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VED BESTYRELSEN

Vor forening
Kommer man ind på seminariet i disse år, får man først
og fremmest indtryk af et myldrende liv af elever under for
skellige uddannelsesformer. Det er, som om de gamle mure
er ved at sprænges af et vældigt pres indefra, som om der
slet ikke er plads til al den aktivitet. Og det indtryk er vel
heller ikke helt forkert. Ude på odenseskolerne møder man
dem igen. Der går tråde og impulser ud i alle retninger fra
den gamle læreanstalt, og det er snart længe siden, den lå
som en lukket stat, fornem i vrimmelen omkring den.
Så er det, man kan finde på at spørge sig selv, om vor for
ening stadig kan rumme dem alle sammen på en naturlig
måde. Spørgsmålet er overflødigt, for kendsgerningerne vi
ser, at det går udmærket, og virkeligheden er jo alle tings
prøve. Forklaringen er naturligvis, at målet for det hele er
det samme. Det er folkeskolen, der kalder, og de øjne, der
rettes mod katederet, tænker ikke på, hvordan han eller hun
nu har nået sin uddannelse. Derfor bliver hele mylderet til
en enhed, og af samme grund kan vi finde fodslag i elev
foreningen.
I årsskriftet holder vi forbindelsen mellem gamle elever —
de »udtrådte«, som forstander Smith sagde — og vi søger at
hente bidrag fra så stort et virkefelt og fra så mange alders
klasser som muligt. Og vi har altid en tråd bagud fil semina
riet. Artiklen om seminariet er uundværlig i årsskriftet. Det
er muligvis ikke særlig spændende for den, der af redaktøren
er sat på opgaven, at rekonstruere og kommentere begiven
heder, der for vedkommende måske allerede er historie, og
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en virksom skolemand ser hellere frem end tilbage, men vi
beder nu om, at denne artikel må have seminariets bevågen
hed, så den kan blive fyldig og komme med et frisk pust fra
vor gamle skole.
Vor støtte til nuværende elever er ikke en talemåde. Igen
i år har vi kunnet uddele 1400 kr. i legater, 200 kr. til 7
elever. Legatkontoen er i år 20 år gammel, og vi har i de
20 år uddelt 23.400 kr. Det er bidrag, der overmåde trofast
strømmer ind fra alle egne af landet. Bestyrelsen siger hjerte
lig lak for pengene også i år. Foruden legatportionerne har
vi i årenes løb ydet slotte på adskillige andre måder, og vi
har penge stående til en gave, når seminariet engang skifter
ham. Nu ser der ud til at ske noget. Sidste møde i repræsen
tantskabet var det mest optimistiske, jeg endnu har været
med til. Ansvarlige folk tror nu for alvor på, at der kommer
skred i sagen i det år, vi er gået ind i. Vi ønsker det bedste.
Tak for året 1963.
Aage Ovesen

Vaskebrætter ved Gardasøen

TIL HR. POUL PETERSEN
I det forløbne år tog hr. Poul Petersen sin afsked fra semi
nariet. Elevforeningen var med til at hylde ham ved afske
den, og gør det her igen af et taknemmeligt sind.
Hr. Petersen var jo en alsidig lærer og magtede mange
ting, men gamle elever vil først og fremmest huske ham som
læreren i sang, musik og dansk litteratur. Det er en god sam
mensætning, og Poul Petersen var en god pædagog. Det kræ
ver pædagogiske evner foruden stor viden at føre et litterært
uskolet hold elever ind i litteraturens verden, men vi fik
netop, hvad vi havde brug for: et sundt og solidt grundlag
at bygge videre på, hvis vi ville drive videregående studier,
samt den fornødne litterære skoling som kommende dansk
lærere. Det var hans primære sigte, men for mange blev det
meget mere, blev gennem fortælling og oplæsning en ind
føring i litteraturens verden, så vi altid blev fanget deraf.
Men koret og vel særlig orkestret var nok hr. Petersens
hjertebarn. Jul efter jul fik han begge dele ført frem iil
præstationer, der var til lige stor glæde for såvel tilhørere
som udøvere. Og heri lå et helt års arbejde, en samlings
opgave for alle som et led i vor uddannelse, og ikke enkelte
talenter pillet ud til en opvisning. På den måde var vi, selv
med beskedne evner, med til at løse betydelige opgaver.
Men ikke mindst på dette sted må vi takke hr. Petersen
for de mange, mange gange han har hjulpet os i elevforenin
gen med musikalsk underholdning ved vore sammenkomster.
Tak! P. P. for mange gode timer og for altid trofast og
redebon hjælp, når gamle elever kaldte.
Aage Ovesen
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Redaktionelt
Jeg har lige læst korrektur på medlemslisten, et ikke uin
teressant arbejde. Jeg gætter på, at det også er et område
af årsskriftet, som mange tidligt kigger om til, for at se,
hvor denne og hin nu er, og om der skulle være en ændring
i den skolemæssige eller ægteskabelige status. Det tynder
ud i de første årgange, og det er vel naturligt med den alder,
seminariet og foreningen nu har. Des glædeligere er det at
se de nye årgange fylde op.
Listen over døde er forholdsvis stor i år, og hver på sit
sted vil de blive savnet; men ingen vil sikkert tage mig det
ilde op, at jeg her på foreningens vegne særlig mindes Georg
Knudsen. Som lærer havde jeg ham kun i nogle få timer
som forstander Møllers stedfortræder. Men det blev jo til
mange møder under festerne på seminariet og til mange
gange at læse korrektur på revisor Georg Knudsens bemærk
ninger til regnskaberne. De skiftende kasserere kan tale med
om hans samvittighedsfuldhed også på dette område — og
hans humor under revisionen. Det var, som Damgaard en
gang udtrykte det, næsten det ofte trættende kasserer arbejde
værd. Han var altid en sikker gæst ved sammenkomsterne
og i mange år en skattet dirigent. Vi vil savne ham, når vi
mødes igen, men mindet om ham vil dukke op mange gange,
når seminariekammerater lader tankerne glide tilbage til
arbejdsfyldte timer med rigt menneskeligt islæt.
Og så glider vi mod nye tider under den nye skolelovs og
måske snart den nye seminarielovs tegn, og i horisonten
synes endelig også det nye seminarium at tone frem.

Bestyrelsen har forsøgt at følge med, også her i årsskrif
tet, hvor det jo er en af vore opgaver at forene gammelt og
nyt, for at årsskriftet kan bringe bud til alle årgange.
Under min korrekturlæsning standsede jeg ved et par me
get fjerne adresser, og dette indlæg skal ikke slutte uden en
opfordring til disse fjerne kammerater om at sende os en
hilsen derudefra.
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Det er rart at se »sine egne vindver«, men det er også godt
at høre om andre skikke.
Så takker jeg de mange, der på forskellig vis har bidraget
til at få dette årsskrift ud. Redaktionens trofaste støtter er
rektor Per Mogens Hansen med sine vægtige hilsener til det
nye kuld af lærere, vor faste mand på seminariet, lektor Jo
hannes Nielsen med den muntre pen og vor hoftegner, første
lærer Frode Lund, der i år fører os viden om.
Amtskonsulent V. Land vurderer det første femår under
den nye skolelov og Svend Aage Petersen, Hørsholm, kon
fronterer os med nye tankers krav til den enkelte.
Tak.

Godt skoleår
A. Thierlein.

Hares koven, Nordsjæ Iland
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Mindeord

Georg Knudsen

Selv om vi længe havde vidst
det og set, hvorledes kræfter
ne tog af fra uge til uge, kunne
vi alligevel ikke forstå, at
Georg Knudsen var død. (1.
marts 1963).
Dei- blev en stor tom plads,
hvor han havde stået, både i
hjemmet, på Odense Semina
rium og blandt venner.
G. K. betød meget for sine elever, ikke blot som den »der
fylder på«, men som menneske. Mange elever takker ham
for hans menneskelige forståelse og hans eksempel på flid
og ufravigelige krav til sig selv; intet under, at gamle elever
altid stillede det spørgsmål: »hvordan har G. K. det? Han
er en enestående lærer!« et smukt minde at sætte sig!
Vi, som var ven og kammerat med ham fra l’sem., kan
takke ham for hans store trofasthed og altid glade og bered
villige hjælpsomhed, der ikke tog af gennem alle årene fra
1916, selv ikke under svære sygdomme.
Vi savner ham og lover: »Mens dagene rinde, skal æret
være dit gode navn og æret være dit minde!«
A. H.
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Johanne Andersen

Johanne Andersen, f. Loh
mann, hørte til de gode og ven
lige elementer i årgang 1922.
Fra den første dag, vi kom på
seminariet, mødte vi hendes
venlige smil. Him var beske
den, gjorde inlet for al hævde
sig, men var i høj grad en per
sonlighed; og hvor noget var i
uorden eller forlorent, kunne
hun godt skære igennem med en lille træffende bemærkning.
Det var helt i overensstemmelse med hendes natur, at hun
forholdsvis tidligt gik ud af det egentlige skolearbejde for helt
at hellige sig hjemmet i Aasum Skole, det hjem, hvorfra så
mange gode skoletanker er udgået.
Vi fra 1922 vil savne hende.
A. Th.

Elna Holbraad

Fru Elna Holbraad, f. Mad
sen, døde sidst i september
1963.
Elna Madsen blev dimitte
ret i juni 1921 og blev ret kort
tid efter gift med lærer Hol
braad. Begge blev ansat ved
Odense skolevæsen. Elna har
haft en rig tilværelse og har
lagt megen kraft og energi ind
i sin travle gerning, — både som husmoder, hvor hun i sit
smukke og gæstfrie hjem altid var en hjertelig og glad vært
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inde, og som lærerinde, hvor hun omfattede sine elever med
stor interesse.
Hun efterlader et stort savn, og vi, der kendte hende fra
seminarieårene, vil mindes hende i taknemmelighed som den
gode kammerat hun var.
Ellen Fokdal

Svend Thorsager

Mærkeligt var det at erfare,
at Thor var død efter flere års
sygdom. Man regner jo med,
at dette med døden er noget,
der hører ældre årgange til.
Tragisk blev det sidste løb
for Thor. — Netop ham, som
igennem årene havde været så
optaget af at virke for at ska
be sunde legemer, skulle ram
mes så hårdt og ubarmhjertigt af sygdom.
Thor tilhørte årgang 47. Denne mærkelige årgang med de
store modsætninger, som levede seminarietiden i den periode,
hvor livet var let i den forstand, at ailing enten var sort eller
hvidt, og hvor venskab og kammeratskab havde særlig gun
stige vækstbetingelser.
Thor levede stærkt med i kammeratskabet. Han havde
særlig let ved at skabe sig position blandt kammeraterne,
fordi hans facon og væremåde aftvang respekt.
Han var med i festlige stunder, men han var samtidig en
af dem, der tog arbejdet mest alvorligt.
Hos Thor var lærergerningen et kald. Han havde fra præparandklassen et klart sigte med sin uddannelse.
Ved viceskoleinspektør Sv. Thorsagers død afsluttedes et
godt menneskeliv og en redelig lærergerning.
P. L-N.
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Anna Mortensen
Anna Mortensen, dimitteret 1921, døde pludseligt uden no
gen forudgående sygdom 18. sept. 1962.
Efter forskellige kortere vikariater i de første år blev hun
fast ansat i Kirke Saaby ved Hvalsø, hvor hun virkede i godt
37 år. I det sidste års tid var hun lærerinde i Hønkys, Sønder
jylland, dels fordi hun ønskede at arbejde ved en mindre
skole, dels for at være i nærheden af en søster, som hun hele
livet har været stærkt knyttet til.
Vi mindes Anna Mortensen som en glad og livlig kamme
rat med et smittende godt humør; hun havde en klar og ret
linet karakter og var sand i hele sin færd, — det var altid
opmuntrende at være i hendes selskab.
En dygtig lærergerning er afsluttet. Anna Mortensen vil
stå i vort minde som en trofast og omsorgsfuld arbejder i
skolens tjeneste og som en god kammerat.
Ellen Fokdal

Marie Nørregaard
Fra Nyborg kom meddelelsen om, at Marie Nørregaard,
årgang 1920, er død. Hun var noget ældre end kammeraterne,
et fint og stilfærdigt menneske, som klassen bevarer det bed
ste minde om.
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Hønsehus i Limone sul Garda (romansk stil!)

Dimissionstale 19 63
Når De nu efter henholdsvis fem og tre års ophold her på
skolen forlader os, skal der fra Deres gamle skole først og
fremmest lyde et varmt til lykke med det, De har opnået.
Ved Deres egen indsats har De forskaffet Dem den sam
fundstillid, at samfundet vil betro Dem opdragelsen og under
visningen af den nye generation. Alle danskere kommer til
at tilbringe allermindst 10.000 timer af deres liv sammen
med deres lærere i en situation, hvor netop faglig og menne
skelig påvirkning er hensigten. Der er for mig ikke skygge
af tvivl om, at ingen har større mulighed for påvirkning og
dermed udformning af den kommende generation af dan
skere end den stand, i hvis rækker De nu optages.
De er noget nu. Ikke således, at det papir, De om lidt skal
modtage, forandrer en tøddel i Deres menneskeværd; men
De er noget i den forstand, at samfundet kan bruge Dem.
De er blevet formet til, så De kan udfylde en plads i sam
fundets indviklede maskineri.
I kraft af det, De nu er, vil De møde en masse tillid. Man
vil gå ud fra som givet, at De menneskeligt og fagligt er i
stand til at løse en række opgaver, hvis vanskelighed alle er
klar over. At De meget ofte ikke vil være i stand til at løse
disse opgaver, er en ting, som De selv sikkert allerede nu er
klar over, og De ved alle, at de første år, der ligger foran
Dem, på mange måder vil blive vanskelige og krævende år;
men det afgørende er, at De helhjertet forsøger al leve op
til den tillid, man viser Dem.
Lærergerningen er i udpræget grad en gerning, hvor tillids
forhold gennemkrydser alle forløb. De myndigheder, der har
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ansat Dem eller skal ansætte Dem, har vist tillid til Deres
lærereksamensbevis. De mennesker, hvis børn skal gå i
skole hos Dem, har tillid til myndighederne og derigennem
til Dem, som myndighederne har udvalgt.
Hele arbejdet på en skole skal være gennemsyret af gen
sidig tillid, for at det i det hele taget kan gå. Enhver form
for kontrol med, om De udfører Deres arbejde tilfredsstil
lende, om De møder til tiden, og om De afleverer Deres ting
rettidigt, føles uværdig og bringer tingene ned på et plan,
hvor den naturlige vækst og trivsel hæmmes. Det er et cen
tralt pædagogisk princip, som næsten har karakter af et
kategorisk imperativ: Du skal ville have tillid.
Bliver det nu således, at De lykkeligt møder en sådan til
lid — og det er ikke sikkert: mange skoleledere har fået
deres mennesketillid slået i stykker af disse enkelte, der kan
ødelægge så meget — vil De atter fyldes af den mest oprigtige
gode vilje til at svare til denne tillid, og sjælekræfter, der i
ugunstigt fald kunne forbruges udadtil som aggression, kon
verteres til indadgående spørgsmål til Dem selv: »Slår jeg
nu til? Gør jeg nu mit arbejde godt nok?« •—
Det er et af mine håb og ønsker for Dem, at Deres svar
må blive et »Det gør jeg ikke!« — Ingen slår til i ordets
egentlige forstand i et lærerembede. Arbejdet kan altid gøres
bedre endnu, og det bliver bedre og bedre, jo kraftigere De
beflitter Dem på al slå til, jo ængsteligere De stræber efter
at handle rigtigt, at undgå at gøre uret. Deres svar: »Nej,
jeg slår ikke til!« må naturligvis ikke være mistrøstigt; men
De må åbent og sandfærdigt se i øjnene, at Deres kundskaber
og viden er i den tidligste, lyseste vorden. For hvert trin De
stiger op af kundskabens og modenhedens stige, vil dette
klarere og klarere gå op for Dem.
Men samtidig med, at De klart indser disse ting, forstår De
også, at der er sider af lærergerningen, hvor det står til Dem
selv, om De slår til. Jeg tænker på de klare, de nære, de selv
indlysende krav: krav om orden, præcision, redelighed, re
spekt for arbejdet, venlig og naturlig omgang med børn og
voksne, evne og vilje til at ofre også af Deres fritid. Alle disse
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ting tror jeg, De vil kunne honorere, og det er overordentlig
vigtigt, at De kan. En lærer, der ikke er flittig, en lærer, der
ikke er præcis og redelig, er noget meget usselt, blandt andet
fordi man vanskeligt kan komme den skade til livs, som han
gør, og fordi den skade, der forvoldes, er så stor.
Udefra vil der også med rette kunne stilles krav til Dem
om tilpasningsevne — en evne, der jo netop er et af de sikre
ste og klareste tegn på intelligens. En skole kan med rette
stille krav til sine unge nyansatte lærere om, at de tilpasser
sig skolens ånd og tone.
I del hele taget stiller Deres kommende gerning og i øvrigt
hele Deres menneskeliv som unge europæere i midten af det
20. århundrede krav til Dem om at tænke godt og klart. —
Pascal siger: »Hele vor adel består altså i tanken. Det er
herfra, vi skal samle kraft, ikke fra rummet og tiden, som
vi ikke vil kunne fylde. Lad os derfor arbejde på at lænke
godt; det er moralens grundsætning«.
Dette appolinske livsprincip stilles op over for det dionysi
ske. Over for alt det elementære, vegetative og vitale i men
nesket - det dionysiske princip - stilles det regulerende, mål
bevidste, intellektuelt afgrænsende appolinske livsprincip.
I denne dualisme inden for sjælekræfterne placeres De i
en lærergerning: i hele Deres gerning, gennem hele Deres
gerning løber kravet om at tænke godt og klart. Nøgternt
og velovervejet skal De vurdere Deres viden og anvendelsen
af den. Deres metoder og Deres adfærdsformer, Deres mo
liver og Deres handlinger, alt skal underkastes en klar og
sund menneskeforstands renselse. Det er et meget udpræget
træk hos de mest moderne indstillede pædagoger, at der
lægges megen vægt på lærerens sjælelige balance og sikre
forståelse af sit eget reaktionsmønster.
Det er i kraft af vor forstand, at vi på visse måder har
hævet os op over vore oprindelige vilkår i menneskelivet,
og vore børn har krav på at få lov til at se dette appolinske
livsprincip i deres læreres adfærd.
Uhyre meget af det, der kan være mennesker imellem, kan
undgås ved simpel og effektiv hjernevirksomhed, ved sim-
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pelthen at tænke sig ind i et andet menneskes situation. Noget
af det, vi som pædagoger mest må beklage, er, når vi ikke
har formået at leve op til dette krav.
Men — De må også stille krav til Dem selv om følelses
mæssig renhed. Hvad gavner Dem en klar og god forstand,
hvis De mangler den lysende og varme emotionelle binding
til Deres gerning. De må stille det krav til Dem selv, at det
er helt og fuldt alvor for Dem, at hver eneste situation, De
kommer i som lærer, tages op med ærlig alvor og alvorlig ær
lighed. De må jo hele tiden huske, at Deres elever tager det
meget højtideligt, hvad De siger, gør og mener. Ord, hand
linger og meninger, der for Dem måske kun er løse flagrende
elementer i Deres skolehverdag, kan være klippefaste væsent
ligheder for dem på den anden side af katederet.
Det foreligger som en reel arbejdsrisiko for en lærer, at
den emotionelle binding til arbejdet kan glippe. Som De sik
kert er klar over, er vanskelighederne og problemerne ved
mange ret store skoler så omfattende, at de under ugunstige
omstændigheder kan knuse arbejdsindstillingen hos den
unge lærer. Jeg tænker her på de disciplinære problemer,
der slet ikke er små for den unge lærer. Men jeg finder det
iøvrigt ikke rimeligt at komme ind på disse problemer ved
denne lejlighed.
I stedet kunne jeg have lyst til at nævne nogle forskellige
ting, som jeg tror kan betyde en arbejdsrisiko for den unge
lærer, og som i ugunstigt fald kan skade hans arbejdsindstilling.
En ting, De sikkert kommer til at kæmpe Dem igennem
følelsesmæssigt, er fornemmelsen af en vis ensomhed i ger
ningen. Voksne mænd og kvinder, især på en skole, kommer
sjældent ud for, at ros eller dadel kommer dem for øre. De
vil miste det mål for Deres slåen-til eller ikke-slåen-til, som
De igennem hele Deres skoletid har haft så klart for øje.
Men naturligvis er det kun en illusion, at De ikke får ros
eller dadel. 1 virkeligheden er få mennesker i deres gerning
inde under en så intens vurdering som en lærer. Deres hand
linger og adfærd er under debat i langt højere grad, end De
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tror, og den venlighed og positivitet, De møder, vil være et
klart udtryk for det billede, man har dannet sig af Dem.
Et andet, i nogen grad belastende følelsesmæssigt problem,
De vil møde, er det moderne skolevæsens tilbøjelighed til at
lade de sociale opgaver få overmagt. Med sorg og bekymring
må klasselæreren se time efter time glide fra sit fag over til
sociale opgaver. Mens han brænder efter at få lov til at give
børnene så megen viden og kunnen som muligt, må han se
tiden smuldre hen. Også her må lærerens emotionelle grund
stemning sammen med hans klare forstand bestå en kamp.
Klart og velovervejet, varmt og positivt stemt for børnenes
vel må De kæmpe Dem igennem til den indstilling, at bør
nenes helbred, som del varetages gennem skolelægeordnin 
gen, skoletandlæge, skolebespisning osv. er en forudsætning
for Deres arbejde. Hvis Deres sind knyttes i knude af harme
over, at Deres børn ustandselig bliver afhentet af andre in
stanser, således at det, De skal varetage, halvforsømmes, så
er skaden i virkeligheden større. Det er simpelt hen en nød
vendighed, De står overfor.
Jeg ønsker for Dem, al De som de ufuldkomne lærere, De
er, for ufuldkomne børn fra ufuldkomne hjem i en ufuld
kommen skole må opnå så megen arbejdslykke, som det er
muligt, at der omkring Dem må stå en atmosfære af tryghed,
af trivsel, af menneskelighed. De har nu muligheden foran
Dem for at opnå arbejdslykke og dermed fornemmelse af,
at Deres liv er lykkedes. Målte del ske!
Per Mogens Hansen

Gammelt oliventræ ved Limone
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Fem års erfaring
med den nye folkeskolelov
Så gik de første 5 år under den nye folkeskolelov — år, der
var fyldt med problemer og med arbejde i en sådan grad, at
det gang på gang truede den ro og koncentration, der er en
nødvendig forudsætning for et godt og sundt skolearbejde.
Omkring 1958 drog man som »rejsende i skolesager« fra
møde til møde med sogneråd, skolekommissioner og foræl
dre, og ved hjælp af sine plancher forsøgte man at danne sig
forestilling om, hvad loven ville indebære. Man kunne rede
gøre for de ideer og hensigter, der var retningsgivende i lov
arbejdet — men lovens konkrete virkninger var gemt i frem
tiden.
Når man nu i 1963 skal fortælle lidt om erfaringerne med
loven for den første 5-års periode, må det straks fastslås, at
dette åremål er alt for kort som grundlag for en dyberegå
ende vurdering af skolelovens virkninger, og det følgende
skal aldeles ikke opfattes som en statusopgørelse med koncise
posteringer på kredit- og debetsiden.
Men når dette er sagt, må det erkendes, at hele den skole
ordning, der var beskrevet i loven, nu er blevet konkretiseret
i det daglige skolearbejde, og da udviklingen har haft et
overordentlig hektisk forløb, har visse tendenser og retnings
linier allerede afsløret sig og lader sig bedømme i dag, som
det, de er — et første Irin i en nylig påbegyndt udvikling.
Til indledning kan da fastslås, at de forløbne år har be
kræftet rigtigheden i det hovedsigte, der var opstillet for
ændringen af folkeskoleloven af 1958: opbygningen (tf en
skoleafdeling ved siden af den eksisterende eksamensskole.
Den omstændighed, at elevantallet i 8. klasse i disse år pas
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serer elevtallet i 1. realklasse er et vidnesbyrd om det behov,
der i dag eksisterer for et skoletilbud — ikke omfattende et
begrænset udsnit af vore skolebørn —■ men givet samtlige.
Man taler i dag om 8. og 9. klasses succes, men det er nok
et spørgsmål, om udtrykket er dækkende. Den betydelige til
gang til disse klasser har formentlig sin væsentlige motive
ring deri, at de 14—16-årige i det moderne tekniske samfund
er bragt i en situation, som gør en forlængelse af skolegangen
nærliggende og nødvendig for mange. Ganske vist har man
i vore dage tilbøjelighed lil at konstatere succes overalt, hvor
fremmødet er stort, men ikke mindst i dette tilfælde kan betragningen være farlig derved, at den bliver en sovepude.
Det er nok mere betimeligt ganske enkelt at undersøge, hvad
der er nået, og hvad der ikke er nået i vort arbejde med disse
klasser.

Jeg tror, man kan sige, at hovedsigtet for 8.—10. klasse
har fæstnet sig ganske betydeligt. I 50’ernes skoledebat
spøgte gang på gang tanken om at gøre disse klasser til en
slags erhvervsforskole, men dette synspunkt er klart forladt
til fordel for opbygning af en skoleafdeling, hvor det alment
menneskelige, det modnende og udviklende i almindelighed
skal have samme prioritet som i realafdelingen og gymnasiet.
Her skal ikke nærmere omtales, hvordan denne afklaring
er tilvejebragt, men der kan dog peges på enkelte syns
punkter. Og det er da ganske ejendommeligt at konstatere,
at den stærke understregning af barnets og den unges skole
som en almen skole, der har været et fremtrædende træk i
dansk skoletradition inden for det sidste hundrede år, lige
som finder fornyet betoning i det moderne tekniske samfund.
Livsnerven i dette samfund er en stadig øget specialisering
inden for alle samfundsområder, og de mange børn og unge,
der i dag sidder på skolebænk, vil en dag finde deres afgræn
sede område det specialiserede samfundsmaskineri. Men in
den den unge møder dette og begraves i dette, er det af af
gørende betydning, at han — i hjem og i skole — har oplevet
en stærk fornemmelse af fællesskab, af samhørighed og af
ansvar for helheden, ja, mødt dette så stærkt, at han ikke
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kan ryste det af sig senere. Derfor oplever man det mærke
lige i dag, at de tanker, som Grundtvig giver udtryk for i sine
skolesange, pludselig i vort moderne tekniske samfund får
en aktualitet, som gør de gamle sandheder ny.
Hele denne afventende holdning i forholdet til erhvervs
forberedelsen understøttes kraftigt af erhvervsvejlederne —
specialisterne på dette område —og denne omstændighed
har ganske givet bidraget stærkt til konsolideringen af det
almene sigte i arbejdet med disse klasser.
Det er nyttigt at have disse synspunkter med, når man
skal vurdere de valgfri fag med det stærke manuelle indslag
i 8.—10. klasse. For herved står det klart, at der i barnets
valg af interesseområde intet forpligtende sker i forhold til
det senere erhvervsvalg. Eller sagt på en anden måde: dren
gen med værkstedsundervisning er ikke forudbestemt til at
være mekaniker eller håndværker, lige så lidt som den unge
pige er bestemt til kontorvejen, der vælger undervisning i
maskinskrivning.
Men en videre betragtning af det valgfrie område stiller os
tillige over for væsentlige vanskeligheder ved undervisnin
gens gennemførelse. For i modsætning til realafdelingen —
hvor et 3-årigt skoleløb altid er sikret ved samme skole — vil
et skoleskifte ofte indfinde sig for de børn, der fortsætter i
9. eller 10. klasse. Måske kan det undgås ved de større byskoler, men ved mindre skoler i byen og på landet vil det
være almindeligt —• i hvert fald i den nærmeste årrække.
Eksempelvis antages, at der er 3 samarbejdende skoler
A, B og C. A og B har 8. klasse, og C har både 8. og 9. klasse.
Såfremt børnene fra A og B ønsker at fortsætte i 9. klasse,
sker det ved overflytning til C. Nu er det et elementært krav
til al undervisning, at den skal være fremadskridende, såle
des at unødvendige overlapninger og gentagelser undgås.
Men dette elementære krav kan i det givne tilfælde kun op
fyldes under forudsætning af, at følgende forhold er tilgode
set:
a) at de nævnte skoler A, B og C har indbyrdes kontakt,
så de i store træk samarbejder om den fælles opgave, og
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b) at der fastsættes en vis slofmæssig opdeling i færdig
hedsfagene — med fornøden hensyntagen til disse klassers
betydelige elevmæssige spredning.
Det førstnævnte forhold må løses lokalt, mens en lempelig
trindeling nok må formidles centralt.

For realafdelingen har skolelovens virkninger i det korte
åremål, den har virket, ligeledes været konsoliderende. Før
1958 opfattedes mellemskolen med rette som folkeskolens
egentlige tilbud med hensyn til en fortsættende undervisning,
og som bekendt var presset mod denne afdeling stort, hvad
der blev til ubodelig skade for de mange børn, der hverken
havde særlig lyst eller evne for skoleformens noget teoretiske
arbejdspræg, men som på en eller anden måde havde opnået
adgangsbilletten — en bestået optagelsesprøve.
Vi er ved at nærme os den situation, da tilbudet om to
skolemæssigt jævnbyrdige afdelinger — en mere teoretisk
og en mere praktisk — er en realitet, og når dette sker, vil
den balance i skolebilledet være opnået, som så stærkt efter
lystes i 50’ernes skoledebat. Men den omstændighed, at bar
net i 14 års alderen har to acceptable valgmuligheder, der
atter er uddifferentieret i en række linietilbud, har bidraget
betydeligt til, at bestemmelsen om barnets fortsatte skolegang
kan tages mere besindigt og lidenskabsløst, end det var til
fældet under 37-loven. Ikke mindst i den udelte skole synes
der at være faldet ro omkring hele opdelingsspørgsmålet,
hvad formentlig skyldes, at både barnet og forældrene klart
erkender de skolemæssige forudsætninger efter barnets 7årige skolegang. Og den omstændighed, at erhvervslivet i
stigende grad er opmærksomt på værdien af arbejdet i 8.—10.
klasse, baner vej for det selvfølgelige synspunkt, at valg af
skoleform må afgøres ud fra barnets anlæg, evner og inter
esser — et synspunkt, der er såre vanskeligt at håndhæve i
en skole, der ved sit skoletilbud begunstiger en snævrere
kreds af eleverne.
I forbifarten skal nævnes et problem omkring udvælgelsen
til realafdelingen. Det er utvivlsomt rigtigt, at pigerne rent
skolemæssigt er drengene overlegne i 14-års alderen, og år-
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sagen hertil må findes i drengenes senere udvikling. Men
netop derfor vil det være betænkeligt, såfremt skolen opbyg
ger sin vurdering og sit skøn om barnets forudsætninger på
en snæver anvendelse af kvotienter og karakterer; denne
fremgangsmåde vil let føre til en skæv fordeling til fordel
for pigerne. At opstille en kvotient som udvælgelseskriterium,
når der er tale om børn, er lige så let som det er urimeligt.
Man foregøgler sig en fasthed og klarhed, som ved nærmere
eftersyn viser sig at være illusion og camouflage. Derfor ei
det rigtigt, når skoleloven fastslår, at her må skolens skøn
være afgørende, og denne opgave — at udøve dette skøn —
kommer skolen ikke uden om, hvor vanskelig og uønsket
den end kan være. Såfremt der viser sig tendens til oprettelse
af »pigeklasser« i realafdelingen, må disse forhold tages op
til nærmere overvejelse.
Det synes at være en normal foreteelse, at fagenes antal
kraftigt forøges, når en skolelov revideres, og fagopbudet i
58-loven kan nok virke foruroligende på læreren i den dan
ske folkeskole — ja, man må virkelig spørge, om disse mange
fag ikke sprænger både barn og lærer. Her slår vi formentlig
ved en afgørende svaghed i lovgivningsarbejdet omkring en
skolelov, idet de faglige krav har tilbøjelighed til i formule
ringen at fremtræde så kalejdoskopisk, at det volder den
største besvær i praksis at opbygge en helhed i arbejdet.
For sortseeren er her mulighed for megen pædagogisk
pessimisme, men ud fra de erfaringer, der er indhøstet i disse
år, kan der dog peges på en række bestræbelser for at op
bygge en sammenhæng og helhed i undervisningen. I denne
forbindelse kan det være nyttigt at standse ved de synspunk
ter, der efterhånden har fået en vis afklaring i diskussionen
om den fremtidige læreruddannelse, og hvor der centralt
peges på klasselærerfunktionen som det tyngdepunkt, hvor
om en kommende uddannelse bør dreje sig. Dette udelukker
naturligvis ikke en udbygning og videreførelse af linieud
dannelsen, hvor seminarieeleven udvælger sig et begrænset
antal specialområder, men tyngdepunktet i skolens arbejde
er den formidlende indsats, der får skolearbejdets mange
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mosaikbrikker til at samle sig i et mønster. Og på en ejen
dommelig måde genfindes disse synspunkter inden for et så
prosaisk arbejdsområde som skolebyggeriet. 1 1961 udfor
medes for første gang et egentligt byggeprogram for folke
skolen i publikationen »Folkeskolens byggeprogrammer« —
udarbejdet af undervisningsministeriets byggeforskningsud
valg og statens byggeforskningsinstitut — og i dette program
forudsættes ganske enkelt, at hvert alderstrin fra 1. til 10.
skoleår har sin »hjemmeklasse«.« I Undervisningsvejled 
ning II er indretningen af denne klasse nærmere skildret, og
tilstedeværelsen af rigelig arbejdsplads, arbejdsmateriale
(klassebibliotek m. v.) og arbejdsbord langs vinduesvæggen
understreger, at her er et velindrettet lokale til et mangeartet
skolearbejde, her er alt ens eget, her er arbejdsro og sam
menhæng, og her er mulighed for at opbygge et fællesskab
midt i den moderne skoles mangeartede virksomhed.
Det moderne samfund stiller skolen over for et stærkt
krav om forbedret uddannelse, men ikke mindst under ind
trykket af vor tids vældige tekniske kræfter erkendes det
mere og mere, at uddannelse og faglig indsigt kun er redska
ber, hvis egentlige betjening helt afhænger af de menneske
lige kvalifikationer hos den, der skal bruge disse redskaber.
I folkeskoleloven af 1958 er begge forhold erkendt. På mange
områder er der sket en udvidelse af uddannelsestilbudet, men
den største forpligtelse, som loven pålægger, er videreførelse
af en skole, hvor det først og fremmest drejer sig om den
rent menneskelige evne og vilje til at bruge det ret, som sko
len gav. Her stiller tiden sin barske udfordring til hjem og
skole i dag — på sin vis vel stærkere end nogen sinde — og
den endelige dom over folkeskoleloven af 1958 vil være af
hængig af, hvorvidt den gav mulighed for denne dobbelt
sidighed i skolegerningen. Men så hører lovens forpligtelse
også op, for loven er trods alt kun en ramme, og gerningen
inden for rammen skal gøres af os, der arbejder i skolen.
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DET FORMELLE

DET FUNKTIONELLE

Der ommøbleres i det danske skolehus! Men forandrin
gerne bliver ikke betydningsfulde, hvis vi ikke gør os klart:
Hvad er formålet med ændringerne?
Forbedringerne kommer ikke, fordi vi tilfører nye fag,
indfører nye lærebøger, anvender en anden karakterskala
og giver afgangsbevis til så godt som alle elever.
Letteste udvej er jo formelt at overtage del nye pr. autori
tet. Men en virkelig nyvurdering og et personligt engagement
opnås ikke, med mindre vi lærere gør os klart: Hvad er for
måle! med det, vi gør? Hvilken funktion har lærebog, arbejdsmappe, overhøring, prøve og alt det andet, vi omgiver
os med? Hvordan tjener hjælpemidler og metoder formålet
bedst?
Og som det næste. Har jeg modtaget udfordringen og fået
erkendelse af baggrunden for det arbejde, jeg står midt i,
hvordan lærer jeg så bedst mine elever at indse formålet med
hele indlæringen og oplæringen? Hvordan lære dem for
målet med hjælpemidlernes brug, meningen med at øve for
skellige arbejdsformer? Også de — eleverne — er jo vant til
at tage det meste af det, der tilbydes, pr. autoritet. Ofte gør
de oprør, vælger den letteste udvej, hvis de ikke kan indse
det formålsfyldte ved en situation.
Det formelle

De fleste lærere har vel oplevet den situation, at en elev i
en af de ældste klasser kommer op i »dagens lektie«. Stam
mende og ufuldkomment fremstilles den for de ret uinter
esserede klassekammerater. »Kom nu«, opmuntrer læreren,
»du kan jo godt!« men eleven vil ikke. Situationen er dybest
set formålsløs, idet de øvrige elever udmærket kender »da
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gens lektie«. Læreren har fortalt den i sidste time, og de
pligtopfyldende elever har læst i lærebogen hjemme — (evt.
på vej op fra frikvarter!)
Dersom man gav eleven en mere formålsfyldt opgave —
f. eks. hjemme at forberede referat af en tekst, der er ukendt
af klassekammeraterne, får situationen mening. Eleven kan
fortælle, og kammeraterne vil lytte.
Hvad er god undervisning?
Er delte så betydningsfuldt? Giver ikke den traditionelle
undervisning fasthed, effektivitet og solid faglig viden i sam
menligning med den såkaldte »frie undervisning«, som for
kaster lærebogens rettesnor og bygger på elevernes behov,
spontanitet etc.? Fører frihed ikke til planløshed, »huller« i
stoffet, spild af tid og kræfter med »klippe-klistre-arbejder« ?
Kort sagt: Pop-pædagogik, hvor »det egentlige«, det »at lære
noget«, drukner i alt det spændende?
Uden her at stille disse yderpunkter op som et »enteneller«, må det konstateres, at man ikke altid kan sætte lig
hedstegn mellem »effektiv indlæring« og »god undervisning«!
Elevens stoflige kunnen er på mange områder et meget
dårligt mål for hans egnethed senere i tilværelsen.
En effektiv, stærkt fagdelt undervisning fører ofte til, at
de enkelte faglærere isolerer sig og beskytter faget. De søger
at udnytte de få timer, som er tillagt dem, så effektivt som
muligt. Lektiegennemgang, hjemmearbejde med læsning af
lærebog og opgaveløsning, overhøring og prøver er midlerne,
som benyttes for at nå målet: eksamen, hvor den faglige
viden er genstand for bedømmelse.
At prøve eleven i ukendt stof, som viser, om de erhvervede
færdigheder kan benyttes i andre situationer, er først i de
seneste år ved at blive en del af vore eksaminers formål. 1 del
praktiske liv er det vel det at kunne anvende erhvervede
færdigheder i nye situationer, man mest har brug for.
Skal vi søge årsagerne til disse misforhold mellem skolens
krav og livets krav, er de vel bl. a. at finde i de stærke bog
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lige traditioner, som hersker i den danske skole. Fra universi
teternes opdeling i fakulteter, er faginddelingen ført ned i
seminarier, gymnasier, realskole og folkeskole.
Lærebøgerne bærer præg deraf. Stofligt bliver de tyndere
og tyndere i den »indskrumpningsproces«, som præger vejen
fra højere til lavere læreanstalt.

Udgangspunktet er livets krav
Folkeskolens bøger har heldigvis i de seneste år undergået
betydningsfulde ændringer, så tekst og illustrationer skaber
oplevelse og forståelse frem for udelukkende at angive den
viden man forventer lært i årets løb, men metodisk set ens
retter de fleste lærebøger stadig undervisningen i uhyggelig
grad.
Den metodisk uforsvarlige lærebog eksisterer stadig trods
tilførsel af register, film- og boglister. Når blot bogen stoflig
set er »på linie med Den blå Betænkning« anskaffes den og
benyttes som ledesnor for undervisningen frem i tiden. Har
bogen ydermere den egenskab at være billig, effektiv (dvs.
let at læse til eksamen efter) har den alle »gode« egenskaber,
og eksamen er fortsat de fleste steder en hukommelsesprøve,
hvor lærebogens stof angiver prøvens normer og krav.
Det reelle?

Vi skal jo skabe »skolen for livet« hedder det så kønt, hvis
vi da ikke skal stræbe imod, at »skolen er livet«, og en lære
bog kan jo højst genspejle livet!
For hvad nytter det, at vi lærer de unge samfundslærens
facts — effektivt, uden »huller« —, hvis vi ikke søger at
skabe et virkeligt demokrati i vor skole, i vor klasse?

Læreren, som egenmægtigt præger undervisningen time
efter time og med sin autoritære gennemgang af lærebogen,
sin omhyggelige planlægning af opgaver, hvis løsning er
forud bestemt af spørgsmålenes karakter, er vel ikke væ
sentlig forskellig fra den hr. Hitler, hvis diktatoriske indsats
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han gang på gang fremhæver som type på, hvad ensretning
kan føre til??
Sættes sagen på spidsen, må vi indrømme, at skolen ved
ensidigt at vælge den letteste opdragelsesmåde, hvor vi
voksne arrangerer, ordner, bestemmer, vælger og handler
for vore elever er med til at opdrage autoritære kræfter lige
fra hustyranner til oppustede embedsmænd og krakilske
driftsledere, forvaltere og svende på arbejdspladserne.
Over for dette må vi i skolen øve i samarbejde og med
ansvar. Dette gøres ikke ved lejlighedsvis at lade eleverne
skubbe bordene sammen og gentage det, vi voksne fejlagtigt
ofte gør i udvalg og kommissioner: vælger en autoritet til
leder, en »arbejdsbi« til sekretær og de øvrige til marionetter
i spillet.
Vi må i skolen »ofre« tid på, at eleverne ser formålet med
gruppearbejdet. Vi må ikke være tilfredse, når gruppen fore
lægger et pænt arbejdsresultat i form af en planche, en fæl
les mappe eller en mundtlig redegørelse, som bygger på en
enkelts arbejde og initiativ, på afskrift og kopi! Vi må lade
eleverne indse, at selv det arbejde, der tager sig bedst ud,
kan være blændværk. Derfor må gruppens medlemmer ikke
alene redegøre for arbejdets indhold — det stoflige, men for
klare, hvordan og hvorfor de kom til det resultat, som fore
vises. Det må ikke være en skam at erkende fejl og forklare,
hvordan man vil gøre arbejdet bedre næste gang.

»Er det godt nu, hr. lærer!«

Vi lærere har en erhvervssygdom: Vi er til stadighed på
jagt efter fejl og mangler, som vi påpeger og retter, uden at
gøre os klart, hvor megen skade vi reelt gør ved at rette en
mindre, formel fejl.
Ofte må vi være tilfredse, når en boglig »svag« elev er i
stand til i et »elevforedrag« at gengive en kort tekst fra et
let læsehæfte. Andre af klassens elever må vi stille langt større
fordringer til.
Den bogligt »svage« elev kan vi give selvtillid og muligvis
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få til at pålage sig el elevforedrag, hvor han fortæller om,
hvad han selv har set og oplevet eller fået fortalt af menne
sker uden for skolens mure.
Vi må lære vore elever først at føle tilfredshed, når arbej
det udføres som en detektivopgave, hvor planlægning af
fremgangsmåden er lige så vigtig som det at nå målet.
Vi må lære vore elever, at det at søge hjælp hos andre
eller gå til hjælpekilder er en naturlig ting i vore dages spe
cialiserede samfund.
Vi må lære vore elever, at opgaver med fordel kan løses af
et »team«, hvor arbejdet fordeles efter evner og interesser,
men hvor alle underordner sig helhedens krav.
Vi må lære vore elever, at selv om en opgave formelt er
afleveret til tiden og tilsyneladende er pæn, kan den reelt
være af ringe værdi, når den indholdsmæssigt eller arbejds
mæssigt har givet ringe udbytte.
For mig at se, står vi her ikke alene ved et skoleproblem,
men ved et samfundsproblem af stor betydning.
Formelt er alt i orden, når arbejdspladsens regulativ over
holdes, og værkføreren ikke får anledning til »al brokke sig«
alt for meget. Reelt ved alle, at der svindles med akkorder,
man »slører den« og »fusker« ind imellem.
Formelt befinder man sig som lærer godt på en skole, når
skemaet er behageligt, arbejdet går gnidningsløst, og eleverne
ikke giver anledning til andet end skik og brug. Reelt oplager
pædagogiske problemer de færreste punkter på lærerrådets
dagsorden.
Formelt er en time godt afviklet, når lektieoverhøringen
gik tilfredsstillende, når de skriftlige arbejder blev afleveret
til tiden af alle, når den nye lektie ikke gav anledning til
spørgsmål, læreren ikke omgående kunne svare på, når li
men ikke blev afbrudt af førsteklassen på etagen over (de
leger »Jeg gik mig over sø og land« i 4. time hver torsdag —
kristendomskundskab!), når ingen elev i klassen gav anled
ning til forstyrrelser og måtte isoleres etc. Reelt burde vi
lage os mere af den enkelte elev, planlægge timerne, så vi fik
mere variation i det metodiske, men vi må »skære hakkelse i
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døgnets rejsestald«, så længe vi har store klassekvotienter,
overtimer, dårlige lokaleforhold og hjælpemidler!?
Det formelle har gode kår. Vi ved det alle.
Eleven, som afleverer en skriftlig besvarelse i biologi, ser
med forfærdelse på læreren, når han påtaler stavefejl og
manglende orden. »Det skal vi jo ikke have karakter for hos
Dem!!«
I en skole på Amager bad læreren en censor trække de
såkaldte tværgående spørgsmål tilbage. »De står jo ikke i
bogen og er derfor ikke opgivet til eksamen«, var motiverin
gen. Spørgsmålet, som gav anledning til diskussion, hed:
»Hvad fortæller kort og egne iagttagelser dig om Amagers
geografi?«
Og hvis læreren lader hånt om den formelle lærebog og
hører eleverne i andet end det, som står i bogen, arbejder
med interessebetonet stof og selvstændiggørende arbejdsfor
mer, kan vedkommende måske få at vide, at undervisningen
er for tilfældig. Det »egentlige« forsømmes jo.
Det funktionelle

Vi må bort fra troen på, at undervisning er god, fordi den
formelt er i orden.

Vi må forlange, at vore elever lærer at benytte de færdig
heder og det stof, de har mødt i én situation, når de møder
lignende problemer under andre forhold.
Mens det formelle kendetegnes på, at lektien er lært for
lektiens skyld og opgaven løst for opgavens skyld (frem
gangsmåden ved indlæring og opgaveløsning underordnet)
lægger man i funktionel undervisning hovedvægten på, at
eleverne gennem arbejdet får forståelse. Eleven lærer selv at
finde vej, trænes i at vurdere egne evner og præstationer.
Dette indebærer naturligvis ikke, at læreren aldrig må stille
opgaver, angive fremgangsmåder og kritisere det færdige ar
bejde, men målet for vort arbejde må være det, som blev ud
trykt af en kollega, der beskrev et gruppearbejde i sin klasse
». ... og så følte jeg mig pludselig så overflødig!«
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Faget med det funktionelle sigte
I faget orientering har man de bedste muligheder for stof
ligt og metodisk at opbygge et indhold, som i sit sigte er
funktionalistisk.
Ingen faggrænser behøver at give anledning til stoflig ind
snævring, som fører til terperi af et snævert pensum.
Lærer og elever kan i samarbejde udvælge og planlægge
stof. Planen kan ændres, dersom aktuelle begivenheder eller
interessebestemt arbejde giver anledning hertil.
Ingen autoritær lærebog behøver at angive undervisnings 
stof eller ensrette arbejdsformer. Ordbog, atlas og klasse
bibliotek anbefales som de faste hjælpemidler, mens småhæfter, avis, radio- og fjernsynsudsendelser og ekskursioner
ved stofindsamling kan veksle med lærerens fortællen og
diskussioner.
Det er af største betydning, at man drøfter detaljer i arbej
det med eleverne — herunder formålet med indlæringen og
øver i selvkritik af det arbejde, som er udført.
Det funktionelle kommer stærkt frem i fagets målsætning,
som angives i tillæg II til Normer og Krav. Her står bl. a.:
»Faget orientering har til formål gennem arbejde med vir
kelighedsnære, almene stofområder hentet fra de unges egen
verden, fra aktuelle samfunds- og verdensproblemer, fra hi
storiske, geografiske og biologiske områder at opøve elever
nes evne til at orientere sig selvstændigt og i samarbejde med
andre«.
I kommentaren hertil står bl. a.:
»Væsentligt er det, at undervisningen sigter imod indle
velse og forståelse frem for udenadslæren, så eleverne gen
nem arbejdet får lyst til fortsat at orientere sig, selvstændigt
at lage stilling til akuelle problemer og aktivt at tage del i
anliggender af almenmenneskelig karakter«.
Hensynet til klassens standpunkt og den enkelte elevs ev
ner og interesser bør imødekommes såvel ved valg af stof
som arbejdsformer.
Faste stoflige normer og krav samt ensrettende lærebøger
anbefales ikke!
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Det har vist sig, at den frihed man i dette fag har givet
lærere og elever, har skabt interesse og fornyelse, hvilket må
ske bedst kan illustreres ved at citere en elevs spontane reak
tion på et spørgsmål om erhvervsorienteringens betydning.
Her gengivet efter hans skriftlige rapport:
»Mellem skolen og erhvervet er der et vist sammenhæng,
for i gamle dage lærte man lige at skrive, læse og regne en
lille smule, så skulle man ud og hjælpe på fars gård, og
senere selv have en. Men nu om stunder, lærer man dog en
hel del mere, tænk bare på orientering, hvis det var bare for
50 år siden, ville forældre hjemme sige, sådan noget vrøvl.
Tænk på erhvervspraktik, hvilken glimrende ide, tænk
hvis man kom lige ud i erhvervet efter skole engang. Man
kommer i lære som skræder. Når man har været der et halvt
år opdager man, at det ikke interesserer en et kuk, så er del
jo helt tosset, hvis man vil skifte job. Derfor er det en mæg
tig idé, at man kommer ud her i 8 dage. Man kan selvfølge
lig ikke lære alt om erhvervet, men man kan da se, om det
er det, man vil være«.
Prøvespøgelset
Tilbage står det spørgsmål, som burde være af ganske
underordnet betydning, men som ofte blæses op til mål og
formål for hele undervisningen: Hvad med den statskon
trollerede prøve?
Lægger man det funktionelle synspunkt som grundlag for
undervisningen i orientering, må prøven også arrangeres, så
eleverne får lejlighed til at vise, i hvor stor udstrækning de
kan anvende de færdigheder og det stof, undervisningen har
øvet dem i.
Prøven kan tilrettelægges, så eleverne viser, at de kan sætte
sig ind i et ukendt stof.
Prøvelokalet er elevernes sædvanlige arbejdsrum, hvor
man kan benytte de hjælpemidler, som anvendes i den dag
lige undervisning. Eleverne kan — når forberedelsestiden
tillader det — hente oplysninger uden for skolens mure, og
samarbejde er tilladt. Under forelæggelsen skal eleven ikke
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alene redegøre for det indsamlede stof, men også for den
fremgangsmåde, som er valgt ved indsamling og udarbej
delse af rapporten.

Skolens krav — livets krav
Skal vi skabe et nyt fag, som sigter mod, at skolen er en
del af det liv, eleverne står umiddelbart overfor at skulle
prøve deres evner og kræfter i, må vi opbygge en undervis
ning og en prøve, som så realistisk som muligt gengiver livets
kår. Det nytter ikke, vort arbejde præges af tilfredshed med
det formelle, så undervisning og prøve reelt er blændværk
og ensidig opøvelse i enkelte, let lærte færdigheder.
Har vi muligheder for at gennemføre en undervisning efter
dette sigte? Kan vi lærere og vore elever honorere disse
krav? Var eleverne ikke bedst tjent med, at vi nøjedes med
at ... .
Jo, men bedst tjent med, at vi lærer dem det, de har brug
for, når lektien forlængst er glemt, lærebogen forældet og
brændt: evnen til at forstå sig selv og andre, lære at leve og
arbejde blandt mennesker og for mennesker.
Perfektionisme opnås aldrig i dette fag, men vi kan måske
hjælpe lidt på vej mod et fjernt mål, hvor vore elever er
usikre og søgende mod at forstå sig selv og den verden, de
og vi lever i. Det er det reelle udgangspunkt!

Svend Aage Petersen,
Hørsholm

Dogepaladset og
Markus kirken

Året, der gik
Ved et aftenselskab for nogle år siden tog værten, der gerne
ville gøre det godt for sine gæster og vist også ønskede at
vende deres tanker i en bestemt retning eller dog i det mind
ste sørge for, at der efter det gastronomiske indslag ikke
skulle »fattes sindet et passende måltid«, en lille bog i hånden
og sagde, at nu ville han læse et stykke. Da han efter oplæs
ningen følte det nødvendigt at bryde den tavshed, der fulgte,
og måske i fornemmelse af at have været nær ved den bløde
rabat søgte en passende kommentar, fandt han kun et for
legent: Ja, det var bare sådan et lille stykke!
Selv om jeg ikke skal være vært for en aften, men kun i
de minutter, det tager læseren at komme igennem, hvad jeg
kan fortælle om årets gang på O. S., føler jeg mig i en be
slægtet situation. Ganske vist er det ikke mig, der bestemmer
indslagene, jeg skal ikke hitte på, bare registrere, men det er
dog en kendsgerning, at begivenhederne tager farve af de
øjne, der ser dem. Desuden er ethvert menneskes synsfelt
begrænset, og en går let henover, hvad en anden tillægger
stor vægt. Der kunne tales meget om bemyndigelsesloven og
dens forventede afløser. Eller om seminariebyggeriet. Hvad
det sidste angår, henvises interesserede til dagspressen eller
til studier i marken (Provstegårdens jorder, Bolbro). Her
skal berettes om dagliglivet i det gamle hus på Hjallesevej.
Vi fylder godt i klasseværelserne og på gangene, i kahytten
og på lærerværelset. Vi sidder tæt, når vi er bænket, både
her og der. Luften er tit til at føle på og varmen ikke til at
bortforklare, og lukker man op til gaden, er der andre
gener. Civilisationens benzindrevne rullestole er ikke just
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Det jubilerende seminariehold fra 1939

lydløse. På den anden side er vist motorstøjen og den dum
pe klang fra gearkasserne liflige lyde i mangt et øre, og
adskillige, elever og lærere, glæder sig over at kunne bidrage
til denne samfundets velstandsmumlen, når klokken har lydt.
Den gamle degnetype er en saga blott, han der gik på sine
ben og anså nøjsomhed for et gode i sig selv.
Han gjorde måske en dyd af nødvendigheden, men nøj
somhed og nøjsomhed er to ting. Overflod på legetøj frem
kalder ikke nødvendigvis et overmål af fantasi. Desværre,
kunne man mene, for så var det der, man skulle sætte ind.
Hvad det gælder om er naturligvis at tage imod udfordringen
fra tingene, der står til rådighed, rigeligt eller mangelfuldt.
Det gjorde Georg Knudsen. Arbejdet på seminariet var hans
liv, og, som han selv engang sagde, et herligt liv. Han gav
sig selv, sled sig op, er det bleven sagt, men dette sidste
udtryk har en forkert biklang, for han elskede sit arbejde.
Han måtte lægge det fra sig et halvt års tid før sin død.
Den 1. marts gik skolens flag på halv, og ved morgensangen
gav rektor meddelelse om, al Georg Knudsens strenge syge
leje var forbi. Rektor talte varme og rammende ord om hans
trofasthed og retfærdighedssans. Han var altid elevernes
forkæmper ved lærermøderne (hvad kollegerne vil kunne
bekræfte). I børneskolen talte forstander Caspersen om hans
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livslange indsats. Georg Knudsen blev begravet den 7. marts,
og mange gamle elever var mødt for at tage afsked. Det
blev sagt her: Han henfaldt ikke til selvmedlidenhed, men
så situationen i øjnene og beskikkede sit hus.

Hans fag var fysik, matematik og regning. Som regne
lærer var han helt enestående. Hans talrige elever mindes
ham med glæde og respekt, og det samme gør hans kolleger.
G. K. var en hædersmand. Hans timer overtoges af fru Betty
Hansen, C. M. Toft og Sv. Aa. Jørgensen.

I seminarielivet er arbejdets daglige brød det vigtigste, men
mennesket lever ikke af brød alene. Kontakten med omver
denen og samværet om andre ting kommer her i betragtning,
rejser, gæster, fester. I dagene 6.—12. januar havde Lille
koret en ualmindelig vellykket turné i storhertugdømmet
Luxembourg, et lille, indtagende land. Besøget var kommet
i stand takket være et af korets medlemmer, der har nære
kontakter i landet. Koret gav koncerter i Diekirch og Echter
nach og gjorde adskillige interessante ture, aflagde bl. a. et
besøg på de vældige stålværker i Dudelange. Den venlige
modtagelse på rådhusene i Vianden og i den gamle kulturby
Echternach af de respektive borgmestre glemmes sent af
deltagerne. Den charmerende blanding af fransk og tysk
kultur gav en en fornemmelse af, at man befandt sig midt
i Europa.

1 .—10. marts gjorde IV kl. under ledelse af adjunkt Jens
Kolmos en overordentlig udbytterig rejse til Østtyskland
(DDR) på invitation af »Deutsch Nordische Gesellschaft«,
formidlet af en af klassens elever. Primært var det en pæda
gogisk tur med besøg på seminarier, skoler og ungdoms
huse (Freie Deutsche Jugend). Man blev indkvarteret på et
førsteklasses hotel i Østberlin, overværede forestillinger i
Bert Brecht-teatret, i Statsoperaen, aflagde besøg på Leip
zigermessen og i »Tysklands første socialistiske by«, Eisen
hüttenstadt, samt i Frankfurt an der Oder. Hertil kom en
afstikker til Frederik d. Stores Potsdam med »Sans Souci«
og som modsætning et besøg i Hitlers KZ-lejr »Sachsenhau
sen«, et gribende og dystert minde. I Berlin føltes stemnin
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gen trykket, men iøvrigt virkede DDR ikke som nogen politi
stat. Overalt blev man meget gæstfrit modtaget, og fortræf
felige tyske ledsagere bistod på den veltilrettelagte tur. Ak
tuel historie anskueliggjort.

Va’mæ’kulturen, lød engang et spørgsmål, der har større
aktualitet end nogen sinde. På O. S. har vi et kulturudvalg,
og i elevbladet »Vinduet« får dette udvalg af og til på ho’det.
Et tilbageblik på årets fællestimer synes at bekræfte udval
gets ret til på dette felt at afvise kritikken samt til at hævde,
at det jo ikke alene kan tegne kulturlivet. Hør engang. Over
lærer Peter Andersen har fortalt om Danmarks Lærerfor
ening og dens stilling til læreruddannelsen. Anna Sophia
Seidelin førte livsnær tale om »Folkeeventyr«, som hun med
aspekter til fortid og nutid placerede midt i menneskelivet.
Helle Hjortlund causerede om moderne maleri i tilknytning
til en udstilling, som Galleri Westing i nogen tid havde udlånt
til seminariet. Fru Hjortlund besvarede ikke de mange
spørgsmål, der meldte sig hos tilhøreren: Hvorfor skal ung
dommen (og alle de andre) udvikle kritisk sans på alle mu
lige områder, men specielt overfor kunst være åben, lade sig
påvirke, forholde sig modtagende og opgive »ungdoms-seni
liteten«? Styrer kunsten ligesom videnskaben helt sig selv,
er den ubetinget en erkendelsesproces, der fører til sand
heden, er den en slags samvittighedens røst — en sokratisk
»daimon«, eller kan den være dæmonisk i moderne forstand?
I hvor høj grad udtrykker kunstneren sin tids grundhold
ning til tilværelsen, i hvor høj grad er hans kunst selvud
foldelse, der kun kan interessere samtiden i samme grad,
som den rammer noget alment? — Universitetslektor Tage
Hind talte om moderne dramatik og citerede: Det er ikke
dramaet, der er absurd, livet er absurd.
Den desorienterede får trøste sig med Niels Bohrs tese: Det
modsatte af sandhed er klarhed.
Der var mere endnu. Fru Illemann Feder læste op, fhv.
minister Starcke talte om Danmark i verdenshistorien og
socialdirektør Toftgaard om børneværn og skole. Under
visningsminister Helveg Petersen fortalte om lovgivningen
38

vedr, undervisning og uddannelse. Alle bør have mulighed
for opstigning gennem de forskellige former til den højeste
uddannelse efter deres evner. Denne bevægelighed er et ho
vedpunkt, sagde ministeren. Adjunkt Peter Mathiassen talte
om sin rejse i Sovjetunionen og viste billeder derfra.
Blandt seminariets gæster skal også nævnes en »Mormon
kvartet«, 4 sympatiske unge sangere plus en pianist, som i
begyndelsen af året aflagde besøg. De nøjedes dog med at
lade deres fortræffelige sang tale deres sag.
Vor gamle bekendt, rektor Forsander fra Ekenäs i Finland,
gæstede i maj seminariet med en studenterklasse, og senere
på året satte 15 seminarieelever fra Stockholm i nogle dage
deres præg på skolen.
Så kommer vi til skolefester og -arrangementer. Fastelavns
festen for børn og voksne fik et vellykket forløb. Ism præsen
terede en kvik og fornøjelig »Aksels fødselsdag«. Forårs
koncerten i april var stærkt præget af elevernes egen indsats,
og tilhørerne syntes at finde behag i denne mere uhøjtidelige
fagon. Børneskolen havde sin traditionelle udflugt til Nyborg
i det mest strålende vejr.
I juni dimitteredes 69 lærerinder og lærere, og de blev
fulgt til dørs med taler og musik. Ved denne lejlighed tog
seminariet afsked med sin mangeårige lærer i litteratur og
musik, Poul Petersen. Han knyttedes til seminarium og bør
neskole allerede i 1916. Han har anciennitet som seminarie
lærer fra 1920 og var på dette tidspunkt Danmarks yngste.
Nu blev han rigt hædret og begavet. Rektor takkede for tro
fasthed i arbejdet og for uforstyrreligt godt humør. Skole
inspektør Ovesen og overlærer Emil Petersen såvel som kol
legernes repræsentant, lektor Melson, og elevrådsformanden
talte. Poul Petersen takkede og mindedes svundne tider, tid
ligere rektorer og gamle elever. Han udtalte gode ønsker for
seminariets trivsel og håbede, at eleverne måtte finde glæde
og trøst ved beskæftigelse med musikken.
Børneskolen, hvis nedlæggelse var blevet bestemt på et be
styrelsesmøde i januar, begyndte efter ferien med 7 klasser,
seminariet med 12. Som lærer i geografi og naturhistorie er
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ansat J. Wegner Friis, Nyborg. Rektor Gunner Rosholm bi
står med undervisningen i psykologi.
Efterårssemestret er den bedste arbejdstid, det går hur
tigt. III kl. fik dog tid til at opføre Kjeld Abelis »Anna Sophie
Hedvig« i John Lotzfeldts instruktion. Stykket virker stadig
aktuelt. Under hensyn til pladsforholdene var det traditio
nelle kaffebord med påfølgende dans aflyst, det samme var
tilfældet ved julefesten, ligesom velkomstfesten for de nye
elever holdtes »udenfor hjemmet«.
Julekoncerten var væsentligt lagt i hænderne på Lillekoret.
Dens sidste halvdel udgjorde det gamle Hyrdespil, som forud
for denne aften havde haft 4 fremførelser i fynske kirker.
Og nu er vi ved den eneste tid på året, hvor homo sapiens
så at sige tager sig selv ved hånden og indrømmer, at også
han/hun har været barn engang. Kommercielt postyr, lyder
det fra en kant, nedslidte traditioner, fra en anden. Glæde
og glædes, mener andre. Så sluttede året med børns og
voksnes dans omkring juletræet i gymnastiksalen. En og an
den skal nok have følt lidt vemod ved tanken om, at det var
sidste gang. Og her slutter også mit lille stykke.

Johannes Nielsen.

Stav is d ved Næsby

40

Regnskab for Odense Seminariums Elevforening 1963
INDTÆGT
Beholdning fra 1962 ..............................................................
Medlemsbidrag ....................................................................
Legatkonto ...............................................................................
Renter .......................................................................................

2.466,46
4.198,20
1.082,50
77,34

Ialt...........

7.824,50

UDG 1FTER
Kuverter til årsskriftet m. m..................................................
Befordringsgodtgørelse i forbindelse m. kassererskiftet
Rigstelefon ...............................................................................
Postgirokontoret......................................................................
Adressering af ca. 600 kuverter .........................................
Årsskriftet, klicheer, oms m. m............................................
Porto ved udsendelse af årsskriftel ................................
Kasserer- og sekretærløn .....................................................
Opmærksomheder ..................................................................
Stempel .....................................................................................
Indbetalingskort med påtryk m. m....................................
Kuverter og frimærker til rykkerbreve............................
7 legatportioner å 200 kr........................................................
Gebyr til postgirokontoret .................................................
Beholdning 31. december 1963 .........................................

107,10
30,00
5,40
2,00
20,00
3.132,38
169,60
200,00
121,50
16,08
46,50
73,93
1.400,00
1,06
2.498,95

Ialt...........

7.824,50

Af foreningens beholdning er 1500 kroner opført på en særlig
malerikonto.
LEGATKONTOEN
Tidligere indbetalt.......................................... 19.557,32
Indbetalt i 1963 ..............................................
1.082,50

20.639,82

Tidligere udbetalt ..........................................
Udbetalt 1963 ................................................

24.575,00

23.175,00
1.400,00

Odense, den 31. december 1963.
J. O. Solgård.

Regnskabet for 1963 er gennemgået og fundet i overensstem
melse med bilag, postkonto og sparekassebog. Kassebeholdningen
ved udgangen af december 1963 var til stede på den anførte måde.

Ringe, den 4. januar 1964.
II. Damgaard Pedersen.

Odense, januar 1964.
Sv. Jørgensen.
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Meddelelse fra kassereren
Trods kontingentforhøjelsen skete der kun en ringe stig
ning i foreningens formue i løbet af 1963, idet udgifter til
trykning af årsskriftet steg med ca. samme beløb, som det
forøgede medlemskontingent indbragte. Der er dog begrun
det håb om, at formuen kan øges i indeværende år, så for
eningen i fremtiden ikke må vente på de første indbeta
linger for at kunne klare de store udgifter ved årsskriftets
trykning og udsendelse.
Alt for mange medlemmer glider ud af foreningen, fordi
de glemmer at underrette kassereren om deres nye adresse.
Det er især de yngste årgange, der i stort tal skifter bolig,
hvorfor frafaldet er størst her. I år er der udsendt »ryk
kerbreve« til 287 eller knap en trediedel af alle medlem
mer. Postvæsenet har returneret ca. 50 af disse breve med
angivelse af ny adresse, hvorved en stor del heraf må anses
for at være bevaret som medlemmer. Det er min opfattelse,
at mellem 75 og 100 medlemmer sidste år ikke fik tilsendt
årsskriftet, fordi de havde glemt at meddele adresseæn
dringer. Ved at ændre udsendelsesformen vil postvæsenet
i fremtiden returnere forsendelser med forkert adresse og
samtidig anføre den nye, men jeg må alligevel indtræn
gende opfordre Dem til at sende kassereren en kort meddelse, dersom De skifter bopæl.
Jeg har i årets løb fået underretning om 4 medlemmers
død, 13 har udmeldt sig og 26 er slettet på grund af ukendt
opholdssted eller restance, ialt en afgang på 43 medlemmer.
65 nye er kommet til, så medlemstallet nu er 889.
Kontingentet er mindst 5 kroner. Sidste år var en gam
mel kliche, der angav kontingentet til 4 kroner, desværre
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fejlagtigt trykt sammen med regnskabet, og der var derfor
temmelig mange, der i god tro sendte 4 kroner i stedet for 5.
Adskillige medlemmer sender dog mere end mindstebelø
bet. En ganske særlig trofasthed og offervilje er udvist af
en tidligere elev fra Forskoleseminariet. Hun har gennem
årene indbetalt ikke mindre end 2205 kroner.
Jeg siger tak for året, der gik, og især takker jeg for de
mange personlige hilsener på bagsiden af modtagerkupo,
nen.
Med venlig hilsen
J. O. Solgård.

Gammelt Stabbur ved Vikersund
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Bestyrelsen
Aage Ovesen, form., Paludan Müllersvej 14, Odense, tlf. 12 94 50.
Poul Løndal-Nielsen, Engelshøjgade 10, Sønderborg,
Hf. (044) 2 1G 65.
Alfred Thierlein, redaktør, Set. Knudsgade 9, Odense, Hf. 11 78 57.
Fru Toma Kragh, Årup.
Jens Ove Solgaard, kasserer, Hunderupv. 185, Odense, Hf. 12 94 63.
Fru Ester Krage, Fasanvej 2, Hårby, Fyn, Hf. (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.
Lotzfeldt, John, seminarielektor, Hybenvej 49, Hjallese.
Møller, Inger, seminarielektor, Munkerisvej 27, 2. sal tv., Odense.
Møller, Niels, frue, Kragsbjergvej 88, Kollektivhuset, Odense.
Kolmos, Jens, seminarieadjunkt, Skovløkken pr. Otterup.
Hammer, Poul, seminarielektor, Ulrikholmsvej 2, Odense.
Melson, Holger, seminarielektor, Rollosvej 14, Odense V.
Nielsen ,Johs., seminarielektor, Helgavej 13, Odense.
Okby, Karen Margrethe, seminarieadjunkt, Blåbærvej 82, Hjallese.
Toft, C. M. seminarielektor, Klokkevænget 1, Næsby Fyn.

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, Odense V.
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.
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.
191b, oktober
Lund, R., frk., Lahnsgade 7, Odense.
Vestergård, Dorthea, frue, Stenosgade 8, Odense.

191b, juni
Cleeman, N., frue, Hejring, Hobro.
1915, juni
Hansen, Bernhard, skoledirektør, Parkvej 23, Fåborg.
Kleeberg, Johs., de Mezas Vej 5, Fredericia.
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., Centralskolen, Fejø.
Andersen, II. E., Friggasvej 1, Roskilde.
Christensen, K., frk., Klokkestøbergade 2, 1. sal, Slagelse.
Jensen, Simon, skoleinspektør, Skive.
Bjørn-Jeppesen, A., Hyllinge.
Madsen, O., Møllervej 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., viceskoleinspektør, Sadolinsgade 105, Odense.

1911, juni
Poulsen, Ingeborg, frue, Engha vevej 11, Svendborg.

1918, juni
Christensen, C., frk., Nyborgvej 49, 1. sal, Odense.
Madsen, Sv. L., skoleinspektør, Lindealle 13, Korsør.
Nielsen, Age V., skoledirektør, Vibevej 21. Fredericia.
Ravnløkke, H., Biilowsvej 24, Odense.
1919, april
Larsen, E., frk., Vithen skole pr. Hadsten.
1919, juni
Andersen, V., Husby, Ejby.
Dalgård, Johs. Pedersen, viceinspektør, Vojens.
Grytter, R. M., sanginspektør, mag. art., Kvædevej 50, Virum.
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Hansen, Anna, frk. seminarielærer, Colbjørnsensvej 4, 1. sal, Odense.
Hansen, Marie, frk., Svanninge Skole, Millinge.
Jensen, Svend, skolebestyrer, Otterup.
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.
Pedersen, David, »Lykkebo«, Gretevej 22, Fredericia.
Svane, Lilly, frk., Hannerupgårdsvej 6, Odense.
Sørensen, Søren, Ullerslev.

1920, november
Nielsen, Petra, frue, Lindelse st., Langeland.
1921, juni
Christoffersen, Marie, frue, Gudbjerg, Sydfyn.
Fokdal, Ellen, frk., Bredekilde, Kalundborg.
Hansen, Marie, frk., Freltofte Skole, Årslev.
Knudsen, Thorvald, Søndre Sogns Klokkerkontor, Viborg.
Nielsen, Viggo, Ulfborg.
Palle, Viggo, Søndenbro pr. Bagenkop.
Ramlau, Ellen, frue, Høve præstegård, Dalmose.
1922, april
Christiansen, Ellen, frk., Forskolen, Fjenneslev.
Davidsen, Antonie, frue, Højslev kirkeby, Højslev, Jylland.
Hansen, Henriette, frk., Orte, Bred.
Jacobsen, Asta, frue, Nordskov, Guldbjerg.
Lund, Asta, frue, Skovby, Ærø.
1922, juni
Hansen, S. Skov, Rønnedevej, Fakse.
Jensen, Signe, frk., Norgesgade 5, 3. sal, Esbjerg.
Jørgensen, Jørgen, Bred.
Larsen, Anton, skoleinspektør, Verninge.
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.
1923, oktober
Jensen, Marie, Veddum.
Frantzen, Lydia, frue, »Bakkebo«, Ebberup.
Holm, Inger, frk., Bislev, Nibe.
Nielsen, Gerda, frk., Bakkevej 2, Stenlille.
Pedersen, Gudrun, frue, Sadolinsgade 107, Odense.
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1924, juni
Andersen, H. M., Kirke Flinterup, Sorø.
Andersen, Svend Børge, Åsum, 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

Ägård, Laura, frue, Ottestrup Skole, Slagelse.
Andersen, Karen, frk., Havdrup.
Gregersen, Anna, frk., Pjedsted.
Rasmussen, Valborg, frue, Rubjerggård, Farstrup.
Jensen, Anna, frk., Gedved, Horsens.
Kristensen, Frida, frk., Brovst.
1925, juni

Holm-Petersen, Ellen, frk., Godlhåbsgade 50, Odense.
Jensen, Johs., Søndermarksskolen, Fredericia.
Madsen, P. G., Nørre Allé 20, Strib.
Pedersen, Anna, viceskoleinspektør, 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., forstander, Oehlenschlægersvej 51, Odense.
Christensen, Martin, Møllevej 22, Vrå.
Hauge, Kamma, frue, Sonnerupvej 49, Brønshøj.
Jacobsen, Kaj E., stadsskoleinspektør, Hornbæk.
Larsen, Thorvald, Brenderup.
Lystrup, Ebba, frk., Grænge.
Nielsen, Axel, skoleinspektør, Østergårds Allé 7, Fruens Bøge.
Rasmussen, Ellen, frk.. Jagtvej 219 g3, København 0.
Andersen, Louise, frue, Sallinge, Højrup.
1926, oktober
Christoffersen, Ingeborg, frk., Wedels Vænge 13, Hillerød.
Hansen, Alma, frk., Højrup.
Kvorning, Erna, frue, Fruevej 131, Nykøbing M.
Blåbjerg, Viola, frue, Mollerup, Nykøbing M.
Olsen, Edith, frk., Ølsted, Sj.
Clausen, Karen, frue, Skovbovænget 9, Roskilde.
Sandager, Anne, frk., Nørre Longelse, Spodsbjerg.
Kremmer, Marie, frue, Fodslette, Humble.
Westergård, Eva, frue, 0. Sundby, Ålborg.
1927, juni
Almlund, Aksel, Karrebæk pr. Karrebæksminde.
Andreassen, Caroline, frk., Åsen, Nexø.

47

Bagger Jørgensen, Jørgen, forstander, »Prøven«, Vanløse.
Garbøl, Thorvald, Duevej 20s, Kbhvn. F.
Hauge Ib, Sonnerupvej 49, Brønshøj.
Bagger Jørgensen, frue, »Prøven«, Vanløse.
Mogensen, Knud, Tranekær.
Nielsen, Axel E., skoleinspektør, J. H. Wesselsvej 18, Viborg.
Nielsen, Noomi, frk., Strandvej 12, Allinge.
Nielsen, Thyra, frk., Koed, Kolind.
Petersen, Cilius, viceskoleinspektør, Pr. Haralds Allé 8, Fruens Bøge.
Petersen, Anna, frue, Pr. Haraids 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., Tommenip, Knarreborg.
Nielsen, Marie, frue, Østerbro 51 st., Odense.
Nielsen, Mathilde, frk., Aalsø pr. Grenå.
Eriksen, Ingrid Wisbech, frue, Lysgård, Skelhøje.
1928, juni
Hansen, Hans, K. Gemal, Helnæs pr. 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, skoleinspektør, Ibsensvej 4, Odense.
Knudsen, Karen E., Horne F.

1929, juni
Larsen, Henry, Ølby pr. Køge.
Lyngdal, Gudrun, frue, Humlevænget 3, Nyborg.
Brodersen, Emmy, frue, Mellem vangsvej 10, Espergærde.
Skou, Ellen, frue, viceskoleinspektør, Nyborgvej 113, Odense.
1929, oktober
Kjærsbo, Esther, frue, Munkebo Møbelfabrik, Munkebo.
Rasch, Ingeborg, frue, Bygmarken 34, Søborg.
Knudsen, Johanne, frk., Skytteparken 10, Tarup, Odense.
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.
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Madsen, Otto, Holmbladsvænget 2, København S.
Keldberg, Kaj, »Soltoft«, Middelfart.
Pedersen, Amalie, frue, Nørrevænget 16, Odense.
Schwaner, Knud, skoleinspektør, Mads Hansensvej 5, Odense.
Søgård-Hansen, Leo, Uffesvej 17, Århus C.
1931, april
Jacobsen, Martha, frk., Hårslev, Gamby.
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, skoleinspektør, Langelinie 80, Odense.
Juel-Hansen, Cai, Ny Vestergade 21, 4. sal, Odense.
Ludvigsen, Alfred, Slolsvænget 22, Slagelse.
Pedersen, Chr. Damgård, Solvænget 3, Assens.
Pedersen, P. Thyregod, Mosegårdsvej 77, Odense.
Pedersen, Svend, Kavlslund, Ribe.
Pedersen, Ester, frue, Høeghsmindepark 11, 1. sal, Hellerup.
Møller, Inger Egede, frue, Sadolinsgade 32, Odense.
1932, juni

Andersen, Henning B., skoleinspektør, Tyge Rothesvej 30, Odense.
Andersen, Johs. Winther, viceinspektør, Korinth.
Bang, Inger, frk., Carl Lundsvej 10, Odense.
Christiansen, Karen M., Bernstorffsvej 6, 2. sal, Odense.
Jørgensen, Niels Lau, Jordbærvænget 23, Bagsværd.
Jørgensen, Carl, skoleinspektør, Niels Jespersensvej 13, Kbhvn. F.
Jørgensen, Kaj, Nørre Højrup, Skamby.
Kringelum, K. E., skoleinspektør, Hirtshals.
Larsen, Carl Chr., viceinspektør, 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., Dalen 12, Esbjerg.
Havndrup, N. L., Rørup, Årup.
1932, oktober
Mortensen, Nanna E., frk., Brøndsted skole, Pjedsted.

1933, juni
Andersen, Hans J., Gislev.
Christiansen, Erik, Kornvej 13, Tarup, Odense.
Hansen, Else, frk., Hunderupvej 91, Odense.
Lottrup, Thorkild, Jegindø Skole, Hvidbjerg.
Pedersen, Arne, Høeghsmindeparken 11, Hellerup.
Due Larsen, Bodil, frue, »Rosenhøj«, Ålsgårde.
Romose, N. A., Allégade 80, Odense.
1934, maj
Jørgensen, Astrid, frue, Sneslev.
Hansen, Inger, frk., Bellinge.
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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, viceskoleinspektør, 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., Stationsvej 21, Stenstrup.
Markvardsen, Else, frue, Landet pr. Svendborg.

1936, juni
Gaspersen, Johanne Renata, frue, Oehlenschlægersvej 51, Odense.
Hendriksen, Valborg, frue, Stockflethsvej 1, Odense.
Hansen, Valdemar, Ravnebjerg Skole, Holmstrup.
Jørgensen, Chr., Skolevej 19, Næsby.
Nellemann, A. H., Kastanieallé 10, Kolding.
Nielsen, Hans David, skoleinspektør, 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.
Christensen, Harry, Ahlefeldtsvej 15, Odense.
Johansen, Arne, Glamsbjergvænget 2, Odense.
Ovesen, Åge Barkholt, skoleinspektør, Paludan Miillersvej 14, Odense.
Pedersen, Harald Damgård, Søvej 1, Ringe.
Rasmussen, Hans Lindeskov, Brorsonsvej, Løgumkloster.
Nielsen, Ejner Th., skoleinspektør, Løgstrup centralskole, Løgstrup.
1938, juni
Christensen, Ruth, frk., Skibby.
Esbjerg, Johanne Marie, Østrupvej 31, Odense.
Elbøll, Ingeborg, frue, Eckersbergsvej 40, Odense.
Thårup, Carlo, Bruuns Alle 5, 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.
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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., viceskoleinspektør, 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 89, Ålborg.
Jensen, Inger Voklum, 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, Kellers skolehjem, Brejning.
Rasmussen, Bodil, frue, Maskinfabrikken, 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, Skolevej 6, Hårby.
Bertelsen, Knud, Symfonivej 8, Herlev.
Hansen, Jean, Humlevænget 52, Nyborg.
Hansen, Per Mogens, seminarierektor, Odense.
Pedersen, Gerda, frue, Borgmestervænget 19, Kolding.
Jøhnk, Karen, frue, Richtersvej 2, Silkeborg.
Jøhnk, Mogens, Richtersvej 2, Silkeborg.
Pedersen, Kirstine, frue, Dømmestrup skole pr. Fangel.
Larsen, Johannes, Skovsgårde, Nymark.
Myram, Kelh, 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, Bogø.
Rasmussen, Kjeld, Dr. Olgasvej 36, Odense.
Bjerre-Stiirup, Else, Bystævnevej 43, Odense V.
Talleruphus, Johannes, Ulrikholmsvej 22, Odense.

51

1942, marts
Andersen, Ella, frk., Turup.
Lolk Jensen, Barbara, frue, St. Darum, Bramminge.
Nilsson, Karen, frue, Svogerslev skole, Roskilde.
1942, juni
Christiansen, Jobs., Nordvangsvej 1, Randers.
Geckler, Knud, Frederiksgade 10, Slagelse.
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, Odense V.
1943, juni
Andersen, Jens Vagn, Ole Borchsvej 33, Valby.
Andersen, Erna Råe, frue, Sætting Strandvej 7, Svendborg.
Gøbel Poulsen, Erik, Kongevejen 154, Helsingør.
Hansen, Hans E., Nyborgvej 49, Odense.
Riinitz-Larsen, Bente, frue, Carlsen Skiødtsvej 68, 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, seminarielektor, Overmarksvej 16, Kolding.
Nielsen, Hakon, Mariavænget 12, Hjallese.
Nielsen, Thorkild, viceskoleinspektør, Æbeløgade 3, Bogense.
Banke, Bodil, frue, Mogenstrup, Lov.
Petersen, Erik Friis, Randalsvej 34, Fredericia.
Gøbel Poulsen, Ebba, frue, Kongevejen 154, Helsingør.
Djurså, Marie, frue, Skolen, Strib.
Nielsen, Svend Åge, Bækskov, Marslev.
Hansen, Kristian, H. J. Poulsens Allé 27, Fruens Bøge.
Ovesen, Vagn Barkholt, Kaningårdsvej 13, Virum.
1944, marts
Holm, Ulla Colberg, frk., Reerslev, Hedebusene.
1944, juni
Hadrup, Gorm, Lunasallé 11, Esbjerg.
Hansen, Poul Banke, Hjulby pr. Aunslev.
Juhl-Hansen, Viggo, Krogsbølle, Otterup.
Lindegård, Ellen Margrethe, frue, Kivsmose, Knarreborg.
Larsen, Jørgen Peter, Haraldsted skole, Ringsted.
Lund, Carl, Fourfeldtvej 30, Fourfeldt pr. Esbjerg.
Rossel, Tage, Uldum.
Clausen, Eva, frue, Bøgumvej 15, Vejle.
Sørensen, Ejlif Ågård, Vinterslev skole, Hadsten.
Sørensen, Jørgen Leschley, Ibsensvej 6, Odense.
Windeballe, Sigurd, Svanninge pr. Millinge.
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1945, juni
Bertelsen, Gunnar, Lærkevej 9, Fredericia.
Clausen, Inger, frue, Vestre Kongevej 39, Viby J.
Clausen, Johan, Vestre Kongevej 39, Viby J.
Christensen, Inge, frue, Holstedvej 40, Odense V.
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, Rosenvej, Hesselager F.
Karlsen, Mary, frue, H. P. Simonsens Allé 79, Fruens Bøge.
Lehgård Madsen, Inge, frue, Øxenbjergvej 3, Svendborg.
Rasmussen, Esther, frue, Jasminvænget 8, Odense.
1946, marts
Brogård, Ellen Margrethe, frk. Hyllehøjskolen pr. 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., Herluflille, Herlufmagle.
Mortensen, Astrid, frk., Ulfborg.
Forchhammer, Grethe, frue, ordblindepædagog, Bækkevang 45, Kgs.
Lyngby.
Petersen, Inger, Skovvej 24, 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 Bellahøj 122, Brønshøj.
Hansen, Helge, skoleinspektør, Harndrup.
Hansen, Sigrid Ruth, Rastkrogen, Ullerslev.
Jensen, Jens Ernst, Storegården, Fuglebjerg.
Jepsen, Kirsten, frk., Damsbovænget 16, 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.
Rasmussen, Harald, Ægirs Allé 5, Esbjerg.
Rasmussen, Herluf, viceinspektør, Jasminvænget 8, Odense.
Skovlund, Solveig, frk., Frederiksdal 17, Flensborg.
Warming, Kai, Danhaven 7, Valby.
1947, 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 Møllegård, Aarslev.
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Hansen, Jørgen, Zach. Nielsensvænget 12, Odense.
Madsen, Herdis, frue, Hjortebjergvej 43, Odense.
Jensen, Erik, Kuben 28, Holte.
Jensen, Hans Frede, Kullerup Skole, Lamdrup.
Steen, Torben, Toreby Skole, Flintinge, Lolland.
Knudsen, Ernest, Vejle Mark pr. Allested.
Kristensen, Birgitte, frk., Pilegårdsvej 85, Herlev.
Madsen, Åge, Hjortebjergvej 43, Odense.
Mikkelsen, Johs., Kildevangsallé 14, Viby J.
Møller, Ejler, Uglemosen 15, Virum.
Løndal-Nielsen, Poul, Engelshøjgade 10, Sønderborg.
Rasmussen, Egon, Engvej 26, Odense.
Løndahl-Nielsen, Poula, frue, Engelshøjgade 10, Sønderborg.
Rasmussen, Poul, viceskoleinspektør, Nørrevang 24, Holbæk.
Juhl-Hansen, Marie, frue, Krogsbølle, Otterup.
1948, marts
Tromborg, Esther, frue, Nølev, Assedrup.
Simonsen, Dagmar, frk., Orte skole, Rørmosehus.
Søgaard, 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 Bøge.
Jørgensen, Gunnar, Søby, Ærø.
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., skoleinspektør, Sanderumvej 73, Fruens Bøge.
Højby, Arne, Svendborgvej 82, Fåborg.
Højby, Åse, frue, Svendborgvej 82, Fåborg.
Jensen, Svend E., Markleddet 23 B, Hvidovre.
Jensen, Øjvind, Hjortebjergvej 42, Odense.
Mørk Pedersen, James, »Rønnen«, Nr. Nebel.
Pedersen, Verner, Fjelsted, Harndrup.
Petersen, Aksel, Margrethes Allé 34, Fruens Bøge.
Rasmussen, Karen Kås, frue, Bøgomvej 27, Vejle.
Refsgaard, Børge, adjunkt, »Lindegården«, Brændekilde pr. Holmstrup.
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, frue, Kastbjerg, Glæsborg.
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Kjeldtoft,
Pedersen,
Pedersen,
Rosendal,

Rosa, frk., Sdr. Nærå.
Ella, frue, Bjerge Forskole, Store Fugtede.
Vibeke, frue, Fjelsted, Harndrup.
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.
Krammer, Ilse, frue, seminarieadjunkt, Set. Michaels skole, Oure.
Basse Pedersen, Asta, frue, Kløvervej 10, Fredericia.
Nielsen, Jens Chr., seminarieadjunkt, Andrup pr. Esbjerg.
Nøhr, Niels, Haraidsgade 66, Esbjerg.
Pedersen, Valborg, frk., Rynkeby, Ringe.
Madsen, Bent Schaumann, Emilievej 9, Fredericia.
Krage, Ester Stage, Fasanvængel 2, Haarby, Fyn.
1951, juni
Aksglæde, Kristian, Maglekær 39 st., Valby.
Andersen, Peder, Juelsmindevej 53, Odense V.
Detlefsen, Edith, Horsetorvet 1, 3. sal, Odense.
Hansen, Ejnar, Nivå.
Jensen, Svend Havndrup, Ore Skole, Mejlskov.
Pedersen, Rigmor, frk., Kirkevej 35, Taulov.
Rødbro, Frede, Asmindegård, Grauballe.
1952, marts
Andersen, Helga, Ejby forskole pr. LI. Skensved.
Alslev, Grete, frk., Sdr. Boulevard 44, Odense.
Helbo, Bente Vad, frue, Østrup Skole, Veksø, Sjælland.
Jansson, Inga, frk., Hillerslev pr. Højrup.
Juul, Kirsten, frue, Glamsbjerg.
Nielsen, Clara, frk., Benediktsgade 46, Odense.
Olesen, Ella, frk., Ribevej 27, Haderslev.
Nissen, Ilildegård, frue, Hald Ege, Viborg.
Peirup, Else, frue, Danmarksgade 651, Fredericia.
Rasmussen, Inge, frue, Lille Ubberud pr. Blommenslyst.
Schultz, Anna, frk., Læborg, Vejen.
Andersen, Ellen, frue, Sengeløse, Tåstrup.

1952, juni
Ågård, Jørgen P., Brydegaardsvej 31, Svendborg.
Buhl, Birgit, Amtstueallé 21 A, Ringsted.
Birketoft, Niels, forstander, Ågård Fri- og Ungdomsskole, Ågård.
Brandt, Carl Ernst, Set. Hansgade 1, Odense.
Christiansen, Arne, Kildensmindevej 30, 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, Lektorvej 75, Aalborg.
Nørgård, Ruth, frue, Parkallé 66, Hjørring.
Oredson, Hans, Rødegårdsvej 167, Odense.
Pedersen, Svend-Åge, Lillevang, Korup F.

Petersen, Svend Å., Skrænten 16, Hørsholm.
Pilegård, Erik, Vilh. Thomsensvej 6, Svendborg.
Sørensen, Henning, Henriettevej 20, Odense.
Wiberg, Sigrid Jensen, frk., Asmindegårde, Grauballe.
1953, juni
Kühn, Karen, frue, Ubberud skole pr. Blommenslyst.
Kühn, Ove, Ubberud skole pr. Blommenslyst.
Solgård, Jens Ove, Hunderupvej 185, Odense.
List, Karl Svendsen, Lunde, Stenstrup.
Glent-Madsen, Folmer, Kærmindevej 20, Odense.
Mikkelsen, Bent, Åbenråvej 14, Kolding.
Nielsen, Børge, Søndersø.
Nielsen, Jens Ove Damgård, Pilehaven 82, 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, Fraugde.
Jensen, Elsa, frue, Græse pr. Frederiksund.
Hansen, Helga, »Toften«, Ørsted, Djursland.
Faaborg, Grethe, frue, Rolfsted Brugsforening, Rolfsted.
Jensen, Inger, Våbensted Skole, Saxkøbing.
Møller, Karen J., frue, Horne Skole, Horne F.
Jensen, Marie, Hodsager, Holstebro.
Langholm, Inge, Tullebølle.
Larsen, Magda, Søndersø.
Nielsen, Kirstine, Rantzausminde forskole, Egense.
Olsen, Inge, Østerled 20, 4. sal, Vejle.
Drud, Anna, Bodilsker pr. Neksø.
Poulsen, Rigmor, Gjesing, Aiming.
Sandhus, Ellen, Aasum, Odense.
Schjødt, Herdis, Sanderum skole, Fruens Bøge.
Jensen, Karen Klejs, »Helenelyst«, Brabrand.

1954, juni
Axelgård, Tove, Ulstrup Skole, Vig.
Erichsen, Frederik .1., Bryllc pr. Knarreborg.
Hansen, Grethe Gjeråe, Juvelvej 21, Tarup, 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, Rødding Centralskole, Spottrup.
Olesen, Grethe, Gelsted.
Pedersen, Anders, Rosenvænget 12, Aarup.
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.
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Christensen, Finn, Abildlunden 12, Birkerød.
Borchert, Agnete, frue, Vallekildevej, Hørve.
Hansen, Esther, Nr. Esterbølle skole, Bogense.
Hansen, Ole Philip, Carl Blochsvej 109, Odense.
Hubert, Poul Erik, Brombærvej 21, Hjallese.
Jensen, Else, frue, Herrested skole, Herrested.
Basmussen, Inge Due, frue, Præstegårdsvænget 60, Tarup.
Simonsen, Ellen, Ejlstrup pr. Korup.
Glent-Madsen, Helge, Nordskovvej 17, 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 8, Fruens Bøge.
Petersen, Tove, Margrethes Allé 34, Fruens Bøge.
1955, december
Hofland, Bodil, Hvidebækskolen, Jerslev st.
Jensen, Eskild, Skolegade 6, Kerteminde.
Madsen, Ove, Abels Allé 96, Fruens Bøge.
Michaelsen, Elsie, frue, Lærkevej 34, Kølvrå.
Westergård, Bodil, frue, Frøslev pr. Nykøbing M.
Ibsen, Birte Tylleskær, Tilstedvej 2, Thisted.

1956, marts
Andersen, Ellen, Asylgade 15, Odder.
Olsen, Inger, Fredensgade 31, Odense.
Dreier, Agnete, Margrethevej 6, Odense.
Kragh, Toma, frue, Bredgade 44, Årup.
Larsen, Karen, Trunderup Forskole, Hårby.
Lund-Sørensen, Ingeborg, Gudumholm.
Mosegaard, Alice, Bækskov 6, Marslev.
Lond, Marie Susanne, Vaalse skole pr. Nr. Alslev.
Bräuner, Ketty, Barrit.
Rasmussen, Alice S., frue, Rasmus Rask-skolen, Bellinge.
Jensen, Kirsten, Kvanløse pr. Holbæk.
Petersen, Marie, Urup Mark pr. Langeskov.
Reetz, Bodil, Hostrupskov pr. Åbenrå.
Sørensen, Frida, Vestergård, Drastrup, Assentofte.
1956, juni
Andersen, Børge Hoick, Hou skole, Ulsted.
Andersen, Mogens Skolegade 8, Otterup.
Gregersen, Birgit, Rolfsted skole, Ferritslev.
Andersen, Kirsten, H. P. Simonsens Allé 131, Fruens Bøge.
Nielsen, Dan Holst, Damme pr. Askeby, Møn.
Nielsen, Ingeborg, Hillerslev pr. Højrup.
Pedersen, Børge Østergård, Langtved, Ullerslev.
Hammershøj, Asta, Præstegårdsvænget 58, Tarup, Odense.
Jensen, Karen A., Østervraa.
Sørensen, Ingeborg Ravn, Sofienbergvej, Pilshuse, Nyborg.
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1957, juni

Ågård, Ruth, Stenderup skole, Fø viing.
Davidsen, Flemming, Snestrupgyden, Villestofte.
Madsen, Inge, Gelsted.
Grønnemose, Svend, Verninge.
Hansen, Arne, Ferritslev.
Hansen, Inger, Skovgyden, Villestofte, Fyn.
Hansen, M. Helmer, Revningevejen, Kerteminde.
Hansen, Ove Holm, Lunde.
Jespersen, Kaj, Østed, Vejle.
Jørgensen, Sv. Aage, Abels Allé 25, Fruens Bøge.
Kralund, Otto, Ejby skole, Ejby st.
Køhier, Ivan C., talepædagog, Knudshovedvej, Nyborg.
Larsen, Kaj Flemming, Munkebjergvej 50, Odense.
Knudsen, Else Marie, Olaf Rudesvej 10 A, Højbjerg.
Mortensen, Helmuth, Rødegårdsvej 59, Odense.
Nielsen, Nora S., Valhalvej 67, Roskilde.
Grønnemose, Lis, Verninge.
Davidsen, Johanne, Snestrupgyden, Villestofte.
Jensen, Karen Marie, Elyriavej 5, Risskov.
Walther, Chr., Ernlund, viceskoleinspektør, Kongsted pr. Rønnede.
Klüver, Jette, Gummerup skole, Glamsbjerg.
Østergård, L., Ravsted 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.
Nielsen, Kai Egon, Poppelallé 41, 1. sal, Roskilde.
Bursøe-Nielsen, Solveig, Munkebjergvej 44, Odense.
Vilain, Henning, Nyborgvej 107, Odense.
Solgård, Birgit, Hunderupvej 185, Odense.
Petterson, Inge, Abels Allé 38, Fruens Bøge.
Jørgensen, Finn, Ekkodalen 2, Næsby.
Damsbo, Jørgen, Hjulby pr. Aunslev.
1959, marts
Bredvig, Margrethe, Hyrup skole pr. Stouby.
Esbjerg, Herdis Rørbæk, Skolegade 16, Snejbjerg pr. Herning.
Guldbæk, Mary, Over Holluf pr. Odense.
Jørgensen, Ruth Bachmann, Tved forskole pr. Svendborg.
Olsen, Anne Marie, Højby Sj.

1959, juni
Kolbe, Jytte, frue, Gammelby skole, Jelling.
Hvalsøe Hansen, Lili, Vedbendvej 31, Hellerup.
Bro Christensen, Jette, Præstegårdsvænget 26, Tarup.
Christensen, Villy, Vesterlund skole pr. Thyregod.
Djursaa, Holger, Dømmestrup, Fangel.
Pedersen, Ragna Nørbæk, frue, Munkebjergvej 57, Odense.
Borup, Inge, c/o R. T. Briscol (Ghana) Ltd., Kwame Nkrumah Avenue.
Accra, Ghana, Afrika.
Hansen, Erik Lumbye, Jagtvej 219 A, København 0.
Peters, Hanne, frue, Fårup gi. skole, Fårup st.
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Jensen, Erik A., Klintemarken 17, Svendborg.
Jensen, Leif Schweitzer, Humble.
Jørgensen, Gudrun Langberg, Tværvej 17, Stenstrup.
Karstensen, Ole G., Veflinge skole, Veflinge.
Fogh, Bente, Østervoldgade 48 B, Nyborg.
Knudsen, Bjarne, Nymarksskolen, Kølstrup.
Landtved, Erik, Krogvænget 3, Næsby.
Larsen, Finn, Seden st. F.
Larsen, Poul Klouborg, Svenstrup, Als.
Jensen, Bente, Klintemarken 17, Svendborg.
Madsen, Henning, Svendborgvej 25, Hjallese.
Pedersen, Helge Traun, Skolen, Skodborg, Jylland.
Riber, Ebbe, Fjelsted, Hamdrup.
Runge, Lis, H. J. Poulsens Allé 8, Fruens Bøge.
Runge, Ole, H. J. Poulsens Allé 8, Fruens Bøge.
Svendsen, Reinhard W., Ravnebjerg skole, Holmstrup.
Vaarning, Chéla, Tesdorpfsvej 61, Odense.
Jørgensen, Grethe Møller, installationsforretningen, Brobyværk.
Aastrøm, Inge, Vissenbjerg, Bred.
Sørensen, S. Kjær, Præstegårdsvej, Ulkebøl.
1960, juni
Andersen, Carl Højbo, Brenderup si.
Andersen, Finn, Østergade 11, Årup.
Andersen, Gerda Kock, Espe mejeri, Espe.
Andersen, Hans Chr., Fraugde.
Andersen, Inge, Østergade 11, Årup.
Andersen, Kirsten, Fraugde.
Blok, Keld, Gudbjerg.
Christensen, Mogens, Sorgenfri Allé 21, Fruens Bøge.
Jakobsen, Kirsten, frue, Tjørnelundsallé 46, Valby.
Kjems-Petersen, Søren, Christen Bergsvej 251, Kolding.
Nielsen, Ragnhild Lindegaard, Aabenraavej 48, Kolding.
Hansen, Bent Schmidt, Nyborgvej 119, st. t. h., Odense.
Hansen, Bent Rubæk, Degnemarken 13, Ringe.
Hansen, Kurt, Oksbøl centralskole pr. Nordborg, Als.
Nielsen, Jytte, Set. Klemens.
Jensen, Sine, Solbakken 231, Munkebo.
Kristiansen, Henning, Ahlmannsvej 5, Odense.
König, Ruth, Klintebjerg pr. Otterup.
Madsen, Egon, Støberens Vænge 3, Hornbæk.
Nielsen, Bent, Set. Klemens.
Pedersen, Karl Ejnar, Svanninge skole, Millinge.
Rasmussen, Eigil Husmann, Saxovej 16 st., Odense.
Rasmussen, Ryman, Sanderumvej 2, Fruens Bøge.
Christensen, Merete, frue, Søndervang 26, Rødding.
Sørensen, Ole, Sylleskovvej 3 B, Nyborg.
Andersen, Birgit, Kildevej 4, Nyborg.
Dybbro, Sejer, Alleen 8, Pilshuse, Nyborg.
Frederiksen, Vita Møller, Filskov, Jylland.
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.
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Jensen, Jonna Mohr, Nyhøj 102, Munkebo.
Jørgensen, Hans, Sdr. Broby, Brobyværk.
Krogh, Karen, Fåredammen 12, Kerteminde.
Lyhr, Kirsten, Jernbanevej 51, Tarup.
Mohr, Gudrun, frue Lichtenbergsvej 812, Grenå.
Skov, Erik, Søvej 15 st., Holte.
Thyge Jensen, Ruth, Bredahlsgade 9, Nyborg.
1960, december
Andersen, Astrid Schiønning, Kalø, Rønde.
Andersen, Kirsten, Skydebjerg pr. Årup.
Christensen, Bodil, Vesterlund skole pr. Thyregod.
Christensen, Karen Prangsgaard, Hulvejen, Ørbæk.
Christoffersen, Gunhild, Ejstrup pr. Ejstrupholm.
Feld, Inge, Bederslev pr. Kappendrup.
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. Klemensskolen, Set. Klemens.
Holm, Edel, Skellerup pr. Ullerslev.
Mathiassen, Jytte, Enebærvej 34, Hjallese.
Mikkelsen, Else, Tyrsbjerg, Villestofte.
Munch, Aase, frue, Lembckesvej 31, Odense.
Nielsen, Edith, frue, Østerbæksvej 19, Odense.
Egelykke, K. Marie, Nebbelunde skole pr. Rødby, Lolland.
Pedersen, Gitte Møller, frue, Rolfsted pr. Ferritslev, Fyn.
Poulsen, Marianne, frue, Stolbrolykke pr. Guderup.
Jørgensen, Ingrid, Diernæs pr. Faaborg.
Nørreskov, Inge, listed skole, Gørding.
Schiermacher, Mary, Fangel.
Søgaard, Solveig, Bakkevej 20, Langeskov.
Sørensen, Valborg, Snøde, Langeland.
Kristensen, Karen, frue, H. J. Poulsens Allé 18, Fruens Bøge.

1961, juni
Hansen, Flemming Birk, H. C. Andersensvej 13, Aabyhøj v. Aarhus,
Jylland.
Hansen, Kjeld, Nygade 25, Brørup.
Lukassen, Niels, Åstrup, Pejrup.
Lysholt-Hansen, Jørgen, Krogsbølle centralskole pr. Otterup.
Mathiesen, Anna Marie, Solkær 11, Valby.
Nielsen, Knud Friis, Lund, Horsens.
Nielsen, Raimond, Villestofte st.
Pedersen, Ejgil, Aaløkken 6, Ringe.
Petersen, Jytte Lang, Holstedvej 7, Odense V.
Goos, Jytte, »Nybo«, Rolfsted pr. Ferritslev, Fyn.
Rasmussen, Else, »Nyhus«, Veflinge.
Riber, Jørgen, Fjelsted pr. Harndrup.
Rydder Vibeke, frue, Nyborggade 11.9.H, København 0.
Bredsten, Gerda, Gelsted, Fyn.
Beyerholm, Kirsten, Algade 62, Hårby, Fyn.
Brønserud, Inna, Morud.
Eriksen, Bent, Bergsvej 39 A, Odense.
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Faarup, Karen, Maagevej 14, Vissenbjerg.
Granat, Herdis, frue, Hørgårdsvej 29 B, Risskov.
Hansen, Anna Margrethe, Hyllehøjskolen, Kauslunde st., Fyn.
Hansen, Eggert Banke, Skovvej 14, Kerteminde.
Hansen, Mogens Bøgehave, Vassingerød, Lynge.
Hjort, Inger, Rødegårdsvej 123, Odense.
Houmøller, Henning, Bogensevej, Næsbyhoved Broby pr. Næsby Fyn.
Jensen, Mogens, H. P. Simonsens Allé 99, Fruens Bøge.
Andersen, Vivi, Revninge skole, Revninge.
Madsen, Lili Fuglsang, Vester Åby skole, Vester Åby.
Andersen, Emilie Roe, Kastanievej 45, Odense.
Nisted, Merete, Benediktsgade 5, 1. sal, Odense.
Olsen, Ole, Bergsvej 21, Odense.
Runge, Aksel, Fælledvej 16, Odense.
Søndergård, Ingelise, Lahnsgade 32, Odense.
Wellejus, Sonja, Lahnsgade 32, Odense.
1962, juni

Flyndersøe, Else-Marie, Købmagergade 62 st. tv., Fredericia.
Baktoft, Leon, Døckerslundsvej 4 D, 1. sal, Odense.
Busch, Ellen Margrethe, Skolegade 6, Juelsminde.
Ditlevsen, Samuel, Nr. Lyndelse pr. Nr. Søby.
Gunness, Tom, Thuresensgade 13 A, Odense.
Christensen, Svend Preben, Jersore pr. Bogense.
Pedersen, Anne-Grete Thane, Aaløkken 6, Ringe.
Hagenau, Kirsten, Stolbergsvej 17, Odense.
Hansen, Per Skov, Njalsvej 87, Odense.
Iversen, Helge, Sletterød, Harndrup.
Iversen, Lisbeth Refsgaard, Sletterød, Harndrup.
Iversen, Bent, Langtved skole, Ullerslev.
Jannings, Kjeld, Frederiksgade 56, Odense.
Jeppesen, Ruth, Agerlandsvej 12, Hjallese.
Jessen, Signe, Juelsmindevej 51, 2. sal th., Odense V.
Jørgensen, Jytte, Torsted pr. Horsens.
Knudsen, Benny, Bogø by.
Larsen, Helge, Vigerslev sogneskole pr. Morud.
Løvgren, Hanne, Assentoft.
Nande, Dennis Leo, Faistersgade 10, st. th., Fredericia.
Nielsen, Carl, Christianslundsvej 109, Nyborg.
Nielsen, Jørgen, Årslev skole pr. Årslev.
Nielsen, Oluf, Realskolen, Ullerslev.
Rasmussen, Inge-Margrethe, Møllevænget 3, Langeskov.
Rasmussen, Merete, Klostervej 12, Odense.
Riber, Inge, Skt. Klemens.
Ross, Inger, frue, Digevej 8, Hastrup pr. Køge.
Andreasen, Jonna, Sprotoften 23, Nyborg.
Gadegaard, Jens-Jørn, Lahnsgade 32, Odense.
Høiberg, Anne, Broagervej 32 A, Holstebro.
Jensen, Karen, Jevnakervej 15, Lemvig.
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.
Sjøgren, Hanne, Acaciavej 21, København V.
Skovbakke, Bente, Schweizerdalsvej 149, Vanløse.
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Wandani, Magna, Bredgade 80, Bred.
Wandel, Jørgen, Søndergade 14, Egtved.
Wandel, Ulla, Søndergade 14, Egtved.
1962, december
Bonde, Kathrine, Mollerup skole, Ørum, Sønderlyng.
Damgård, Inger, Ullerslev pr. Ullerslev.
Feddersen, Yrsa, 2261 Tinningstedt über Niebüll, Sydslesvig.
Finken, Bente, Stenløsevej 155, Hjallese.
Hansen, Anna-Marie, V. Hassing skole pr. V. Hassing.
Hauggård, Marie, Otterup skole, Otterup.
Højte, Inger, Nyborgvej 19, Odense.
Jørgensen, Ruth, Rosilde pr. Lamdrup.
Knudsen, Eva, Vridsted skole pr. Skive.
Larsen, Inger, Juelsmindevej 25, Odense V.
Lyrk, Bodil, Solevad, Fangel.
Mikkelsen, Margit Hvolbøll, Lourup skole pr. Gørding.
Nielsen, Inga Elisabeth, Saxovænget 9, Odense.
Ovesen, Gurli, Hundstrup skole pr. Vester Skerninge.
Rasmussen, Anne, Lundeborg skole pr. Svendborg.
Risager, Hanne, Sludsgård skole, Studsgård.
Østergård, Birgit, Krarup pr. Espe.
1963, juni
Amstrup, Grethe, Søgårdsvej 38, Næsby F.
Bech Birgit, Særslev pr. Jullerup.
Brisdahl, Lotta, Nyborgvej 52, Odense.
Hansen, Aase, Sdr. Nærå pr. Årslev.
Hansen, Finn H., Asger Rigsvej 5, Odense.
Høgild, Birte, Søbysøgaard, Nr. Søby.
Ingemann, Karen M., Kildevej 12, Dagnæs pr. Horsens.
Iversen, Gunvor Schmidt, Skolevej 10, Næsby F.
Jensen, Karen Thede, Rue pr. Langesø.
Jensen, Mogens Thyge, Kiplev, Sønderjylland.
Jeppesen, Alice, Allégade 1, Odense.
Lohman, Dennis, Jellingvej 14, Odense Vest.
Jørgensen, Bente Gunvor, Ekkodalen 2, Næsby F.
Jørgensen, Jens Chr. Aa., »Aabylund« pr. Højrup.
Kerdil, Grethe E. Bernsdorffsvej 19, Odense.
Kerdil, Mogens, Bernstorffsvej 19, Odense.
Kølin, Elly, Nybovej 1, Glamsbjerg.
Larsen, Poul Ejler, Uggerslev, Nr. Højrup pr. Skamby.
Larsen, Ulla, Uggerslev, Nr. Højrup pr. Skamby.
Madsen, Vagn, Bredgade 77, Aarup.
Meyn, Aase, A. D. Buchardtsvej 211, Kolding.
Møller, Carsten, Døckerslundsvej 19, Odense.
Nielsen, Bertrand, Arkonavej 5, Odense.
Nielsen, Karl, Dosseringen 6, Kerteminde.
Nielsen, Lillian, Bjørnsvej 6, Odense V.
Olsen, Erik, Dømmestrup pr. Fangel.
Pedersen, Betty, Carl Blochsvej 251 tv., Odense.
Pedersen, Henning, Brenderup.
Pedersen, Iris N., Brenderup.
Rasmussen, Tove Blak, Kancellivej 371, Odense V.
Skov, Christian, Carit Etlarsvej 27, Odense.
Steen-Jensen, Anne, Godthåbsgade 25 A, Odense.
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1963, juni
Agner, Kirsten, Kochsgade 55, Odense.
Christensen, Karen, Carit Etlarsvej 38, Odense.
Ditlevsen, Birthe Grove, Nr. Lyndelse pr. Nr. Søby.
Eggert, Bente, Adelgade 68, Bogense.
Eriksen, Finn, Allégade 71, Odense.
Gram, Birthe, Rødegårdsvej 67, Odense.
Hansen, Tove, Knold pr. Glamsbjerg.
Harbo, Flemming, Østergårds Allé 21, Fruens Bøge.
Hemmingsen, Evald, Dr. Louisesvej 27, Odense.
Hillard, Elsabeth, 502 East Lafayette Street, Salisbury, North Carolina,
USA.
Johansen, Hanne Staff, Ny Bjerreby, Tåsinge.
Johnsen, Hans Erik, Mesinge skole, Mesinge.
Johansen, Lisbeth, Prins Valdemarsvej 19, Odense.
Jørgensen, Ida Bjerge, Stillebæk, Veflinge.
Jørgensen, Nina Hougård, Grundtvigsvej 17, Fredericia.
Land, Karen, Kochsgade 55, Odense.
Larsen, Vibeke, Blichersvej 39, Odense.
Laursen, Leif Vegge, Seden Lærlingehjem, Seden.
Madsen, Helge, Biskorupvej 229, Seden.
Mortensen, Kurt, Rosengade 5, Odense.
Nielsen, Gudrun, Skolevej 32, Hårby.
Nielsen, Lajla, Statsfængslet D 2, Vridsløselille.
Nielsen, Lene Bechmann, Strandvejen 40, Nyborg.
Pedersen, Hans Dalager, Dalagergård, Harndrup, Fyn.
Pedersen, John, Rønnevej 11, Risskov, Aarhus.
Pedersen, Niels, Hindbærvej 16, Hjallese.
Pedersen, Ole Lundsgaard, Österled 351, Odense.
Pedersen, Rigmor, Primulavej 5, Odense.
Petersen, Hanne Heilung, Tyge Rothesvej 26, Odense.
Seebach, Anne, Yrsavej 10, Odense V.
Sinius-Clausen, Bente, Kochsgade 55, lejl. nr. 30, Odense.
Tipsmark, Hans Erik, Nørrevoldgade 391, Nyborg.
Tveskov, Poul, Bjergegade 301, Odense.
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