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VED BESTYRELSEN

Vor forening
Sammenkomsten i 1962 blev en af de stilfærdige, som det
vel kunne forventes efter jubilæumssammenkomstens festi
vitas, og den forløb efter de kendte retningslinier. Der var
god tilslutning, og vi fik en meget god dag ud af det.

Redaktøren foreslog en gang i årsskriftet, at jubilarerne
i sammenkomstårene skulles lægge deres fest i tilknytning
til elevforeningens møde, og jeg skal love for, at hans opfor
dring var blevet fulgt i år. Ikke mindre end tre jubilæums
hold var stævnet sammen. 50-års jubilarerne var mødt op,
og dem var vi nu særlig glad for at hilse på. Men desuden
var både 40-års og 25-års jubilarerne samlet. Alderspræsi
denten var fru Drud fra 1908. Hun fortæller selv om sit
lange skolearbejde i dette årsskrift.

Forstander Smidt var beredvilligt kommet som taler og
hold l veloplagt et inspirerende foredrag om pædagogik og
udvikling.
Ved den efterfølgende generalforsamling måtte vi i besty
relsen tage afsked med Aage Nielsen, Kolding, Helge Loh
mann, Rude, fru Sandhus, Aasum, samt som revisor Hen
ning B. Andersen. Ingen af dem ønskede genvalg. Elevfor
eningen takker dem alle hjerteligt for arbejdet i de forløbne
år. I deres sted valgtes Jens Ove Solgaard, Odense (1953),
fru Krage, f. Stage Rasmussen (1950) og frk. Kirsten Beirholm (1961), begge Haarby. Som ny revisor valgtes Damgaard Petersen, Ringe. Suppleant blev Svend Jørgensen
(1957), Odense. Efter forslag fra bestyrelsen forhøjedes
kontingentet fra 4 kr. til 5 kr. Der var ingen, der kom med
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indvendinger i den anledning, og det vil sikkert også for
stås af alle medlemmerne, når vi tænker på de sidste års
prisudvikling. Ganske vist står regnskabet godt, og kasse
beholdningen giver ikke grund til ængstelse i øjeblikket,
heller ikke, når vi regner malerikontoen fra — den er ikke
opført på særlig bog — men bestyrelsen har planer om at
oparbejde så stor en kassebeholdning, at vi har penge lig
gende til betaling af årsskriftet. Hidtil har dette måttet be
tales bagud af de efterhånden indløbende kontingenter.
Fra nytår dette år er kassererposten overtaget af Solgaard.
Til sidst takker bestyrelsen igen for gode bidrag til legat
kontoen. Vi kunne nu til jul uddele 7 legater å 200 kr. Det
skete som sædvanlig lige efter julekoncerten, hvor der sam
tidig var afsked med fru Anna Petersen. Hun blev stærkt
hyldet fra mange sider, og naturligvis gav elevforeningen
også sit besyv med og overrakte en lille afskedsgave.

Tak for året 1962.
Aage Ovesen

Kaj Munk-korset på bakken ved Horby Lunde

TIL FRU ANNA PETERSEN
Fra nytåret 1963 har fru Anna Petersen taget sin afsked
fra seminariet, og dermed er et ualmindelig dygtigt, trofast
og forbilledligt arbejde ført til ende.
Det vil sikkert komme overraskende for mange gamle
elever, at fru Petersen ikke mere har sin daglige gang på
seminariet, og alle vil med taknemmelighed tænke tilbage
på hende og mindes hendes timer med en særlig glæde. Det
var timer, hvori der blev stillet store krav, hvad enten det
var almindelige elevtimer eller praktiktimer, men det var
nøjagtig de samme krav, som hun stillede til sig selv: For
beredelse, fasthed, orden og flid. Det var forbilledligt og in
spirerende. Hendes kritik blev altid imødeset med spænding
og nogen ængstelse. Vi vidste med sikkerhed, at hvis vi i en
time kunne fristes til at springe over, hvor gærdet var la
vest og give børnene stene for brød, så blev det ikke noget
rart møde med hende bag efter. Men gjorde vi vort bedste,
var hun en utrættelig hjælper for en ufærdig lærer. Børnenes
ve og vel var hendes stadige sigte i arbejdet med dem og os,
og det mål har hun aldrig tabt af syne. Alle os, der nu får
mere eller mindre med praktikanter at gøre, fast eller kun
lejlighedsvis, har et godt eksempel at gå efter. Fru Petersen
blev en autoritet ved sit eksempel, for det er nu engang den
bedste læremester.

Men fru Petersen er jo ikke borte. Endnu i mange år vil
hun kunne færdes blandt os ved vore sammenkomster og
ved mange andre lejligheder. Så kan vi fortsat snakke om
tingene og nyde hendes fortællekunst, den, der også kom
børnene til gode i så rigt mål. Her skal lyde en tak for
mange gode timer og for trofast hjælpsomhed, samt et øn
ske om endnu mange gode år på Hjallesevej.
Aage Ovesen
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Redaktionelt
Redaktøren har igen i år grund til at takke alle bidrag
ydere for beredvillig bistand til en god hilsen til alle gamle
elever på OS.
Den kommer lidt senere — ikke på grund af is og sne,
men af forskellige sammenstødende årsager, som jeg må
tage ansvaret for.
Seminariebyggeriet er naturligvis ikke ligefrem blevet
fremskyndet af de økonomiske skyer på den politiske
himmel. Endnu kan spaden ikke gå i den frosne jord.

Seminarierektorens lejlighed er taget ind til seminarielokaler, og børneskolens lokaler vil følge efter; men vi
håber stadig på vår, også i denne henseende.
Det lykkedes ikke i år at få begyndt på fortsættelsen af
seminariestaten; men tanken er ikke opgivet, og jeg vil
bede de pågældende årgange lage venligt mod vore spørge
skemaer, når de kommer, og hjælpe os til at opspore klasse
kammerater, der ikke er medlemmer, så vi virkelig kan få
el udtryk for OS’s indsats i den danske lærerverden.

Frode Lund har igen givet os el indtryk af dansk natur.
Del har været rart at gense hans streg i »Folkeskolen«.
Det har været en glæde at se de store årgange slutte op
om foreningen, og det ville være nyttigt i næste årskrift
at få en eller flere artikler om de nye læreres indtryk af
den skole, de går ind i, og som de skal være med til at
bære gennem en vanskelig overgangstid.

Med venlig hilsen
A. Th.
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Mindeord

Julie Helene Varnild

Julie Helene Varnild, som
hører til dimissionsholdet
1921, døde den 5. maj 1962
efter at have været uarbejds
dygtig det sidste års tid på
grund af hjertesvaghed. Julie
Varnild boede og virkede i
Odense i al sin tid og var i
mange år ansat ved Set. Hans
Skole. Den 1. december 1961
havde hun 40-års jubilæum og var i den anledning en times
tid på skolen trods sygdom og træthed.
Sammen med sin søster havde hun et dejligt hjem i sko
lens umiddelbare nærhed. Hun færdedes stilfærdigt og be
skedent i sin daglige gerning — de seks dage på skolen og
om søndagen i Fredens sogns søndagsskole.
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Men bag denne stille færden kunne vi, der stod hende
nær, ikke undgå at fornemme hendes store trofasthed,
hendes uselviskhed og hendes dybe glæde over for skole
arbejdet; mange gange under hendes sygdomsperiode ud
talte hun længselen efter og håbet om atter at kunne tage
fat på sit arbejde.

Og hørte man blot et par enkelte samtaler mellem hende
og hendes elever eller disses forældre, var man straks klar
over, hvor stærkt afholdt hun var af alle de elever, hun
havde med at gøre.

Hun efterlader et stort savn i sit hjem og hos sine elever,
og vi, der har kendt hende siden seminarieårene, har mistet
en god kammerat og dygtig kollega, som vi vil mindes
med taknemmelighed og ærbødighed.
Ellen Fokdal

Olaf Nissen

Efter længere tids sygdom
er lærer Olaf Nielsen, Nord
borg, afgået ved døden, 48 år
gammel. Han kom til Nord
borgs skolevæsen i 1937 fra
Odense, hvorfra han stamme
de, og man lærte ham her
hurtigt at kende som en både
samvittighedsfuld og dygtig
lærer, der med kærlighed og
alvor gik op i sin gerning, som han ønskede at give alt.
Imidlertid blev han allerede for en årrække siden syg, og
da han ikke så sig i stand til at vende tilbage til skolen,
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tog han sin afsked. Han overleves af sin hustru, der er
lærerinde ved Nordborg Skole.

Georg Balsløv

Georg Balsløv døde den 12.
marts 1962, og dermed slut
tede et rigt og sjældent har
monisk lærerliv. Han udgik
fra den gamle Mulernes Le
gatskole i Odense, og efter
seminarieårene og et enkelt
år på Thriges fabrikker hen
tedes han tilbage til denne
skole og blev dens trofaste
tjener lige til sin død. Han hørte til de lærere, der tog sig
af eleverne, ikke blot i skoletiden, men også uden for den.
Han var en af pionererne for lejrskolen og var i adskil
lige år med til at lede lejrskolekursus på Grænsehjemmet
og andetsteds.
Han rejste ud med eleverne og søgte at åbne deres øjne
for al den skønhed, som han selv havde et så åbent sind for.
Hans flid og faglige dygtighed gav sig udtryk i de lære
bøger i botanik, som han udgav sammen med Abrahamsen,
og den handelsskolebog, som hans virksomhed på Tietgenskolen affødte.
På seminariet havde han specialelæsningen i natur
historie og havde stor evne til at sætte eleverne på sporet
af opgaverne og få dem til at yde selvstændigt og dygtigt
arbejde.
For os, der kendte ham, er det næsten ufatteligt, at dette
rige liv nu er sluttet. Vi savner ham og ærer hans minde.
A. Th.
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Valborg Nissen

1. februar 1963 døde elev
foreningens ældste medlem,
overlærer, frk. Valborg Nis
sen. Hun var født i Aalborg,
men levede mange år her i
Odense. Hun blev dimitteret
fra Odense Seminarium i 1903
og var derefter lærerinde ved
seminariets børneskole i 3 år,
indtil hun blev ansat ved
Odense kommunale Skolevæsen 1. juni 1906. Det blev på
Vestre Skole, hun virkede i mere end 40 år. Hun var en
meget dygtig underviser og var afholdt af sine elever, både
af de små og de store; børnenes forældre satte stor pris
på hende. Hun var særdeles vellidt af sine kolleger for sit
milde og fornøjelige væsen, og de betroede hende forskel
lige tillidshverv. Hendes 70-års fødselsdag, den 13. februar
1947, blev en stor oplevelse, og 14 dage efter log hun
afsked med et langt og dygtigt virke i skolens tjeneste.
Hun fik mange lyse og gode år som pensionist, idet hun
kun var syg nogle få måneder.
Karen Andersen.
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Dimissionstale 7. juni 19 62
Når man står her og ser — endnu en gang — ud over en
flok unge lærerinder og lærere, der sidder og er klar til at gå
ud i skolens tjeneste, kan man ikke undlade at gøre sig
mange tanker.
Disse tanker kan være lyse, lette og luftige. Glæde over el
vel tilendebragt studium, som er gennemført i indbyrdes
tillid mellem studerende og lærere; taknemmelighed over
god vilje og hjælpsomhed fra alle sider. Ingen vil vist be
brejde mig, at jeg retter en særlig varm tak til mine medar
bejdere, der med så stor hjælpsomhed og dygtighed har kørt
løbet igennem under ikke altid helt lette vilkår. Vi føler og
så en god og sund tryghed over, at det er mennesker, som vi
kan være bekendt at dimittere, som vi nu sender ud.
Vi er sikre på, at De næsten alle vil blive glade for det ar
bejde, De går ud til. En skolegerning kan i sjælden grad
fylde et menneskeliv og give en fornemmelse af, at der er
en mening med ens ler. Skolegerningen kalder på så mange
forskellige sider hos os, og vi har allesammen en eller an
den side, som er vores særlige, og som vi kan glæde vores
børn med. Nogen har en klar og god forstand og formår at
stille tingene klart og sikkert op; nogen er flittige og pligtop
fyldende og giver deres børn el godt eksempel på indstilling
over for arbejde; nogen har en levende og medrivende fan
tasi; nogen har en ypperlig menneskeforstand, så de forstår
deres børn i alle faser; nogen har et stort og varmt menne
skesind, der stråler varme ud over klassen. Således kunne
man blive ved, helt ned i de små talenter også. Alting er der
brug for; alting modtages med glæde.
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En kombination af alle disse egenskaber vil man næsten
aldrig finde; men findes den, er det en fest og en jubel for
mange mennesker: den fødte lærer, og selv for den fødte
lærer er der mange kritiske situationer. For eksempel er det
en grundlov, at netop den helt ypperlige lærer kan møde
trodsreaktioner hos sine elever, netop på grund af sin fuld
kommenhed, der kalder på hele ringhedsfølelsens indviklede
reaktionsmaskineri.

Så er der en særlig ting ved lærergerningen, som må op
fattes meget positivt. Man kan være ung i den — og gøre
det godt; man kan være i sin fulde kraft — og gøre det godt;
og man kan være gammel i den — og gøre det godt. Lærer
skikkelsen skifter stadig karakter for børnene og accepteres
i sine generationsfaser.

Der er så mange andre gerninger, hvor det er tungt at
blive ældre, idet man ofte føler, at man lades bagude. Det
gælder ikke for vor gerning.

Det hænger i nogen grad sammen med, at lærergerningen
er en totalfunktion for mennesket og ikke blot en partiel
funktion.
Det kan også glæde os at tænke på, at De alle har fået el
ler vil få Deres ønsker om virkeplads opfyldt. Der er et over
ordentligt stort behov for Dem og Deres arbejde, og vi har
ingen grund til at nære ængstelse for Deres arbejdsmæssige
fremtid.

Men de tanker man gør sig ved en dimissionsfest, er ikke
udelukkende lyse, lette og luftige. Man kan også knuges af
en ansvarsfølelse, der vejer meget tungt. De er jo — næst
efter selve hovedpersonen i opdragelsesforløbet: barnet —
det vigtigste led på opdragelsens område.

Ligegyldigt hvilke planer og programmer der lægges frem
af administratorer, politikere og pædagogiske konferencer,
så er disse — hvor betydningsfulde og dygtige de end er —
ganske uvæsentlige i forhold til den side af det pædagogiske
arbejde, som De skal udføre. Kvaliteten af vort pædagogiske
arbejde er i sidste instans bestemt af den enkelte lærers in
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tellektuelle, moralske og åndelige ressourcer. D e er vigtigere
end den blå betænkning, som blot er en død ting, til De blæ
ser liv i den.
De står hver enkelt med en stor magt over medmennesker
fremover. De kan igennem Deres arbejde få det til at gro og
trives i det samfund, hvor De fungerer, ligesom De kan være
med til at lave Deres samfund om til et stridens og uroens
sled.
Der skal blot et eneste splittet og uharmonisk menneske
til i en gruppe, det være sig på et lærerværelse eller i et
klasseværelse, før det pågældende samfund er udsat for en
stor risiko for at ødelægges, idet synspunkter på ting, der er
knyttet til mennesker og menneskers færden altid er stærkt
divergerende. Dette er også årsagen til, at alle afgørelser, der
vedrører elever og elevers skæbne, er lagt ud til det samlede
lærerråd til afgørelse.

I erkendelse af, hvor vigtigt det er at få de rigtige menne
sker frem til lærergerningen, er det også umådelig vigtigt,
at man midt i den dødsensfarlige lærermangelstid, vi befin
der os i, og som vi øjensynlig vedblivende skal befinde os i,
stadig og ufortrødent kæmper for at skabe og bevare kvali
tet i læreruddannelsen. Intet er vel vigtigere for landets op
dragelsessystem og for den stand, De nu tilhører. Derfor
ser man også i disse år, hvorledes samarbejdet mellem de
fungerende lærere og læreruddannelsesanstalterne stadig in
tensiveres, således at det administrative ansvar for en stor del
af vore seminarier er placeret hos barneskolens lærere igen
nem seminarierepræsentantskaber og seminariebestyrelser.
Den største fare, der i dag truer læreruddannelsen og der
med vort opdragelsessystem, er det af nødvendighed under
byggede råb på kvantitet. Vi skal have flere og flere lærere.
Javel, vi må acceptere dette; men vi må ikke slække på kva
liteten. Det rammer på længere sigt os alle med slemme følge
virkninger. I flere lande, for eksempel i Canada, USA og
England har man forsøgt at slække kravene til adgang til
lærergerning. Lærerorganisationerne i de pågældende lande
har modsat sig dette, for det er jo således, at hvis lærerud15

dannelsens standard sænkes, bliver det børnene, der skal
betale prisen. For børnenes skyld må vi have tilstrækkelig
mange nye lærere, men fremfor alt gode lærere.
Dette krav må fremsættes fra vor side, for man kan slet
ikke gå ud fra, at forståelse for kvalitetens betydning har
gennemtræng! vore myndigheders og almenhedens syns
måde.
Mange mennesker tror, at hvem som helst kan undervise.
Det er jo således, at alle har gået i skole, og alle ved jo, hvor
dan det gik til der. Mange har også som forældre prøvet at
lære deres børn både det ene og det andet, og det gik jo ud
mærket. Nok mener man, at ikke alle er fødte lærere; men
dem kan man så give en beskeden uddannelse, så kan de
klare småbørnene, mens de, der har fagkundskaber på el
specielt område let kan undervise de ældre børn på dette
område. Hvorfor skidle ikke flinke håndværkere kunne klare
for eksempel værkstedsundervisningen i de store klasser;
hvorfor ikke dygtige husmødre som undervisere for de store
piger i husgerning og spædbarnspleje?
Der ligger en stor risiko i dette synspunkt, og i virkelig
heden en misforståelse af hele lærergerningens væsen. Læ
rergerningen er en totalfunktion; lærerens viden — så be
skeden den end kan være — er en alsidig viden, således at
enhver chance, undervisningssituationen giver, kan udnyt
tes; lærerens kendskab til barnets psyke og dets placering i
skolesituationen er et helhedsfænomen. Det kan ikke erstat
tes af den erfarne håndværker. Han skal bygge skolerne.
Vi skal undervise i dem.
En anden risiko for vurderingen af betydning af lærer
kvalitet ligger gemt i de forskellige lærersurrogater: bøger,
film, radio, fjernsyn og båndoptager. Det er altsammen for
trinlige ling, især kan man fremhæve bogen som undervis
ningsmiddel. Det er jo således, at det har fundet et direkte
sprogligt udtryk: at blive holdt til bogen, og det er måske
skolens vigtigste faglige funktion at lære børnene at læse i
ordets udvidede betydning. På samme måde kan skolefilm,
skoleradio, skolefjernsyn, ja, selv den omdebatterede bånd
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optager lejlighedsvis være af betydning, når disse ting an
vendes med sikkerhed og skønsomhed og glider ind på
plads i en undervisnings-syntese. Men det er altsammen kun
hjælpemidler, der slet ikke på nogen måde kan erstatte læ
reren. Ellers var det hele jo også umådelig simpelt. Vi kunne
for eksempel samle byens børn i »Fyens Forum« hver dag
fra 8—12 til anskuen af et kæmpemæssigt lærred, hvor lan
dets bedste pædagoger fra et fjernsynsstudium leverede super-mønstertimer.
Men det går bare ikke med disse surrogater. Den egent
lige hemmelighed ved al ville lære ligger gemt i forholdet
mellem lærer og barn. Kun i dette forhold er der de vita
miner og salte, der gør undervisningsstoffet nærende. Kun i
det forhold kan der skabes den indstilling, der muliggør ind
optagelse af lærestoffet.
På samme måde som fjernsynsapparatet skal indstilles,
før det kan tage billedet klart, på samme måde skal elev
sindet åbnes og indstilles, før det kan modtage. Og nu er da
denne vigtige glose: indstilling sagt; konkret omkring fjern
synsapparatet, overført på elevsindet, menneskesindet. I
skolesituationen betyder begrebet indstilling om ikke alt,
så næsten alt. Man kan som erfaren lærer på miles afstand
sanse en elevs indstilling; man kan med millimeters nøjag
tighed registrere en klasses indstilling. Man kan næsten tegne
et kort, hvor man som en erfaren geodæt kan afbilde med
plusser og minusser den øjeblikkelige indstillingssituation i
en klasse; man kan kortlægge de kritiske steder, hvorfra
negativ og nedadtrækkende indstilling udgår, og man kan
tilsvarende notere sig de punkter, hvorfra positivitet og med
menneskelig samarbejdsvilje udgår. Den erfarne lærer kan
så arbejde med de her givne emotionelle mønstre: med blid
hånd massere en kritikmyose; med fast hånd lede et vak
lende sind ind i de for undervisningssituationen gunstige
baner; opmuntre og yderligere oplade de vågne sind osv.
Dette er lærerfunktion; dette er i sandhed noget andet og
mere end blot at kunne fortælle om participialneksus, mon
suner og integraler.
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De kender allerede nu de normale indstillingskriser i skole
udviklingsløbet: den beskedne krise på fjerdeklassetrinet
med den første spæde kritik af læreren; den stærkere puber
tetskrise i 6., 7., 8. klasse og den voldsomme kritik ved vok
senhedens gennembrud midt i gymnasiet; men jævnsides
hermed løber alle de forskellige muligheder for individuelle
indstillingskriser eller sociale indstillingskriser i en klasses
udvikling. Det er en kompliceret proces at være lærer, og
den almndelige anskuelse, at det kan alle blive, er ikke rigtig.
Der findes endnu en årsag til, at den gode lærer er under
vurderet. Mange mennesker har godtaget og derefter for
kyndt den farlige lære, at livets lov er fremgang. Der sker
det, at ting, som man med lethed kan iagttage og vel også
godkende som gældende i det tekniske, overføres på menne
skesynet, hvor det måske slet ikke passer. Tanken har sin
rod i den franske oplysningsfilosofi, og det blev Rousseau,
der i sin bog »Emile« overførte oplysningstidens menneske
syn på det pædagogiske område og gennemtænkte indivi
dualitetens ret til den yderste konsekvens. Hans ideal er en
opdragelse, der giver plads for udfoldelse af barnets egen
selvstændige natur uden pres af nogen art fra de voksnes
verden, som jo er en ødelagt verden. Der opstår altså en
slags overflødiggørelse af læreren.
Og så er sandheden jo lige den modsatte. Læreren skal
nok give plads for barnet; men han skal gøre det på samme
måde som den gode gartner giver plads for sunde vækster
på bekostning af ukrudt.
Det gør den gode lærer først og fremmest igennem sit
arbejde for en sund og god skolestueatmosfære, skoleklima.
Der skal skabes et milieu, hvor barnet kan trives og udvik
les i tryghed, et sted, hvor der er lejlighed til selvstændig
medvirken under ansvar, et sted, hvor barnet kan mærke
den befriende følelse af selvtillid og tryghed, når noget lyk
kes.
Men i denne formulering: medvirken under ansvar ligger
trykket på under ansvar, og barnets ansvar er blandt andet
et ansvar over for læreren, mens læreren atter har et ansvar
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over for for eksempel samfundet og over for sin egen sam
vittighed.
Læreren skal altså forme (ikke i ord, men i handling) et
milieu, der i sig selv har formuleret sin ansvarskodeks. Han
skal forsøge at skabe et skolemilieu, hvor man arbejder
sammen uden ødelæggende kompetencestridigheder og an
dre konfliktfyldte situationer, der udefra set ser ud som
smålighed, men som i virkeligheden vel nok mere er et
spørgsmål om skæbne. Han skal skabe et skolemilieu, hvor
forældede opdragelsesmidler er erstattet af virkningsfulde
appeller til børnenes medvirken i samarbejde, et sted, hvor
der er en sund ligevægt imellem barnets evner og de krav,
der stilles til det.
Det er altså med megen sikkerhed, at vi tør afvise naive
og ukyndige menneskers manglende tiltro til lærergernin
gens væsentlighed, og det er med megen sikkerhed, at jeg
tør lade denne tro gå videre til Dem, den næste lærergene
ration.
Det er til Dem, vi må sætte vort håb og vor tro på, at det
må lykkes Dem at være med til at redde den danske skole
ud af den kaotiske situation, den er i i dag.
Deres gamle seminariums varmeste ønsker vil følge Dem
på vejen.
Per Mogens Hansen

Indkørslen til Nørholm ved Varde

Nogle træk
af julens lovsang
Hvis det trænger til en undskyldning, at man — nu da
det hele er overstået for denne gang — giver sig til at tale
om »Julens lovsang«, har jeg to på rede hånd. Den første,
at når man lader sig overtale af vor fortræffelige redaktør
til at give et lille bidrag til årsskriftet med så kort varsel,
må man have lov at gribe til noget, hvortil man har råma
terialet så nogenlunde klart. Den anden, at når vi nu i den
glade juletid har sunget os igennem julesangene, ureflekteret
og med barnlig glæde, kunne der i og for sig være anledning
til at ofre lidt eftertanke på noget af all det, vi har sunget.
Måske vil det endda føre til, at man opdager, at man derved
netop følger en linie, der er ejendommelig for julesangenes
udvikling gennem tiderne: fra den rent umiddelbare glæde
over underet til reflektion og eftertanke.
I en af vore søndagssalmer synger vi: »Højtiden vokse
med dagen! Påske og pinse udsprang af jul« og giver der
med til kende, at vort kirkeår med dets 3 store fester og dets
52 søndage nok har sit udspring i julen, men egentlig når
sit højdepunkt pinsedag, »da Guds ånd kom herned« — en
tanke vi vist ofte er tilbøjelig til at glemme, så vi gør julen
til højdepunktet, og vel også er tilbøjelige til al mene, at så
dan har det altid været.
Sandheden er dog den, at julen, Jesu fødselsfest, er den
af de tre store højtider den kristne menighed sidst er be
gyndt at fejre. Først o. år 350 fastlægger man i den romerske
kirke juledag til den 25. december. Indtil da havde man
den 6. januar fejret mindet om Jesu fødsel og dåb og hertil
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føjet fortællingen om vismændene fra Østerland, de første
hedninger, der kom til Jesus. Vismændene blev gjort til kon
ger ud fra ordene i Esajas 60, 3: »Til dit lys skal folkene
vandre og konger til dit strålende skær«, og at der var
tre sluttede man sig til ud fra de tre slags gaver, der næv
nes i Mat. 2, 11: guld, røgelse og myrra. Dagen kaldtes epifani, dvs. åbenbarelse, fordi Jesu guddommelighed åben
baredes gennem faderrøsten fra himlen ved dåben og gen
nem vismændenes tilbedelse. Da man så begyndte at fejre
Jesu fødselsdag den 25. december, henlagdes evangeliet om
Jesu dåb også til en anden dag, og 6. januar blev til Hellig
tre kongers dag.

Men spirerne til vore julesalmer er ældre end selve fest
ligholdelsen af julen. Den første julesalme — sunget af him
melske røster, opfanget af menneskelige øren — møder os
med englesangen julenat: »Ære være Gud i det højeste! og
på jorden fred i mennesker, der har hans velbehag!« Denne
englenes lovsang gik ind i og fik efterklang i den kristne
salmesang. Allerede o. 150 møder vi den på græsk sprog som
morgenhymne ved den daglige morgengudstjeneste, udvidet
med en lovprisning: »Vi priser dig, vi synger dig lovsang, vi
velsigner dig, vi lovpriser dig, vi kaster os i støvet for dig,
du som har alt herredømme, du den eneste Gud, den eneste
utilnærmelige« — det er som om den ukendte salmedigter
ikke kan blive færdig, men af lutter glæde og ærefrygt må
blive ved at sige det samme på forskellig måde. Ca. 200 år
senere møder vi salmen på latin med begyndelseslinien:
»Gloria in excelsis deo«, ære være Gud i det højeste, og under
navnet »Gloria« får den sin faste plads ved søndagsgudstje
nesten umiddelbart efter forbarmelsesråbet: »Kyrie eleison!
Krisle eleison«, Herre forbarm dig, Kristus forbarm dig. Fra
det latinske Gloria går den på reformationstiden over i »Aleneste Gud i Himmerig«, vor salmebogs nr. 360. — På en
måde er den vor ældste julesalme, men når den aldrig fik sin
plads blandt julens salmer, hænger det sammen med, at den
allerede var taget i brug på anden måde, inden man begynd
te at fejre Kristi fødselsdag.
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Da først julefesten var fastlagt som selvstændig fest, væl
dede ud fra englenes sang julenat en lovsang frem, som sta
dig satte nye skud, og hvis indhold kan sammenfattes med
et vers fra en af Grundtvigs julesalmer (DdS nr. 86): »Himmelklarhed og englesang dem gav os Gud med freden, efterskin de og efterklang har trindt i kristenheden, hvor ånd har
mæle og sang har væld, hvor øjne tindre hver julekvæld«.

Ejendommeligt for oldkirkens julesange er deres opreg
ning af forkyndende og lovprisende kor: seere og profeter,
englene og himlens højder, oldinge og ynglinge, mødre og
møer, drenge og piger, alle stemmer må klinge med i lov
prisningen af underet, at »ordet blev kød og tog bolig iblandt
os«. Det er som vi møder en genklang af den »sphærernes
harmoni« senantikken drømte om. Desværre har vor salme
bog ikke bevaret nogen af disse jublende salmer, men i nogle
af de julesalmer, der er os overleveret fra middelalderen
møder vi levn af denne jublende lovprisning. Vi tager som
eksempel salmebogens nr. 94: »Lad det klinge sødt i sky«.
Den latinske tekst: »Resonet in laudibus« kendes fra det 14.
århundrede og hører sikkert hjemme i de omvandrende
sangeres (vaganternes) kreds. Herfra er den i forskellige
bearbejdelser optaget i reformationstidens salmebøger. Me
lodien er samtidig med den latinske tekst.

I salmebogens nr. 88: »Glæden hun er født i dag«, som og
så er en gengivelse af en latinsk vagantvise, møder vi et an
det træk, som er ejendommeligt for oldkirkens, middelalde
rens og reformationstidens julesang. Som juleunderet er kil
devældet for en lovprisning, hvori al skabningen må deltage,
sådan er det også kildevældet for en stadig, tilbedende be
skuelse, der kommer til orde i en sammenstilling af modsæt
ningerne: Gud, som i sin høje bolig var frygtelig og utilgæn
gelig, hviler nu i krybben fortrolig med vort støv; han der
skabte sol og måne og ejer verden vid og lang, har måttet
låne husrum i stalden; han, der gør skyerne til sin vogn,
svøbes som et spædbarn; kongen af Himmerig, hvis konge
dømme der ikke skal være ende på, hviler nu i krybberum
met.
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Til denne rent beskuende glæde, hvor man ligesom blot
søger at fastholde glædens årsag og genstand ved at lovsynge
underet og kredse om det fra alle sider ved at sætte modsæt
ningerne op mod hinanden, kommer så på reformationstiden
et nyt træk: den eftertænksomme glæde, hvor man ikke
nøjes med at lovprise, men også begrunder. En julesang af
denne type møder vi i salmebogens nr. 89, Luthers: »Lovet
være du, Jesus Kristi« Første vers har Luther taget fra en
senmiddelalderlig tysk folkesang. De øvrige vers, hvor Lu
ther ligesom søger at begrunde glæden, viser os hans store
indlevethed i bibelen og de oldkirkelige hymner.
Endnu er vi i denne salme på den gamle salmegrund: den
er bibelsk-objektiv. Julens møde med det enkelte menneske
er endnu ikke kommet til udtryk. Men denne og andre jule
sange af samme type viser frem mod den senere udvikling
af julesalmen, som vi på dansk grund møder den hos Kingo,
Brorson og Grundtvig.

Vi ser først på salmebogens nr. 102: »Min sol, min lyst,
min glæde« af Kingo. Den er fra vinterparten af Kingos sal
mebog og er her ansat som evangeliesalme til 3. juledag, som
jo den gang endnu var helligdag. Det fortæller os, at den er
knyttet til en bestemt bibeltekst. Over salmen har Kingo
angivet Højsangen kap. 1, vers 4: »Drag mig kun efter dig,
kom lad os løbe«. Men disse ord må sammenholdes med
evangeliets ord, Joh. 21, 18—19: » ... da du var yngre,
bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville. Men når
du bliver gammel, skal du række dine hænder ud, og en an
den skal binde op om dig og føre dig derhen, hvor du ikke
vil«. Med disse ord sigtede han til den død, hvormed han
skulle helliggøre Gud. Det mere subjektive, der er over denne
salme end over de andre, vi har set på, ligger nu ikke i bru
gen af »jeg«. Alle Kingos salmer er skrevet i »jeg«-form,
men man kan ikke uden videre identificere dette »jeg« med
Kingo selv. At der bag »jeg«’et ofte ligger noget selvoplevet,
er utvivlsomt. Kingo var en erfaren mand, der både kendte
og værdsatte magtens sødme, men også alle jordiske tings
forgænge- og forfængelighed. Men det lader sig ikke gøre,
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og er i virkeligheden også sagen ganske uvedkommende, at
påpege, hvor og hvornår »jeg«’et er Kingo selv. Det ejendom
melige ved Kingos »jeg« er, at det aldrig er et løsrevet indi
viduelt »jeg« — denne »jeg«-følelse hører det moderne men
neske til, med al dets splittethed og isolation. »Jeg«’et hos
Kingo er altid et led af en helhed, en af menigheden, en af
folket, som han selv udtrykker det »én ud af din kirkes
lemmer«. Det subjektive ligger i opfattelsen af det givne,
her Højsangens og evangeliets anførte ord, og den måde
hvorpå det genspejles hos én, der kender dragningen mod
ham, der ligger i krybbe, hø og strå kun lig en ussel tigger,
kender dragningen, trods man siger, at med ham følger
kun kors og kummer, og at man går i bølger i hans fodefjed, som Peter gik i bølger — og sank. Men som også viger
tilbage, vel både af skræk, men også fordi han kender drag
ningen mod det, som synes så langt lettere: at gå sin egen
vej, som Peter gjorde det, da han var yngre, og som derfor
helt og aldeles må klynge sig til ham, der ene kan råde bod
på det, der hindrer og skrækker.

Man har undertiden hæftet betegnelsen »julens digter« på
Brorson, en betegnelse som nok har en vis berettigelse, fordi
Brorsons julesalmer indtager en særstilling inden for julens
lovsang, men som alligevel giver et fortegnet billede både af
Brorson som salmedigter og af julens lovsang, idet såvel old
kirkens, middelalderens og reformationstidens tilskud til
julesangen som Grundtvigs tilskud hertil er lige så væsent
lige sider af den salmeskat, der har udfoldet sig af engle
sangen julenat. I salmebogens nr. 100: »Mit hjerte altid van
ker i Jesu føderum« har vi et fint eksempel på, hvordan
Brorson både bygger på den gamle julesalmes grund og per
sonligt nyskaber. Vi møder her forskellige træk fra de gamle
julesalmer: det betragtende og reflekterende »did samles
mine tanker i deres hovedsum«; modsætningerne, der stilles
op i skønne, poetiske billeder for at fremhæve underet; det
ældgamle billede af himmelhelten, stjernernes skaber, der
spænder himlen ud som sit telt. Det nye kommer vel især
frem i Brorsons personligt-inderlige tone og i det sidste vers,
24

hvor den enkelte sjæls møde med den længselsfuldt ventede
Jesus forberedes.
I nr. 90: »I denne søde juletid« møder vi det samme som i
Kingos julesalme: det objektivt givne, her juleevangeliet,
som udgangspunkt for eftertanken og lovprisningen, så ob
jektivt, at det endog hedder »tør man sig ret fornøje«; et
»man« der i de følgende vers ligesom kommer nærmere ved
at slå over i »vi« og »os« for så at blive til det enkelte be
trængte »jeg« med »min kummer« og »min frydesang«, der
blandes med gråd og hule sukke, men som korsets hårde
tvang dog aldrig skal lukke munden på, fordi jeg har er
faret, at »knuste hjerter føler bedst, hvad denne store frydefest for glæde har at bringe«. Vi oplever her det samme som
hos Luther og Grundtvig, at når vi er mest personlige, mest
subjektive, føles de mest almene, fordi de gennemlever deres
personlige kriser ikke som noget for dem særskilt, men netop
som noget alment.

Tager vi nu nr. 81, Grundtvigs: »Velkommen igen, Guds
engle små« for os, vil vi se, at selve udgangspunktet for at
synge julesang er forskubbet. Det er ikke længere det objek
tivt givne: evangeliets beretning om juleunderet, men det er
menneskets nød og afmagt, ikke sådan i al almindelighed,
men i en konkret situation: Grundtvig sidder julenat 1825 og
skal forberede sin juleprædiken. Men han er gået i stå, kan
ikke komme nogen vegne. Da hører han sine børn i søvne
trække vejret inde i stuen ved siden af, måske de også har
smilet i søvne, og da synes han pludselig, at Guds engle ei
der igen. De vandrer jo op og ned ad himmelstigen, som de
gjorde, da Jakob lå på marken ved Betel og sov. Ja, Guds
engle, hans sendebud, har før måttet nøjes med armod og
fattigdom. Måtte ikke Elias hos enken i Sarepta tage til
takke med et krus af ler og et tørt hvedebrød? Men når nu
de små puslinger i deres senge sukker og smiler og drøm
mer, er det så ikke fordi Guds engle gæster dem og leger
jul med dem? Og når så vore salmer julemorgen stiger mod
sky, er det så ikke igen stigen rejst mellem himmel og jord,
og byder så ikke Gud selv Guds fred til dem, der længes ef25

ter den? Og må vi så ikke, ligesom en moder der ved sit
barns fødsel glemmer smerterne af lutter glæde, takke Gud,
fordi han slukkede julesorgen og lod den blive til juleglæ
den? — Her er der i sandhed tale om det enkelte menneskes
møde med juleevangeliet.
En og anden vil formodentlig i denne korte fremstilling
savne salmer, der for ham er væsentlige i forbindelse med
julens lovsang. Der skal hertil kun siges, at overskriften
lyder på nogle træk, og andet og mere kan det ikke blive
i så kort form. Men det er vist berettiget at sige, at de frem
førte træk er væsentlige til belysning af julesangens liv og
vækst gennem tiderne. I den helt og fuldt tonende julesang
kan ikke undværes den umiddelbare glæde og tilbedelse, ejheller den undrende beskuen eller eftertanken over »hvad
denne store frydefest for glæde har at bringe«; alt dette må
med i julesangens forkyndelse af, at »sorg er til glæde vendt,
klagen endt«, thi »eder er i dag en frelser fød, som er den
Herre Kristus i Davids stad«.
Erling Brahm

Nordsjælland

Hvad vil

CENTRALSKOLEN
kunne betyde for sin egn

De gamle sogneveje, der som eger i et hjul peger mod
kirken, er sikkert ældre end selve kristendommen. Kirken
blev ofte lagt, hvor der i forvejen var et vi, et samlingspunkt,
en helligdom, hvor man ofrede til Frøj, Odin, Thor, eller
hvem det nu var, som man henvendte sig til for at få kraft
og styrke til avl, grøde og slægt.

Kirken afløste det gamle vi, blev ved at være sognets midt
punkt. Med tiden fik den en datter ved sin fod — skolen.
Her i kirken mødtes man i livets store stunder, men kendte
hinanden. Udensogns så man sjældent. Måske en udensogns
karl giftede sig ind i en af slægterne, men blev ofte ved at
være »den nye mand« — selv om han var accepteret. Jeg
har kendt en mand, som i henved 80 år var »den nye mand«.
Han var også 15 km borte fra!
Sognegrænsen var verdens ende, og denne opfattelse kan
træffes endnu — om end sjældnere. Stærkt konservative
naturer kommer aldrig over dette standpunkt, selv om de
får bil.
En midaldrende mand kom hjem fra Amerika et smut —
han var som så mange andre udvandret til det fjerne land,
da det kneb med pladsen herhjemme for de børnerige fa
miliers yngre sønner. Da han rejste — det var vel i 1890erne, sagde en gammel kone i hans sogn: »Det må da være
noget grumme stort noget, det Amerika, som de snakker så
meget om. Det må da være mindst lige så stort som Barløse
og Sandager sogne tilsammen«.
Nu var han hjemme igen, grånet, forslidt, men med penge
på lommen. Han træffer at komme i snak med bekendte fra

27

gamle dage, der høfligt spørger lidt ud om et og andet. Den
hjemkomne fortæller en del, men den hjemmefødte kan ikke
holde interessen ved det — der opstår en pause. Så siger
han til den hjemvendte: »Så du ellers noget til, hvad smeden
lavede i dag? du kom jo lige forbi!«
Desværre havde den hjemvendende efter 30 års forløb
glemt at kikke efter smeden, så samtalen ebbede ud.
Disse anekdoter — autentiske! — er vist nok til vise vore
landsmænds uhyre stærke trofasthed mod alt det overleve
rede, hvis man vil se det positive. Vil man se det fra en an
den kant, kan man jo sige, at stavnsbåndet ophævedes 1788
— men virkede ikke på alle. Horisonten udvidedes ikke.
— Det var en lang indledning til lidt centralskolesnak, og
det værste er, at den ikke er forbi. Der gik hul på sognegrænserne for 100 år siden — mange steder i hvert fald.
Den ene årsag var af åndelig art: dannelsen af valgmenighe
derne. Den anden årsag var økonomisk bestemt: dannelsen
af andelsmejerierne.
Det er betegnende, at de mest vågne og opvakte af sogne
boerne sluttede sig til den ene eller begge disse kategorier.
Stærkest var — selvfølgelig — den økonomiske drivkraft.
For at et mejeri kunne bygges og forrentes, måtte et par sog
ne i hvert fald hjælpes ad. De dønninger, som selvsagt måtte
opstå, om hvor mejeriet skulle ligge, har lagt sig for længst
og kan næppe opspores.
Hvad menighedslivet angik, blev samlingen af en mere
personlig art, men den gik på tværs af sogneskel og familierammer. Igen er det betegnende, at mange af de mest vågne
mennesker sluttede sig til de nye valgmenigheder. For at
blive ved den gamle sognekirke krævedes enten en udpræget
trofasthed mod den eller en udtalt ligegyldighed.
— Kan man undre sig over, at da skoleloven af 1937 kom
med sine udvidede krav, kom det til svære stridigheder
om, hvor den nye skole skulle ligge. Da vor nyeste skolelov
yderligere slår fast, at den lille skoles tid definitivt er omme,
så er det jo klart, at centraliseringen må til for at opfylde
kravene. Det gik jo med mejerierne. Der var mange og lange
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transporter med mælkejunger — det var dyrt, men det gik.
Nu skal man minsandten også til at transportere ungerne
med bus! Det er dog for galt!
Hvis det ellers kan gavne barnet, som jo dog må formodes
at være mere værd end en spand mælk, så skulle denne side
af sagen da også nok kunne løses, og den er blevet det man
ge steder. Men man må huske, at mange af de mennesker,
som skal vedtage disse revolutionerende ændringer går med
et prisniveau i sjælen, som er fra tiden før 1. verdenskrig.

At der kan opstå strid om, hvor skolen skal ligge, er kun
naturligt. Tit kommer den til at ligge ude på sognegrænserne
— der, hvor overdrevet var engang, og hvor byhyrden gik
med kreaturerne — eller, hvad værre er, den kommer til at
ligge i nabobyen!
En mørk novemberdag gik jeg en tur ind gennem en nord
jysk plantage. Fuglekonger og andre småfugle puslede inde
i de mørke nåletræer, lyngbakker rejste sig uden om planta
gen. Der var ikke et menneske, ikke et hus at se!

Jeg kom ud af et brandbælte — og stod på en sportsplads
foran et skolepalads — med store glasvinduer og et smukt
relief på muren — sikkert skænket af Carlsbergfonden! Jeg
skulle tale der ved et lærermøde om eftermiddagen.
Jeg faldt i snak med landposten, som kom cyklende på
vejen — og gav udtryk for min undren over, at skolen lå
så øde og ensomt.
»Ja, den skulle jo ligge, så de havde nogenlunde lige langt
allesammen«, sagde han meget fornuftigt. Et blik på det
kort, jeg havde i lommen, gav ham ret. »Det er vel nok den
dyreste skole i amtet«, sagde han og nævnede summen den
havde kostet, »men den er bygget af den fattigste kommune
nord for Limfjorden«.
Jeg fik at vide, at en af sognerødderne var faldet besvi
met under bordet, da han erfarede summen. I dag må man
vist prise dem lykkelige for deres forudseenhed — det er 3
år siden.
Endelig er vi fremme ved emnet! Disse dyre skolers ho
vedopgave skulle jo være børnenes oplæring i alt det, som
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er nødvendigt i vore dage, men det kan næppe være redak
tørens mening, at jeg skulle skrive om en så selvfølgelig
ting. Lad skolen gøre sin gerning fra kl. 8 til kl. 14 — men
hvad så? Det må være den side, der vender ud mod de voks
nes liv. I den gamle skole var der jo aftenskole, sangforening,
husflid o. m. a. — men hvad med de nye?
Ja, de står jo med hele det store apparat, som de gamle
skoler ikke havde: scene, filmsapparat, sløjdsal, skolekøk
ken, gymnastiksal (også til badminton), der er bibliotek, og
der er almindelige klasseværelser en masse. Forsamlingssal
til større møder plejer der også at være. Måske der også er
hobbyrum, hvor man kan drøfte frimærker og andre uska
delige emner.
Jo, skolen har apparatet. Det har bare vist sig mange ste
der, at efter en voldsom tilslutning i begyndelsen, svinder det
lige så stille hen til noget småt. Hvorfor? Almindelig aften
skole i gammeldags forstand kan næsten ikke trives mere.
Kalder man til foredrag, kommer kun få — skønt skolen
for længst er accepteret af alle. Der må være andre årsager,
og det er åbenbart dem, jeg bør pege på.
Tiden er ændret! Ældre har vanskeligt ved at erkende, at
de unge ikke har samme trang til at sidde og høre på et fore
drag, som vi gjorde det i vor ungdom. Men man bør huske,
at vi havde ikke radio, TV, fodbold, bøger, ugeblade, som
man har det nu. Vi havde cykler, og vi cyklede gerne et
godt stykke vej for at høre en god taler. Vore forældre og
bedsteforældre gik 40 km på en dag for at høre Kresten Kold
eller Vilhelm Birkedal.
Nu har de unge en knallert, og kører de ud, så er det til
en fodboldkamp. Altså for at s e på den, for der er jo kun
22, der kan være med — foruden dommeren, som altid får
tævene.
Hvad er det også for dovne lærere vi har? Når de har sid
det og hvilet ud 6 timer i skolen, så kunne de vel nok på
tage sig et par timer i aftenskolen! I gamle dage gjorde de
det da næsten gratis, og nu byder man dem dog en anstæn
dig timeløn.
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Forklaringen er i disse år den meget nærliggende, at der
på lærerens bord ligger et bjerg af nye bøger, som han skal
sætte sig ind i. Bøger er så dyre, at det er af yderste vigtig
hed, at man ikke bestemmer sig for noget halvgodt. Des
uden er der en stabel af cirkulærer, som skal studeres, møder
og kursus, man må deltage i. Der er en sværm af nye fag:
samfundskundskab, familiekundskab, alkohollære, færdsels
lære, værkstedslære, erhvervsorientering — og en hel del
af det må han sætte sig ind i. Desuden har han efter endt
skoledag mindst 2 daglige timers arbejde med opgaver o. 1.
stof. Endelig er der den glædelige kendsgerning, som ikke
skal stikkes under stolen: en lærer kan leve af sin løn, hvis
han er økonom — det var forhen bittert nødvendigt at skaffe
sig en smule biindtægt. Hvor var en lærer glad, når han efter
en vinters slid i aftenskolen kunne stikke et honorar på et
par hundrede kroner i lommen plus modtage elevernes vel
mente bronzeaskebæger.

At undervise i aftenskolen og lede ungdomsarbejde må
man lære sig selv. Der burde måske ansættes særlige lærere
til det — noget af det mest tiltalende arbejde, man som lærer
for øvrigt kan komme ud for. At vi i folkeskolen nu har
fået et mindre antal pligtige timer, betyder dog ikke, at vi
skal rode os ind i alt muligt uden om — tvært imod, som
nævnt, der er mere end nok at skulle sætte sig ind i. Når læ
rermangelen er aftaget, så at vi kan komme af med vore
overtimer, så vil der være tid til den ro og fordybelse, som
skal til, hvis ikke vort arbejde skal stivne i rutine.

Men hvad så? Der står skolerne med deres scene, med
filmapparat og jeg ved ikke hvad?
Scene! Husker man de gamle forsamlingshuse med de
primitive sceneopstillinger, men hvor ofte dygtige dilettanter
—■ et ord, som ikke er fint mere, ydede Hostrup og Heiberg
al den honnør, man kunne forvente. Ja, jeg har oplevet at se
»dilettanter« give von Buddinge og klokker Link på en
måde, som professionelle skuespillere ikke havde behøvet
at skamme sig over.
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Men nu kommer del: teater, film — man kan jo se del
hele derhjemme i sin stue. Så hvorfor gå nogen steder hen?
Så kom vi altså derhen: det er radio, TV og film, der har
brudt vor nedarvede kultur!
Dette kan visl ikke modsiges. Det positive ved sagen hø
res sjældent fremhævet: man har lært at sidde derhjemme
blandt sine egne og hygge sig med noget, som ikke før var
hvermands eje! Bare man forstår at lukke i tide for kas
serne, så at det hele ikke bare bliver tom baggrundsstøj. En
dundrende tomgang!
Og så er alt jo godt! Eller er det alligevel ikke så
godt? Den dyre centralskole står jo derhenne og gør sit ar
bejde fra 8—14 — derefter lom!
Javel — nogle steder står den tom, andre steder ikke, det
er forskelligt. Men den står tom som en tidf ordring! En ud
fordring mod tidens trussel — passiviteten! En skønne
dag vil de unge ikke finde sig i bare at sidde og kikke i en
kasse, selv om det er Poul Reumert eller Dirk Passer, de
ser. De vil selv. Forhåbentlig! Lad dem bare umodent og
famlende gå i gang med amatørteater — jeg tør vædde på,
at en eller anden ung lærer vil hjælpe dem. 1 idræt o. 1. har
lærerne jo dog undertiden trukket et godt læs. Og med ti
den kommer vi jo nok ind i alt det nye, der vælter over os
med den nye skoleordning.

Biblioteket er som regel flyttet til den nye skole og
er blevet stort og moderne, til biblioteksvæsenets fryd og tit
til lånernes besvær — de har fået 8 km til biblioteket i stedet
for 1. Det er ikke det samme at sidde i en bogbil og kikke
på nogle bøger, som at gå stille rundt blandt hylderne i sil
eget bibliotek, kikke i de fremlagte tidsskrifter og give sig
god tid! Låneren må også gøres aktiv. Nogle steder henter
man lånerne til biblioteket — en meget bedre ide end at
køre bøgerne ud.
Alt skal have en ende, også en artikel. Nu kommer kon
klusionen: Den nye skole er en udfordring til de gamle
sognes folk! De har laet et nyt fællesskab at samles
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om, hvis de vil. En skønne dag vil man nemlig ikke finde
sig tilfredsstillet ved det snævre, hjemlige fællesskab.
Nu slutter jeg — min radio spiller dæmpet — hvad ei
det — åh! det er jo Carl Nielsens HELIOS-ouverture!
En ny skole på Midtfyn bærer hans navn — Carl Nielsenskolen. Centrum i den er en fin-fin koncertsal med orkester
plads og fint fortæppe med noder.
En udfordring til de sang- og spilleglade fynboer, hvor
violinerne hænger på træerne.
Ve dem, hvis det ikke kribler i fingrene på hver spillende
fynbo — og de er mange — efter at få lavet et orkester om
kring deres skole, som bærer et så stolt navn!
S. B. Andersen

Ege og bøge ved Egelykke - Langeland

STORT OG SMÅT
ONDT OG GODT

1908-1962
Den 21. juni 1908 dimitteredes fra Odense Seminarium
det første hold unge lærere og lærerinder, der var uddannet
under forstander Ejler Møller, nuværende rektor Per Mo
gens Hansens morfar. Blandt disse unge, der nu skulle ud at
prøve kræfter og evner, var jeg. Fra min barndom havde jeg
været klar over, at jeg ville være lærerinde, og nu var eks
amen overstået. Men tre strenge år havde det været. Jeg
havde gået i skole på landet hos en lærer, der var så gam
mel, at også min mor havde gået hos ham; derefter var jeg
tre år ved husligt arbejde, og 17 år gammel begyndte jeg så
at forberede mig til optagelse på seminariet. Jeg gik ikke i
præparandklassen, men læste privat.
I seminarietiden blev der ikke levnet mig ret megen tid
til at dyrke kammeratskab, dels fordi jeg boede hjemme
hos min mor i Tommerup, og dels fordi der var brug for al
den tid, der kunne blive, til at læse i, hvis jeg ville stå mål
med de andre elever.
Men nu var det overstået, og det gjaldt om at få en stil
ling. Det var ikke let i de år, da der ofte kunne være op til
40—50 ansøgere til en plads. Jeg søgte adskillige steder, men
blev vraget, bl. a. af den grund, at jeg var for ung.
Også ved Nørregades Friskole i Odense havde jeg prøvet
min lykke, da der søgtes en ældre, øvet lærerinde med
naturhistorie som hovedfag. En lærer, der var ældre fik
stillingen, men da skolen skulle begynde undervisningen ef
ter sommerferien, trak han sig imidlertid tilbage, og det blev
min chance. Der blev ringet til mig, og efter i øsende regn
at have travet byen igennem fra Bolbro til det yderste Hunderupvej, hvor skolebestyrer’ Peder Møller boede, for at
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fremstille mig for bestyrelsen, blev jeg antaget som lærerinde
for den svimlende gage af 60 kr. om måneden for fuldt time
tal. Lykkelig begav jeg mig, stadig til fods, men dog nu i tør
vejr, på vej til banegården, ikke anende, hvor mange gode
år jeg skulle få lov til at virke ved Nørregades Friskole. Jeg
må have set ganske forfærdelig afrakket ud, træt, våd, sul
ten, forlæst, radmager — jeg vejede 101 pund — for senere
har Peder Møller fortalt mig, at jeg fik stillingen, fordi han
ikke kunne nænne andet; jeg så jo ikke ud til at kunne leve
ret længe. —■ Der tog han nu bevisligt fejl, eftersom jeg da
stadig lever, oven i købet i bedste velgående, og har taget
lige så mange pund på, som jeg har været ved skolen, nem
lig 49.

Da undervisningen allerede var begyndt efter ferien, måtte
jeg i gang straks, og det var slet ikke så nemt. De nye og
uerfarne lærere skal der helst laves kunster med. Der snak
kes og forstyrres på mange måder, indtil man når at fange
børnenes interesse. Heldigvis for begge parter varede denne
tilstand ikke ret længe. Nu var det ikke let at vække deres
interesse for naturhistorie ved hjælp af den naturhistoriske
samling, skolen ejede. Den bestod af et hestekranium, en
snog i sprit, en udstoppet jernspurv og nogle fugleæg plus
nogle anatomiske tavler og Birgitte Møllers zoologi i tre bind.
Men da eleverne og jeg havde fundet hinanden, blev de me
get ivrige efter at forøge samlingen, og det er ikke så få
ting, eleverne gennem årene har æren af at have skaffet sko
len. Endnu flere ting er de kommet med i årenes løb, som er
blevet vist frem og gennemgået og så er havnet i skarnkas
sen, når de havde gjort deres nytte, f. eks. fundne døde fugle,
flåede ildere og ræve, halvrådne skrubtudser, skeletter af
harer og katte, indvolde af høns og fisk, ikke alt sammen
vellugtende og hyggeligt at rive i, men det må man tage med,
takke giveren og opfordre de andre til at være lige så flinke
til at medbringe, hvad de finder.
Selvfølgelig underviste jeg også i andet end naturhistorie,
især dansk og regning. Da forstander Godsk i 1924 afløste
Peder Møller, indførtes i disse fag den ordning, som stadig

35

bruges, at alle regnetimer er samtidige og ligeledes dansk
timerne, så at en elev, der ikke kan følge sin klasse, f. eks.
i regning, kan følge en yngre klasse i det fag og i alle de
andre fag stadig kan følge sin egen klasse. 1914 og 1940
bragte de to verdenskrige, hvoraf den sidste så afgjort greb
mest forstyrrende ind i skolens arbejde. 1914 var der ganske
vist indskrænket toggang, gasrationering, så vi måtte om
lægge skoletimerne, og mange andre ubehageligheder, men
selv om vi under den anden verdenskrig fik lov at beholde
vor skole at arbejde i, rimeligvis fordi den ikke var moderne
nok til tyskerne, havde vi det alligevel drøjt.

Flere klasser var omdannet til beskyttelsesrum med tykke
bjælker for vinduerne, så der måtte arbejdes ved lys og i
dårlig luft, og allerværst var det under luftalarmerne, når
børnene måtte sidde i disse rum, undertiden i timevis, stuvet
sammen som sild i en tønde. Og hvor var vi lærere hæse og
segnefærdige af træthed af at synge, fortælle og underholde
dem, når der endelig blev blæst af.
Men heldigvis kom der en o. maj, bjælkerne kom bort fra
vinduerne, besværlighederne blev glemt, og arbejdet fort
satte i den gamle gænge. — Og endelig, i 1957 blev det slut
med mit faste arbejde ved Nørregades Friskole; men da det
ikke lykkedes at få en ny lærer, der ville føre præliminær
klasserne op i naturhistorie, måtte jeg fortsætte dermed end
nu et år. Det følgende år lykkedes det at få en lærer, der dog
efter et års forløb tog til Grønland, og jeg måtte atter i ilden
som vikar. Fra sommerferien 1962 har jeg dog kun dyrket
privatlivet.
Når der af og til dumper et kort eller måske et brev fra en
af mine tidligere elever ind ad brevsprækken, og det gør der
da heldigvis af og til, bliver jeg så taknemmelig, for jeg ta
ger det som et bevis for, at vedkommende har været glad for
sin skoletid i Nørregades Friskole. Det kan jo ikke undgås,
at man går og tænker på de mange fejlgreb, man i årenes løb
må være kommet til at begå, og så er sådan et brev ligesom
et bevis for, at man dog af og til har været så heldig at vinde
elevernes venskab og tillid.

36

Er børnene ikke anderledes nu, end de var i 1908? Det
spørgsmål er flere gange stillet til mig i de senere år, og
jeg har svaret, at efter min mening e r de anderledes, men
ikke værre eller bedre. Børn nu ved langt mere, end børn
den gang vidste. Det skyldes bl. a. samfærdselsmidlernes
stærke udvikling og den større pengerigelighed. Få havde
en cykel, de kom sjældent ud at rejse. At komme med til
skolens juletræ 2. juledag i gymnastiksalen, sommerudflug
ten til en af de fynske købstæder eller Langesø og så skole
bestyrerens fødselsdag, da de fik varmt saftevand og små
kager og en historie, kunne godt være deres eneste fornøjel
ser i årets løb. De kom ikke i teater eller biograf, var ikke
spejdere eller fodboldspillere, der kom på ture eller i lejr
langt hjemme fra, og forældrene havde ikke bil. Der var
heller ikke de mange ugeblade, hefter og børnebøger, gode
og dårlige, til deres underholdning.
Derfor var det meget lettere at fange deres interesse, når
man fortalte for dem om fremmede lande og folkeslag eller
læste for dem, enten det var en historisk fortælling eller et
godt eventyr. Nu skal der noget ganske særligt til, for at det
kan være mere spændende end det, de selv oplever eller
læser om.
Børn er langt friere i deres optræden, end de var tidligere;
man kan nok synes, de mange gange er for frie, men det
må være opdragelsens, og ikke børnenes fejl. Mere uartige
end for 50 år siden synes jeg ikke, de er, men den gang
søgte de mere at skjule deres gavtyvestreger, end de gør nu;
men hvad er så bedst? Det kan diskuteres.

Johanna Drud

De jubilerende hold

Seminarieholdet, juni 193 8

Året, der gik
Så gik altså 62, og lige i øjeblikket ville det være rart om
man kunne nøjes med at notere denne uafvendelige kends
gerning, eventuelt samle sine kommentarer i et dybtfølt Nå,
og derpå vende opmærksomheden mod nutiden. Forinden
kunne man tilføje et: Forøvrigt mener jeg — jo, De gættede
rigtigt — at seminariet bør bygges! Dog, man er ikke nogen
Cato, og ens ord når næppe op i de vise mænds råd, hvor
de store beslutninger træffes. Man kan bare ønske. Det er
jo også meningen, at disse linier skal handle om fortiden,
og hvad var vi uden den? Historieskrivning bliver det ikke,
men et subjektivt tilbageblik, der først dvæler en stund
ved inskriptionen på solurets sokkel.
Den store verdens kolde og varme krige, kriser, sager
m. m. skal følgelig ikke beskæftige os uden for så vidt,
som de griber ind i vores sag. Ord som byggestop, nedad
gående konjunkturer, penge- og anden politik strejfer ens
bevidsthed, men lad et citat være nok. Borgmester Holger
Larsen udtalte i el interview med et stort dagblad 1. januar
63: Meget af det vi ønsker, Odense skal have, og som byen
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endnu stærkt føler savnet af, må vi nok vente på et stykke
ud i fremtiden. — Og senere i samme artikel: Jeg kan ikke
sige noget om, hvornår man kan bygge det ny seminarium,
men det skulle være muligt at få begyndt på arbejdet i det
nye år.

Da dette ikke er stedet for små private bemærkninger,
kan jeg selvfølgelig ikke sige mere end borgmesteren. Men
jeg kan minde om de to mænd, optimisten og pessimisten,
der drøftede emnel schweizerost. Den første glædede sig
ved tanken om osten, den anden talte kun om hullerne.
Selv om man er optimist, glæder man sig alligevel til at se
det hul gravet, hvori fundamentet til en vis bygning skal
støbes. Man kan også rangere hele denne sag ind på linie
med spørgsmålet om lærerbehovet, som ifølge hr. Stinus
Nielsen er en trossag.
Der er iøvrigt sket en betydningsfuld ændring i semina
riets forhold, idet det pr. 1. august er overgået til selvejende
institution. Rektor Per Mogens Hansen redegjorde for be
givenheden i sin velkomsttale ved åbningen af skoleåret
1962-—63 og understregede, at vi med tryghed og glæde
går ind til samarbejdet med Odense kommune, der har vist
så megen god vilje. Forsinkelserne i byggesagen, betonede
rektor, skyldes jo ikke de nære instanser. Den gamle insti
tution O. S. har siden sin oprettelse i 1895 løst en væsentlig
opgave for by og omegn, ca. 50 pct. af alle lærere i Odense
kommune er uddannet her. Rektor rettede en tak til de til
stedeværende medlemmer af seminariets repræsentantskab
og bestyrelse, hvis formand, forretningsfører Knud Nielsen,
derefter fik ordet.
Ved samme lejlighed gav rektor meddelelse om ændrin
ger i lærerkollegiet. Fru Inger Tjørnehøj har fulgt sin
mand til Jylland og er blevet lærerinde ved Gjedved stats
seminariums øvelsesskole. Rektor takkede for fin arbejds
indsats og for trofast deltagelse i seminariets liv. Der skal
på dette sted udtrykkes en kollegial tak for mange års
godt samarbejde og et ønske om held og lykke i det nye
virke. Den ledige stilling som håndgerningslærerinde ved
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seminariet er overtaget af fru Karen Margrethe Okby, der
hidtil har virket ved Dalum skolevæsen. Fru Okby under
viser også i børneskolen.
Vi har i dette skoleår to præparandklasser, hvilket i
realiteten betyder påbegyndelsen af den dobbeltsporede
n-linie. Som følge heraf er et nyt embede i fysik blevet
besat med C. M. Toft, Hellerup. Lektor Toft overtog stillin
gen umiddelbart efter et års ophold i Amerika, hvor han
virkede som lærer i sit fag.
Endelig er pastor Poul Andersen, Sdr. Højrup, ansat som
timelærer i faget kristendomskundskab.
Seminariet har nu ca. 350 elever fordelt på 11 klasser,
hvortil kommer børneskolen. I 1966 vil vi være oppe på
15 klasser. Fyldningsgraden er formidabel, og det har været
nødvendigt at inddrage rektors lejlighed blandt undervis
ningslokalerne. Der er herved indvundet to almindelige
klasseværelser og et mindre lokale til linielæsning. På grund
af det store elevantal var den sædvanlige startfest i septem
ber henlagt til Industripalæet. Det er dog meningen, at
efterårsfest, julefest og fastelavnsfest stadig skal finde sted
i det gamle hus.
Og når vi nu skal til at tale lidt om årets små og store
begivenheder, går det vel ikke an helt at svigte kronologien.
Man må have noget at holde sig til, for erindringen fast
holder ikke altid de mest betydningsfulde ting. Hvad er
det, man husker? Det vehidførte arbejde? Eller det, der
ikke lykkedes? Et smil, en god bemærkning? Den tanke,
der som solstriben gennem ruden fanger selve de dansende
støvgran? Eller den, der er som at række tungen ud af
vinduet? Op over det daglige arbejdes grå fundament rager
de særlige øjeblikkes mere farverige tildragelser, og lad os
kigge efter dem.
Farverig er fastelavnstiden altid. Boller op og boller ned,
masker på og masker af, dans, musik, sange, taler: tak for
alle de dejlige timer, og skal vi så alle sammen råbe et leve
for frøken Lohmann, kattekonger, komedie og al den
uskyldige kommers, som hører til lejligheden. Her er far40

verne aldrig for grelle og larmen ikke kaotisk. Med en
nærliggende fesl for voksne i tankerne kunne man uden
videre hævde, at der var noget at lære af børnene.
Seminariets Lillekor gæstede først på året Sverige. Koret
gav koncert i Lund og tilbragte derefter en herlig weekend
i en studenterhytte i Sösdala sammen med unge svenske.
Musik, storslået natur, godi kammeratskab, hvad kan man
ønske mer?
Forårskoncerten afvikledes planmæssigt umiddelbart før
påske, og derefter springer vi frem til en dag i juni. I strå
lende vejr rejste børneskolen til Nyborg, og vel hjemkom
met efter en vellykket og anstrengende dag begav flere af
de voksne deltagere sig til seminariets dimissionsfest. Efter
at aftenens gæstetaler, overlærer Dagmar Carlsen-Skiødt,
havde budt de nye lærerinder og lærere velkommen lil
arbejdet, tog størstedelen af forsamlingen lil Odd-Fellow
logen, hvor mange blev til den lyse morgen.

Med optagelsesprøver og med børneskolens afslutning
sluttede skoleåret.
Det nye skoleårs begyndelse er allerede omtalt, men der
står tilbage at fortælle, at en af dimittenderne, Poul Dam,
døde i løbet af sommeren. Det skete ikke uventet, heller
ikke for Dam selv. Rektor mindedes ham som en mandig
og retlinet ung lærer, til hvem der kunne stilles store for
ventninger. Tankerne går til hans kone og hans lille søn.
1 begivenhedernes række fæster man sig ved den pæda
gogiske ekskursion til Finland, som Ills foretog midt i
september. Under ledelse af rektor Per Mogens Hansen til
bragte klassen en begivenhedsrig uge hos finnerne. Man
log med tog til Stockholm, derefter med båd til Åbo. I Eke
näs fik man en storslået modtagelse, der fes ledes sammen
med seminariets lærere og elever, og dagen derpå fulgte
man undervisningen. Derefter kom nogle dages ophold i
Helsinki, hvor man beså byens seværdigheder og overvæ
rede undervisningen i en svensksproget skole, hvis dygtige
pædagoger imponerede. En stor oplevelse var det at se
kraftværket ved Imatra faldene. Man fik kastet et blik ind
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over den russiske grænse og dampede endelig af i en sauna,
den finske badstue. Man bevarer stærke indtryk af finsk
gæstfrihed og af den vældige natur.
Efterårskomediens stof var af meget gammel dato. Man
havde valgt at spille »Lysistrate« af den gamle skælm Aristofanes, Sokrates’ samtidige. Tilskuerne morede sig meget
over digterens praktiske forslag til opnåelse af fred og
nedrustning og hyldede skuespillerne og instruktøren John
Lotzfeldt hjerteligt. Særlig varme fik bifaldet til indehave
ren af den kvindelige hovedrolle, som så overbevisende
havde klarlagt, hvorfor mændene måtte kapitulere.
Efter december måneds julespil, klassepyntning m. m.
sluttede året med julefesten, hvor 30 småbørnslærerinder
dimitteredes til akkompagnement af kor og orkester og
med taler af rektor, lærerrådsformand, elevrådsformand,
en repræsentant for dimittenderne samt viceskoleinspektør
Rasmussen, Otterup. En særlig tone fik festen derved, at
fru Anna Petersen, mellem brødre kaldet fru PP, tog afsked
med seminariet efter 38 års virke. Omtalen af denne afsked
bør dog nok begynde med den torsdag, hvor forstander
Caspersen sammen med alle børnene og deres lærere sagde
farvel. Forstanderen opholdt sig ved mange sider af fru
Petersens virksomhed og fremhævede især hendes enestå
ende fortælleevne. Af børnene fik fru Petersen overrakt en
smuk Saxbo-vase. De linier, der fulgte med, lød:
Kun ord, som går i sagn og sang
fra mund til mund i folkevang
opholder folkelivet.
Fru Petersen gik i sin lak ud fra de for hende så karak
teristiske ord: Det kan altid nytte!
Fru Petersen har jo lagt sit største arbejde i børneskolen,
i småbørnsseminariet og i præparandklasserne, men talrige
elever kender hende fra metodik- og praktiktimerne. En
af disse elever, skoleinspektør Ovesen, mindedes timerne
med tak og overrakte fru Petersen elevforeningens gave,
førend han uddelte samme forenings legater til de nuvæ
rende elever. Fra dem var der også gaver, og fra det sam
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lede lærerkollegium modtog fru Petersen en guldbroche,
som lektor Melson overrakte med kollegernes tak. Også
seminarierektoren rettede nogle ord til den bortdragende,
der selv mindedes seminariets tidligere ledere og sluttede
med at ønske den nuværende held og lykke til at gennem
føre byggesagen.

Fællestimerne, nu kun ca. 1 om måneden, har foruden
foredrag om fællesmarkedet, F. N. og andre problemfyldte
ting kunnet byde på bl. a. dr. Hæstrup, prof. Lindhart, Claes
Gill og Aksel Sandemose. Den store forfatter var netop så
bidsk, som man kunne vente det af den, der har formuleret
janteloven.
To store ting ganske kort: Der har været ført forhandlin
ger om bemyndigelsesloven med dens vidtrækkende ind
flydelse på seminarieuddannelsen. Forhandlingerne er re
sulteret i et forslag, hvis hovedpunkter er en generel ned
sættelse af elevernes timetal samt visse fags konventering
til liniefag. Dette forslag er indsendt til undervisningsmini
steriet. På grund af seminariets voksende behov for lokaler
i de kommende år, er det bleven bestemt, at børneskolen
skal nedlægges i sommeren 1964.
Johannes Nielsen

Forskoleholdet, oktober 1938
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Meddelelse fra kassereren
For sidste gang optræder undertegnede i rollen som kas
serer. Hvervet har givet mig nogle dages arbejde hvert år,
men det har også givet mig glæder. Bl. a. den at admini
strere en kasse, der takket være medlemmernes offervilje
år efter år har kunnet uddele legatportioner, som deres li
denhed til trods vel stadig betyder en opmuntring for de
unge, som i dag går på O. S.
Jeg takker for de mange små hilsener, jeg via indbeta
lingskortets kupon gennem årene har modtaget, og beklager
i grunden at miste denne form for kontakt. I år var der flere,
som havde så meget at meddele mig, at de også havde skre
vet på den del af indbetalingskortet, som forbliver på giro
kontoret. Det har jeg altså desværre ikke haft megen glæde
af, men da blanketudfyldning jo nu også hører med til
skolefagene er der vel håb om, at min efterfølger får oplys
ningerne skrevet det rigtige sted.
Medlemstallet er ved årsskiftet 867, hvilket betyder en til
vækst på 23. 40 har forladt os, men 63 nye er kommet til.
Tak for følgeskabet og venlig hilsen.
Poul Løndal-Nielsen

Og hermed tiltræder altså den nye kasserer, lærer .1. O.
Solgaard, Hunderupvej 185, Odense, Hf. (09) 12 94 63.
Vi takker den gamle kasserer for omhyggeligt og trofast
arbejde og byder den nye kasserer velkommen.
(red).

KONTINGENTET ER MINDST

44

Regnskab for Odense Seminariums Elevforening 1962
INDTÆGT
Beholdning fra 1961 ................................................................
Medlemsbidrag ...........................................................................
Legatkontoen .............................................................................
Malerikontoen ...........................................................................
Refundering af portoudlæg ..................................................
Renter ...........................................................................................
I alt kr........................

UDGIFT
900 kuverter til årsskriftet.....................................................
Adressering .................................................................................
Porto til udsendelse af årsskrift .........................................
Redaktørens udlæg ..................................................................
Trykning af årsskrift ..............................................................
800 giroindbetalingskort.........................................................
Clichéer ..................
Opmærksomheder ....................................................................
Udgifter ved festen den 18. marts.......................................
Gebyrer .........................................................................................
500 postindkasseringer .........................................................
Porto til 244 postindkasseringer.........................................
Kassererens udlæg ..................................................................
Studielegater (7 portioner å 200 kr.) ................................
Kasserer- og sekretærløn .......................................................
Beholdning pr. 28. december 1962.......................................
I alf kr................. 7.7
Sønderborg, den 28. december 1962.

2.163,72
3.785,20
1.247,00
13,00
216,00
85,99
7.510,91

105,90
30,00
165,80
20,00
2.282,00
52,00
209,00
74,00
105,00
2,98
45,25
292,80
59,72
1.400,00
200,00
2.466,46
7.510,91

Poul Løndal-Nielsen

Regnskabet for året 1962 er gennemgået og fundet i overens
stemmelse med bilag, postkonto og sparekassebog. Kassebehold
ningen ved udgangen af december 1962 var til stede på den an
førte måde.
Odense, den 6. januar 1963.
Ringe, den 3. januar 1963.
H. Damgaard Pedersen

Georg Knudsen

Malerikonto

Indestående ......................................................................... kr.
Overført fra foreningens beholdning......................... kr.
kr.

817,00
687,00
1.504,00

Legatkonto

Indbetalt 1940—1962 inel............................................... kr.
Udbetalt som studielegater 1940—1962 inel............. kr.

19.557,32
23.175,00
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Bestyrelsen
Aage Ovesen, form., Paludan Müllersvej 14, Odense, tlf. 12 94 50.
Poul Løndal-Nielsen, Engelshøjgade 10, Sønderborg,
Uf. (044) 2 16 65.

Alfred Thierlein, redaktør, Set. Knudsgade 9, Odense, tlf. 11 78 57.
Fru Toma Kragh, Arup.

Jens Ove Solgaard, kasserer, Hunderupv. 185, Odense, tlf. 12 94 63.
Fru Ester Krage, Fasanvej 2, Hårby, Fyn, tlf. (73) 378.
Frk. Kirsten Beyerholm, Algade 62, Hårby, Fyn.
Bidrag til årsskriftet modtages hele året. Skriv navnlig straks,
hvis det er nekrologer — og helst med billede.
Adresseforandringer bedes meddelt kassereren inden nytår.

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

Særlige medlemmer
Clausen, Carl, seminnarierektor, Koldingsbjerg 44, Kolding.
Kristensen, Inger Bay, seminarielektor, Horsensvej, Hovedgaard.
Lotzfeldt, John, seminarierektor, Hybenvej 49, Hjallese.
Møller, Inger, seminarielektor, Munkerisvej 27, 2. sal tv., Odense.
Møller, Niels, frue, Jens Juelsvej 20, Odense.
Kolmos, Jens, seminarieadjunkt, Ørritslev pr. Otterup.
Hammer, Poul, seminarielektor, Ulrikholmsvej 2, Odense.
Melson, Holger, seminarielektor, Rollosvej 14, Bolbro.
Nielsen ,Johs., seminarielektor, Helgavej 13, Odense.

1908
Drud, Johanna ,frue, Sadolinsgade 43, Odense.
Nissen, Johanne, frue, Hjort Lorenzensvej 12, Haderslev.
1909
Paulsen, M., frk., Hannerupgaardsvej 13, Odense.
1910, april
Møller, S., frk., Vestergade 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.
Tarp, M., frk., Ansgargade 9, Odense.
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1913, april
Hansen, Anna C., Kalbyrisvej 3, 1. sal, Næstved.
Madsen, Anna, frk., Rosenlunden 13, Odense.
Tingberg, Johanna, frk., Ärs.
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, oktober
Lund, R., frk., Lahnsgade 7, Odense.
Vestergård, Dorthea, frue, Stenosgade 8, Odense.
1914, juni
Cleeman, N., frue, Hejring, Hobro.
1915, juni

Hansen, Bernhard, skoledirektør, Parkvej 23, Fåborg.
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, Fruens Bøge.
Andersen, Gudrun, frk., Østerby Skole, Fejø.
Andersen, H. E., Friggasvej 1, Roskilde.
Christensen, K., frk., Klokkestøbergade 2, 1. sal, Slagelse.
Hansen, A., Horne, Fyn.
Jensen, Simon, skoleinspektør, Skive.
Bjørn-Jeppesen, A., Hyllinge.
Madsen, O., Møllersvej 49, 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., Sadolinsgadc 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.
Nielsen, Age V., Vibevej 21, Fredericia.
Ravnløkke, H., Biilowsvej 24, Odense.
1919, april
Larsen, E., frk., Hadsten.
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1919, juni
Andersen, V., Husby, Ejby.
Dalgård, Johs. Pedersen, Vojens.
Grytter, R. M., sanginspektør, mag. art., Kvædevej 50, Virum.
Hansen, Anna, frk., Colbjørnsensvej 4, 1. sal, Odense.
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, Sverigesvej 8, Nexø.
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.
Svane, Lilly, frk., Hannerupgårdsvej 6, Odense.
Sørensen, Søren, Skellerup, Ullerslev.
1920, november
Nielsen, Petra, frue, Lindelse st., Langeland.

1921, juni
Christoffersen, Marie, frue, Lakkendrup skole, Gudme.
Fokdal, Ellen, frk., Bredekilde, Kalundborg.
Hansen, Marie, frk., Freltofte Skole, Årslev.
Knudsen, Thorvald, Søndre Sogns Klokkerkontor, Viborg.
Nielsen, Viggo, Ulfborg.
Palle, Viggo, Søndenbro, Langeland.
Ramlau, Ellen, frue, Høve præstegård, Dalmose.
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.
Jensen, Signe, frk., Norgesgade 5, 3. sal, Esbjerg.
Jørgensen, Jørgen, Bred.
Larsen, Anton, Verninge, Knarreborg.
Lund, Frode, Skovby, Ærø.
Petersen, Anna, frue, Hjallesevej 72 st., Odense.
Sandager Sørensen, M., frue, Nybyvej, Åkirkeby.
Thierlein, A., Set. Knudsgade 9, Odense.
1923, juni
Andersen, Poul, Carl Bernhardsvej 5, 1. sal, København V.
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1923, oktober
Jensen, Marie, Veddum.
Frantzen, Lydia, frue, »Bakkebo«, Ebberup.
Holm, 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 Borge, Äsum, Odense.
Christensen, Mary, frk., Bergsvej 1, Odense.
Halkjær-Rasmussen, A., Thurø.
Hjort, Aksel, Birkevej 12, Odense.
Iversen, Karen Scheel,, frue, Aastrupvej 14, 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., Pj edsted.
Rasmussen, Valborg, frue, Rubjerggård, Farstrup.
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., Rolund, Nr. Åby.
Pedersen, Anna, frk., Vesterbro 5, 1. sal, Ålborg.
Pedersen, Christian, Sadolinsgade 107, Odense.
Rasmussen, J. Graae, Vebbestrup, Doense.
1926, juni
Andersen, Herve, Garvergårdsvej 70, Slagelse.
Andersen, Sven, Pårup, Villestofte.
Bender-Petersen, Jørgen, »Vinkelbo«, Brejning.
Brahm, Erling, skoleinspektør, Tønder.
Caspersen, K., Oehlenschlægersvej 51, Odense.
Christensen, Martin, Møllevej 22, Vrå.
Hauge, Kamma, frue, Sonnerupvej 49, Brønshøj.
Jacobsen, Kaj E., skoleinspektør, Hornbæk.
Larsen, Thorvald, Brenderup.
Lystrup, Ebba, frk., Grænge.
Nielsen, Axel, Østergårds Allé 7, Fruens 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.
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Blåbjerg, Viola, frue, Mollerup, Nykøbing M.
Olsen, Edith, frk., Ølsted, Sj.
Clausen, Karen, frue, Skovbovængets Allé 9, Roskilde.
Sandager, Anne, frk., Nørre Longelse, Spodsbjerg.
Kremmer, Marie, frue, Fodslette, Humble.
Sellebjerg, Marie, frk., Snave, 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, Fruens Bøge.
Petersen, Anna, frue, Pr. Haralds Allé 8, Fruens Bøge.
Christiansen, Kirsten, frue, Valdemarsgade 27, 2. sal, København V.
Poulsen, Vilhelm, Hjallesevej 175, Odense.
Salling, Arne, Seest, Kolding.
Sørensen, Alfred, Skovsted, Thisted.
1928, april
Christensen, Margrethe, frk., Hundborg skole, Sjørring.
Hansen, Andrea, frk., Tommerup, Knarreborg.
Nielsen, Marie, frue, Østerbro 51 st., Odense.
Nielsen, Mathilde, frk., Glatved, Balle.
Eriksen, Ingrid Wisbech, frue, Bisballe, Skelhøje.
1928, juni
Hansen, Hans, Helnæs, Ebberup.
Jørgensen, Vilhelm, skolebestyrer, Nyenstad 3, Odense.
Kelstrup, Erling, Hverringevej 17, Odense.
Knudsen, Ester, frue, Slettens Landevej, Søhus.
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.
Pedersen, Åge Damgård, Nr. Esterbølle, Bogense.
Petersen, Åse, frk., Damsbovænget 19, Odense.
Salling, Birtha, frue, Seest, Kolding.
Sørensen, Arthur, Rynkeby.
Sørensen, Børge, Set. Hans Skole, Odense.
Knudsen, Karen E., Horne F.
1929, juni
Larsen, Henry, Niels Ebbesensvej 24, 2. sal, København V.
Lyngdal, Gudrun, frue, Humlevænget 3, Nyborg.
Brodersen, Emmy, frue, Mellemvangsvej 10, Espergærde.
Skou, Ellen, frue, Nyborgvej 113, Odense.
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1929, oktober
Kjærsbo, Esther, frue, Munkebo, Dræby.
Rasch, Ingeborg, frue, Bygmarken 34, Søborg.
Knudsen, Johanne, frk., Allesø Nordgård, Beidringe.
Skovsende, Mary, frk., Jordløse F.

1930, juni
Andersen, Knud Winther, Martofte.
Jacobsen, Johs. 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.
Pedersen, Amalie, frue, Nørrevænget 16, Odense.
Schwaner, Knud, Mads Hansensvej 5, Odense.
Søgård-Hansen, Leo, Uffesvej 17, Århus.
Petersen, Rasmus, Bukkehave, Rødby.
1931, april
Jacobsen, Martha, frk., Hårslev, Gamby.
Jørgensen, Sigrid, frk., Stokkebro, Gjerrild.
Viskum, Signe, frue, Sæbyholmsvej, Valby.
Worm Nielsen, Eleonora, frue, Stationsskolen, Gelsted.
Skovsende, Mathilde, frk., Bred.

1931, juni
Bro, Ellen, frk., Bernstorffsvej 6, Odense.
Christiansen, Hans R., Bråbyvej 25, Haslev.
Dissing, Elinor, frue, Sadolinsgade 32, Odense.
Juel-Hansen, Cai, Ny Vestergade 21, 4. sal, Odense.
Ludvigsen, Alfred, Slotsvænget 22, Slagelse.
Pedersen, Chr. Damgård, Solvænget 3, Assens.
Pedersen, P. Thyregod, Mosegårdsvej 77, Odense.
Pedersen, Svend, Føns, Kalvslund, Ribe.
Pedersen, Ester, frue, Høeghsmindepark 11, 1. sal, Hellerup.
1932, juni
Andersen, Henning B., Tyge Rothsevej 30, Odense.
Andersen, Johs. W., Korinth.
Bang, Inger, frk., Carl Lundsvej 10, Odense.
Christiansen, Karen M., Bernstorffsvej 6, 2. sal, 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, Virum.
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.
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1933, juni
Andersen, Hans J., Gislev.
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.

193b, maj
Jørgensen, Astrid, frue, Sneslev.
Hansen, Inger, frk., Bellinge.
Madsen, Helga Zoffmann, frue, Storkevej 6, Fredericia.
Friis, Johanne, »Trollegården«, Kerteminde.
Christiansen, Astrid, frue, Thorøhuse, Assens.
Pedersen, M., frue, Opperbye pr. Brodal.
1935, juni
Andersen, Inger, frue Jagtvej 7, Odense.
Land, Viggo, amtsskolekonsulent, Bergsvej 47, Odense.
Hemmingsen, Asta, frue, Samosevej 22, København S.
Pedersen, Poul Ågård, Engvej 7, Odense.
Bytoft-Rasmussen, A., Jordløse F.
Vesterdal, Hans, Stockflethsvej 13, Odense.
1935, oktober
Brøbech, Elise, frk., Asferg, Fårup.
Kampp, Johanne Nygård, frue, Dalmosegård, Borre, Møen.
Kristensen, Maja, frk., Stenstrup.
Markvardsen, Else, frue, Landet pr. Svendborg.
1936, juni
Caspersen, Johanne Renata, frue, Oehlenschlægersvej 51, Odense.
Hendriksen, Valborg, frue, Stockflethsvej 1, Odense.
Hansen, Valdemar, Ravnebjerg Skole, Holmstrup.
Jørgensen, Chr., Skolevej 19, Næsby.
Ravnløkke, Kirstine, frue, Biilowsvej 24, Odense.
Nellemann, A. H., Kastanieallé 10, Kolding.
Nielsen, Hans David, Set. Hans skole, Odense.
Nilsson, Carl V., Svendborgvej 20, Fåborg.
Rasmussen, Orla, Hjortebjergvej 47, Odense.

1937, april
Christensen, Agnes Faber, frk., Frydendal, Mørkøv.
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, Søvej 1, Ringe.
Rasmussen, Hans Lindeskov, Nygade, Løgumkloster.
Nielsen, Ejner Th., Løgstrup centralskole, Løgstrup.

52

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.
Lorentzen, Eva, Rughavevej 1, Odense.
1938, oktober
Bommelund, Astrid, frue, Korinth.
Hansen, Lis Eggert, frue, Aarslev skole, Aarslev.
Worre, Anne Sarah, frue, Grundtvigs vej 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, Th. Larsensvej 20, 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.

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.
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 S, Herlev.
Hansen, Jean, Humlevænget 52, Nyborg.
Hansen, Per Mogens, seminarieforstander, Odense.
Pedersen, Gerda, frue, Borgmestervænget 19, Kolding.
Jøhnk, Karen, frue, Richtersvej 2, Silkeborg.
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Jøhnk, Mogens, Richtersvej 2, Silkeborg.
Pedersen, Kirstine, frk., Dømmestrup, Fangel.
Larsen, Johannes, Skovsgårde, Nymark.
Myram, Helh, Åløkkehaven 36, Odense.
Madsen, Paul, Vissenbjergvej 6, Odense.
Mikkelsen, Tage, Blåvand pr. Oksbøl.
Nielsen, Poul, Hverringevej 21, Odense.
Pedersen, Chr., Hjerting.
Nygård-Pedersen, Verner,, Bringstrup-Sigersted centralskole.
Rasmussen, Ander, Bogø Vesterskov.
Rasmussen, Kjeld, Dr. Olgasvej 36, Odense.
Bjerre-Stiirup, Else, frue, Bystævnevej 43, Odense.
Talleruphus, Johannes, Ulrikholmsvej 22, Odense.

1942, marts
Andersen, Ella, frk., Turup.
Lolk Jensen, frue, Darum, Bramminge.
Nilsson, Karen, frue, Svogerslev skole, Roskilde.
1942, juni
Christiansen, Jobs., Nordvangsvej 1, Randers.
Geckler, Knud, Magleby realskole, Møen.
Hansen, Herluf, Høed, Flemløse.
Knudsen, Aksel, Ørsted, Rørmosehus.
Pedersen, Ester Trøst, Fasanvej 14, Odense.
Ovesen, Frode Barkholt, Skibby.
Krall-Pedersen, A., Årslev.
Jeppesen, Esther, frue, Dalby.
Thorbek-Petersen, Karen, Købkesvej 59, Odense.
Rasmussen, Edel, frk., Brammingevej 10, Bolbro.
1943, juni

Andersen, Jens Vagn, Ole Borchsvej 33, Valby.
Andersen, Erna Råe, frue, Sætting Strandvej 7, Svendborg.
Nygård-Pedersen, Ruth, frue, Bringstrup-Sigersted.
Gøbel Poulsen, Erik, Kongevejen 69, Helsingør.
Hansen, Hans E., Nyborgvej 49, Odense.
Riinitz-Larsen, Bente, frue, Bergsvej 2, Odense.
Knudsen, Ejnar, Chr. IX’s vej 17, Odense.
Larsen, Svend, Enghagen 14, Hobro.
Lindegård, Peder, Under Lien 6, Hasseris, Ålborg.
Madsen, Kaj, Vester Hæsinge.
Nielsen, Åge, Overmarksvej 16, Kolding.
Nielsen, Hakon, Mariavænget 12, Hjallese.
Nielsen, Thorkild, Æbeløgade 3, Bogense.
Ovesen, 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.
Hansen, Kristian, H. J. Poulsens Allé 27, Fruens Bøge.
1944, marts
Holm, Ulla Colberg, frk., Reerslev, lledehusene.
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1944, juni

Hadrup, Gorm, Lunasallé 11, Esbjerg.
Hansen, Poul Banke, Hjulby.
Juhl-Hansen, Viggo, Krogsbolle, Otterup.
Lindegård, Ellen Margrethe, frue, Kivsmose, Knarreborg.
Larsen, Jørgen Peter, Haraldsted skole, Ringsted.
Lund, Carl, Fyrvejen, Sædding, Esbjerg.
Rossel, Tage, Uldum.
Clausen, Eva, frue, Bøgumvej 18, Vejle.
Sørensen, Axel Ploug, Hornely, Hornbæk.
Sørensen, Ejlif Ågård, Vinterslev skole, 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.
Lund .Flemming, Rosenvænget 53, Fruens Bøge.
Petersen, Bodil, Jens Juelsvej 27, Odense.
Petersen, Emil, Jens Juelsvej 27, Odense.
Leschley Kristensen, Anne Margrethe, frue, Haugstedsgade 20, Odense.
Nielsen, Alfred, Hannerupgårdsvej 15 B, Odense.
Hansen, Karen Margrethe, frue, Søndergade 12, Brørup.
Pedersen, Åge, Hesselager.
Karlsen, Mary, frue, Jasminvænget 8, Odense.
Rasmussen, Svend-Åge, Tallerup Skole, Tommerup.
Lehgård Madsen, Inge, frue, Priorsvej 7, 1. sal, Svendborg.
1946, marts
Brogård, Ellen Margrethe, frk., Gamhorg, Kauslunde.
Frank, Erna, frk., Maltbæk skole pr. Vejen.
Hansen, Anna Elise, frk., Bjerreby, Svendborg.
Thusgård, Hedvig, frue, Postparken 25, 1. sal, Kastrup.
Horn, Ingried, frue, Åstrup, Haderslev.
Jørgensen, Johanne, Marie, frk., Herluflilie, Herlufmagie.
Mortensen, Astrid, frk., Ulfborg.
Forchhammer, Grethe, frue, Bækkevang 45, Kgs. Lyngby.
Petersen, Inger, frue, Bolig F 1, Vindingevej, Nyborg.
Lund, Karen, frue, Rosenvænget 53, Fruens Bøge.
Nielsen, Esther, frue, Kirke Søby, Flemløse.
Rasmussen, Eva Holm, frk., Lindknud, Brørup.
Nielsen, Anna, frue, Drigstrup, Kerteminde.
1946, juni
Jørgensen, Kirsten, frue, Ved Bcllahøj 12, Brønshøj
Hansen, Helge, Fjelsted, Harndrup.
Hansen, Sigrid Ruth, frk., Ullerslev.
Jensen, Jens Ernst, Storegården, Fuglebjerg.
Jepsen, Kirsten, frk., Munkebjergvej 66, Odense.
Kristensen, Stig Lescly, Haugstedgade 20, Odense.
Møller, Johs., Fuglegårdsvænget 7, Gentofte.
Nielsen, Jørgen Nygård, L. A. Ringsvej 92, Odense.
Nielsen, Karl Ejner, Ringerbakken 31, Virum.

55

Rasmussen, Harald, Ægirs Allé 5, Esbjerg.
Rasmussen, Herluf, Jasminvænget 18, Odense.
Skovlund, Solveig, frk., Frederiksdal 17, Flensborg.
Warming, Kai, Danhaven 7, Valby.

7947, 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.
Telgård, 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.
Moller, Ejler, Uglemosen 15, Virum.
Løndal-Nielsen, Poul, Engelshøjgade 10, Sønderborg.
Nielsen, Svend Thorsager, Juelsminde.
Rasmussen, Egon, Engvej 26, Odense.
Løndahl-Nielsen, Poula, 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., Orte skole, Rørmosehus.
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, Fruens Boge.
Jørgensen, Gunnar, Saralystparken 21, Højbjerg.
Kalør, Johs., »Lærkedal«, Lumbyholm, Nr. Søby.
Johnsen, Gudrun, frue, Kastanjeallé 38, Nykøbing M.
Harnæs, Edel, frue, Clausens Allé 43, Fruens 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.
Jensen, Borge Refsgård, Munkerisvej 31 st., Odense.
Jensen, Svend E., Markleddet 23 B, Hvidovre.
Jensen, Øjvind, Hjortebjergvej 42, Odense.
Mørk Pedersen, Anna, frue, »Rønnen«, Nr. Nebel.
Mørk Pedersen, James, »Rønnen«, Nr. Nebel.
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Pedersen, Verner, Fjelsted, Harndrup.
Petersen, Aksel, Margrethes Allé 34, Fruens Bøge.
Rasmussen, Karen Kås, frue, Bøgomvej 27, Vejle.
Sørensen, Gunnar Ågård, Højvangs Allé 31, Esbjerg.
Thomsen, Johs., Østre Ringvej 24, Ringe.
Thorbeck-Petersen, Viggo, Købkesvej 59, Odense.

1950, marts
Mehr, Anne-Lise, frue, Sølyst, Jyderup.
Bjørn, Dagmar, frk. Kolind Skole, Kolind.
Utoft, Eva, frue, Filskov.
Gantriis, Jytte, frue, Mosegårdsvej 224, Odense.
Schelde-Jensen, Helvig, frue, Sverigesvej 5, 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., Baldursgade 97, Esbjerg.
Nøhr, Niels, Haraidsgade 66, Esbjerg.
Pedersen, Valborg, frk., Rynkeby, Ringe.
Madsen, Bent Schaumann, Emilievej 9, Fredericia.
Krage, Ester Stage, Fasanvænget 2, Haarby, Fyn.
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., Sdr. Boulevard 44, Odense.
Andreasen, Elise, frk., Hvidovrevej 312, 3. sal, Hvidovre.
Helbo, Bente Vad, frue, Østrup Skole, Viksø.
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, Hald Ege, Viborg.
Pedersen, Ebba, frk., Fridtjof Nansensvej 25, Alborg.
Peirup, Else, frue, Havnepladsvej 191, Fredericia.
Rasmussen, Inge, frue, Blommenslyst.
Schlutz, Anna, frk., Læberg, Vejen.
Andersen, Ellen, frue, Sengeløse, Tåstrup
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1952, juni

Ägård, Jørgen P., Set. Jørgensvej 64, Svendborg.
Buhl, Birgit, Amtstueallé 21 A, Ringsted.
Birketoft, Niels, Ågård Friskole, Ågård.
Brandt, Carl Ernst, Set. Hansgade 1, Odense.
Christiansen, Arne, D. Dreyersvej 17, Assens.
Hansen, Hans Jørgen, Myrtoften 19, Gentofte.
Jørgensen, Ingrid, frk., Gladsaksevej 109, Søborg.
Andersen, Lis, frue, Strandhavevej 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
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, Poppelallé 37, Hvidovre.
Svenning, Kirsten, frue, 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.
Faaborg, Grethe, frue, Rolfsted Brugsforening, Ferritslev.
Jensen, Inger, Våbensted Skole, Saxkøbing.
Møller, Karen, Liorne F.
Jensen, Marie, Liodsager, Holstebro.
Langholm, Inge, Tullebølle.
Larsen, Magda, Søndersø.
Nielsen, Kirstine, Rantzausminde, Egense.
Olsen, Inge, Østerled 20, 4. sal, Vejle.
Drud, Anna, Bodilsker pr. Neksø.
Poulsen, Rigmor, Gjesing, Auning.
Sandhus, Ellen, Aasum, Odense.
Schjødt, Herdis, Sanderum skole, Fruens Bøge.
Jensen, Karen Klejs, »Helenelyst«, Brabrand.

1954, juni
Axelgård, Tove, Ulstrup Skole, Vig.
Erichsen, Frederik J., Brylle pr. Knarreborg.
Sloth, Inger, Amtstue Allé 21 c, Ringsted.
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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, Åse, Gyldenstensvej 21, Bogense.
Mortensen, Gerda, Dybdevej 2 a, Bolbro.
Olesen, Grethe, Lendemark, Stege.
Pedersen, Anders, Sølystvej 95, Silkeborg.
Gormsbøl, Karen Meidal, Egernsund.
de Boer, Else, Nr. Jernløse, Regstrup.
Østergård, Johannes, Mosegårdsvej 65, 1. sal, Odense.
1955, juni
Klüver, Erling, Gummerup, Glamsbjerg.
Andersen, Henning, H. P. Simonsens Allé 131, Fruens Bøge.
Christensen, Finn, Abildlunden 12, Birkerød.
Borchert, Agnete, Hørve.
Hansen, Esther, Nr. Esterbølle skole, Bogense.
Hansen, Ole Philip, Carl Blochsvej 109, Odense.
Hubert, Poul Erik, Pantheonsgade 18, Odense.
Jensen, Else, Herrested.
Rasmussen, Inge Due, frue, Præstegårdsvænget 60, Tarup.
Simonsen, Ellen, Ejlstrup pr. Korup.
Glent-Madsen, Helge, Egilsvej 83, Odense.
Staugård Mortensen, Ellen, Matrup pr. Klovborg.
Nielsen, Erik, Morud.
Nielsen, Hans, Nyborgvej 119, Odense.
Nielsen, Inge, Damme pr. Askeby, Møn.
Hedmark, Bent, Sanderumvej 55, Fruens Bøge.
Pedersen, Poul, Odensevej 29, Kværndrup.
Pedersen, Preben, Tværvej 15, Stenstrup.
Petersen, Oluf, Pr. Haralds Allé 34, Fruens Bøge.
Petersen, Tove, Margrethes Allé 34, Fruens Bøge.
Steffensen, Birgit, Carl Bernhardsvej 4, Odense.
1955, december
Nielsen, Grethe, Stenhuset, Millinge.
Hofland, Bodil, Hvidebækskolen, Jerslev st.
Jensen, Eskild, Skolegade 6, Kerteminde.
Madsen, Ove, Obels Allé 96, Fruens Bøge.
Michaelsen, Elise, frue, Lærkevej 34, Kølvrå.
Tylleskær Ibsen, Birthe, Tidselvej 21, Thisted.
Westergård, Bodil, frue, Frøslev pr. Nykøbing M.

1956, marts
Andersen, Ellen, Ronsensgade 29, Odder.
Lond, Susanne, Benlund, Voelse, Nr. Alslev.
Brøuner, Ketty, Barrit.
Christensen, Inger, Solevad skole, Fangel.
Dreier, Agnete, Margrethevej 6, Odense.
Kragh, Toma, Bredgade, Årup.
Jørgensen, Anni, Drigstrup, Kerteminde.
Larsen, Karen, Trunderup Forskole, Hårby.
Lund-Sørensen, Ingeborg, Gudumholm.
Mosegaard, Alice, Bækskov 6, Marslev.
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Jensen, Kirsten, Kvanløse pr. Holbæk.
Petersen, Alice Sivkær, Skolen, Bellinge.
Petersen, Marie, Hunderupvej 34, Odense.
Reetz, Bodil, Vester Hæsinge.
Sørensen, Frida, Vestergård, Drastrup, Assentofte.
1956, juni
Andersen Børge Hoick, Nimtofte skole, Nimtofte.
Andersen, Mogens Skolegade 8, Otterup.
Gregersen, Birgit, Rolfsted skole, Ferritslev.
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, Lemckesvej, Haderslev.
Ravn, Ingeborg, Skolegade, Nr. Snede.
Hammershøj, Asta, Præstegårdsvænget 58, Tarup.
Terkelsen, Inga E., Rødegårdsvej 134, Odense.
Jensen, Karen A., Østervraa.
1957, juni
Ågård, Ruth, Stenderup skole, Firling.
Davidsen, Flemming, Snestrupgyden, Villestofte.
Madsen, Inge, »Dana«, Lohals.
Grønnemose, Svend, Egilsvej 10, Odense.
Hansen, Arne, Ferritslev.
Hansen, Inger, Mosegårdsvej 35, 1. sal, Odense.
Hansen, M. Helmer, Revningevejen, Kerteminde.
Hansen, Nora S., Vestergade 51, 2. sal, Odense.
Hansen, Ove Holm, Lunde.
Jespersen, Kaj, Østed, Vejle.
Jørgensen, Sv. Aage, Grimsvej 9, Odense.
Kralund, Otto, Ejby skole, Ejby st.
Køhier, Ivan, Knudshovedvej 53, Nyborg.
Larsen, Connie Juul, Vagtelvej 11, Odense.
Larsen, Kaj Flemming, Munkebjergvej 50, Odense.
Knudsen, Else Marie, Olaf Rudesvej 16 A, Højbjerg.
Mortensen, Helmuth, Rødegårdsvej 59. Odense.
Grønnemose, Lis, Egilsvej, 10, Odense.
Davidsen, Johanne, Snestrupgyden, Villestofte.
Petersen, Inger, Adelgade 7, 1. sal, Bogense.
Rasmussen, Ane Marie, Munkebjergvej 86, 1. sal, Odense
Sørensen, Marie Louise, 4. Maj kollegiet, Odense.
Jensen, Karen Marie, Elyriavej 5, Risskov.
Walther, Carl Chr., Kongsted, Rønnede.
Andersen, Jette, Gummerup st., Glamsbjerg.
Østergård, L., Ravsled skole, Ravsted.
1958, juni
Hansen, Kjeld Lindequist, Gelsted, Fyn.
Hansen, Vagn, Sæby, Gershøj centralskole, Kirke Hyllinge.
Haugaard, Dora, Fåborgvej 115, Fruens Bøge.
Sørensen, Bente Hærvig, Lærkevej 56, Roskilde.
Jensen, Henning Vilain, Hunderupvej 98, 1. sal, Odense.
Nielsén, Kai Egon, Poppelallé 41, 1. sal, Roskilde.
Bursøe-Nielsen, Solveig, Munkebjergvej 44, Odense.
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Petterson, Inge, Birkedals Allé 28, Fruens Bøge.
Jørgensen, Finn, Ekkodalen 2, Næsby.
Dansbo, Jørgen, Humlevænget 5, Nyborg.
1959, marts

Bredvig, Margrethe, Hyrup skole pr. Stouby.
Esbjerg, Herdis Rørbæk, Snejlbjerg 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, Bjelkes Allé 24, København N.
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, Dømmestrup, Fangel.
Frederiksen, Ragna, Drewsensvej 13, Odense.
Borup, Inge, Brørup, Hylke.
Hansen, Erik Lumbye, Lindehaven 11, Valby.
Peters, Hanne Chur, Louisevej 30, Augustenborg.
Jensen, Erik A., Klintemarken 17, Svendborg.
Jensen, Leif Schweitzer, Humble.
Christiansen, Lis, Fåborgvej 123, Fruens Bøge.
Johannesen, Jørgen, Ejderskolen, Rendsborg.
Jørgensen, Gudrun Langberg, Tværvej 10, Stenstrup.
Karstensen, Ole G., Veflinge skole.
Fogh, Bente, Østervoldgade 48 B, Nyborg.
Knudsen, Bjarne, Rikkesminde Allé 19, Fruens Bøge.
Landtved, Erik, Krogvænget 3, Næsby.
Larsen, Finn, Seden st. F.
Larsen, Poul Klouborg, Svenstrup, Als.
Lauridsen, Henning, Hvidkløvervej 16, Århus.
Jensen, Bente, Klintemarken 17, Svendborg.
Madsen, Henning, Svendborgvej 25, Hjallese.
Pedersen, Helge Traun, »Solbakken«, Båring, Asperup.
Riber, Ebbe, Fjelsted, Harndrup.
Svendsen, Reinhard W., Ravnebjerg skole, Holmstrup.
Vaarning, Chéla, Tesdorpfsvej 61, Odense.
Jørgensen, Grethe, El-værket, Brobyværk.
Aastrøm, Inge, Vissenbjerg, Bred.
Sørensen, S. Kjær, Præstegårdsvej, Ulkebol.
1960, juni
Andersen, Carl Hojbo, Brenderup si.
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, Fraugde, Marslev.
Blok, Keld, Gudbjerg.
Christensen, Mogens, Sorgenfri Allé 21, Fruens Bøge.
Engberg, Helga, Søvej 12, 1. sal, Birkerød.
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Hansen, Bent Schmidt, Hjallesevej 117, Odense.
Hansen, Bent Rubæk, Degnemarken 13, Ringe.
Hansen, Johs., Gudme.
Hansen, Kurt, Allested.
Nielsen, Jytte, Set. Klemens.
Jensen, Sine, Solbakken 218, Munkebo.
Knage, Ragnhild, »Frihedsminde«, Marslev.
Kristiansen, Henning, Ahlsmannsvej 5, Odense.
König, Ruth, Klintebjerg pr. Otterup.
Madsen, Egon, Holmegårdsvej 13, Hornbæk.
Nielsen, Bent, Set. Klemens.
Pedersen, Karl Ejnar, »Damgaard«, Jordløse.
Petersen, Kirsten, Prins Haraids Allé 8, Fruens Bøge.
Rasmussen, Eigil Husmann, Bramstrupsminde, Hjallese.
Rasmussen, Ryman, Rønnevej 5, Dyrup.
Saugmann, Merete, Søndervang 26, Rødding.
Sørensen, Ole, Sylleskovvej 3 B, Nyborg.
Andersen, Birgit, Kildevej 4, Nyborg.
Dybbro, Sejer, Frisengaardsvej 10, 1. sal, Nyborg.
Frederiksen, Vita Møller, Filskov.
Hansen, Bodil Rubæk, Degnemarken 13, Ringe.
Hansen, Ib, Allested.
Høiberg, Jørgen, Skovvej 32, Nyborg.
Hansen, Benthe, Klit, Ferslevsvej 8, Skagen.
Jepsen, Inger, Hessum pr. Otterup.
Jacobsen, Hanne, Bredgade 1 A, Ålborg.
Jensen, Jonna Mohr, Nyhøj 112, 1. sal, Munkebo.
Jørgensen, Hans, Sdr. Broby, Brobyværk.
Krogh, Karen, Sybergsvej 6, Kerteminde.
Larsen, Vagn Aage, Maagevej 14, 2. sal. Odense.
Lyhr, Kirsten, Jernbanevej 51, Tarup.
Petersen, Søren Kems, Pr. Aages Allé 14, Fruens Bøge.
Simonsen, Gudrun, Storegade 60, Varde.
Skov, Erik, Cedervænget 11, 2. sal, 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, Bederslev pr. Kappendrup.
Gudbrand, Regilzc, 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.
Andersen, Karla, Set. Klemens.
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.
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Jørgensen, Ingrid, Diernæs pr. Faaborg.
Nørreskov, Inge, listed skole, Gørding.
Rasmussen, Marie, Tranevej 15, Odense.
Schiermacher, Mary, Fangel.
Simony, Marianne, Blegen 2, Sønderborg.
Søgaard, Solveig, Bakkevej 20, Langeskov.
Sørensen, Valborg, Snøde, Langeland.
Wenzell, Karen, Ørsted pr. Rørmosehus.
1961, juni
Andersen, Karen, Brøndbyvestervej 198, Glostrup.
Hansen, Flemming Birk, Villestofte st.
Hansen, Kjeld, Bogensevej 14, Middelfart.
Jandorf, Vibeke, Ringsted Jernbanestation.
Jeppesen, Else, Østergade 66, Nr. Åby.
Lindekilde, Svend, Sanderumvej 15, Fruens Bøge.
Lukassen, Niels, Åstrup, Pejrup.
Lysholt-Hansen, Jørgen, Krogsbølle centralskole pr. Otterup.
Mathiesen, Anna Marie, Nygårdsskolen, Brøndbyøster.
Nielsen, Knud Friis, Lund, Horsens.
Nielsen, Raimond, Rugårdsvej 173, Odense.
Pedersen, Ejgil, Aaløkken 6, Ringe.
Petersen, Jytte Lang, Holstedvej 7, Bolbro.
Goos, Jytte, Birkende, Langeskov.
Riber, Jørgen, Fjelsted pr. Harndrup.

1961, december
Barkholt, Herdis, Nykøbing M.
Beyerholm, Kirsten, Algade 62, Hårby, Fyn.
Brønserud, Inna, Morud.
Eriksen, Bent, Bergsvej 39 A, Odense.
Faarup, Karen, Fuglevig pr. Vissenbjerg.
Faarup, Karen, Fuglevig pr. Vissenbjerg.
Hansen, Anna Margrethe, »Skovhuset«, Holse st.
Hansen, Eggert Banke, Skovvej 14, Kerteminde.
Hansen, Mogens Bøgehave, »Tågerodgård« pr. Langesø.
Hjort, Inger, Rødegårdsvej 123, Odense.
Jacobsen, Gerda, Nygade 32, Silkeborg.
Jensen, Henning Houmøller, Slotsbakkevænget 11, Odense.
Jensen, Mogens, H. P. Simonsens Allé 99, Fruens Bøge.
Andersen, Vivi, Revninge.
Madsen, Lili Fuglsang, Hundtofte pr. Stenstrup.
Andersen, Emilie Roe, Kastanievej 45, Odense.
Nisted, Merete, Benediktsgade 5, 1. sal, Odense.
Olsen, Ole, Skytteparken 6, Odense.
Runge, Aksel, Fælled vej 16, Odense.
Søndergård, Ingelise, Hjallesevej 92, Odense.
Wellejus, Sonja, Hunderupvej 89, Odense.

1962, juni
Albrektsen, Else-Marie, H. C. Andersensgade 94, Odense.
Baktoft, Leon, Døckerslundsvej 4 D, 1. sal, Odense.
Busch, Ellen Margrethe, Sdr. Nærå pr. Årslev.
Christensen, Preben, Dankvart Dreyersvej 30, Odense.
Ditlevsen, Samuel, Mejerivej 23, Hjallese.
Gunness, Tom, Thuresensgade 13 A, Odense.
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Hagenau, Kirsten, Stolbergsvej 17, Odense.
Hansen, Per Skov, Njalsvej 87, Odense.
Henriksen, Ruth, Odensevej 36, Hjallese.
Iversen, Helge, Nyborgvej 228, Odense.
Iversen, Lisbeth Refsgaard, Nyborgvej 228, Odense.
versen, Bent, Stensby pr. Skaniby.
Jannings, Kjeld, Frederiksgade 56, Odense.
Jessen, Signe, Juelsmindevej 51, 2. sal th., Bolbro.
Jorgensen, Jytte, Carl Bernhardsvej 7, Odense.
Knudsen, Benny, Bogø Kostskole.
Larsen, Helge, Tarupvej 35, Tarup, Odense.
Løvgren, Hanne, Tyge Rothesvej 23, Odense.
Madsen, Dennis, Drewsensvej 31 st. tv., Odense.
Nielsen, Carl, Christianslundsvej 109, Nyborg.
Nielsen, Jørgen, Årslev skole pr. Årslev.
Nielsen, Oluf, Tolderlundsvej 60, Odense.
Rasmussen, Inge-Margrethe, Aurikelvej 28, Odense.
Rasmussen, Inger, Absalonsgade 10, 2. sal, Odense.
Rasmussen, Merete, Klostervej 12, Odense.
Riber, Inge, Lindved Skole pr. Hjallese.
Albæk, Gudrun, Jerslev, Jylland.
Andreasen, Jonna, Sprotoften 13, Nyborg.
Gadegaard, Jens-Jørn, Giersings Realskole, Odense.
Høiberg, Anne, Kildevej 1, Nyborg.
Jensen, Karen, c/o P. Å. Jensen, Værum pr. Randers.
Jensen, Kirsten, Pilehaven 12, Assens.
Knudsen, Henry, Assensvej, Espe.
Lassen-Petersen, Hanne, Svanedamsgade 29, Nyborg.
Mølgaard-Hansen, Else, Agerbæk Skole, Agerbæk, Jylland.
Møller, Else, Thordals Allé 31, Fruens Bøge.
Olesen, Ulla, Ahlmannsvej 9, Odense.
Sjøgren, Hanne, Læssøegadc 127, Odense.
Skovbakke, Bente, Læssøegade 151, Odense.
Wandam, Magna, Bredgade 80, Bred.
Wandel, Jørgen, Ahlmannsvej 9, Odense.

1962, december
Bonde, Kathrine, Mollerup skole, Ørum, Sønderlyng.
Damgård, Inger, Ullerslev pr. Ullerslev.
Feddersen, Yrsa, Den danske Privatskole, Karlum, Nibøl, Sydslesvig.
Finken, Bente, Slenløsevej 155, Hjallese.
Hansen, Anna-Marie, V. Hassing skole pr. V. Hassing.
Hauggård, Marie, Fåborgvej 118, Fruens Bøge.
Højte, Inger, Galdbjerg pr. Rygård.
Jørgensen, Ruth, Absalonsgade 10, Odense.
Knudsen, Eva, Vridstcd skole pr. Skive.
Larsen, Inger, Juelsmindevej 25, Odense V.
Lyrk, Bodil, Dankvart Dreyersvej 34, Odense.
Mikkelsen, Margit Hvolbøll, St. Rise pr. Dunkær, Ærø.
Nielsen, Inga Elisabeth, Saxovænget 9, Odense.
Ovesen, Gurli, Hundstrup skole pr. Vester Skerninge.
Rasmussen, Anne, Lundeborg skole pr. Oure st.
Risager, Hanne, Studsgård skole, Studsgård.
Østergård, Birgit, Krarup pr. Espe.
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