesker, som var rede l il at ofre af
egne midler på et foretagende, som i starten gav dundrende
underskud, og hvis fremtid i allerhøjeste grad stod hen i det
uvisse. Jeg har i styrelsen for kursus mødt »stærke« mænd
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og kvinder, til hvis tro på sagen jeg i nedbøjede stunder har
måttet klamre mig, og hvis pædagogiske fremsynethed jeg
har måttet undres over. Folk siger nok i dette land, at den
nye skolelov kom i juni 1958, men her på Midtfyn har den
vitterligt fungeret i et stigende omfang siden 1947 — endda
i en for landsbyskoler bedre form end den af kompromisser
skæmmede endelige lov.
Skoleliv har imidlertid det tilfælles med andet liv, at det
ikke lader sig fastholde i den form, det har på et eller andet
tidspunkt, selv om man nok så meget kunne ønske det, fordi
man synes, det er så nær det ideelle som tænkes kan. Med
vind kan også føre ind i problemer. Hvad mener I om en
skole med 90 piger og kun 1 toilet! — uden kø-kultur, ratio
nering, forudseenhed og kvindelig selvbeherskelse var det al
drig gået. Uden overdrivelse kan det da vist gå an at sige, at
rammerne for skolearbejdet nærmede sig en sprængning. En
ny skolebygning var en nødvendighed. Del var naturligt ud
fra skolens fortid at forsøge at rejse den nye skole som en
selvejende institution; men forhåndsmeddelelser om visse
bestemmelser i den nye skolelov var medvirkende til, at for
søget strandede — nu bar det mod en fælleskommunal skole.
Bar og bar —; det er nu så meget sagt; — det kunne op
fattes, som den nye skole blev båret og sat på plads højt
løftet på en stærk bølge; — så let gik det nu ikke; — bølge
afløses så let af bølgedal. Den skoleleder, i hvis lod det fal
der at være med til at bygge ny skole, går ud af denne op
gave rigere på viden om mennesker, men også mærket på
livstid; — han holder ikke til at bygge en skole til. Han læ
rer at respektere sognerødder for deres realitetssans og burde
sikkert lære af deres forsigtighed m. h. t. at udtale sig i en
sag for ikke dermed at binde sig. I min privatskolemands
naivitet troede jeg, at et møde ville være tilstrækkeligt til at
bringe klarhed over det simple spørgsmål: »Vil jeres kom
mune være med til at bygge en fælleskommunal eksamens
skole?« Som sognerådsmedlem svarer man hverken ja eller
nej på et sådant spørgsmål; man udtaler sig ikke om en sag,
før man har været »hjemme« og gennemdrøftet sagen —
overvejet den, — drøftet den igen, — fået nøje besked om
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de økonomiske konsekvenser, — skaffet sig vished for, at
det ikke kan betale sig at holde sig udenfor. I sandhed, man
forhaster sig ikke i offentlige instanser. Vi kan trygt betale
vores kommuneskat.
Kraftigt støttet af den nye skolelovs bestemmelser om kom
muners pligt til at sørge for undervisning i en realafdeling af
egnede elever blev 9 kommuner efterhånden enige om at
bygge en fælleskommunal eksamensskole, og i sidste øje
blik, da faren for isolation truede, nåede 2 kommuner mere
at blive optaget i skoleforbundet.
Det, at 11 kommuner er enige om en sag, giver denne en
vis styrke; — men ak og ve, i vores iver, eller måske af en
anden grund, havde vi glemt på et passende tidligt tidspunkt
at spørge amtsmyndighederne. I vores overmod havde vi
troet, at folkestyre betyder, at folk lokalt kan tage et initia
tiv og så blot komme til overordnede myndigheder for at få
sit initiativ godkendt — og måske endda få lidt ros derfor.
Men nu ved vi, at alt godt kommer ovenfra — »alt for folket,
intet ved folket«; (er det ikke sådan, det hedder, frøken
Anna Hansen?). Havde vi ikke på et meget kritisk tidspunkt
kunnet henvise til et lignende initiativ på Lolland, er det
tvivlsomt, om vores skoleforbund om en realafdeling var
blevet en realitet.
Det er nyt for mig at være kommunal skolemand; jeg skal
derfor udtale mig derom med en vis forsigtighed; — men
jeg kan godt tillade mig al sige, at det er »anderledes«.
Når jeg i »gamle dage« skulle bruge en ny medarbejder,
kunne jeg klare sagen på ca. 3 uger. Nu må jeg begynde i
januar måned og skal så være heldig, om medarbejderen er
kaldet til 1. august (samme år!).
Når jeg i »gamle dage« fik en god ide, kunne jeg blot sikre
mig mine medarbejderes billigelse og så straks realisere den.
Nu skal ideen helst komme et andet sted fra, og så skal den
vandre hele kommandovejen ud og hjem igen. Når den en
delig når hjem, har man næsten glemt den — ja, jeg har
sandelig hørt om skoleledere, der vovede at gennemføre
tingene, før godkendelsen nåede frem; men det passer nok
slet ikke!!
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Den kommunale skoles bestemmelser om lærerråd er da
sikkert en god foranstaltning; men hvis der i lærerkollegiet
blot er et »lille« menneske med tilstrækkelig stor organisa
tionsenergi, der giver sig udslag i evindelige krav om milli
meterdemokrati, så kan det blive endog meget svært at være
skoleleder. Enhver, der læser dette, bør tage sin optræden i
lærerråd op til nøje overvejelse ihukommende, at mennesker
ikke altid er så gode, som de selv tror. Der skal kun en lærer
eller lærerinde til at ødelægge den rette arbejdsrytme på en
skole; men det bliver skolelederen, der får skylden derfor,
og som lider mest derunder. Sådant kan kun skrives af en
skoleleder, der p. t. har et godt samarbejde med sit lærerråd,
men som har kendt til »misteltenen« og ved, hvor mange
skoleinspektører, der daglig må lide derunder.
Vore overgangsvanskeligheder til den nye skolelov er nok
de samme som overalt i landet. Vi får elever fra 20 hoved
skoler. Det betyder, at eleverne møder op med vidt forskel
lige forudsætninger. I den blå betænkning kan vi læse, hvad
eleverne skulle have været igennem i de første syv skoleår,
men det stemmer bare ikke med virkeligheden.
Vores læseplan er, som det er krævet, udarbejdet efter den
blå betænknings retningslinier, men vi har i de fleste fag
måttet indsætte overgangsbestemmelser, der sikrer, at ele
verne tages der, hvor de står og ikke, hvor de efter bestem
melserne burde være.
Den nye skolelovs bestemmelser om, at den afleverende ho
vedskole skal afgøre, om en elev er egnet for undervisning i
realafdelingen, lægger et stort ansvar over på hovedskolerne.
I langt de fleste tilfælde skønnes der rigtigt; men vi får altså
også enkelte elever, der vitterligt slet ikke egner sig til real
afdelingens undervisning. Årsagerne til fejlskønnene kan
være mange; men jeg tror, at antallet deraf vil dale betyde
ligt den dag, da vi her på egnen også har udbygget under
visningen med 8 eventuelt 9 klasser, hvor undervisningen
respekteres både af forældre og erhvervsliv.
Når man som skoleinspektør nu »kun skal arbejde i 20 ti
mer om ugen«, bliver der selvfølgelig »rigelig« tid til at
fundere over et og andet. Jeg glæder mig over den hånds
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rækning til landsbyskolen, som den nye skolelov trods alt
har betydet. Jeg ærgrer mig over de bestemmelser, der er med
til at spænde ben for de små skolers beståen. Jeg kan fare
i flint over tidens pædagogiske tendens. Lad mig sige det
lige ud: Jeg kan .... ikke lide den, og med sikkerhed for at
blive betragtet som forkalket, reaktionær, håbløs forældet i
pædagogisk henseende osv. vil jeg slutte min artikel med
nogle ord herom.
Vi er inde i en periode, hvor selv det mest formålsløse
pilleri, f. eks. i naturhistorie (undskyld, jeg mener biologi),
af dem, der råber højest på bjerget, udskriges som værende
mere værd for eleverne end den af læreren ledede under
visning, der som sit mål bl. a. har det, at der skal bundfæl
de sig en vis parat viden om tingene. Man håner den solide
parate grundviden og vil bilde os ind, at vor opgave blot er
at vise vej til bøgerne. Det er rigtigt, at vi skal vise vej til
bøgerne, og at vi måske skal gøre det bedre end nu; men
det er oprørende, at kraftpædagoger vil bilde mennesker
ind, at man kan arbejde med bøger uden en solid parat
grundviden i de forskellige fag.
Jeg skal gerne gå med til at stille bordene op på en sjov
måde, og eleverne skal fortsat nok få noget at pille i; men
det bliver fortsat mig, der leder pilleriet og hjælper med til,
at dette munder ud i en øget viden og forståelse, og jeg er
parat til at stemple det som løgn, at en sådan undervisning
skulle gøre eleverne passive og uselvstændige.
Jeg slutter med en undskyldning til redaktøren for, at ar
tiklen vist ikke blev det, han havde ønsket, og jeg sender en
venlig hilsen til alle »gamle« OS’ere, der stadig synes, at der
er noget ved det, trods alt.

H. Damgaard Pedersen
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Solixaire
af fhv. forstander Harald Smith

Mine læsere må ikke lade sig skræmme af den besynder
lige glose, jeg har brugt til overskrift. Det er ikke et ord, som
De kan slå op i en fransk ordbog eller et leksikon — og hvem
af Dem gider for øvrigt lede efter forklaringen på et ord for
at læse en artikel; det gør moderne mennesker ikke.
Nej, solixaire er slet ikke noget ord, det er ikke andet end
en sproglig mystifikation, lanceret af Camus. Men ham bør
De nu alligevel gøre Dem den ulejlighed at »slå op«, hvis De
ikke kender ham, og derefter bør De læse noget af denne
franske algierer, f. eks. »Pesten«, som nok kan give moderne
mennesker stof til eftertanke: Pesten er simpelthen livet, si
ger en af borgerne i den hjemsøgte by Oran.

Men tilbage til solixaire. Glosen bruges i en anden bog af
Camus. For at forstå, hvad han mener med den, slipper vi
ikke uden om to »rigtige« ord, nemlig solidaire, som hos
os hedder solidarisk, men hvis dybere betydning er at være
forpligtet på et menneskeligt fællesskab — og solitaire: en
som, en, der ynder ensomhed, men som dog undertiden
stærk kan føle savnet og tomheden ved den manglende kon
takt.
Er det så ikke et interessant påfund af Camus at placere
et x, hvor vi andre med tanken på os selv — efter behag eller
ubehag — ville have skrevet et d eller et t? X’et, det ube
kendte! Kan vi finde ud af os selv? Hvad er vi — det ene
eller det andet?
Men uanset hvad Camus tilsigter med sin elegante leg med
ordene (hans alvorlige hensigt er i øvrigt lydelig nok), vil
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jeg tillade mig at skrive om »solixaire« på min egen måde,
med anvendelse på mine egne og mine læseres forhold.

— Når man uddanner sig på et seminarium, er man —
uden at man måske ligefrem tør vedkende sig et kald —
indstillet på at gå ind til en gerning, der forpligter. Sådan
er det vist altid med en sund ungdom, der ikke tankeløst vil
lade sig glide gennem tilværelsen. Og jeg tror, at den po
sitive indstilling findes hos den nuværende seminariegeneration i mindst lige så høj grad som hos den tidligere. Man
kan få et indtryk deraf, når man som jeg læser lidt i for
skellige seminariers elevblade, f. eks. Odense-elevernes »Vin
duet«, der trods vidtgående tolerance over for umodne ind
læg ikke hører til de ringeste af sin art.

I de unges artikler skimter jeg ligesom i sin tid i mine
elevers pædagogiske arbejde en umiskendelig trang til kon
takt og menneskeligt fællesskab, ikke blot med børnene,
hvis opdragelse naturligvis kommer i første række, men også
med de voksne, der skal danne kreds om skolearbejdet —
forældrene og andre, som man næsten kan længes efter at
få noget at gøre med og — måske — være noget for, per
sonligt, i hjemmene, i gensidigt venskab, under beskedne
selskabelige former, i et fælles folkeligt arbejde osv. Det er
denne trang eller længsel hos ungdommen, jeg vil beskæf
tige mig med her. Ejendommeligt nok kommer den særlig
frem hos dem, der ellers hører til de tillukkede naturer, den
Jung’ske introverterte type, solitaire-typen. Her er vel tale
om et savn, som man drømmer om at få stillet i en fremtidig
omgang med mennesker. — 1 parentes bemærket har Det
kgl. Teater netop opført en ballet med navnet »Solitaire«,
hvor den bedårende Anna Lærkesen har givet et koreogra
fisk udtryk for et sådant savn. Forhåbentlig får vi hende
engang at se i fjernsynet.
Men de lærere og lærerinder, der ud fra personlige og
idealistiske motiver stræber efter at skabe et samhørighedsforhold, som strækker sig videre ud end til børnene i klas
sen, kan rigtignok blive slemt skuffede. I de store byer kan
man lede med en stanglygte efter et forpligtende fællesskab
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i skolekredsen. Læreren kan famle sig frem med en aldrig
så redebon vilje til kontakt; med gensidigheden bliver det
kun så som så. Det føromtalte x står ikke for et d — efter
hånden heller ikke hos den nidkære lærer; han trættes af den
mangel på solidaritet, der møder ham, selv hos hans klasseelevers forældre. I nogle tilfælde har de forsøg, han gjorde
for at lære barnets milieu at kende, været mere end afskræk
kende. Jeg har som ung lærer i København selv gjort meget
bitre erfaringer. Hvad jeg mødte i hjemmene af uhumskhed
og lurvet tankegang, lader sig ikke beskrive. Jeg følte det
som en pest. Det kan lyde hovent, men jeg anså mig selv
for at være for god til at lade mig besmitte af omgivelserne
på dette lave menneskelige niveau. Så meget mere respekt
har jeg senere haft for de præster og Frelsens Hærs folk, der
kan virke i dette lag af samfundet uden at tage skade på
deres sjæl.

Men for lærerens vedkommende kan man sige, at selv om
de skolesøgende børns hjem nu er langt bedre stillet socialt,
end de var i mine unge dage, så domineres de dog oftest af
en kritisk og krævende mentalitet og en åndelig nihilisme,
som gør det forståeligt, at han så vidt muligt holder sig på
afstand. Det var vel ikke det, han oprindelig ville; men den
kontaktsøgende stræben mindskes, og før eller siden står
»den store Bøjgen« for ham med sit »Gå udenom« og »Vær
dig selv nok«. Og så hygger han sig privat med familien i
sin lille lejlighed eller sit rækkehus, passer sine timer og
lader tingene gå deres skæve gang. Og ordet solidarisk eksi
sterer herefter kun for ham i den snævre kollegiale eller fag
foreningsmæssige betydning.

Dette er stort set lærerens medmenneskelige kår i storbyen,
en solitaire-tilværelse. Jeg dømmer ud fra utallige eksempler.
Men så på landet? — Ja, der er unægtelig helt andre be
tingelser for et fællesskab. Det ved vi alle. Og jeg har set det
bekræftet atter og atter på mine foredragsrejser til forsam
lingshuse og aftenhøjskoler, hvor man i en trofast (men vel
også udsøgt) kreds en vinter igennem kan byde på igang
sættende og belærende oplysning og på et samvær, som i al
31

sin beskedenhed kan være både højnende og værdifuldt. Det
er ikke svært for læreren at føle sig solidarisk med et sådant
udsnit af befolkningen. Hvor har det glædet mig at træffe
gamle elever, der som folkeskolelærere nød det privilegium
at arbejde sammen med denne elite i det danske samfund
og vandt sig venner, som åndeligt og intellektuelt kunne
være dem mere end jævnbyrdige.
Imidlertid ved vi jo også, at det ikke er elite altsammen
derude, men at der også i mange sogne kan være en tung
og træg, åndeligt immun, ikke altid velvillig majoritet af for
ældre, for hvem livets højdepunkter er ædegilder, og hvad
dertil hører. Der er dem, der i bogstavelig forstand forspiser
sig på denne form for »folkelighed«; den står dem langt ud
af halsen. Og det moralske niveau ligger vist her ikke højere
end i tilsvarende kredse i byen; tonen er endda nok så
plump. — Det er sørgeligt at skulle sige det, men landsby
læreren kan altså også møde en slags pest, og han kan let
iere smittes af den, fordi han har vanskeligere ved at isolere
sig. Tager han sig ikke i agt, kan han synke ned i sløvhed
og ligegyldighed, og hvis han skal bedømmes under den
synsvinkel, der er anlagt i denne artikel, er han hverken det
ene eller det andet. Solixaire!
— Er det et for realistisk billede, jeg har givet af lærernes
stilling i befolkningen? Og har Camus gjort for stærkt et ind
tryk på mig med sin skildring af »pesten«, som jo ikke
alene er al forstå i et politisk og socialt plan, men også i
de nærmeste menneskelige forhold?
— Jeg ved det ikke; men jeg ved, at når der tales så meget
— ikke mindst af vore præster — om medmenneskelighed
for enhver pris, så er jeg betænkelig ved det. Jeg tror nemlig
på ensomhedens velsignelse. Kun ved at søge ensomheden
og gå lutret ud af den kan vi betyde noget for fællesskabet.
I ensomheden findes den rigeste kilde til et sandt og sundt
fællesskab. Men her er tale om noget helt andet end at
være »solilaire«.
Om den mærkelige Jesus af Nasareth står der flere gange,
at han »gik bort fra dem«. Han gik bort fra dem og drog
til et øde sted. Atter gik han op på bjerget, ganske alene.
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Hvem var det, han vendte sig bort fra? De ævlende og
kævlende, pestbefængte mennesker, som han var kommet
for at frelse. Han ville være solidarisk med dem, og han
var det til den yderste konsekvens. Men han kunne ikke
holde dem ud, uden at han målte hente styrke i ensom
heden, hos Gud.

»Narren« i Bregninge kirkes hvælving —
(munden deformeret af rebet fra messeklokken)

Linieundervisning - matematik
Mine kolleger Lotzfeldt og Hammer har i de to foregående
årsskrifter fortalt om linieundervisningens formål og dens
placering i seminariets timeplan, og jeg skal derfor ikke ofre
disse ting nogen særlig omtale, men straks kaste mig ud i at
fortælle om fagets omfang og tilrettelæggelse.
Matematik indtager en særstilling blandt alle de alminde
ligt forekommende liniefag (sløjd og skolekøkken undtaget,
men de fag har vi ikke på OS) derved, at det ikke er obliga
torisk fag i seminariet. I modsætning til f. ex. naturhistorie,
hvor linieundervisning kan bygge på kundskaberne fra de
obligatoriske naturhistorietimer, må matematiklinien starte
på de kundskaber, eleverne har med andet steds fra. (Præparandklassen må i denne forbindelse betegnes som »andet
steds«) . Lad mig da på god matematisk vis opdele mine elever
i to grupper og omtale dem hver for sig.
1) 4-års-elever. Her er forkundskaberne optagelsesprø
vens. Og da den ligger mere end et år tilbage, når vi starter
på linieundervisningen, er forkundskaberne ofte lidt spredte.
Og hvad skal vi så overkomme på de tre skoleår, vi har til
rådighed? Ja, det er egentlig slet ikke så lidt.
Undervisningen omfatter stort set tre områder: A) Det ob
ligatoriske eksamensstof. Omfanget er her omtrent som pen
sum ved matematisk studentereksamen. Enkelte emner er
udeladt, til gengæld er der lagt temmelig megen vægt på
visse dele af stoffet, som erfaringsmæssigt behandles såre
overfladisk ved studentereksamen. B) Realskolens matema
tik. Dette stof må selvfølgelig være velkendt, ikke bare såle-
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des, at enhver linieuddannet skal kunne påtage sig at un
dervise i det, han bør være så fortrolig med stoffet, at han
kan gengive det i store træk uden at have forberedt sig på
det. C) Friere emner — og her er der jo store muligheder for
at tage stof op, som kan interessere både lærer og elever.
Før den blå betænkning arriverede, gjorde jeg gerne en del
ud af matematikkens — og de øvrige naturvidenskabers —
historie, et emne, der både har de fleste elevers og min egen
store interesse, og som muliggør selvstændigt arbejde hos
eleverne, noget som matematik jo ellers ikke umiddelbart
indbyder til. Men efter at betænkningen har givet 6 forslag
til emner for 3. realklasse, har jeg valgt at tage disse emner
igennem med større eller mindre grundighed. Om et par af
disse emners betimelighed i 3. realklasse kunne jeg ellers nok
have lyst til at skrive et par borgerlige ord, men det får
vente.
Kan eleverne nu honorere disse temmelig betydelige krav?
Det kan de faktisk. Det kan knibe lidt i det skriftlige, for
opgavetræning er der ikke megen tid til, navnlig ikke i den
sidste del af uddannelsen, da andre fag fordrer store skriftlige
arbejder. Men i mundtligt kommer vi sjældent ud for et dår
ligt resultat. Der er skriftlig eksamen i ovennævnte A-stof,
mundtlig eksamen i A- og B-stoffet. En omstændighed, der
efter min mening virker meget forringende på linieuddannel
sen, er den lange vikarudsendelse sidst i 111. klasse. Den ryk
ker 5 måneder ud af uddannelsen, og efter de 5 måneder
kommer der 2 måneders sommerferie, og man kan forestille
sig, hvor meget 7 matematikløse måneder formår at blæse ud
af hjernen. Vi er da også rørende enige om i IV klasse, at
vores største problem er ikke manglende begavelse (for så
kommer man slet ikke ind i seminariet), det er heller ikke
dovenskab (en doven linieelev er en sjældenhed), men det
såre menneskelige: glemsel.
2) 3-års-elever, dvs. matematiske studenter. Her er for
kundskaberne matematisk studentereksamen, og da linie
eksamen i sværhedsgrad ligger på omtrent samme niveau,
behøver det obligatoriske A-stof stort set kun en vedligehol
delse. B-stoffet gør vi derimod en hel del ud af, og hvad C35

stoffet angår har vi ganske god tid både til førnævnte 3. real
klasseemner (del er nemlig for en slor del stof, som heller
ikke har været behandlet i gymnasiet!) og til andre emner.
Matematiske studenter vil ofte gerne lære noget matematik,
der fører deres gymnasieviden videre, og selv om vi så må
erkende, at det ikke får noget med realskolematematik at
gøre, plejer vi at tilgodese dette ønske. Så må det jo også
lages i betragtning, at den tid, der er til rådighed, er såre
begrænset. Vi begynder først linieundervisningen, når elever
ne kommer hjem fra vikariat midt i Ils, og når der så fragår
læseferie både i Ils og i Ills, bliver der sammenlagt kun ca.
et skoleår. Det ville være rimeligt, om linieuddannelsen i ma
tematik blev kombineret med linieuddannelse i fysik. Det er
også mig bekendt forsøgt nogle steder i landet, men flere
steder har man indset, at den tid, der er til disposition, ikke
tillader en forsvarlig uddannelse i begge fag. Jeg er af samme
mening, og ved OS har vi derfor ikke fysiklinieundervisning.
For dog at plastre lidt, plejer jeg at tage lidt fysik med i ma
tematik timerne.

4-års-elever når som regel lidt af det stof, som ikke har
været behandlet særlig grundigt i de obligatoriske fysiktimer
— astronomi (et i alle skoleformer alt for overset fag) og
atomfysik — og både 4-års- og 3-års-elever får nogen un
dervisning i tilrettelæggelse af realskolefysik.
Jeg sidder og skriver dette her lige omkring nytår, og da
det jo er almindeligt på denne tid at ønske sig noget, vil jeg
slutte af med at fremsætte et par —• måske noget ubeskedne
— ønsker. For det første vil jeg ønske en læreruddannelses
lov, der bringer mine fag — og alle andre seminariefag med
— i overensstemmelse med folkeskoleloven. For det andet
vil jeg ønske en bedring i lærermangelen, så vi kan slippe
for den lange vikarudsendelse og få den erstattet med en
praktikumudsendelse, der vil tilgodese liniefaget betydeligt.
Og for det tredie vil jeg ønske et nyt seminarium.
Jeg ved godt, at året 1962 ikke vil opfylde noget af mine
ønsker. Men så har man da lov til at håbe på 1963.

Peter G. Mathiassen
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De jubilerende hold

Seminarieholdet juni 1937

Året, der gik
Ved den statusopgørelse, som hvert år påtvinges os af det
offentlige, er glæden over del økonomiske resultat af vore
anstrengelser sædvanligvis anvendt proportionalt med re
sultatets størrelse. Det er unødvendigt at sige mere, de af os
alle så efterstræbte materielle goder bærer straffen i sig selv.
På el immaterielt plan, erindringens, forholder det sig noget
anderledes. Vel ønsker man at gøre status over situationer og
begivenheder, der var reelle nok, og hvis virkninger kan
have lang varighed. Men man glæder sig umiddelbart over
de gode oplevelser og sukker over de ikke gode, og debet- og
creditside har desuden tendens til hurtigt at blive et hele,
en samlet sum, der så må indføres på personlighedskontoen
som formue. Man konstaterer, at ting, der ikke kan måles
og vejes, kan have betydelig vægt.
Da elever og lærere mødtes efter sommerferien, sagde rek
tor Per Mogens Hansen nogle ord om det primære samfund,
hjemmet, og om dets betydning for individets udvikling. —
Rektor udtalte håbet om, at hjemmets samarbejde og hensyn
tagen dets medlemmer imellem i nogen måde måtte præge
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seminarielivet. Jeg tror at turde sige, at vi alle — således
forstået — har følt os hjemme på OS i 1961, lige fra den grå
januarmorgen, hvor årets samarbejde begyndte, og til den
sene nattetime få dage før jul, hvor de mest udholdende skil
tes med gode ønsker for hinanden og med tak for året, der
gik.
Et af samtaleemnerne, da seminariet bemandedes den 9.
januar, har utvivlsomt været dagspressens meddelelser to
dage tidligere om nedsættelsen af en talstærk kommission,
der skulle »have den opgave at undersøge, hvorvidt og i be
kræftende fald på hvilke punkter undervisningen efter den
nye folkeskolelov og de nye læseplaner for folkeskolen har
gjort ændringer af faglig og pædagogisk karakter i reglerne
om læreruddannelsen påkrævede eller ønskelige«. — Det er
klart, at en mulig ændring af loven af 1954 oplager både
elever og lærere stærkt, den kan jo gribe dybt ind i begges
tilværelse. Diskussionen om læreruddannelsens mål og med
vil vel altid finde sted og bør gøre det. Men man har det
indtryk, at en ændring af den nugældende ordning er ønsket
fra mange sider, og det ligesom ligger i luften, at ændrin
gerne denne gang må blive af væsentligt omfang. Her må
man også tænke på småbørnslærerindeuddannelsen, hvis stil
ling stadig er pinligt uafklaret. På et møde mellem den her
værende Ism og lærerkollegiet har uddannelsesformernes
fremtid været drøftet, men man har jo blot kunnet konsta
tere, at stride vinde stadig blæser imod den.
Midt i januar udsendtes Hin på et halvt års vikariat, og der
viste sig for første gang i flere år nogen vanskelighed ved at
få alle placeret. Man skal dog næppe heraf drage slutninger
om bedring i en vanskelig situation, lærermangelen er stadig
en solid kendsgerning. Alligevel giver forholdet stof til efter
tanke. Den nuværende tingenes tilstand varer ikke evigt.
Som et led i lærerudvekslingen mellem nordiske seminarier
må nævnes det 10 dages besøg, lektor Rune Birkeland fra
Kristianssand aflagde på OS i begyndelsen af marts, mens
rektor Per Mogens Hansen var i Norge. Lektor Birkeland
var en rank og tiltalende personlighed, der bl. m. a. i et inci
terende foredrag om Ronald Fangen gav en fortrinlig ind
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førelse i norsk åndsliv efter krigen. Et andet interessant be
søg fik vi, da en studenterklasse fra Ekenäs i Finland gæ
stede os den 9. maj under ledelse af deres rektor. Man erfa
rede her, at den finske studenterlinie er 2-årig, det første år
er teoretisk, det sidste år helt helliget praktikum. Medfører
besøget genvisit i Finland ad åre?
De tredie af de besøg, der her skal omtales fandt sted ved
vores folkedanseaften i november, hvor svenske og færøske
dansere deltog sammen med et dansk hold under ledelse af
eksperten Skjold Jensen og i øvrigt under deltagelse af alle
tilstedeværende elever og lærere. De morsomme svenske og
danske karakterdanse gjorde lykke, men den store begiven
hed var færingernes kvaddans. Middelalderen lige ind i gym
nastiksalen, der havde en til lejligheden passende udsmyk
ning. Det var en medrivende oplevelse at se disse dramaer
opslå gennem dans og sang. Sådan skulle vor egen folkevise
opleves for at få mening.
Om seminariets traditionelle udflugt må gøres et par be
mærkninger. Den gik i år til Flensborg, og det var i sig selv
en god ide. Men tilslutningen var for ringe, og der var for
lidt samling på tropperne, noget der kendes fra tidligere år.
Ved et møde senere i semestret drøftede lærer- og elevråd
hele dette problem, og man var enige om, at fællesturen i sin
tidligere form har udspillet sin rolle. Vi er blevet for mange,
og liden er en anden. Forskellige forslag ventileredes, og det
synes at ligge fast, at fremtidige rejser må foretages af min
dre grupper, klassen, linieholdet, sportsholdet, kor el. lign.
Den gamle fællesudflugt er altså bortfaldet.
Børneskolens udflugt forløb derimod planmæssigt med
deltagelse af Is og Ism. Vejret var det skønnest mulige, og
dagen var helt igennem vellykket. Børn og voksne mødtes
også endrægtigt ved fastelavnsfesten, hvor Ism havde drama
tiseret »Kejserens nye klæder«, mens Iln præsenterede et
gymnastikhold fra århundredets begyndelse. Gymnasterne
havde absolut noget på.
Og der har været mange andre arrangementer med god
tilslutning. Ved lånefondsfesten den 3. marts opførte 3 elever
fra Is »Kærlighed og ægteskab«, nogle situationsbilleder af
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André Maurois, der jo kender kærlighedens sfærer. Det var
morsomt, vittigt og velspillet.
Den 15. april fandt forårskoncerten sted med opbud af
soli, kor og orkester, og skoleåret sluttede i juni med di
mission af IVn og Ills, med børneskoleafslutning og med op
tagelsesprøver. Ved dimissionen talte som gæst skoleinspek
tør Vagn Eriksen, Dalum, og efter den officielle del af fe
sten var lærerkollegiet med pårørende de to afgangsholds
gæster til smørrebrød og hyggeligt samvær i Odd Fellowlogen.
Da vi begyndte igen i august efter den vådeste sommer i
»mands minde«, kunne rektor byde velkommen til lektor,
cand. mag. Helge Skjødt, der knyttes fast til seminariet. Hans
fag er dansk, tysk, engelsk og historie. Rektor gav desuden
meddelelse om, at det offentlige nu yder 600 kroner årligt
pr. elev i direkte tilskud. Det betyder et stort skridt henimod økonomisk ligestilling for elever i private og i stats
drevne seminarier.
Efterårskomedien var Holbergs »Ulysses von Ithacia«,
spillet af Hin og instrueret af John Lotzfeldt. Man havde
ikke spekuleret så meget i de litterære forudsætninger, men
klogelig! lag! vægten på situationskomik og replik, og residtatet var en morsom og latterbefordrende forestilling med
intelligent sammenspil mellem Ulysses og hans tro tjener,
Kilian. Dekorationerne var fine.
Julespillet opførtes som sædvanligt ved klassepyntningen,
men havde forinden haft lo fremførelser: i Fredens kirke,
hvor også Lillekoret medvirkede, og i Bogense kirke. Og ju
lefesten med koncert, legatuddeling, kaffebord og dans og
tilstedeværelsen af mange gamle elever dannede en festlig af
slutning på et år, der har stået i det gode samarbejdes tegn
el virksomt år, som man lænker på med glæde.
Her kunne man slutte, men endnu et par ting melder sig.
Først noteres et jubilæum i børneskolen, idet fru Valborg
Hendriksen i august fejrede 25-årsdagen for sin ansættelse.
Mere privat: forstander Caspersen og frue fejrede sølvbryl
lup sidst på året. En række arrangementer må ikke lades
uomtalt, fællestimerne, hvor tilslutningen naturligt nok har
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været svingende. Det er ikke anderledes, end at en ung skue
spiller en vogue trækker mere end en livsklog højskolefor
stander, der forsøger el opgør med ku 11 urpessimismen ved
at pege på de små, nære tings betydning. En mangfoldighed
af emner har været behandlet i disse timer. Mange værdi
fulde synspunkter er kommet til orde.
Til slut et par ord om den sag, som optager os alle stærkt:
det nye seminarium. Noget afgørende nyt i byggesagen ser
ikke ud til at være indtruffet, men der må siges at være
sprængstof i den kendsgerning, at gadegennembruddet i
Skulkenborg snart kan gøre Nørregades Friskole hjemløs,
indtil den kan rykke ind i seminariets bygninger på Hjallesevej. I et interview i Fyens Stiftstidende i anledning af års
skiftet udtaler borgmester Holger Larsen, at det nye semi
narium næppe kan stå færdigt før om tre år. Han tilføjer,
at seminariedriften efter hans mening mere er statsopgave
end en kommunal. Og viceborgmester, kreditforeningsdirek
tør Knud Andersen karakteriserer i samme avis seminariesagen som »en alvorlig økonomisk bet«. Borgmesteren slut
ter i øvrigt med at sige, at byrådet med det første skal be
handle sagen om seminariets overgang til selvejende insti
tution, mens det endnu har til huse i de gamle bygninger.
Lad disse mænds ord tale for sig selv, og lad mig blot i al
mindelighed udtale el: Frisk mod, Antonius. Og godt nytår.

Johannes Nielsen

Forskoleholdet april 1937
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Regnskab
for Odense Seminariums Elevforening 1961
INDTÆGT
Beholdning fra 1960 .........................................................
Medlemsindrag ...................................................................
Legatkontoen .....................................................................
Refundering af portoudlæg ..............................................
Renter ................................................................................
2 legatportioner indbetalt gennem seminariets kontor . . .
I alt kr?77.............

1973,19
3731,00
861,00
180,90
54,26
400,00
7200,35

UDGIFT
900 kuverter til årsskriftet................................................
99,90
Porto til udsendelse af årsskriftet....................................
165,40
Opmærksomhed .................................................................
25,00
Trykning af årsskriftet...................................................... 2416,00
880 giroindbetalingskort....................................................
62,00
Clichéer ...............................................................................
316,00
1 hefte giro- og udbetalingskort........................................
2,00
Kartotekkort.......................................................................
3,25
Gebyrer ...............................................................................
0,86
500 postindkasseringer med påtryk .................................
40,10
25 røde girokuverter.........................................................
3,00
Porto til 258 postindkasseringer......................................
232,20
Kassererens udlæg (telf., porto, adressering etc.) ...........
70,92
Kasserer -og sekretærløn ..................................................
200,00
Studielegater (7 portioner å 200 kr.) ................................. 1400,00
Beholdning pr. 28. december 1961 .................................... 2163,72
falt kr. . ................ 7200,35
Sønderborg, den 28. december 1961.
Poul Løndal-Nielsen

Vi har gennemgået regnskabet for året 1961 og fundet det i over
ensstemmelse med bilag, postkonto og sparekassebog. Kassebe
holdningen pr. ultimo december 1961 var til stede på den anførte
måde.
Odense, den 2. januar 1962.
Henning B. Andersen
Georg Knudsen
Malerikonto
Indestående ................................................................. kr.
804,00
Legatkonto
Indbetalt 1940—1961 incl........................................... kr. 18310,32
Udbetalt som studielegater 1940—1961 incl.............kr. 21775,00
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Meddelelse fra kassereren

I det forløbne år er der i medlemslisten sket et frafald på
42 medlemmer, men da vi samtidig har fået 47 nye medlem
mer, er medlemstallet pr. 1. januar 1962 874 mod 839 ved
sidste årsskifte.
Det viser sig således, at selv om der dimitteres adskilligt
flere nu end tidligere, er det kun med nød og næppe, at vi
kan holde stillingen.
Hvis nogen finder anledning til at undre sig over, at vi i de
senere år har begyndt at arbejde med en stedse stigende kas
sebeholdning, skal det dertil bemærkes, at foreningen jo har
et maleri under udførelse, således at der faktisk er disponeret
over det meste af den eksisterende beholdning.
Venlig hilsen
Poul Løndal-Nielsen

KONUNGEN T E T E R M I N I) S 1

4,00 kr
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Bestyrelsen
Aage Ovesen, formand, Paludan Miillersvej 14, Odense,
tlf. 12 94 50.
Fru Ellen Marie Sandhus, Næstformand, Lumby, tlf. Lunde 262.
Poul Løndal-Nielsen. Engelshøigade 10. Sønderborg,
tlf. (044) 2 16 65.
Alfred Thierlein, redaktør, Set. Knudsgade 9, Odense, tlf. 12 57 40.
Åge Nielsen, Overmarksvej 16, Kolding, tlf. 873.
Helge Lohmann Andersen, Kirkeskovskolen, Rude.
Fru Toma Kragh, Årup.
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.
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Lund, Carl, Fyrvejen, Sædding, Esbjerg.
Rossel, Tage, Uldum.
Clausen, Eva, frue, Bøgumvej 18, Vejle.
Sørensen, Axel Ploug, Homely, Hornbæk.
Sørensen, Ejlif Ågård, Vinterslev skole, Hadsten.
Sørensen, Jørgen Leschley, Ibsens vej 6, Odense.
Windeballe, Sigurd, Millinge.

1945, juni.
Bertelsen, Gunnar, Lærkevej 9, Fredericia.
Clausen, Inger, frue, Vestre Kongevej 39, Viby ,1.
Clausen, Johan, Vestre Kongevej 39, Viby J.
Christensen, Inge, frue, Holstedvej 40, Bolbro.
Lund, Flemming, Rosenvænget 53, Fr. Bøge.
Petersen, Bodil, Jens Juelsvej 27, Odense.
Petersen, Emil, Jens Juelsvej 27, Odense.
Leschley Kristensen, Anne Alargr., frue, Haugstedsgade 20, Odense.
Nielsen, Alfred, Sadolinsgade 48, Odense.
Hansen, Karen Margr., frue, Søndergade 12, Brørup.
Pedersen, Åge, Hesselager.
Karlsen, Mary, frue, Ilenriettesvej 32, Odense.
Rasmussen, Ester, frue, Jasminvænget 8, Odense.
Rasmussen, Svend-Age, Tallerup Skole, Tommerup.
Lebgård Madsen, Inge, frue, Priorsvej 7, 1. sal, Svendborg.
1946, marts.
Brogård. Ellen Margrethe, frk., Gamborg, Kauslunde.
Frank, Erna, frk., Maltbæk skole pr. Vejen.
Hansen, Anna Elise, frk., Bjerreby, Svendborg.
Thusgård, Hedvig, frue, Postparken 25, l.sal, Kastrup.
Horn, Ingried, frue, Åstrup, Haderslev.
Jørgensen, Johanne, Marie, frk., Herluflille, Herlufmagle.
Mortensen, Astrid, frk., Ulfborg.
Forchhammer, Grethe, frue, Bækkevang 45, Kgs. Lyngby.
Petersen, Inger, frue, Bolig F 1, Vindingevej, Nyborg.
Lund, Karen, frue, Rosenvænget 53, Fr. Bøge.
Nielsen, Esther, frue, Kirke Søby, Flemløse.
Rasmussen, Eva Holm, frk., Lindknud, Brørup.
Nielsen, Anna, frue, Ilrigstrup, Kerteminde.
1.946,
juni.
Jørgensen, Kirsten, frue, Ved Bellahøj 12, Brønshøj.
Hensen, Helge, Sletterød, Ilarndrup.
Hansen, Sigrid Ruth, frk., Ullerslev.
Jensen, Jens Ernst, Storegården, Fuglebjerg.
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.
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Rasmussen, Harald, Ægirs Allé 5, Esbjerg.
Rasmussen, Herluf, Jasminvænget 18, Odense.
Skovlund, Solveig, frk., Frederiksdal 17, Flensborg.
Warming, Kai, Danhaven 7, Valby.
1.947, juni.
Nielsen, Inger, frue, Lindeallé 61,2. sal, Korsør.
Bentzen, Arne, Clausholms Allé 5, Viby J.
Christensen, Ejvind, Nyborgvej 47, Odense.
Christensen, Frode, Solvang 7, Haderslev.
Christensen, Willy, Sognegårds Allé 50, Hvidovre.
Teglgård, Inge, frue, Huginsvej 6, 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.
Kristensen, Birgitte, frk., Pilegårdsvej 85, Herlev.
Madsen, Åge, Hjortebjergvej 43, Odense.
Mikkelsen, Johs., Kildevangsallé 14, Viby J.
Møller, Ejler, Uglemosen 15, Virum.
Løndal-Nielsen, Poul, Engelsbøjgade 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, Nølev, Assedrup.
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.
Hansen, Poul, Tværvej 60, Svendborg.
Harnæs, Per, Clausens Allé 43, Fr. Boge.
Jørgensen, Gunnar, Saralystparken 3 A, l.sal, Højbjerg.
Kalør, Johs., Fåborgvej 42, Fr. Bøge.
Lund, Børge, H. .1. Poulsens Allé 31, Fruens Bøge.
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, Lumby, Beidringe.

1949, juni.
Boe, Poul E., Sanderumvej, Fruens Bøge.
Højby, Arne, Svendborgvej 82, Fåborg.
Højby, Åse, frue, Svendborgvej 82, Fåborg.
Jacobsen, Inga, frue, Harritslev.
Jacobsen, Henning, Harritslev.
Jensen, Børge Refsgård, Munkerisvej 31 st., Odense.
Jensen, Svend E., Markleddet 23 B, Hvidovre.
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Jensen, Øjvind, Hjortebjergvej 42, Odense.
Mørk Pedersen, Anna, frue, »Rønnen«, Nr. Nebel.
Mørk Pedersen, James, »Rønnen«, Nr. Nebel.
Freltoft, Inger, frk., Juelsminde 23, Bolbro.
Pedersen, Verner, Fjelsted, Harndrup.
Petersen, Aksel, Margrethes Allé 34, Fruens Bøge.
Rasmussen, Karen Kås, frue, Bøgomvej 27, Vejle.
Sørensen, Gunnar Agård, Højvangs 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.
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, Fjelsted, Harndrup.
Rosendal, Esther, frue, Finsensvej 71, 2. sal th., København F.
1950, juni.
Andersen, Helge Lohmann, Kirkeskovskolen, Rude.
Madsen, Edith Bøgehave, frue. Rosenstien 10, Esbjerg.
Jensen, Margrethe, frk., Søgård skole, Kliplev.
Jørgensen, Bent, Gummerup Skole, Glamsbjerg.
Jørgensen, Bent, Brenderup.
Krammer, Ilse, frue, Oure Skole, Oure.
Basse Pedersen, frue, Kløvervej 10, Fredericia.
Nielsen, Jens Chr., J. L. Hcibersgallé 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, 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.
Borg, Annelise, frue, Glyngøre.
Jansson, Inga, frk., Hillcrslev pr. Højrup.
Juul, Kirsten, frue, Glamsbjerg.
Nielsen, Clara, frk., Benediktsgade 46, Odense.
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Olesen, Ella, frk., Ribevej 27, Haderslev.
Nissen, Hildegård, frue, Hald Ege, Viborg.
Pedersen, Ebba, frk., Fridjof Nansensvej 25, Ålborg.
Peirup, Else, frue, Havnepladsvej 191, Fredericia.
Rasmussen, Inge, frue, Blommenslyst.
Schultz, Anna, frk., Læberg, Ve jen.
Andersen, Ellen, frue, Sengeløse, Tåstrup.

1952, juni.
Agård, Jørgen P., Set. Jørgensensvej 64, Svendborg.
Buhl, Birgit, Amtstueallé 21 A, Ringsted.
Birketoft, Niels, Ågård Friskole, Ågård.
Brandl, Carl Ernst, Set. Hansgade 1, Odense.
Christiansen, Arne, D. Dreyersvej 17, Assens.
Hansen, Hans Jørgen, Myrtoften 19, Gentofte.
Jørgensen, Ingrid, frk., Møllemarken 28, Søborg.
Andersen, Lis, frue, St randha ve vej 56, Hvidovre.
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, Korup skole, Korup.
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 Jensen, frk., Asmindegårde, Grauballe.
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.
List, Karl Svendsen, Lunde, Stenstrup.
Glent-Madsen, Folmer, Kærmindevej 20, Odense.
Mikkelsen, Bendt, Åbenråvej 14, Kolding.
Nielsen, Børge, Søndersø.
Nielsen, Jens, Ove Damgård, Solvænget 1, Assens.
Pedersen, Viggo, Æbeløgade 33, Bogense.
Pelsen, Børge, Nygårdsskolen, Brøndbyerne, Glostrup.
Svenning, Kirsten, fru, Langtved pr. Ullerslev.
Svenning, Hans Henrik, Langtved pr. Ullerslev.

195i, marts.
Andersen, Betty Raymond, frk., Kærby Skole, Marslev.
Jensen, Elsa, Græse pr. Frederiksund.
Hansen, Helga, Ørsted Skole, Ørsted, Djursland.
Faaborg, Grethe, frue, Rolfsted Brugsforening. Ferritslev.
Jensen, Inger, Våbensted Skole, Saxkøbing.
Møller, Karen, Horne F.
Jensen, Marie, Hodsager, Holstebro.
Langholm, Inge, Svendborgvej 11, Kværndrup.
Larsen, Magda, Søndersø.
Nielsen, Kirstine, Rantzausminde, Egense.
Olsen, Inge, Østerled 20, 4. sal, Vejle.
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Pedersen, Ragnhild, Bajstrup, Tinglev.
Petersen, Anna. Kæruin Skole, Ebbertip.
Poulsen, Rigmor, Gjesing, Aiming.
Sandhus, Ellen, Aasum, Odense.
Schjødt, Herdis, Sanderum skole, Fruens Bøge.
Jensen, Karen Klejs, »Helenelyst«, Brabrand.
7954, juni.
Axelgård, Tove, Ulstrup Skole, Vig.
Erichsen, Frederik J., Brylle pr. Knarreborg.
Sloth, Inger, Amtstue Allé 21 c, Ringsted.
Hansen, Grethe Gjeråe, Juvelvej 21, Snestrup, Odense.
Jansson, Flemming, Hillerslev pr. Højrup.
Jensen, Inga, Hjortebjergvej 42, Odense.
Østergård, Rita, Hesselager.
Jørgensen, Jørgen Vedby, Drigstrup, Kerteminde.
Kofod-Jensen, Äse, Gyldenslensvej 21, Bogense.
Mortensen, Gerda, Dybdevej 2 a, Bolbro.
Odbjerg, Grethe, Langeskov.
Pedersen, Anders, Sølystvej 95, Silkeborg.
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, Henning, Bergsvej 39 A, Odense.
Christensen, Finn, Abildlunden 12, Birkerød.
Borchert. Agnete, Hørve.
Hansen, Esther, Ny Østerbølle skole, Bogense.
Hansen, Ole Philip, Carl Blochsvej 109, Odense.
Hubert, Poul Erik, Pantheonsgade 18, Odense.
Jensen, Else, lierrested.
Rasmussen, Inge Due, frue, Jens Juelsvej 34, Odense.
Simonsen, Ellen, Ejlstrup pr. Korup.
Glent-Madsen, Helge, Egilsvej 83, Odense.
Staugård Mortensen, Ellen, »Vejruphus«, pr. Nymark.
Nielsen, Erik, Morild.
Nielsen, Hans, Godthåbsgade 34, Odense.
Nielsen, Inge, Damme pr. Askeby, Møn.
Hedmark, Bent, Sanderumvej 55, Fruens Bøge.
Pedersen, Poul, Odensevej 29, Kværndrup.
Pedersen, Preben, Stationsvej 21, Stenstrup.
Petersen, Oluf, Pr. Haralds Allé, Fr. Bøge.
Petersen, Tove, Margrethes Allé 34, Fruens Bøge.
Steffensen, Birgit, Carl Bernhardsvej 4, Odense.
Pedersen, Ella, Stationsvej 21, Stenstrup.
1955, december.
Nielsen, Grethe, Stenhuset, Millinge.
Hofland, Bodil, Hvidebækskolen, Jerslev si.
Jacobsen, Maja, Skolegade 7, Otterup.
Jensen, Eskild, Skolegade 6. Kerteminde.
Madsen, Ove, Gjørding.
Michaelsen, Elise, frue, Lærkevej 34, Kølvrå.
Tylleskæl' Ibsen, Birthe, Kvarmløsevej 33, Tølløse.
Westergård, Bodil, frue, Kongensgade 60, 1. sal, Odense.
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1956, marts.
Andersen, Ellen, Rosensgade 29. Odder.
Lond, Susanne, Benlund, Voelse, Nr. Alslev.
Brøuner, Ketty, Barrit.
Christensen, Inger, Solevad skole, Fangel.
Dreier, Agnete, Margretevej 6, Odense.
Kragh, Toma, Krogsbølle, Otterup.
Jensen, Birthe, Verninge Centralskole, Verninge.
Jørgensen, Anni, Drigstrup, Kerteminde.
Larsen, Karen, Trunderup Forskole, Hårby.
Larsen, Thyra, Kåstrup.
Lund-Sørensen, Ingeborg, Værum, Randers.
Mosegaard, Alice, Holev, Marslev.
Jensen, Kirsten, Kvanløse pr. Holbæk.
Pedersen, Kirsten, Vammen Skole pr. Viborg.
Petersen, Alice Sivkær, Ølsted, Broby værk.
Petersen, Marie, Hunderupvej 34, Odense.
Reetz, Bodil, Vester Hæsinge.
Sørensen, Frida, Vestergård, Drastrup, Assenlofte.
Nielsen, Norma, Vrønding.
1956, juni.
Andersen, Børge Hoick, Nimtofte skole, Nimtofte.
Andersen, Mogens, Skolegade 8, Otterup.
Gregersen, Birgit, Rolfsted skole, Ferritslev.
Jensen, Karl Age, Skolevænget 1, Odense.
Andersen, Gerda, Skolegade 8, Otterup.
Andersen, Kirsten, Bergsvej 39 A, Odense.
Nielsen, Dan Holst, Damme pr. Askeby, Møn.
Nielsen, Ingeborg, Flintegårds vej 8, Høng.
Pedersen, Børge Østergård, Langtved, Ullerslev.
Pedersen, Else, Lemckesvej, 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.
Davidsen, Flemming, Snestrupgyden, Villestofte.
Madsen, Inge, »Dana«, Lohals.
Grønnemose, Svend, Egilsvej 10, Odense.
Hansen, Arne, Sdr. Nærå—Årslev.
Hansen, Inger, Mosegårds vej 35, 1. sal, Odense.
Hansen, M. Helmer, Revningevejen, Kerteminde.
Hansen, Nora S., Vestergade 51, 2. sal, Odense.
Hansen, Ove Holm, Middclfarlvej 139, Bolbro.
Jespersen, Kaj, Ødsted, Vejle.
Jørgensen, Sv. Aage, Grimsvej 9, Odense.
Kralund, Otto, Ejby skole, Ejby st.
Køhier, Ivan, Nyborg, Knudshovedvej 53.
Larsen, Connie Juul, Bernslorffsvej 4, Odense.
Larsen, Kaj Flemming, Strandvejen, Otterup.
Ludvigsen, Else Marie. Chr. Molbechsvej 11, Odense.
Mortensen, Helmuth, Rødegårdsvej 59, Odense.
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Grønnemose, Lis, Egilsvej 10, Odense.
Davidsen, Johanne, Snestrupgyden, Villestofte.
Petersen, Inger, Adelgade 71, Bogense.
Rasmussen, Ane Marie, Munkebjergvej 86, 1. sal, Odense.
Sorensen, Ebbe, Vindebyvej 42 II A, Herlev.
Sørensen. Marie Louise, 4. Maj kollegiet, Odense.
Jensen, Karen Marie, Sdr. Boulevard 200, Odense.
Walther, Carl Chr., Haugsted, Rønnede.
Klüver Andersen, Jette, Gummerup st., Glamsbjerg.
Østergård, L., Ravsted skole, Ravsted.
1958, juni.
Greve, Erik, Lindevej 50, Fruens Bøge.
Hansen, Kjeld Lindequist, Gelsted, Fyn.
Hansen, Vagn, Sæby, Gershøj centralskole, Kirke Hyllinge.
Haugaard, Dora, Fåborgvej 115, Fruens Bøge.
Sørensen, Bente Hærvig, Klostervang 1, Roskilde.
Jensen, Henning Vilain, Dagmargade 11, 3. sal, Odense.
Nielsen, Kai Egon, Bredgade 14, Roskilde.
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.
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.
Olsen, Anne Marie, Højby Sj.
1959, juni.
Hvalsøe Hansen, Lili, Ørevadsvej 30, København NV.
Bro Christensen, Jette, Præstegårdsvænget 26, Tarup.
Bjarnesen, Jytte, Tårnvej 41, Vanløse.
Christensen, Villy, Vesterlund J.
Christiansen, Kirsten, Kancellivej 44, Bolbro.
Christiansen, Ole Runge, Carl Bernhardtsvej 14, Odense.
Djursaa, Holger, Lindevej 41, Fruens Bøge.
Frederiksen, Ragna, Chr. Richardtsvej 3, Odense.
Borup, Inge, Tved, Kolding.
Hansen, Erik Lumbye, Uggerslev, Skamby.
Hansen, Kirsten Pilegaard, Hesselager.
Peters, Hanne Chur, Louisevej 30, Augustenborg.
Jensen, Erik A., Klintemarken 17, Svendborg.
Jensen, Leif Schweitzer, Bredgade 82, Bred F.
Johansen, Lis, Døckerslundsvcj 4 a, Odense.
Johannesen, Jørgen, Ejderskolen, Rendsborg.
Jørgensen, Gudrun Langberg, Tværvej 10, Stenstrup.
Karstensen, Ole G., Mesinge st. F.
Fogh, Bente, Østervoldgade 48 B, Nyborg.
Knudsen, Bjarne, Rikkesminde Allé 19, Fruens Bøge.
Landtved, Erik, Munkebjergvej 55, Odense.
Larsen, Finn, Seden st. F.
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Larsen, Poul Klouborg, Svenstrup, Als.
Lauridsen, Henning, Ahlefeldtsvej 7, Odense.
Jensen, Bente, Klintemarken 17, Svendborg.
Madsen, Henning, Svendborgvej 25, Hjallese.
Nielsen, Poul Moller, Sanderumvej 8, Fruens Boge.
Odbjerg, Troels, Odensevej 34, Langeskov.
Pedersen, Helge Traun, »Solbakken«, Båring, Asperup.
Riber, Ebbe, Lindved, Hjallese.
Svendsen, Reinhard W., Ravnebjergskole, Holmstrup.
Vaarning, Cbéla, Tesdorphsvcj 61, Odense.
Jorgensen, Grethe, El-værket, Broby værk.
Aastrøm, Inge, Vissenbjerg, Bred.
Sørensen, S. Kjær, Ringgade 266, Sønderborg.

1960, juni.
Andersen, Carl Højbo, Brenderup st.
Andersen, Finn, GI. Lindholm skole, Nr. Sundby.
Andersen, Gerda Kock, Espe mejeri, Espe.
Andersen, Hans Chr., Gellerup Sidevej, Varde.
Andersen, Inge, GI. Lindholm, Nr. Sundby.
Andersen, Kirsten, Gellerup Sidevej, Varde.
Blok, Keld, Gudbjerg.
Christensen, Mogens, Ahlmannsvej 5, Odense.
Engberg, Helga, Bakkedraget 16, Birkerød.
Hansen, Bent Schmidt, Hjallesevej 117, Odense.
Hansen, Bent Rubæk, Brangstrup skole, pr. Ringe.
Hansen, Jobs., C. Albrethsensvej 3, Ringe.
Hansen, Kurt, Allested.
Jensen, Jytte, Rødegaardsvej 109, Odense.
Jensen, Sine, »Solbakken 218, Munkebo.
Knage, Ragnhild, »Frihedsminde«, Marslev.
Kristiansen, Henning, Lindved pr. Hjallelse.
König, Ruth, Klintebjerg pr. Otterup.
Madsen, Egon, Holmegårdsvej 13, Hornbæk.
Nielsen, Bent, Ejby skole, Ejby st.
Pedersen, Karl Ejnar, »Damgaard«, Jordløse.
Petersen, Kirsten, Prins Haraids Allé 8, Fruens Bøge.
Rasmussen, Eigil Husmann, Bramstrupsminde, Hjallese.
Rasmussen, Ryman, St. Glasvej 48, Odense.
Saugmann, Merete, Linde Allé, Rødding.
Sørensen, Ole, Sylleskovvej 3 b, Nyborg.
Andersen, Birgit, Kildevej 4, Nyborg.
Dybbro, Sejer, Frisengaardsvej 101, Nyborg.
Frederiksen, Vita Møller, Filskov.
Hansen, Bodil Rubæk, Brangstrup pr. Ringe.
Hansen, Ib, Naarup st.
Høiberg, Jørgen, Skovvej 32, Nyborg
Hansen, Benthe, Klit, Vinkelvej 17, Skagen.
Jepsen, Inger, Hessum pr. Otterup.
Jacobsen, Hanne, Bredgade 1 a, Ålborg.
Jensen, Jonna Mohr, Nyhøj 1121, Munkebo.
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.

60

Petersen, Søren Kems, Pr. Aages Allé 14, Fruens Bøge.
Simonsen, Gudrun, Storegade 60, Varde.
Skov, Erik, Cedervænget 112, Virum.
Stamp, Ruth, Bredahlsgade 9, Nyborg.

1960, 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.
Feld, Inge, Bcderslev pr. Kappendrup.
Gudbrand, Regitze, Carit Etlarsvej 38, Odense.
Hansen, Inger, Påskeløkkevej 31, Odense.
Hougaard, Ruth, Guldbjerg skole.
Jensen, Kirsten Billum, Aastrup skole pr. Pejrup.
Kristiansen, Ruth, Blære forskole, Blære st., J.
Larsen, Ely, frue, Martofte.
Larsen, Karla, »Toftehind«, Sortenshave, Stubbekøbing.
Holm, Edel, Skellerup pr. Ullerslev.
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, listed skole, Gørding.
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Schiermacher, Mary, Carl Blochs vej 105, Odense.
Simony, Marianne, Jegerup skole pr. Vojens.
Søgaard, Solveig, Bakkevej 20, Langeskov.
Sørensen, Valborg, Snøde, Langeland.
Wenzell, Karen, Ørsted pr. Rørmosehus.
1961, juni.
Andersen, Bent Nonboe, 4. ma j kollegiet, Østerbæksvej 91, Odense.
Andersen, Karen, Pårup skole, Villestofte.
Clement, Ellen, Vindingevej, bolig E, Nyborg.
Hansen, Flemming Birk, Villestofte st.
Hansen, Kjeld, Bogensevej 14, Middelfart.
Hundevadt, Else, 4. maj kollegiet, Østerbæksvej 91, Odense.
Jandorf, Vibeke, Læssøegade 10, Odense.
Jeppesen, Else, Østergade 66, Nr. Åby.
Lindekilde, Svend, Sanderumvej 15, Fruens Bøge.
Lukassen, Nielse, Åstrup.
Lysholt-Hansen, Jørgen, Jernbanegade 39, Otterup.
Mathiesen, Anna Marie, Øksnebjergvej 45, Odense.
Nielsen, Knud Friis, Carl Baggers Allé 25, Fruens Bøge.
Nielsen, Ramond, Møllegårdsvej 4, Næsby, Fyn.
Pedersen, Ejgil, Norup Høje pr. Otterup.
Petersen, Jytte Lang, Holstedvej 7, Bolbro.
Pedersen, Jytte Søberg, »Langkærgård« pr. Skamby.
Riber, Jørgen, Fjelsted pr. Harndrup.
Siorm, Anne Marie, 4. ma j kollegiet, Østerbæksvej 91, Odense.
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1961, december.
Barkholt, Herdis, Tappernøje pr. Jordløse.
Beyerholm,Kirsten, Ladegårdsgade 41, Assens.
Brønserud, Inna, Morud.
Eriksen, Bent, Øksnebjergvej 19, Odense.
Faarup, Aksel, Fuglevig pr. Vissenbjerg.
Faarup, Karen, Fuglevig pr. Vissenbjerg.
Hansen, Anna Margrethe, »Skovhuset«, Holse st.
Hansen, Eggert Banke, Skovvej 14, Kerteminde.
Hansen, Mogens Bøgehave, »Taagerodgård«, pr. I.angesø.
Hjort, Inger, Rødegårdsvej 123, Odense.
Iversen,Käthe, Guldbergsvej 11, Odense.
Jacobsen, Gerda, Bogensevej 8, Næsby, Fyn.
Jensen, Henning Houmøller, Slotsbakkevænget 11, Odense.
Jensen, Mogens, H. P. Simonsens Allé 99, Odense.
Knudsen, Vivi, Skovgårdsvej 25, Odense.
Lavesen, Margit, Skovstrup pr. Knarreborg.
Madsen, Lili Fuglsang, Hundtofte pr. Stenstrup.
Madsen, Thorleif, Schacksgade 17, Odense.
Nissen, Emilie Roe, Kastanievej 45, Odense.
Nisted, Merete, Benediktsgade 51, Odense.
Olsen, Ole, Vognmandsvej 6, Nyborg.
Runge, Aksel, Fælledvej 16, Odense.
Søndergård, Ingelise, Hjallesevej 92, Odense.
Vaarning, Else, Tesdorphsvej 61, Odense.
Wellejus, Sonja, Hunderupvej 89, Odense.
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