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Vor forening

Årsskriftet er frem for all andet vor forenings vigtigste op
gave. Det alene er båndet, som binder os sammen lige fra 
årgang 1908 til 1964. Det bringer bud mellem alle egne af 
landet, og det spinder en tråd tilbage til vort fælles semina
rium. Jeg har den tro, at vort årsskrift alle steder bliver imø
deset med både glæde og forventning. I bestyrelsen mærker 
vi aldrig andet, og det er sjældent, vi forgæves beder kolleger 
om et bidrag.

Når jeg finder anledning til fremhæve dette netop i dette 
nummer, skyldes det, at det bliver det sidste med Thierlein 
som redaktør. Måtte den kommende redaktør have samme 
evne og sind til at skabe et alsidigt, moderne, lødigt og inter
essant årsskrift, alt sammen inden for de traditionsbundne 
rammer, som Thierlein nu har gjort i nærved tyve år.

Tak, Thierlein!
Dermed har jeg jo berettet om det væsentligste af forenin

gens arbejde i det forløbne år, men jeg må naturligvis for
tælle, at foreningen igen har kunnet uddele 7 legatportioner 
å 200 kr. Det sker ved juleafslutningen, som jo har erstattet 
julekoncerten og julefesten. I år faldt afslutningen sammen 
med dimissionen af et hold nye kolleger, et hold småbørns
lærerinder. Vi takker igen de mange, mange givere, der sætter 
os i stand til år efter år at optræde på seminariet på denne 
måde.

I øvrigt er der, som det vil ses andet sted, og som det vel 
også er kendt for de fleste af medlemmerne, sket store ting 
på O.S.: Øvelsesskolen nedlagt, ny rektor, og endelig det nye 
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seminarium påbegyndt. Det er næsten for meget at tage på 
én gang for en gammel O.S.’er; men så har vi jo de nye til at 
hjælpe os med overgangen. Foreningen vil da heldigvis altid 
forny sig.

Jeg har ved tidligere lejlighed omtalt elevforeningens plads 
i seminariets repræsentantskab og med hvilken glæde jeg 
kom der. Dette har ikke ændret sig, men jeg har måttet kon
statere, at samme repræsentantskab kun har minimal indfly
delse. Formanden, stiftamtmand Høirup, betegnede det ved 
det første møde som en vennekreds omkring seminariet. Mere 
er det heller ikke, men det er da også godt at have venner. 
Det er bestyrelsen, der ordner tingene, og repræsentantska
bet får stort set kun de vedtagne beslutninger til efterretning. 
Eksempelvis blev en så afgørende beslutning som øvelses
skolens nedlæggelse vedtaget ganske uden at orientere re
præsentantskabet. Alt dette er sagt uden antydning af kritik 
eller bebrejdelser, endsige bitterhed, for selvfølgelig må det 
være sådan. I bestyrelsen sidder de pædagogiske, de admini
strative og de bevilgende ansvarlige, og de må givetvis be
stemme tingene. Men vi har mulighed for at følge med i se
minariets forhold, og vi vil da nødig savnes blandt dets ven
ner.

Til sidst må jeg minde om, at der nu er gået tre år, siden 
vi sidst mødtes, så vi skal igen have en sammenkomst. Det 
bliver søndag den 21. marts på seminariet, og vi håber, med
lemmerne vil møde op i stort tal. Program findes andet sted. 
Denne gang kan vi forudse, at det bliver sidste gang på det 
gamle O.S. Lad det nu blive en god og talstærk sammen
komst.

Tak for året 1964.
Aage Ovesen



Sammenkomsten
SØNDAG DEN 21. MARTS 1965

Kl. 11,00
Kl. 11,15

— Samling på seminariet.
— Foredrag af seminarierektor 

Palle Schmidt, Esbjerg.
Kl. 12,30
Kl. 14,00

— Frokost på seminariet.
— Seminarielektor Karl Caspersen:

Praktikminder.
Generalforsamling.
Afsluttende kaffebord.

Dagsorden for generalforsamlingen

1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Valg til bestyrelsen.

Efter tur afgår A. Thierlein (22), 
Aage Ovesen (37) og Toma Kragh (56).
Endvidere 2 revisorer (Damgaard Petersen 
og Sv. Jørgensen) samt 1 suppleant 
(Sv. Jørgensen).
1 medlem skal vælges fra årgangene 1962—64. 

5. Eventuelt.

Priser på frokost og kaffebord foreligger ikke ved årsskrif
tets trykning, men da fru Henny Hansen som sædvanlig står 
for den del af sammenkomsten, kan vi trygt gå ud fra, dels 
at det hele er i orden, og dels at ingen behøver at ængstes 
for priserne.

Vedlagte kort må af hensyn til frokost og kaffebord til
sendes formanden senest lørdag den 13. marts — men gør
det hellere straks. Venlig hilsen 

Bestyrelsen
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Redaktionelt

Så står årsskriftet atter for døren og igen har redaktøren 
og foreningens bestyrelse rettet henvendelse til en række 
medlemmer og fået ja alle steder undtagen et. Seminarierek- 
tor Per Mogens Hansen mente, — og det har jeg givet ham 
ret i —-at det skulle være seminarierektor Melsons første 
dimittendtale, der skulle indlede årsskriftets stof denne gang.

Det giver mig anledning til at takke seminariets ledere gen
nem årene for den beredvillighed, hvormed de altid har støt
tet årsskriftet, og det gælder også den nye rektor både i hans 
tid som formand for seminariets lærerråd og nu som dets 
rektor.

Mens jeg er ved selve seminariet, vil jeg gerne sige endnu 
en tak. Den gælder de seminarielærere, som gennem årene 
har haft den vanskelige, men med bravur (det måtte jeg slå 
op for at få den i øjeblikket autoriserede stavemåde) løste 
opgave at give os oversigten over det pulserende seminarie- 
liv. Adskillige skoleledere har måttet erfare, hvor vanske
ligt det er at holde fast på sådant stof gennem et år. Her sy
nes jeg, det er løst smukt og levende, ikke mindst af semina
rielektor Johannes Nielsen, der nu gennem nogle år har skre
vet det.

Ja, og så tak til alle bidragyderne derude i landet, som 
har gjort deres til at forbindelsen holdes vedlige, — og til 
vor uforlignelige illustrator, min klasse- og sidekammerat 
Frode Lund.

Årsskriftet går som andre publikationer til statsbibliote
kerne, men desuden har Grundtvigsbiblioteket i Vartov væ
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ret meget interesseret i det, ikke mindst i den periode, da 
Niels Møller skrev i det, og Statens pædagogiske Studiesam
ling får det også.

Ja, så er det jo fremgået af formandens indledende be
mærkninger, at jeg trækker mig tilbage nu — ikke af træt
hed, men fordi nye kræfter bør til og bør- være med til at 
danne overgangen til det nye seminarium. Jeg ved at for
manden har haft lignende tanker. Om han skal have lejlig
hed til at realisere dem, ja, det afhænger altså af generalfor
samlingen.

Og så godt nytår allesammen. Mød nu mandsstærkt op 
den sidste gang på det gamle seminarium og ligeså stærkt 
næste gang på det nye seminarium.

A. Th.

Julen 1964.

Redaktøren har g toet mig lov til ad denne vej at 
sende en hilsen til medlemmerne af Odense semina
riums elevforening, - og jeg gør det i taknemmelig 
erindring om venlighed og godhjertet støtte i mine ti 
odenseår.

Samtidig vil jeg gerne sige en varm lak til Dem 
(die for den smukke afskedsgave, som foreningen glæ
dede mig med.

De hjerteligste hilsener til Dem alle.

PER MOGENS HANSEN.
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Mindeord

Harald Winther

I september døde vor gode kammerat Harald Winther ef
ter få dages sygdom, 64 år gammel. Han dimitteredes fra 
O.S. 1924.

For godt 30 år siden kom han til Hoven ved Tarm som læ
rer og kirkesanger. Han var anset som en dygtig lærer og 
afholdt i skolekredsen og havde også på forskellig måde ta
get del i sognets liv.

Kammeraterne fra seminarieårene mindes ham som den 
glade og charmerende unge mand, vellidt af alle. Han var 
på sin vis blandt de stille, der ikke trængte sig frem, men 
han tog med liv og glæde del i klassens og seminariets liv.

På kammeraterne her virkede det stærkt, da vi hørte, han 
var død. Vi havde netop i sommer været samlet til 40 års ju
bilæum, hvor han havde været med, og vi mærkede, hvor 
stor en glæde det var for ham at være med. Rask og ungdom
melig virkede han, og få måneder efter var han død.

Vi vil huske ham og ære hans minde.

Alfred Larsen, Odense
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Axel Nielsen

Skoleinspektør Axel Nielsen 
døde i marts 1964 efter ret 
kort tids sygdom, men efter i 
flere år at have været hæmmet 
af dårligt hjerte. Trods det 
passede han sit arbejde næ
sten til det sidste. Han var op
rindelig uddannet som elek
triker, men hans lyst til at ar
bejde med børn, styrket gen
nem ungdommens spejderar
bejde i KFUM, fik ham lil at gå over i lærergerningen, og 
han blev en betydelig pædagog. Efter et år på børne
hjemmet Godhavn i Nordsjælland, vendte han tilbage til sin 
barndoms skole i Jernbanegade. Han vandt sine kollegers 
tillid, blev formand for lærerrådet og senere for fælleslærer
rådet og udnævntes 1954 til skoleinspektør på Munkebjerg- 
skolen. Det var et arbejde, som optog ham stærkt, og som 
han havde naturlige anlæg for.

Han lagde ikke skjul på sin kristne indstilling, viste den 
også ved at træde ind i sit sogns menighedsråd, og han var 
en hyggelig og oplivende kollega og ven, som var velset og 
respekteret, hvor han kom.

Vi er mange, der savner ham og mindes ham som et af de 
bedste mennesker, vi mødte på vor vej.

A. Th.

Herve Andersen

Det var med dyb vemod, vi erfarede, at en god ven og kol
lega, Herve Andersen, var død på Slagelse sygehus d. 9. febr. 
1963.

Herve Andersen blev dimitteret fra O. S. i 1926. De første 
år virkede han som lærer ved Giersings realskole, men flyt
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tede senere til Assens, og fra 1953 var han overlærer ved 
Møllegårdsskolen i Slagelse.

Herve Andersen var en meget samvittighedsfuld lærer, der 
omfattede sine fag — biologi, geografi og sang — med stor 
interesse og dygtighed. Som menneske var han nobel i sin 
optræden, retsindig i al sin færd, og han kunne altid se det 
bedste hos sine medmennesker, så det er ikke underligt, 
at han var afholdt og respekteret af børn og kolleger ved sko
len. I de senere år blev Herve Andersen angrebet af alvorlig 
sygdom, som gjorde ende på en rig og lovende lærergerning.

Æret være hans minde.
Rs. Madsen



To lykønskninger

Elevforeningen ønsker rek
tor Per Mogens Hansen hjer
telig lil lykke med embedet på 
Jonstrup. Måtte mange gode 
arbejdsår ligge foran Dem for 
Dem selv og Deres familie. 
Men i vor lykønskning ligger 
først og fremmest en tak for 
årene i Odense. Tak for god 
støtte og hjælp i vort arbejde, 
for åbne døre og godt humør.

Og elevforeningen byder vel
kommen til seminariets nye 
rektor, Holger Melson. De 
samme gode ønsker skal føl
ge Dem og Deres hustru. De 
er jo begge velkendte folk for 
mængder af O.S.’ere og derfor 
ikke »nye«. Vi modtager Dem 
med største tillid og ønsker 
Dem gode år på O.S. For elev
foreningen håber vi på en fort
sættelse af det gode samarbej
de, der altid har kendetegnet 
vort forhold.
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Dimissionstale 1964

Først skal der lyde et hjerteligt til lykke til Dem alle på 
denne festdag, hvor de får overdraget det dokument, der gi
ver Dem adgang til den gerning, som jeg ved, De har set hen 
til med den største forventning, og som De hver for sig har 
ydet så meget for at kvalificere Dem til.

Hele seminariet glæder sig med Dem i dag, og vi skal gøre 
vort til, at det må blive en smuk mindedag for Dem.

Inden De nu forlader os, vil jeg gerne klart og tydeligt ud
trykke vor tilfredshed med den holdning til seminariet og 
arbejdet, De har lagt for dagen gennem årene. De har vist 
en frugtbar og positiv indstilling og har taget vanskeligheder 
og modgang på en værdig og moden måde. Det er der grund 
til at sige Dem tak for i dag.

Der er lo ting, jeg har i tankerne, når jeg taler om vanske
ligheder og modgang:
1) børneskolens nedlæggelse og 2) debatten om småbørns
lærerindeseminariernes nedlæggelse.
1) Seminariet ved, at det var en meget alvorlig disposition, 

vi foretog, da vi nedlagde vor egen børneskole og øvelses
skole, alvorlig for hele seminariet, men mest for små
børnslærerindeseminariet, mest for Dem.
Jeg vil i dag have lov at sige Dem tak, fordi de tog dette 
skridt roligt og værdigt og ikke gjorde det sværere for os, 
end det var i forvejen. Det er min faste overbevisning, at 
en rigtig øvelsesskole er af overordentlig stor betydning 
for et seminarium, men det er af livsvigtig betydning for 
et småbørnslærerindeseminarium.
Jeg beder om, at det, jeg her siger, ikke på nogen måde 
må blive opfattet som en kritik af den praktik-undervis- 
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ning, som vore studerende får rundt om på de forskellige 
skoler, men som en erkendelse af den værdi, det har, ikke 
mindst på småbørnstrinet, at de unge lærerstuderende kan 
leve sig ind i et skole-milieu, et skoleliv, kan fornemme 
på deres egen krop, hvad en skole er, ved den stadige og 
direkte kontakt med børnene i timerne og i frikvartererne, 
til hverdag og til fest.
De kan forstå, at vi med den største forventning ser frem 
til den dag, hvor det nye Odense seminarium, der nu er 
ved at blive forvandlet fra papir til noget håndgribeligt 
og virkeligt, atter får sin rigtige øvelsesskole.

2) Deres studietid er jo faldet midt i den skarpeste debat om 
småbørnslærerinde-uddannelsen. Jeg tvivler ikke om, at 
De med den største iver og spænding har fulgt denne de
bat, men selv når det går hedest til, har De bevaret fat
ningen og undgået at forfalde til bitterhed, selvopgivelse 
og selvmedlidenhed i en fast tro på, at der nok skulle blive 
brug for Dem i den danske skole, og i en sikker forvisning 
om, at De kunne yde den indsats, man ventede af Dem.
Det er ikke lige opbyggeligt at tænke tilbage på alt det, 
der er sagt i denne diskussion. Den har på forskellig vis væ
ret afsporet af personlige angreb og usaglige synspunkter. 
Men een ting kan man dog glæde sig over: Småbørnspæda- 
gogikken er kommet i søgelyset som aldrig før, den pæ
dagogiske samvittighed er vågnet på delte område. Og 
selv om det måske for Dem kunne tage sig noget bagvendt 
ud, at man netop i denne diskussion vil standse en uddan
nelse, der har småbørnspædagogikken som sin egentlige 
opgave, ser det jo ud til, at man vil forsøge at styrke den 
side af pædagogikken og praktikken i den kommende 
læreruddannelse. Det kan man kun hilse med den største 
tilfredshed og så blot håbe på, at den gode intention kan 
få praktisk mulighed for at blive virkeliggjort.
Efter disse mere personlige og aktuelle bemærkninger vil 

jeg gerne samle det, jeg har på hjerte, om en ting, der så ofte 
drøftes både i pressen og blandt lærere.

Jeg tænker på den megen højstemte tale om, at skolen 
skal være opdragende, og at læreren har en umådelig be- 
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tydning netop som opdrager. De har mange gange hørt dette 
sagt, at lærergerningen er så uhyre vigtig (i parentes bemær
ket: Læg vel mærke til selve ordet »gerning« i denne forbin
delse, det er meget karakteristisk), fordi læreren står med an
svaret for opdragelsen af så og så mange børn.

Jeg vil gerne sætte et spørgsmålstegn ved denne påstand, 
ja, stærkere endnu, betegne den som falsk og urealistisk og 
samtidig som farlig for læreren, der enten må komme til 
at overdimensionere sin egen betydning eller forfalde til mis
mod eller fortvivlelse over sin egen svigten.

Det gavner ingen at give el fortegnet billede af, hvad det 
er at være lærer. Det gavner ikke forældrene og børnene, og 
det gavner fremfor alt ikke lærerne. — Men hvordan er det 
da blevet sådan? — Hvorfor er skole og lærer blevet så nøje 
forbundet med begrebet »opdragelse«? — Jo, det hænger 
sammen med hele den samfundsmæssige og sociale udvik
ling. De gamle, virkelig opdragende faktorer, først og frem
mest familien, hjemmet svigter mere og mere, kan ikke læn
gere tilfredsstille børnenes oplevelsestrang og behov for 
handlingsudfoldelse, forstår ikke eller magter ikke deres op
gave og ansvar. Og så træder naturligt skolen ind i billedet: 
den modtager alle børn i 7 eller flere år fra 4—6 timer dag
lig, den ledes mener man, af en pædagogisk idé, dens lærere 
regnes for uddannede opdragere — de har jo da studeret 
både pædagogik og psykologi —, den kan gøres til et sted, 
hvor børnene virkelig lever deres liv og udvikles, ikke blot 
undervises, hvor lærerne ikke kun er lærere, men en slags 
fædre og mødre for børnene i en atmosfære af kærlighed og 
hengivenhed.

Mange tænker sådan, mange drømmer sådan. Og man skal 
aldeles ikke underkende den alvor og den bekymring for 
børnene, der kan ligge gemt i en sådan tankegang. Men det 
hindrer ikke, at tvivlen rejser hovedet, det hindrer ikke, at i 
hvert fald jeg må sige fra med hensyn til skolens og lærernes 
muligheder her.

Skolen er efter min mening ikke og kan ikke være som en 
familie, læreren kan ikke erstatte far og mor og gode kamme
rater. Selvfølgelig findes der enkelte lærere, der ofrer sig hell 
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for deres elever, og som måske kan have en indflydelse som 
en far eller mor. Men det er ikke muligt at indrette et helt 
skolevæsen, en offentlig skole efter sådanne læreres mønster.

Også hos lærere er opdragersindelaget gået tilbage. Længst 
har det vel holdt sig på landet, i landsbyskolen, men også her 
møder man sjældnere denne lærertype. — Man kan beklage 
det, men det er en kendsgerning. — Og man skal ikke bilde 
sig ind, at man blot ved at studere pædagogik og psykologi 
kan tilegne sig en sådan holdning og indstilling, hvor man 
helt lever for børnene og sætter alt sit eget til side for at 
hjælpe dem i alle deres vanskeligheder og sorger og bekym
ringer.

Og det er heller ikke noget, man fødes med og en gang for 
alle har fået givet. Men det er noget, man dag for dag må 
kæmpe mod sig selv for at nå, mod træthed og træghed og 
travlhed. Det er noget, der i sidste instans bunder i en livs
holdning, en tro.

Det er en ganske almindelig fejl at vente af andre, hvad 
man ikke selv er i stand til, — at vente af lærerne, hvad alle 
voksne ikke mere selv formår.

Men i virkeligheden lider læreren af den samme indre fat
tigdom, åndelige usikkerhed, mangel på tillid, træthed og 
skuffelse som andre mennesker i dag. Han bliver gammel 
som alle andre og mister den ungdommelige iver og begej
string, så alene af den grund er der sat naturlige grænser for, 
hvad man skal vente sig af skolereformer.

Og skulle skolen virkelig være et sled, hvor barnet skal 
leve i ordets dybeste forstand, ja, så kunne man ikke komme 
uden om det afgørende spørgsmål om selve menneskesynet. 
— Så kunne man ikke lade sig nøje med det ganske ufor
bindtlige og uforpligtende begreb »den harmoniske person
lighed«. Det er tilstrækkeligt for en undervisningsskole, men 
ikke for en egentlig opdragelsesskole, en skole, der bevidst 
vil danne karakteren. Den må bygge på et fælles livssyn, en 
fælles tro. Og det er som bekendt ikke tilfældet i den offent
lige skole og vil heller aldrig blive det.

Vi kan ikke i skolen erstatte hverken far eller mor eller 
kammerater, og vi skal ikke bilde os selv eller andre noget 
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sådant ind og tillægge os en betydning, vi ikke har. — Denne 
selverkendelse og selvbegrænsning er meget påkrævet, for 
først derigennem kan vi komme til klart at se, hvad der er 
den egentlige opgave, der er stillet os som lærere.

Vi må se i øjnene, hvor lidt vi formår i forhold til alle de 
kræfter og magter i samfundet og i tilværelsen overhovedet, 
der bevidst eller ubevidst er med til at forme og præge det 
enkelte barn og den enkelte unge.

Men lad det være en udfordring til os lærere til at sætte 
alt ind på at lære vor egen tid at kende for på den måde 
bedre at forstå børnenes baggrund og forudsætninger.

Lad det få os til stadig at arbejde på en dybere forståelse 
af børnenes reaktioner og hele indstilling. I den forstand er 
der ikke grænser for, hvad der bør kræves af en lærer, altid 
åben over for sin tid med lyst til at følge med og forstå.

Men en lærers egentlige opgave er undervisningen. At op
drage i dybeste forstand tilkommer ikke ham, men at give 
en god og solid undervisning med alt, hvad deri ligger: den 
positive, glade atmosfære i skolestuen, den sikre, faglige vi
den, den bedst egnede og mest inspirerende metode. — Heri 
ligger en lærers opgave, og her er der nok at tage fat på, her 
stilles der krav, der må efterleves, her lægges der beslag på 
kræfter og evner hver eneste dag.

Det skal da være mit ønske for Dem i dag, at De vil gå ind 
til det arbejde, De selv har valgt, med glæde og lyst til at 
gå i gang med opgaverne, der ligger og venter på Dem ude i 
skolen.

Vi mener, De er godt rustede til at begynde, og vi håber og 
tror, at De vil udmønte alt, hvad De har lært under Deres 
studium, i de enkelte timer i skolens daglige arbejde med flid 
og pligttroskab, med fantasi og humør, så børnene trives og 
udvikles og dygtiggøres.

Men det stiller også krav om stadig udvikling og dygtiggø
relse af Dem selv, krav om ikke at gå i stå, hverken fagligt 
eller menneskeligt.

Lykke og velsignelse til Deres fremtidige arbejde!
Odense, den 18. december 1964.

Holger Melson.
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HVORDAN TAGER FOLKESKOLEN IMOD
SINE UNGE ASPIRANTER

eller:

Hvad en nybagt lærer kan komme ud for i sine 
2 første år efter seminariet

Vor redaktør af dette udmærkede årsskrift skrev i årgang 
1962, at »det ville være nyttigt i næste årsskrift at få en eller 
flere artikler om de nye læreres indtryk af den skole, de går 
ind i«. Disse artikler kom ikke i 1963; men det forsømte ind
hentes hermed.

Om artiklen vil være nyttig, vil vi overlade til andre at be
dømme. Den er i hvert fald ikke skrevet ud fra et nytteprin
cip, men er udelukkende tænkt som en slags »løst og fast om 
(lærer)udsendelserne«, holdt i en let og uhøjtidelig stil. Tag 
denne undertone i det følgende som et udtryk for den tilfreds- 
heds- og tryghedsfornemmelse, som folkeskolen har bibragt 
undertegnede nysudklækkede aspiranter.

Spørgsmålet i overskriften skal vi selvfølgelig ikke prøve 
på at besvare generelt. Det kan kun blive en absolut person
lig vurdering, vi kan give som svar. Men samtidig — med 
relation til undertitlen — må det også blive en skildring af, 
hvad enhver nybagt lærer kan risikere at blive udsat for.

Efter denne indledning vil vi ile med at præsentere os selv. 
Vi er et ungt gift lærerpar med to børn (4V2 år og 14 mdr.). 
Han, den bedre halvdel, (nu gløder alle kvindelige læsere af 
kampbegær) med 2V2 års anciennitet — hun, den bedste 
halvdel, (nu nikker alle kvindelige læsere, smiler og siger: 
»Nå ja, det kan da lade sig høre«) med P/2 års anciennitet.

Dernæst vores skole; vi er kommet til, hvad vi anser for 
den ideelle skole: en købstadsordnet centralskole med real
overbygning med 2—300 elever, i nærheden af en større by 
(i dette tilfælde Odense), med lærerbolig, hvilket trods alt 
betyder meget for et ungt ægtepar med to børn og stor læse
gæld. Skolens navn finder vi det unødvendigt at nævne. — 

19



Ovennævnte beskrivelse må kunne passe på mange skoler i 
Odenses omegn (De behøver altså ikke partout at gætte på 
Carl Nielsen-skolen i Nr. Lyndelse).

De mange parenteser, som De måske har bemærket, kære 
læser, skyldes et kompleks, som på et tidligt tidspunkt er ble
vet bibragt »den bedre halvdel« af hans klasselærer i folke
skolen. Denne forbød nemlig på det strengeste sine elever al 
anvende sådanne indretninger i deres stile. I parentes be
mærket er denne klasselærer medlem af vores elevforening 
og læser muligvis denne artikel. Han vil da kunne se, hvilke 
konsekvenser hans handlinger som pædagog kan få langt 
frem i tiden. Vi finder det også her unødvendigt at nævne 
navne. (Han tilhører for resten »årgang 1936«. Under denne 
årgang kan han findes på side 58 som nr. 8 i rækken).

Mon ikke størsteparten af vore læsere nu kender navnet på 
ovennævnte lærer? Efter at alle således har fået sin nysger
righed tilfredsstillet, må vi hellere skride til værket.

En af de tanker, som lærerstuderende utvivlsomt gør sig, 
er denne: »Hvor skal det blive rart at få tid til at læse noget 
andet end bare lektier, at læse en masse fagligt stof ud over 
den daglige lektie, at læse en masse litteratur!« Lad være med 
at tænke det, kære vordende kollega. I dimissionstalen for 
»den bedre halvdel« sagde rektor Per Mogens Hansen i 1962: 
»Der er et overordentligt stort behov for Dem og Deres ar
bejde, og vi har ingen grund til at nære ængstelse for Deres 
arbejdsmæssige fremtid«. Det kom bestemt til at passe — 
indtil nu da, selv om rektor jo nok tænkte i større baner, da 
han udtalte disse ord. Vi har absolut intet fået læst ud over 
den daglige lektie til skole og kursus. Vi har af og til tid til 
at læse nogle af overskrifterne i avisen og lederen i »Folke
skolen«. I dimissionstalen til »den bedste halvdel« i 1963 
sagde rektor: »De ved alle, at de første år, der ligger foran 
Dem, på mange måder vil blive vanskelige og krævende år«. 
Det var altså rektor magtpåliggende at påpege dette faktum, 
og det er bestemt ikke uden grund. Vi benytter lejligheden til 
at hjælpe rektor med at løfte pegefingeren for kommende 
aspiranter. Mød ikke med falske forventninger om et liv i 
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lediggang, men mød med forventningen om et muntert virk
somt liv.

Ja men, hvad byder folkeskolen da sin unge lærer? Tør 
folkeskolen lægge større ansvarsfulde jobs på den unge uer
farne lærers skulder? Eller — skal vi spørge på en anden 
måde: får den unge lærer lov til at bruge sin energi på større 
opgaver? Nogle får lov — vi fik lov.

Vi vil derfor begynde med at gøre rede for de af vore op
gaver, som vi finder mest betydningsfulde, fordi de får be
tydning for en større gruppe mennesker, det være sig elever, 
forældre eller kolleger, de får betydning for den lokale skoles 
omdømme og folkeskolens i det hele taget — og alt sammen 
ikke blot for en dag eller to; men de får betydning i en år
række, kortere eller længere alt efter opgavens art (vi er vort 
ansvar bevidst, trods vores uhøjtidelige form).

En aspirant skal vist være glad, hvis han får sit liniefag 
med det samme. Vi var heldige. Vi fik vores liniefag, hen
holdsvis engelsk og matematik, oven i købet i realafdelingen. 
Ja men, det kan da ikke give det store arbejde. Næh måske 
ikke, men det giver trods alt en del rettearbejde. Til overflod 
fik »den bedre halvdel« også tysk og fransk i realen. Det 
tvang ham til at dygtiggøre sig på disse felter i form af kur
sus, og det gav arbejde — med 28 timer i realafdelingen af i 
alt 35 skematimer. Det er et ansvar, der er lagt på os; men 
det er samtidig en tillid, der er vist os, og vi er taknemme
lige for denne tillid.

Vi har været med til at indvirke på mange elevers skæbne 
allerede. Først skal vi i de mindre klasser over for forældrene 
påpege, hvilke elever der trænger til særundervisning; der
næst skal vi i 6. klasse vejlede forældrene med hensyn til, om 
deres børn bør have tysk og matematik i 7. klasse; dernæst 
er vi med til at afgøre, hvilke elever vi skønner egnet til real
afdelingen. Så kommer oprykning til 2. real, oprykning til 
3. real og så eksamen. »Den bedre halvdel« har allerede to 
åi' efter seminariet dimitteret i både tysk og fransk, men pud
sigt nok ikke i sit liniefag: engelsk. Men det kommer måske 
i år, hvor han har alle tre fremmedsprog i 3. real. Endelig 
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har vi vel været med til at udforme rundt regnet 75 udtalel
ser.

På forældredagen og til forældremøder står vi så ansigt 
til ansigt med Peters far og mor — Peter, som ikke kom i 
realen, stort set af den årsag, at den ene af os sagde, at han 
var håbløs i fremmedsprog, og den anden, at han heller ikke 
var mere end jævnt god til regning og matematik. Det er ikke 
nogen let opgave for en ung lærer, især ikke hvis forældrene 
er ubehøvlede og benytter sig af hans umodenhed. Vi har 
imidlertid kun mødt et enkelt eksemplar af denne type. El
lers er forældresamtaler idel harmoni, idet det kun er de for
ældre, der ved, at der kun kan blive deres børn ros til del, 
som ønsker en samtale. Heldigvis, set ud fra et egoistisk syns
punkt — men vel nok desværre, objektivt betragtet. Det er 
jo trods alt de ubehagelige samtaler, der er mest påkrævede.

På enhver skole findes der traditioner af forskellig art. Det 
er nødvendigt, at der er en fast rytme såvel i det daglige ar
bejde som ved skolens festlige arrangementer. En sådan fast 
rytme findes selvsagt ikke på en ny skole som vor. Men vi 
skal lægge en linie, og vi har været med til at foretage de 
første skridt ad denne linie. Enhver beslutning skaber et præ
cedens, således at vi, når vi næste gang kommer i samme si
tuation, må fatte samme beslutning. Vi er på dette vanske
lige stadium, hvor vi intet præcedens har at skele til. Vi må 
altså selv tage en beslutning, og vi ved, at denne beslutning 
skaber præcedens for en længere årrække. Dette præcedens 
er vi to unge uerfarne pædagoger med til at skabe. I denne 
forbindelse må vi vel også nævne, at vi har selv valgt adskil
lige klassesæt og endog enkelte lærebøger. Dette skyldes og
så, at vi arbejder på en ny skole, og valg af sådanne bøger 
må vel også siges at være en linie, der lægges for en hel del 
år — af den kedelige årsag, at bøger er dyre, og vi kan ikke 
sådan skifte system med jævne mellemrum. Vi må simpelt 
hen ikke vælge forkert!

Kan en aspirant i sit andet leveår som lærer tænke sig no
gen vanskeligere opgave end den at give en 7. klasse seksual
undervisning? Vel næppe! Det har en af os imidlertid også 
prøvet. Men vi vil gerne med det samme slå fast, at det ab
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solut ikke er nogen vanskelig opgave — tværtimod! Det er 
den mest taknemmelige opgave, der kan blive stillet os, fordi 
vi har et lydhørt publikum, et publikum, der, når den første 
fnisen har lagt sig (og der var kun ganske, ganske lidt), bræn
der af spænding og af nysgerrighed efter at høre, hvad vi har 
at sige dem. Det stof, vi byder på i disse timer (en halv snes 
stykker for øvrigt), er virkelig noget, som de føler — ja, 
bogstavelig taget mærker på deres krop, at de kan bruge. Og 
de spørgsmål, vi samler ind i de sidste timer, er uhyre inter
essante. Skal vi tage et par eksempler: Hvad formål har jom
fruhinden? Hvordan indledes samlejet? Hvad gør kvinder, 
der er homoseksuelle? Hvordan bliver en pige omskåret? 
(Det foregår i Afrika). Den sidste oplysning givet os af eleven 
for det tilfældes skyld, at vi ikke ville tro, at noget sligt 
kunne finde sted.

Skal vi også prøve at besvare det evige spørgsmål: skal 
læreren give børnene den seksualundervisning, som vi alle 
er enige om, de bør have? Svaret må blive et absolut ja — 
vel at mærke dikteret af den kendsgerning, at hovedparten 
af forældrene ikke gør det. Vi må dog tilføje, at det skal være 
en lærer, som børnene kender godt, en lærer, som har mange 
timer i klassen. Nå, det er sikkert ikke noget epokegørende 
svar, vi har givet. De fleste er vel efterhånden enige med os 
i den sag. Problemet er at få læreren til at gøre det. Vi vil her 
opfordre alle Danmarks lærere til ikke at holde sig tilbage, 
hvis de føler, at de kan gå ind i klassen og give denne under
visning på en naturlig måde. — Så gør det! For resten, det 
skulle vel ikke være nødvendigt at tilføje, at drenge og piger 
selvfølgelig skal være sammen, mens denne undervisning 
gives.

En betydelig vanskeligere opgave er det at give børnene 
karakter. Her står aspiranten på helt bar bund. Der er intet 
fag på seminariet, der hedder karaktergivning. Dette er ingen 
bebrejdelse; det må naturligvis være sådan. At vi så nu i to 
år har måttet have hele 3 skalaer i hovedet, gør det naturlig
vis ikke bedre: hovedskolens skala, byggende på ordene »til
fredsstillende« og »udmærket«, den nye 13-skala nu i 1. og 2. 
real (vi har ikke 8. klasse) og den gamle 15-skala i 3. real.
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Hvad den nye 13-skala angår, er vi dog tilbøjelige til at mene, 
at ældre kolleger her i denne overgangsperiode måske har 
større problemer med hensyn til dens anvendelse. Vi unge 
kan vist lettere bruge denne skala uden at skele til den gamle. 
Det er jo ikke let, når man har brugt Ørsteds skala i så man
ge år, at lade være med at tænke i Ørstedske baner.

Rektor Per Mogens Hansen i dimissionstalen 1963: »Som 
De sikkert er klar over, er vanskelighederne og problemerne 
ved mange ret store skoler så omfattende, at de under ugun
stige omstændigheder kan knuse arbejdsindstillingen hos den 
unge lærer. Jeg tænker her på de disciplinære problemer, der 
slet ikke er små for den unge lærer«. Så vidt rektors ord. 
Hvordan er det så gået os i denne sag? Ja, vi kom ikke til en 
stor skole, og vi må igen prise vores skole og sige, at vi har 
nogle dejlige børn. Selvfølgelig har vi enkelte urolige elemen
ter, men der findes vist ikke en skole uden. Vi har overhove
det ingen disciplinære problemer haft. Men dette er en ren 
personlig erfaring. Vi har fra andre skoler hørt »ting og 
sager«, som vi står fuldstændig uforstående over for. Det 
evige omkvæd os imellem er blevet: hvor er børn dog søde!

Med hensyn til de kollegiale forhold har vi også kun de 
bedste erfaringer. Vi er blevet optaget i lærerkollegiet som — 
kolleger, som lærere og ikke som aspiranter. Vi har ingen 
forskelsbehandling mærket overhovedet, og vi har følt, at 
vore meninger i lærerrådet har lige så meget værd som de 
ældre kollegers. Med undtagelse af få mindre gnidninger, 
som uundgåeligt opstår, hersker der de bedste forhold i vort 
lærerkollegium. Vi er begge taknemmelige herfor.

Med de to sidste opgaver: at holde disciplin, at være en god 
kollega, har vi afsluttet beretningen om det, som vi ovenfor 
kaldte for de mest betydningsfulde opgaver, der er blevet 
stillet os. Det følgende er simpelt hen en opremsning af, hvad 
vi ellers er blevet udsat for, enten begge to eller blot en af os. 
Vi har haft særundervisning, undervist i formning og har 
arrangeret den deraf følgende udstilling eller præsentation af 
elevernes arbejder, har været med til at arrangere teaterture, 
sportsstævner, skolefester og udflugter. Vi har selv været på 
udflugt med en 7. klasse, en dejlig tur til Sønderjylland og 
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Sydslesvig. Bagefter arrangerede vi en forældreaften med 
lysbilleder fra turen og en udstilling, som børnene selv havde 
lavet, bestående af plancher, kort, billeder og referater. Det 
er noget af det bedste, vi har været med til endnu, især det 
forberedende arbejde. Her fik vi lejlighed til at dyrke grup
pearbejdet på de bedste betingelser, man kan tænke sig. — 
Gruppearbejde er en uovertræffelig undervisningsform, som 
det desværre er vanskeligt at give den fornødne plads i det 
daglige arbejde. Men her er en lejlighed til al prøve det, som 
ikke må forsømmes, og vi giver vor bedste anbefaling. I øje
blikket arbejder vi på en tur til Lapland med en nuværende 
1. real. »Den bedste halvdel« af os har indstuderet skoleko
medie: »Pipi Langstrømpe« med 4. klasse, vi har begge væ
ret engageret i elevrådsarbejdet (vi går ind for elevrådsar
bejdet på vor skole, og vi anbefaler skoler, som endnu ikke 
har et elevråd, at indføre et sådant), vi har været konferen
cier ved skolefester, »støtte« i skolens sangkor — og så har 
vi været til konfirmation. En halv snes konfirmationer på 
14 dage, med deraf følgende »pligt« til at holde tale. 3 af 
konfirmationerne var endda på samme dag. Vil De have en 
opskrift på, hvordan vi klarer en sådan situation? Det kan 
f. eks. gøres på denne måde: vi finder ud af, at den første 
indbydelse gælder til om middagen og siger ja tak! Dernæst 
ser vi, at den anden gælder til om aftenen kl. 17,00. Det er 
da teknisk muligt at rejse sig fra 4. ret ved den første kon
firmation og nå 1. ret ved den anden. Vi siger altså ja tak! 
Den tredie konfirmation, som også er om aftenen, må vi 
desværre sige nej tak til med efterfølgende risiko for at falde 
i unåde. Vi kunne selvfølgelig også have taget de to første 
retter det andet sted og de to sidste det tredie sted. Det er vel 
hermed konfirmeret, at en ung lærer har mange problemer 
at tumle med. Hvis De for øvrigt har studset over, at vi ikke 
har nævnt noget om ungdomsskole eller aftenskole, kan vi 
fortælle, at vi simpelt hen har måttet sige nej til disse op
gaver — foreløbig.

Da vi ovenfor anførte, at der ikke bliver megen tid til 
udenomslæsning, var der måske mange vordende aspiranter, 
som tænkte: »Jah — men vi har da de lange ferier«. Ja, rig- 
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tigt! Men sommerferien er nok den eneste ferie, hvor der 
virkelig kan blive tid tilovers, hvis man da ikke benytter sig 
af denne til kurser eller rejser med eleverne. Det er forbav
sende at se, hvorledes der ved hver eneste ferie hober sig 
skolearbejde op, som rigelig kan dække denne. Lad os prøve 
at se på den sidste ferie, juleferien. Den sidste feriedag for
beredelse til den første skoledag, ellers retning af opgaver, 
forberedelse til kursus og oplæsning af julehistorie ved gym
nastikforeningens juletræ. Og — æh — vi mener bestemt, 
der var mere! Åh ja — vi blev jo bedt om at skrive denne 
artikel. Så gik den juleferie. I øvrigt er dette med en lærers 
travlhed selvfølgelig meget individuelt. Det afhænger fuld
stændigt af den enkelte lærers arbejdsindsats, arbejdsindstil- 
ling. En lærer kan virkelig klare sig med meget lidt arbejde 
og endda passe sit embede »jævnt tilfredsstillende«. Vi vil 
gerne bede enhver lærer stille sig selv det spørgsmål: har du 
egentlig ret meget skolearbejde udover de obligatoriske ske
matimer på klassen? Hvis ikke, vil vi — måske i ungdomme
lig uvidenhed og ubetænksomhed — vove at påstå, at der er 
noget galt med arbejdsindstillingen som lærer.

I det følgende mener vi at kunne fremdrage nogle generelle 
problemer for den unge lærer. Et stort problem er manglen 
på vurdering af vort arbejde, den bedømmelse, som vi i den 
grad er blevet vænnet til gennem hele vor skolegang. Vi står 
pludselig uden en klar fornemmelse af, om vor arbejde lyk
kes. Det er rigtigt, som rektor Per Mogens Hansen engang 
har sagt, at »den venlighed og positivitet, De møder, vil være 
et klart udtryk for det billede, man har dannet sig af Dem«. 
Men det er dog for vagt, for megen læsen mellem linierne. Vi 
vil gerne have det med rene ord: det er godt ■— det er dår
ligt. Selvfølgelig helst det første. Hvis svaret imidlertid altid 
bliver det sidste, er det måske nok alligevel det bedste for 
vort arbejde, at forholdene bibeholdes, som de er. Problemet 
er nok snarere, at vi savner ros engang imellem, den ros, 
som vi trods alt af og til fik i vores egen skoletid. Det er 
imidlertid ikke noget specielt for den unge lærer, ej heller 
for lærere i det hele taget. Det gælder for alle voksne i alle 
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erhverv, at de vil savne den lille opmuntrende bemærkning, 
som er så let at give, og som har så stor betydning.

Det var vist »løst og fast«. Her kommer noget mere kon
cist, nemlig det, vi kan kalde: tilpasning i klasserne. Det er 
vanskeligt for den nybagte lærer at placere sit stof på det 
rette niveau i de forskellige klasser. Endnu vanskeligere er 
det at gå fra en 3. real og ned i en 3. klasse eller omvendt og 
hurtigt falde ind på det rette plan. Men det, vi gerne vil på
pege, er, at det vanskeligste ikke er at bringe stoffet ned til 
de små elever i 3. klasse, hvad man vel ellers skulle tro. Det 
vanskeligste er at bringe stoffet ned til eleverne i realafde
lingen. De læste ikke forkert! Vi skrev: bringe ned! Vi er som 
begyndere meget tilbøjelige til at overvurdere eleverne i rea
len rent fagligt. Det tror vi er en generel begynderfejl. Men 
vi opdager den ret hurtigt. Et stof kan ikke blive gennemgået 
for grundigt, de mest elementære ting kan ikke siges for tit 
— heller ikke i realafdelingen. Omvendt må vi også passe 
på ikke at undervurdere disse elever rent udviklingsmæssigt. 
De er meget modne i dag; sikkert mere end vi var på samme 
stadium.

Ganske kort nævner vi lige et problem, som er af stort om
fang for den unge lærerinde med hjem og familie. Det er et 
problem at opfylde denne dobbeltrolle: at være en god lærer
inde og at være en god husmor. Det kræver tid, arbejde, 
kræfter, tålmodighed — balance. Det er i alles interesse, at 
alle har for øje, at problemet er der, og at det ikke kan for
klejnes.

Næstsidst et hjertesuk fra »den bedre halvdel« og en dyb
følt tak til de magter, der leder vores skæbne. Jeg —- »den 
bedre halvdel« — havde først fået ansættelse på en større 
byskole med følgende appetitvækkende skema: jeg skulle 
være klasselærer for en førsteklasse, skulle der have timer i 
3 forskellige førsteklasser, endvidere i 2. og 3. klasse (dansk, 
skrivning, regning, religion, sang). Var der ingen timer i 
realafdelingen? Jo — sang i 1. real! Ikke en eneste time i 
ens liniefag og med den kendsgerning for øje, at der måske 
ikke ville blive det de første 10 år!!! Alt i alt et skema, der 
alt for tydeligt bærer præg af at være resterne fra ældre kol- 
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legers bord. Min tilværelse i dag ville altså være: klasselærer 
i 3. klasse, fag: dansk, skrivning, regning, religion, sang — 
ingen timer i fremmedsprog. Det er sandelig individuelt, 
hvorledes en aspirants virksomhed vil komme til at forme 
sig.

Til sidst en helt ny idé. Vi vil være så geniale at slutte med 
begyndelsen: aspirantens første dag på skolen. Den stemning, 
der på denne dag hviler over os selv og vore omgivelser, er 
helt ubeskrivelig, spændt, pirrende, fascinerende. Vore tan
ker beskæftiger sig med et hav af spørgsmål: hvordan vil vi 
synes om at være her? Hvordan er børnene, kollegerne, for
ældrene, folk på egnen i det hele taget? Vil vi slå til? Vi er 
ved at bære nogle bøger fra depotet over i en af klasserne. 
To drenge kommer straks springende og tilbyder deres hjælp 
(er børn ikke søde?). Vi spørger, hvad klasse de går i? 7.! 
Nåh —■ siger en af os — så skal jeg have jer til tysk. Tror I, 
vi kan finde ud af det? Jah — siger en af drengene — nu er 
alle de dumme jo ikke med mere, så klarer vi det nok bedre 
end engelsk (er børn ikke — børn?). Ak ja! Han kom ikke i 
realen. Han var håbløs i tysk og umulig i matematik.

Til allersidst! Da vi begge er fuldstændig klar over, at det 
ikke er let at finde ud af, hvad vi egentlig vil med denne ar
tikel, vil vi slutte af med at slå det fast. Til vordende aspi
ranter: det har skam været vores mening at vise, hvor mis
undelsesværdigt et job, det er at være lærer. Det har været 
vores mening at få jer til at kaste jer ud i arbejdet med glæ
de og forventning og opsmøgede ærmer. Til alle, som har 
haft indflydelse på os i vor aspiranttid: tak for den tillid, der 
er vist os. Tak, fordi der er blevet stillet os mange og store 
opgaver, så vi kan få lejlighed til at vise, om vi duer til no
get. Til alle andre lærere: tag lige så vel imod nye aspiran
ter, som der er blevet taget imod os, så vi til aller-allersidst 
kan konkludere derhen: folkeskolen tager godt imod alle 
sine unge aspiranter!

Birthe og Sam(uel) Ditlevsen
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Det nye
HIRTSHALS

Redaktøren har bedt mig om et par sider om det nye 
Hirtshals. »Det kunne være hyggeligt at høre fra de nordlige 
egne«, skriver han. — Der må være en særlig anledning, når 
pludselig det nordenf jordske har fået interesse. Vendsyssel 
betragtes normalt som et slags udland eller u-land, som kun 
kan besøges i ferierne. Det ligger så langt væk. Jeg kunne 
have lyst til at spørge — fra hvad? Som om alt kulturliv 
standser ved fjorden.

Det vil være langt fra mig at antyde, at elevforeningen øn
sker at snage i snavs, men når den i det hele laget har fået 
øje på Hirtshals kunne det vel tænkes i høj grad at skyldes 
de seneste tiders avisskriverier, og det er mig en kærkommen 
lejlighed til at fortælle om de virkelige forhold her. Jeg er 
helt klar over, at den i sig selv triste voldtægtssag er den 
egentlige årsag til den megen omtale. Seks unge fiskere an
klages for voldtægt mod en ung pige om bord på en kutter. 
Pigen anmelder sagen, men fortryder, og statsadvokaten fra
falder tiltale. Men pigen og hendes fader foretager ny an
meldelse, rigsadvokaten rejser sag ved nævningetinget, og de 
unge får fra 2—8 mdr., men ikke for voldtægt. Dette er godt 
stof. Aviserne landet over kommer med de store overskrifter. 
Radio og fjernsyn — focus — går lige på og hårdt. Vittig
hedstegningerne florerer, ja selv Politikens »At tænke sig« 
har haft en løbende reportage fra byen. Det søde liv i Hirts
hals er godt stof -— og intet udelades. Hvad er det dog for
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mennesker, der bor her. De må da være lidt for sig selv med 
sådan en moralkodeks.

Mens sagen står på, sker der et par triste ulykker. En 
færdselsulykke med fire dræbte, en fiskekutter knuses et par 
hundrede meter fra havneindløbet, og to fiskere omkommer. 
Disse triste begivenheder — nævningesagen og ulykkerne — 
får så Aarhus Stiftstidende til at filosofere. Begivenhederne 
må have en sammenhæng. Efter at have konstateret, at det 
ikke er den strenge, mørke og knugende Indremission, der 
præger byen, udnævnes Hirtshals til de mange sekters by, 
hvor et utal af kirkelige retninger konkurrerer hårdt med 
hinanden om sjælene, og der holdes takkegudstjenester og 
jubelmøder, når man får omvendt nogle fra en af de kon
kurrerende missioner.

Jo — efter aviserne er Hirtshals byen med det søde liv og 
religionsforvirring, et moderne Sodoma og Gomorra. Og 
hvad er så sandheden. Sandheden er det stik modsatte. Det 
er rigtigt, at Indremission er repræsenteret, og det er rigtigt, 
at der er et rigt åndeligt liv med fyldte kirker, og det er en 
kendsgerning, at der samarbejdes smukt på det åndelige om
råde, og at der absolut ingen sekter findes. Der kunne godt 
udloves en klækkelig dusør til den journalist, der her i byen 
kunne opspore ledere eller tilhængere af nogen sekt.

Lad os se lidt på, hvordan her egentlig er. Hirtshals er i 
dag en af de største danske byer, der ikke har købsladsret
tigheder, men vi har ingen ambitioner i den retning. For godt 
30 år siden boede der kun nogle få familier i fiskerlejet 
Hirtshals, eller Lilleheden, som det hed den gang. I 1919 blev 
havnen påbegyndt, og da den i 1930 blev færdig, boede her 
1287 mennesker. I dag er vi godt 7000. Havnen er en af Dan
marks vigtigste fiskerihavne, isfri hele året. Jeg har endnu 
aldrig i de 11 år, jeg har været her, set is i havnen. Ofte er 
vinteren den tid, der giver den største omsætning, da skibene 
fra de fleste andre havne, inch Skagen og Frederikshavn, 
når isen lukker disse, søger hertil og ofte ligger så tæt i hav
nen, at man kan gå fra kaj til kaj tværs over skibene. Havnen 
er da også for nogle år siden blev udvidet til ca. det dobbelte, 
og en ny udvidelse påbegyndes først i 1965. Hertil kommer, 
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at havnen også er en vigtig trafikhavn med daglig færgefor
bindelse til Kristiansand og Arendal, og færgeruten indgår i 
det internationale hovedtrafiknet.

Der udfoldes en livlig aktivitet på havnen. Ofte landes der 
20—30.000 kasser konsumfisk foruden en mængde industri
fisk. Værdien af omsætningen var i 1957 23 mill, kr., for 
1964 bliver værdien ca. 100 mill. Det er da også et yndet mål 
for turister at overvære fiskeauktionen, hvor de foruden at 
se de mange forskellige slags fisk, der sælges, også oplever 
den egen stemning, der hersker her. Det varer længe, før man 
opdager, hvordan det hele foregår. Der siges ikke meget, 
men et blink med øjet eller en vippen med cigaren kan be
tyde nyt bud.

Denne mægtige omsætning giver grobund for megen akti
vitet i land. Havnen er fyldt med fabrikker, værksteder, våd
binderier, isværker, bådebyggeri m. m. m. Jo, Hirtshals er en 
driftig by med folk, der vil bestille noget.

Hirtshals egner sig da også godt for lejrskole, og gennem 
årene har mange skoler med udgangspunkt fra vort vandrer
hjem haft udbytte af et ophold her.

Et af vore store problemer er at skaffe bolig til alle de 
mange, der gerne vil flytte til byen. Byggeriet kan ikke følge 
med. Så snart el nyt kvarter er gjort byggemodent, er det 
straks bebygget. En by, der fordobler sit indbyggertal for 
hvert 10. år, vil selvsagt have mange problemer. Her i byen 
gælder det om at have fremsyn og handle hurtigt. Udviklin
gen levner ikke tid til lange overvejelser, men byens vise råd 
har klaret det godt. Store investeringer til skole, veje, alder
domshjem m. m. har kunnet gennemføres lakket være den 
gode indtjening. Den gennemsnitlige indtægt i Hirtshals hø
rer til landets største. Foruden vor egen fiskerflåde har vi 
hele året besøg af mange skibe fra hele landet og fra udlan
det. For de svenske fiskere er der for flere år siden bygget 
en sømandskirke. De mange fremmede fiskere giver naturlig
vis et særligt liv på havnen — og på beværtningerne.

Vi har mange tilflyttere, som lokkes hertil af de gode ind
tjeningsmuligheder. Det er ikke ualmindeligt, at yngstemand 
ombord på en kutter har en indtægt, der er større end en 

31



ung lærers. Denne store indtjening — især for de unge — har 
også sine problemer. Nogle får et alt for stort forbrug, og 
det er disse relativt få, der har givet byen dårligt ry.

Men alt drejer sig ikke om penge. Der foregår her et rigt 
kulturelt arbejde. Det er ikke vanskeligt at samle folk. F. eks. 
er »Unge hjem «s aftener rigt besøgt. Gennemsnitlig møder 
der 150 til disse aftener, og højst 20 procent tilhører Indre
mission. Der er meget ungdomsarbejde i gang: ungdomssko
ler, ungdomsklubber, spejdere, sportsforeninger, handels
skole, aftenskole m. m., og meget af dette med Hirtshals sko
le som centrum. Skolens tre gymnastiksale er i brug hver 
aften hele vinteren.

Lad os se lidt på skoleforholdene. I landdistriktet har der 
været 3 landsbyordnede skoler, der nu er slået sammen til 
en centralskole med ca. 250 elever. For Hirtshals vedkom
mende var elevtallet fra 1935—48 meget konstant med ca. 
235 elever, men i 1948 tog udviklingen fat. En ny skole blev 
bygget, blev købstadordnet med realeksamen første gang i 
1955. Elevtallet var i 1953 ca. 400, og i dag har vi passeret 
de 1000. Det har derfor været nødvendigt med udvidelser i 
1954, 56 og 59, ja en overgang —• i 57 — måtte vi endda have 
flere klasser ude i byen. Vi har nu en dejlig skole med alt, 
hvad man i dag kan forlange. Vi har i øjeblikket 47 klasser 
med 45 normerede embeder og er i den lykkelige situation 
ikke at have skiftende vikarer. Alle afdelinger er repræsente
ret: hjælpeklasser, læseklasser, hjælp til tale- og hørelidende, 
8.—9.-klasser og realafdeling. Skolen er udstyret med alle 
nødvendige faglokaler, og nu fra 1. januar indvier vi en ny 
scene og skoletandlægeklinik. — Vi har fået tandlæge.

Som det vil kunne forstås, har vi en lydhør skolekommis
sion og et velvilligt sogneråd. Vore elever har rundt i landet 
ord for at være nogle vilde krabater, men det er ikke rigtigt. 
De er ganske som andre børn i Danmark — snarere bedre — 
åbne og frimodige og lette at komme i kontakt med. Det er 
bemærkelsesværdigt, at 84 procent af 7.-klasserne, og dette 
tal er stigende, fortsætter undervisningen i 8. eller realafde
lingen, da fristelsen jo ellers er stor for de unge til straks at 
kunne komme ud og tjene store penge. Når hertil kommer, at 
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vi har haft held til at få knyttet et dygtigt lærerpersonale til 
skolen, kan vi kun være tilfredse set fra skolens side. Dog li
der vi af pladsmangel. Elevtallet vokser stadig stærkt. Vi har 
i øjeblikket 6 1.-klasser og med det store byggeri, der er i 
gang, vil vi få endnu flere. Der er derfor også allerede plan
lagt en ny skole til af samme størrelse som Hirtshals nuvæ
rende skole, og vi venter nu kun på igangsætningstilladelse. 
På vor ønskeseddel står også et svømmebassin, da vestky
sten er ubrugelig til undervisning. Behovet for svømmeunder
visning er selvsagt større her end i de fleste andre egne af 
landet, eftersom en stor del af vore elever kommer ud al 
sejle.

Som det sikkert vil kunne forstås, er jeg meget glad for 
både Vendsyssel og Vendelboerne — et stout folkefærd, som 
man kan stole på. Det vil også kunne forstås, at der har væ
ret nok at tage fat på for en skoleleder, men det skal også 
siges, at det har været en interessant opgave. Det er trods alt 
dejligt at se noget vokse op omkring sig. Turistforeningens 
motto, der forøvrigt står på alle breve, der forlader Hirts
hals: »Byen, hvor man aldrig keder sig«, kan jeg fuldt ud 
tilslutte mig.

Jeg vil slutte med ønsket om et godt nytår til alle O.S.-ere.

K. E. Kringelum.

Muld bjerge



De frie

UNGDOMSSKOLER
Skønt tusinder af unge årligt søger de frie ungdoms- og 

efterskoler, og skønt tusinder af hjem altså må kende denne 
skoleform, møder man ret hyppigt det spørgsmål: »Hvad er 
i grunden en efterskole?«

Det er ikke let at svare fyldestgørende. Efterskolen, som 
skoleformen officielt kaldes, er så nært knyttet til ungdoms
livet, at den som selve livet er vanskelig at forklare. Efter
skolen skal opleves, som folkehøjskolen skal det.

De frie ungdoms- og efterskoler er et af de mange tilbud 
på videregående undervisning, der gives dansk ungdom efter 
børneskolen eller sideløbende med denne. Men skønt disse 
skoler ligesom folkehøjskolen har en 100-årig historie, er der 
stadig mange mennesker, som ikke kender dem; de ved må
ske nok, de er til; men ellers er de uvidende om dem; ja, der 
er sandsynligvis endnu mennesker, der misforstår både efter
skoler og folkehøjskoler.

Samtidig med dette ukendskab inden for vort lands græn
ser retter udlandet sin opmærksomhed mod disse frie dan
ske skoleformer, studerer dem og misunder os dem, og sam
tidig står vi i fare for at miste efterskolerne, hvis ikke for
ældre og lærere forstår at værdsætte dem i fremtiden. Man 
skal ikke tro, at 8.—10. skoleår, hvor godt der end arbejdes 
i dem, kan erstatte efterskolerne. Det er naturligvis godt, at 
der fra offentlig side gøres noget for de 14—18-årige; for 
efterskolerne kan ikke klare problemet alene. Vi skal blot 
vogte os for konformitet i hele vort undervisningssystem og 
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søge smidiggørelse, lære at gå hånd i hånd og skønne i hvert 
enkelt tilfælde, hvad der er bedst for de unge, og her kræves 
det, at hjemmene, børneskolen og de bevilgende myndigheder 
forstår efterskolens betydning; for det kan ikke nægtes, at 
efterskolerne har visse værdier, som ikke kan erhverves an
dre steder; hvis det ikke var tilfældet, var der naturligvis ikke 
grund til at opretholde de frie ungdoms- og efterskoler.

Det officielle, ministerielle navn for disse skoler er, som 
sagt, fra gammel tid kort og godt efterskoler. Ungdomsskole
navnet kom særlig frem efter 1920; men det kan spores helt 
tilbage til 1884 som navnet på en afdeling for yngre elever 
på Salling Højskole i Jebjerg.

Hvad er da en efterskole?

En kort karakteristik kan næppe gives bedre end den, som 
statskonsulent Johannes Novrup i sin tid fremsatte i bogen 
»Skoleformer og skoletanker«, hvor han siger: »Eftersko
lerne er folkehøjskoler for unge mellem 14 og 18 år«. En 
sådan karakteristik er i overensstemmelse med det foran
nævnte eksempel fra Salling Højskole og andre højskoler 
(Galtrup 1879). Men hvis man så ikke ved, hvad en folke
højskole er, er man lige vidt. Det er skoler af en helt anden 
art end andre skoler. I alle andre skoler er uddannelsen det 
primære; den personlige udvikling er noget, man har sådan 
»ved siden af«, og det ganske uanset, at der ved alle dimissio
ner siges, at kundskaber ikke er nok. I efterskole og højskole 
er den personlige udvikling det primære, uden at det kund
skabsmæssige undervurderes; men kundskaberne tilegnes 
som en følge af den personlige udvikling, og derfor er der en 
ejendommelig iver over tilegnelsen af kundskaberne, hvad 
ikke altid er tilfældet i andre skoler, hvor man gerne skal 
have pisken over nakken.

Efterskolen bygger videre på, hvad de unge har med fra 
deres hjem og deres tidligere skolegang. Der sker en levende
gørelse af disse ting, en igangsætning til egetliv.

Der sker noget i lighed med, hvad der skele med Pelle 
Erobreren, da den farende svend indfandt sig på skomager- 
værkstedet — da lærte Pelle lige så meget i tre dage som i 
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hele sin læretid, siger digteren. Det er måske nok overdrevet; 
men det, der skete, var, at gnisten tændtes i Pelles sind, så 
han anede noget af livets og arbejdets rigdom.

Engang havde vi besøg af en lærerkreds på vor skole; 
amtsskolekonsulenten var med, og han ville da i sin takke
tale gerne give efterskolen som skoleform en blomst, og så 
sagde han: »En af mine gamle drenge kom hjem fra efter
skole, og da jeg spurgte ham, hvad han syntes om det, svarede 
han: Jeg lærte lige så meget på 5 måneder på efterskolen som 
i 5 år hos dig.« — Det var jo smukt talt af amtsskolekonsu
lenten; men jeg skyndte mig at svare, at uden de 5 år hos 
ham kunne efterskolen ikke have udrettet stort. Det, der var 
sket, var dette, at der var sprunget en gnist, så nyt liv var 
tændt.

Skulle man prøve på at forklare mere konkret, hvad en 
efterskole er, kunne man blandt andre ting nævne syv egen
skaber ved denne skoleform.

1. Friheden. Hjemmene kan frit vælge en skole og vælge 
i overensstemmelse med hjemmets ånd. De unge kan vælge 
og kommer frivilligt eller på forældrenes ønske eller kamme
raternes anbefaling. Læreren er frit stillet i arbejdsform og 
emnevalg, og han giver sig i hvert fald ikke til al arbejde 
med de unge, uden han har lysten og evnen. Lærer og elev 
mødes i den frie skoles privilegium, som er dette, at den frie 
skole aldrig skal beskæftige sig med ligegyldige ting, men 
kun med det, som virkelig kommer de unge ved.

2. Kostskoleformen. Man lærer hinanden at kende på en 
kostskole, ikke blot i arbejdstiden, men i fritiden, og det er 
lige så vigtigt. Det betyder meget, at man lever som i et hjem 
med en bestemt husorden. Efterskolen ligger op til Grundt
vigs ord om, at »den bedste skole for de unge er driftige bor
geres huse«. Men man kunne også udtrykke sig mere moder
ne ved at minde om, at alle kender i dag lejrskolens værdi i 
form af arbejde og samliv; en sådan lejrskole er efterskolen, 
men med længere varighed, større grundighed, større person
ligt udbytte. Kammeratskabet har gode vilkår på en efter- 
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skole. Undervisningen bliver til en rolig og tryg sysselsæt
telse.

3. Efterskolen er overgangsalderens særlige skoleform. 
Man kommer hjemmefra! Til nye lærere, nyt hjem, nye om
givelser. Alt »det gamle« duer jo ikke i den alder. Man er i 
opposition, ikke barn længere, og derfor ønskes ikke disse 
evindelige formaninger: »Tag nu frakke på« — »Kom nu 
ikke for sent hjem« o. s. v. Under et efterskoleophold retter 
det unge menneske sig op, og efterhånden forstår han eller 
hun dem derhjemme bedre. En engelsk pædagog kunne tæn
ke sig særlige »pubertetsreservater«. I Danmark har vi dem! 
Over 100 frie ungdoms- og efterskoler.

4. Hensynet til skole-egnethed. For de små børns ved
kommende bliver man mere og mere opmærksom på børns 
forskellige modenhedsgrad; den er ikke mindre differentie
ret i børnenes overgangsalder; men skolen i almindelighed 
har nok ikke lært at tage hensyn til dette fænomen. Her 
kommer efterskolen ind i billedet; thi i efterskolen skal der 
ikke presses noget unaturligt frem; det unge menneske kan 
roligt og trygt beskæftige sig med det, som han eller hun nu 
nemmer, uden at pligtfølelsen ignoreres. Der er ingen myn
digheder, der forlanger, at vi skal nå noget, og derfor når vi 
så meget!

5. Hensynet til de unges personlighedsliv. Ikke sjældent 
skal der i et ungt menneskes opvækst en pause til, et puste
rum, inden han eller hun kan gå videre i praktisk arbejde 
eller med studierne. Derfor sker det, at efterskolen ikke blot 
får børn og unge fra folkeskolen, men fra andre skolefor
mer; men de fleste kommer fra folkeskolen, og efterskole
opholdet betyder, at den unge igen kan tage fat, hvor han 
slap, — og bedre fat; eller han kan bedre se, hvor hans vej 
nu skal gå.

6. Heldagsundervisningen. Et 5 måneders ophold på en 
efterskole giver flere undervisningstimer end i et helt år i 
den offentlige skole, simpelthen fordi vi er i gang fra tidlig 
morgen til sen aften, medens al anden skole slutter over mid
dag, og så kan de unge gå på gaden resten af dagen eller i 
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hvert fald om aftenen. Arbejdet på en efterskole er en vis 
form for døgndrift, særlig for lærerne.

Påvirket af nutidens udvidelsestrang på alle felter gør 
nogle efterskoler nu skoleopholdet til 8 eller 10 måneder, og 
det står dem naturligvis frit for; men o måneders kostskole
ophold giver i hvert fald lige så meget som et almindeligt 
skoleår med hensyn til timeantal, og det er jo gerne den 
slags, der spørges efter; sammenligninger iøvrigt er ikke u- 
den videre mulige. Desuden er det i og for sig ikke kursusets 
længde, der er afgørende, men at der sker noget, — et stjer
neskud, som Pelle og Martin Andersen Nexø ville sige det. 
Skolen skal være til glæde og ikke trældom.

7. Højskoleånden. På efterskole som på højskole lærer 
man, at man ikke lever for sig selv, men i en kreds og i et 
folk. Man får på en gang indsigt i sit eget liv og horisonten 
udvidet overfor omverdenen. Højskoleånden er dette ube
skrivelige, som betyder, at man får et særligt livsindhold og 
en særlig livsholdning. Det kan som regel mærkes, selv helt 
ind i en søskendeflok, hvem der har været på efterskole og 
højskole eller dog har været i forbindelse med det liv, der 
strømmer fra disse skoler.

Når jeg har nævnt ovenstående egenskaber ved eftersko
len, er det ikke for at kaste vrag på anden skole; her er blot 
sagt, at efterskolen er noget andet. Naturligvis er ikke alt 
idyl på en efterskole. Det er menneskeligt at fejle; det kan 
både lærer og elev gøre, og undertiden kan det være nødven
digt, at vi må gå fra hinanden; men det er sjældent, — og så 
er det da godt, at der er lejlighed til det, fordi skolen er en 
fri skole. Jeg vægrer mig ikke ved at sige, at det er en lykke 
for vort folk, at efterskolen findes i det danske skolebillede, 
så dette kan blive så nuanceret som muligt og derved være i 
pagt med det menneskelige.

Skoleinspektør Kragh-Müller forstår den differentierede 
skoles værdi og nødvendighed, når han i sin bog »I morgen 
er for sent« opkaster det spørgsmål: »Er det børnene, der 
skal følge skolen, eller er det skolen, der skal følge børne- 
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ne?« Man har vist for ofte ment, at børnene havde at følge 
skolen, enten de kunne eller ej, medens det burde være så
dan, at skolen fulgte børnene, forstået sådan, at man tog et 
tilbundsgående hensyn til barnets natur, temperament og 
anlæg.

Et sådant hensyn og en sådan opmærksomhed er særlig 
påkrævet over for ungdommen i pubertetsårene, hvad 
Kragh-Müller da også påviser i sin bog med kapitlet »Teen
agerne og skolen«, hvor han taler om de opgaver og vanske
ligheder, der følger med en forlænget skolegang.

Han siger:
»Hverken fagenes indlæring eller deres indhold giver pu

bertetsungdommen nok, lige meget hvor god og effektiv un
dervisningen er, — selv den bedste undervisning kan virke 
udvandet, fordi de unge lever så stærkt et indre liv (indre 
spænding!). Alene det forhold, at drengenes potens er større 
end de fleste læreres, og at pigernes romantiske drømme 
sandsynligvis er hedere end mange af lærerindernes, siger 
lidt om arten af de krav, der stilles til lærerne«.

Disse krav har man som regel været klar over i eftersko
len, og det turde være rimeligt at mene, at de honoreres bedst 
på frivillighedens og det personliges grundlag.

Så at sige alle, der kender efterskolen, siger, at det er en 
god skoleform. Man må så håbe, at sympatien ikke er en 
dækningsløs check, men at der er realiteter bag, så man ikke 
lader sig forvilde af tidens konformitetsbestræbelser inden 
for skolevæsenet, men forstår at skønne, hvad der er bedst 
for det unge menneske.

En af de vigtigste ting i al opdragelse og undervisning er 
skønsomhed, — ikke ulig det, man kalder sund fornuft.

Efterskolen er ifølge sit idégrundlag skønsomhedens og 
den sunde fornufts skole, og derfor er det en skole, hvor det 
unge menneske finder tryghed og glæde.

Aksel Meibom.
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Højskolen 
i Løgumkloster

i

Løgumkloster er vel bedst kendt for den smukke, gamle 
klosterkirke, der hvert år drager tusinder af kirkegængere og 
turister til. Her begyndte cisterciensermunkene i 1173 deres 
kirkelige og kulturelle virke, som blev til stor værdi for lands
delen.

Egnen er også på særlig måde en forpost for dansk ånd 
og kultur, idet brydningen mellem dansk og tysk gennem år
hundreder har været en faktor af betydning og er det endnu 
i dag.

Det var her, brødrene Brorson sammen med andre betyde
lige mænd oplevede og virkede for pietismens fornyelse af 
troens liv, så menighedslivet og folkelivet indtil i dag er 
præget deraf.

På ruinerne af det gamle kloster er nu opført en meget 
smuk refugiegård. Refugium betyder tilflugtssted, og her er 
virkelig skabt et sted, hvor menneskene kan komme og søge 
ophold i kortere eller længere tid for gennem stilhed, læs
ning og fordybelse at søge afspænding og hvile, samt hente 
åndelige impulser, der kan styrke dem til hverdagens opga
ver. Forstanderinde for refugiet er tidligere missionær i 
Indien frk. Olga Kaae.

I ca. 200 m afstand fra refugiet ligger Bibelhøjskolen, som 
i november 1960 for første gang åbnede sine døre og modtog 
»pionerholdet«, der talte 26 deltagere. Siden er arbejdet vok
set støt og stille, så højskolen i dag trods betydelig plads
mangel har 60 elever.
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Initiativet til denne nye højskole blev taget af den samme 
kreds, der står bag refugiet. I løbet af ganske få år var det 
lykkedes denne kreds, der tæller repræsentanter for de stør
ste kirkelige og kulturelle bevægelser, at skaffe midler til det 
meget store byggeforetagende. Allerede mens dette arbejde 
stod på, tog man tanken om en højskole op, og da refugiet er 
et kirkens tilbud til vor tids mennesker, var det helt natur
ligt at planlægge den nye skole som en menighedsskole eller 
bibelhøjskole.

At det er en højskole vil sige, at vi nok skal gå i skole, men 
ikke tage eksamen, at vi nok skal søge kundskaber og dyg
tiggørelse, men samtidig have tid, ro og lejlighed til at over
veje, drøfte og søge hjælp til orientering i hele vort menne
skeliv. Derfor vil vi også beskæftige os med de almindelige 
højskolefag, og vi håber, at de, der kommer på vor skole, 
må få syn for, at kristentro og kristenliv drejer sig om hele 
vor tilværelse, både den åndelige og den materielle.

Men at det er en bibelhøjskole vil sige, at dens hovedfag 
er bibelkundskab og kristenkundskab i det hele taget. Lige
som ordet er det vigtigste middel til at skabe fællesskab mel
lem mennesker, det hvorved vi lærer at kende og forstå 
hinanden, at leve og virke sammen, således har Gud, med 
ordet som livskilde, ved sin ånds kraft nyskabt og bevaret 
troens liv i sin menighed.

Mange ting tyder imidlertid på, at vort folk i dag er på vej 
bort fra ordet, og det vil sige fra kristentroen. Vi ser det som 
en hovedopgave at gøre et solidt bibelarbejde, og især at give 
tilskyndelse og vejledning til selvstændigt arbejde med bibe
len, så vel som med de andre fag, der giver os kundskab om, 
hvad kristne tror på. En sådan kristendomsundervisning for 
voksne er en menighedsopgave, der trænger sig stadig stær
kere på.

Vi venter ikke, at det skal være en særlig slags mennesker, 
der søger bibelhøjskolen. Der forlanges hverken særlige for
kundskaber eller en bestemt religiøs indstilling. Vi håber, at 
mange vil komme for deres personlige udviklings skyld, til
skyndet af et program, der lægger vægt på bibelarbejde og 
livsorientering på kristen grund; men det vil være naturligt, 
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om også mennesker, der står i en eller anden opgave i menig
heden, vil søge til højskolen her for videre dygtiggørelse.

Højskolelivet har altid været præget af, at der lægges vægt 
på det frie og kammeratlige samvær. Det er både skole og 
hjem. Denne arbejdsform stiller sine ganske særlige krav 
lil både lærer og elev. Alt i alt betyder det, at højskolen bli
ver ramme ikke blot om megen festlig livsudfoldelse, men 
også om virkeligt flittigt arbejde med at trænge ind i mange 
af livets problemer. Der læses, lyttes til foredrag og drøftes i 
mere eller mindre studiekredsprægede arbejdsformer. Skole
livet leves, og det er — uden at bagatellisere problemerne — 
en glæde at være med.

H. Lindskov Rasmussen
1937



Året, der gik

Ethvert skoleår, eller studieår om man vil, er begivenheds
rigt for de implicerede, fordi der på den indre front — den 
enkelte elevs, studerendes eller lærers bevidsthed — foregår 
uophørlige rekognosceringer, fremstød eller tilbagetræknin
ger. Det bør der i hvert fald gøre, her er intet nyt dårligt nyt. 
Men også udadtil kan der ske ændringer, udskiftning af 
mandskab eller befalingsmænd, omlægning af krigsførelse 
m. v. (Man bedes ikke tage for tungt på dette billedsprog, 
det er hentet lige ud af aviserne). For Odense Seminarium 
blev 1964 et af mærkeårene, præget især af tre begivenheder: 
Børneskolens nedlæggelse, rektorskiftet og den så længe ven
tede påbegyndelse af det omfattende seminariebyggeri. Lad 
da børneskolen komme først i denne omtale.

Her fandt i begyndelsen af året den traditionsrige faste
lavnsfest sted, her var masker, dans, kaffebord, komediespil 
og tøndeslagning, og børn og voksne morede sig med hinan
den »så sødt som i gamle dage«. Halvåret gik hurtigt i sin 
rolige arbejdsrytme. Snart kom udflugten til Nyborg. Den be
gyndte under vejrgudernes rynkede bryn, men forløb tørt 
og endte i strålende sol. Som sædvanlig vel tilrettelagt og le
det. Før man forlod Hesselhuset, udbragte røverhøvding Jør
gensen et leve for chefen, forstander Caspersen, og takkede 
for de mange gode togter.

Allerede den 17. juni var vi nået til afslutningen, ikke alene 
på skoleåret, men også på børneskolens tilværelse. I gymna
stiksalens blomstervæld ledede forstander Caspersen den van
skelige handling med vanlig stil. Dagens motto skulle være: 
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»Så ender vores skole, men vi er glade, at vi har haft den«. 
Vi skulle ikke gøre det sværere for hinanden. Alligevel flød 
der mange tårer. Forstanderen ville ingen historie fortælle 
denne gang, derimod lidt af skolens historie. Til august var 
det 69 år siden, den blev oprettet, og dens første leder var 
Niels Thomsen. En af de tilstedeværende, fru Laura Ander
sen, havde været med næsten fra starten, idel hun havde væ
ret håndgerningslærerinde fra 1900 til 1950. Hr. Caspersen 
omtalte de skiftende forstandere, der jo havde været ledere 
af begge institutioner: Ejler Møller havde blik for, at store 
og små skulle være under samme tag, Alfred Hansen delte 
arbejde og respekt ligeligt mellem børn og voksne. Børnesko
len er seminariets hjerte, sagde han. Harald Smith foranstal
tede særlig ledelse af børneskolen. Under Per Mogens Han
sen havde skolen nydt den mest udstrakte frihed.

Forstander Caspersen rettede nogle ord til hver enkelt af 
sine lærere, takkede institutionernes uundværlige hjælper, 
Stefan Starostka, og tog afsked med børneskolens forældre
kreds. Til børnene sagde han farvel med ordene: Hvor vil 
jeg savne jer. Sidst henvendte han sig til frk. Else Lohmann, 
som i 49 år havde været knyttet til skolen og nu tog afsked 
sammen med den. En dreng fra 1. klasse overrakte hende en 
af klassens gamle faner. Forstander Caspersen pegede slutte
lig på, hvad han havde betragtet som sin ledestjerne: Ikke, 
hvad vi gør ved børnene, men hvad vi gør sammen med dem, 
for skolen skal ligne det gode hjem.

Foruden frk. Lohmann tog også fru Caspersen og fru Val
borg Hendriksen deres afsked, den sidste for at finde en ny 
arbejdsplads på Korsløkkeskolen. De øvrige børneskolelærere 
har nu hele deres virke i seminariet.

Flere talere havde derefter ordet, bl. a. fru malermester 
Wieran, der på forældrenes vegne takkede frk. Lohmann, og 
kommunelærer Arne Johansen, der selv havde gået i børne
skolen som en af landets bedste, beklagede dens nedlæggelse 
og hyldede forstander Caspersen, der havde videreført Ejler 
Møllers skolesyn og traditioner. Man sang nu feriesangen, 
hvis sidste linier i dag lød: Klokken her ej mer kan kalde, nu 
stiller skolen sit ur i stå. Derefter sagde børnene farvel i sko
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legården, og med dette farvel sluttede en epoke i Odense Se
minariums historie.

Indtil de ny bygninger om X år tages i brug ejes de gamle 
af fru Henny Hansen, der stadig har sil virke ved seminariet. 
Men O.S. er jo nu en selvejende institution, og med rektor- 
skiftet er derfor et gammelt tilhørsforhold til en slægt af 
pædagoger bragt til ophør. Allerede i marts meddeltes det, 
at Per Mogens Hansen var indstillet til rektorembedet ved 
Jonstrup Statsseminarium, og sidst i april kom udnævnelsen. 
Det er klart, at det vækker opmærksomhed, når slægtens yng
ste forlader lederstillingen i den arvede gård. Havde man — 
omtrent som ved »foreløbige udtalelser« — anmodet kolle
gerne om karakteriserende adjektiver, ville ordet chokeret 
givetvis havde forekommet. Følelsesmæssige forløb ændrer 
dog ikke de kendsgerninger, der har sat dem i gang, og om 
disse sidste et par ord. Per Mogens Hansen havde i sjælden 
grad kvalificeret sig til del arbejde, han gik ind til på Oden
se Seminarium i 1954. Herfra var han i 1941 dimitteret af 
sin far, forstander Alfred Hansen. Mens han virkede som læ
rer i København, log han først studentereksamen og i 1948 
magisterkonferens i sammenlignende litteraturhistorie. Her
til kom et syvårigt virke som lærer ved Blågård Seminarium 
og ved statsseminariet på Emdrupborg. Tiåret i Odense var 
en periode med stærke brydninger i seminarieverdenen. Stu
denterlinien var nylig etableret, 36-loven sang på sit sidste 
vers. 54-loven var begyndt al stå på egne, vaklende ben, mens 
bemyndigelsesloven lurede om hjørnet. Føj hertil lokale dis
positioner m. h. t. studieordninger og de ændrede økonomi
ske vilkår, som disse år var vidne til. Per Mogens Hansen ka
stede sig med lyst og energi ud i disse mangeartede opgaver. 
Sagerne hobede sig ikke op på hans bord. Han havde tillid 
til sine elever og til sine medarbejdere og undte dem stor fri
hed, en sand demokratisk, men ingenlunde usårlig stilling at 
indtage. Da hans håb om statsovertagelsen af O.S. glippede, 
gennemførte han i 1962 seminariets overgang til selvejende 
institution, hvilket betød økonomisk betryggelse. Den van
skelige byggesags tiårige forhindringsløb fuldførte han såle
des, at det første skridt til projektets realisation, jordarbejdets
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Det jubilerende forskolehold fra 1940 

påbegyndelse, kunne tages sidst på året. Det endelige mål er 
omsider i sigte.

Der skal her fra gamle venner og medarbejdere lyde en 
hjertelig tak for et rigt decennium, fyldt med arbejde og 
spænding. Et hastigt tilbageblik lader begivenhederne flyve 
forbi, glade, alvorlige, vanskelige, festlige. Tak for tillid og 
inspiration. Til denne tak til rektor Per Mogens Hansen og 
frue skal føjes ønsket om mange gode og lykkelige år på 
Jonstrup.

Fra første halvår skal nu kun nævnes forårskoncerten, 
der afvikledes med lille kor, lille orkester og små ensembler. 
Den 29. april rejste adjunkt Jens Kolmos på en uges besøg i 
Berlin med Is. Den 22. juni dimitterede seminariet to afgangs
klasser og tog afsked med rektor og — foruden de allerede 
nævnte lærerinder ved øvelsesskolen — fru Jenny Knudsen 
og seminarieadjunkt Jørgen WegenerFriis, der efter et år på 
O.S. fortsatte til sine ønskers mål, Silkeborg. 1 sin tale ved af
skeden med Odense Seminarium sagde rektor, at beslutnin
gen om børneskolens nedlæggelse var den tungeste, han hav
de taget i disse ti år. Den fungerende lærerrådsformand talte 
for de afgående kolleger og overrakte dem lærerrådets ga
ver. Efter at elevrådsformanden havde haft ordet, bragte 
skoleinspektør Aage Ovesen gamle elevers hilsen og farvel
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Det jubilerende seminariehold fra 1940

til børneskolen og dens lærere samt til rektor. Formanden 
for seminariets bestyrelse, forretningsfører Knud Nielsen, 
bragte en hilsen til dimittenderne og de afgående medarbej
dere. Han ønskede rektor Per Mogens Hansen held og lykke 
med den kommende gerning og overrakte ham bestyrelsens 
gave: Winston Churchills seksbinds værk om den anden ver
denskrig.

Vi skulle nå helt frem til den 7. august før udnævnelsen 
af den ny rektor forelå. Bestyrelsen valgte lærerrådets man
geårige formand, seminarielektor, cand, theol. Holger Mel
son til leder af Odense Seminarium.

Rektor Melson tog embedseksamen i 1942 og samme efter
år pædagogikum, virkede i et par år som hjælpepræst i Dover 
ved Ry og kom efter et vikariat på Ranum Seminarium til 
Odense i 1945. Han er således velkendt med pædagogiske 
og administrative problemer, hvad der vil komme ham til 
gode i hans nye stilling. Nogen sinecure er det jo ikke at være 
seminarierektor i liden. Hans gamle kolleger imødeser med 
tillid det nye samarbejde og byder Holger Melson hjertelig 
velkommen som rektor.

Det nye skoleår (studieår, om man stadig vil) begyndte 
den 24. august. Nye og gamle elever, lærerkollegium, med
lemmer af bestyrelse og repræsentantskab fyldte gymnastik- 
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salen. Forretningsfører Knud Nielsen indsatte rektor Melson 
i embedet og lovede ham bestyrelsens fulde støtte. Vi har 
grundigt og omhyggelige overvejet vort valg, sagde han. — 
Rektor Melson rettede en tak til bestyrelse og ministerium, 
omtalte sine nærmeste forgængere, Harald Smith og Per Mo
gens Hansen, og henvendte sig til de nye medarbejdere, læ
rerinderne Edith Plauborg og E. Juelsgaard Rasmussen, sko
lepsykolog Herluf Trolle, lærerinde Fanny Hansen, skole
psykolog Sv. Aa. Lorentzen, pastor Rudolf Münster og pastor 
Arne Schmidt. Derefter bød han eleverne velkommen til 
årets arbejde i et seminarium uden børn og betonede, at det 
i høj grad var deres egen indsats, der bestemte, hvad de fik 
ud af seminarietiden. Ungdommen er kritisk, det er dens 
selvfølgelige ret, lad ikke denne kritik være sur og gold, men 
konstruktiv. Rektor mindede her om de studerendes råd, 
som var det naturlige kontaktpunkt.

I september var der modtagelsesfest på Industripalæet fol
de ny elever, lin stod for arrangementet og skilte sig udmær
ket fra denne opgave. Det var en fornøjelig aften med stor 
tilslutning.

Efterårskomedien var familiegyseren »Tony tegner en 
hest«. Hvad denne tegning medførte af forviklinger gjorde 
Hin og John Lotzfeldt lysende klart for seminariet. Det val
en meget vittig og velspillet forestilling, et flot punktum fol
en meget lang række af klassearrangementer, der jo ikke 
mere kan fortsætte på helt den samme måde. Men andre veje 
vil blive fundet.

De af kulturudvalget arrangerede fællestimer bød også i år 
på mange oplevelser. Sognepræst, dr. theol. Kaj Thaning 
talte om Grundtvig, højskoleforstander Poul Dam om Dan
mark og U-landene. Kirkeminister Bodil Koch havde kaldt 
sit causeri »Konen med perspektivkassen«. Det var talrige 
ind- og udfald i og fra danske sogne, fra Afrika, Kina m. m. 
Det er altid inciterende at træffe et menneske, i hvem ånden 
huserer. Palle Lauring spurgte: Hvad skal vi med historien? 
Hans svar var et levende, inspireret foredrag med store linier 
og store udblik. Daværende handelsminister Hilmar Bauns- 
gaard og fhv. minister Poul Sørensen disputerede i anledning 
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af folketingsvalget. Ved en påfølgende afstemning blandt se
minariets elever fik de radikale flere stemmer end noget an
det parti. Bernadotteskolens leder, cand. psyk. C. C. Kragh- 
Müller talte om »Demokrati i skolen«. Hvordan kan man 
lære børn at tilpasse sig en demokratisk samfundsstruktur, 
hvis de ikke i skolen praktisk vænnes til demokratiske om
gangsformer og mønstre? Jakob Kronika fortalte om »Tysk
lands største pædagog«, Wilh. Förster, og hans kamp mod 
»preussismen« i tysk tankegang. Et livfuldt, digressionsrigt 
foredrag af den gamle journalist om et andet Tyskland — set 
indefra.

Der var flere af disse arrangementer, men lad det nu være 
nok. Også andre, store og små begivenheder kunne fortjene 
omtale, lejrskole, sportsstævner osv. Vi er i december, og bag 
hvilke forsvarsmekanismer man end kryber i skjul, så ler 
dog hjerterne mod jul (undskyld, kære Thøger Larsen). En 
aften i begyndelsen af måneden opførtes Hyrdespillet, og 
eleverne (de studerende, om man vil) leverede fortræffelig 
underholdning samt hygge. Klassepyntningen kommer også 
ind i billedet her. Den 19. december begyndte med morgen
kaffe hos IVn, derefter var der tvangfrit samvær i klasserne. 
Kl. 11 samledes alle i gymnastiksalen til juleafslutning og til 
dimission af 28 småbørnslærerinder. Rektor Melson opfor
drede de nybagte lærerinder til at tage jævnt og naturligt på 
tingene og ikke skrue forventningerne op i urimelige højder. 
Skolen skal ikke erstatte hjemmet. Efter lærerrådsformand 
og elevrådsformand talte amtsskolekonsulent Viggo Land til 
dimittenderne og bød dem velkommen i skolen med venlige 
ord. Lillekoret sang julemelodier, rektor læste de kendte 14 
vers af Lukasevangeliets 2. kapitel og ønskede alle en glæ
delig jul. Lad os, henvendt til alle som mødtes, som skiltes, 
som blev på O.S. — elever, kolleger og andre — hertil føje: 
Godt nytår og tak for året, der gik.

Johannes Nielsen
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Regnskab for Odense Seminariums Elevforening 196b
Indtægt:

Beholdning fra 1963 ........................................................... 2.498,95
Kontingent for 1963, indbetalt i 1964 ............................... 290,00
Kontingent for 1964 ............................................................. 4.703,00
Indbetalt på legatkontoen ................................................. 1.044,00
Portogodtgørelse ................................................................. 7,20
Renter .................................................................................... 94,83

Sum 8.637.98

Udgifter:

Kuverter til årsskriftet..................................................... 69,00
Adressering af ca. 600 kuverter....................................... 25,00
Kasserer- og sekretærløn................................................... 200,00
Årsskriftet, klicheer, oms m. m.......................................... 3.113,04
Porto til årsskriftet, rykkerbreve, postopkrævn. m. m. 306,65
Kuverter, giroordner m. m.................................................. 24,64
Gaver ni. m............................................................................. 176,50
7 legatportioner å 200 kr...................................................... 1.400.00
Indbetalingskort m. m. plus påtryk............................... 73,00
Malerikonto (føres ud af driftsregnskabet) .................... 1.500,00
Overført til malerikonto..................................................... 200,00
Beholdning pr. 31. december 1964 ................................... 1.550,15

~ Sum 8.637,98

Foreningens formue:

Malerikontoen ................................................. 1.700,00
Kassebeholdning ............................................. 1.550,15

Sum 3.250,15

Legatkontoen:

Tidligere indbetalt........................................... 20.639,82
Indbetalt i 1964 ............................................... 1.044,00 21.683,82
Tidligere udbetalt ........................................... 24.575,00
Udbetalt i 1964 ............................................... 1.400,00 25.975,00

J. O. Solgård

Regnskabet for året 1964 er gennemgået og fundet i overensstem
melse med bilag, postkonto og sparekassebog. Kassebeholdningen 
og midlerne i malerikontoen ved udgangen af 1964 var til stede.

Ringe, den 5. januar 1965 Odense, den 10. januar 1965
H. Damgaard Pedersen Sv. Jørgensen
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Meddelelse fra kassereren
Foreningens formue er i det forløbne år øget med ca. 800 

kr. Når de stigende udgifter tages i betragtning, må dette an
ses for tilfredsstillende. Det må erindres, at det ikke er be
styrelsens hensigt, at en forening af denne art skal have en 
betydelig formue, men der stræbes imod at opnå så stor en 
kassebeholdning, at årsskriftet ikke må udsendes på kredit. 
Den store portoudgift afspejler de anstrengelser, kassereren 
må udfolde for at få pengene hjem. Omkring tre fjerdedele 
af medlemmerne betaler inden for et halvt år, hvorefter den 
sidste fjerdedel får et rykkerbrev. Heraf reagerer ca. halvde
len. Efter el par måneders forløb får den sidste halvdel end
nu en venlig opfordring, og ca. halvdelen reagerer igen. De, 
der er kommet to år i restance får en postopkrævning + por
to. Er det ikke besynderligt, at det igen er ca. halvdelen, der 
betaler? Har foreningens glemsomme medlemmer aftalt disse 
brøkdele for at bringe den svagt grånende kasserer i en til
stand af mystik? Har De glemt at betale for sidste år, bedes 
De se efter i årsskriftet. Der ligger i så fald en erindring om 
Deres glemsomhed. Det er slet ikke flovt at have glemt sin 
medlemsforpligtelse — heller ikke i to år — blot De så be
taler. Det er nok værre, at kassereren i enkelte tilfælde sender 
rykkerbreve til folk, der har betalt. De to tålmodige medlem
mer, for hvem det er sket, bedes undskylde. 65 nye medlem
mer er kommet til. 5 medlemmer er døde, 7 har ukendt op
holdssted, 20 har nægtet at betale og 30 har meldt sig ud. Der 
er altså tale om en medlemsfremgang på 3, og det samlede 
antal medlemmer er nu 892.

Jeg siger tak for det svundne år og for personlige hilsener 
på modtagerkuponens bagside. ...1 o i o Med venhg hilsen

J. O. Solgård

Kontingentet er mindst kr. 5.00
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Bestyrelsen
Aage Ovesen, form., Paludan Müllersvej 14, Odense, tlf. 12 94 50.
Poul Løndal-Nielsen, Engelshøjgade 10, Sønderborg, 

tlf. (044) 2 16 65.
Alfred Thierlein, redaktør, Set. Knudsgade 9, Odense, tlf. 11 78 57.
Fru Toma Kragh, Årup.
Jens Ove Solgaard, kasserer, Hunderupv. 185, Odense, tlf. 12 94 63.
Fru Ester Krage, Fasanvej 2, Hårby, Fyn, tlf. (73) 378.
Frk. Kirsten Beyerholm Wenø, Møllevej 9, Hårby.
Bidrag til årsskriftet modtages hele året. Skriv navnlig straks, 
hvis det er nekrologer -—• og helst med billede.
Adresseforandringer bedes meddelt kassereren.

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, Skovløkkeskolen pr. Otterup.
Hammer, Poul, seminarielektor, Ulrikholmsvej 2, Odense.
Melson, Holger, seminarierektor, 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.
With, Mogens, seminarieadjunkt, Rahbeksvej 1, Odense.

1908
Drud, Johanna, frue, Sadolinsgade 53, 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«, Sallofle, Assens.
Hornbech, K., frk., Døckerslundsvej 4 A, Odense.
Larsen, N. C., skoleinspektør, Dalgas Avenue 33, Århus.
Rasmussen, S., Brammingevej 14, Odense V.
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1913, april
Hansen, Anna C., Kalbyrisvej 111, 1. sal, Næstved.
Madsen, Anna, frk., Rosenlunden 13, Odense.

1913, juni
Andersen, K., frue, Rosenvænget 9, Fruens Bøge.
Christensen, M. J., Jægersborg Allé 64, 1. sal, Charlottenlund.
Jørgensen ,A. K., Diget 32, Holbæk.
Nielsen, H. P., viceskoleinspektør, 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, H. 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, Egens 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.

1917, juni
Poulsen, Ingeborg, frue, Enghavevej 11, Svendborg.

1918, juni
Christensen, C., frk., Nyborgvej 49, 1. sal, Odense.
Madsen, Sv. L., skoleinspektør, Lindeallé 13, Korsør.
Nielsen, Åge 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.
Kofoed, Cecilie, frue, Sverigesvej 8, Nexø.

1920, juni
Laursen, Jenny, frue, »Skovly«, Chr. Kellersvej 17, Brejning.
Ermose, Niels, Tryggelev.
Knudsen, Margrethe, frue, Langelandsvej 6, Korsør.
Senning-Larsen, Sigrid, frk. overassistent, Kampmannsvej 4, Kbhvn. V.
Nielsen, Kr., »Kvisthuset«, Skårup F.
Pedersen, David, »Lykkebo«, Gretevej 22, Fredericia.
Svane, Lilly, frk., Hannerupgårdsvej 6, Odense.
Sørensen, Søren M., Svendborgvej, 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, kantor, Sondre Sogns Klokkerkontor, Viborg.
Nielsen, Viggo, Ulfborg.
Bamlau, 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 47, 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
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 Flinlerup, Sorø.
Andersen, Svend Borge, Åsum, Odense.
Christensen, Mary, frk., Bergsvej 1, Odense.
Halkjær-Rasmussen, A., Thurø.
Hjort, Aksel, Birkevej 12, Odense.
Iversen, Karen Scheel, seminarielektor, frue, Ulvslyst pr. Haderslev.
Larsen, Alfred, Kong Georgsvej 33 st., Odense.
Thomassen, Marie, frk., Teisensvej 20, Odense.

1925, april
Agård, Laura, frue, Oltestrup 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., Godthåbsgade 50, Odense.
Jensen, Johs., skoleinspektør, Holbergsvej 9, Fredericia.
Pedersen, Anna, viceskoleinspektør, Vesterbro 5, 1. sal, Ålborg.
Pedersen, Christian, Sadolinsgade 107, Odense.
Rasmussen, J. Graae, forstander, Vebbestrup. Doense.

1926, juni
Andersen, Sven, Pårup, Villestofte.
Bender-Petersen, Jørgen, Vestergade 17, 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.
Rasmussen, Ellen, frk., Jagtvej 219 g3, København 0.
Andersen, Louise, frue, Sallinge, Højrup.

1926, oktober
Hansen, Alma, frk., Ludvigsminde, Haagerup pr. Højrup.
Kvorning, Erna, frue, Fruevej 131, Nykøbing M.
Blåbjerg, Viola, frue, Mollerup, Nykøbing M.
Olsen, Edith, frk., Wedells Vænge 15, Hillerød.
Clausen, Karen, frue, Skovbovænget 9, Roskilde.
Kremmer, Marie, frue, Fodslette, Humble.
Westergård, Eva, frue, 0. Sundby, Ålborg.

1921, juni
Almlund, Aksel, Karrebæk pr. Karrebæksminde.
Andreassen, Caroline, frk., Åsen (52, Nexø.
Bagger Jørgensen, Jørgen, forstander, »Prøven«, Vanløse.
Garbøl, Thorvald, Duevej 203, Kbhvn. F.
Hauge Ib, Sonnerupvej 49, Brønshøj.
Bagger Jørgensen, frue, »Prøven«, Vanløse.
Mogensen, Knud, Tranekær.
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Nielsen, Axel E., skoledirektør, J. H. Wesselsvej 18, Viborg.
Nielsen, Noomi, frk., Strandvej 12, Allinge.
Nielsen, Thyra, frk., Koed, Kolind.
Petersen, Cilius, viceskoleinspektør, Pr. Haraids Allé 8, Fruens Bøge.
Petersen, Anna, frue, Pr. Haralds Allé 8, Fruens Bøge.
Christiansen, Kirsten, frue, Valdemarsgade 27, 2. sal, København V
Poulsen, Vilhelm, Hjallesevej 175, Odense.
Salling, Arne, Seest, Kolding.
Sørensen, Alfred, Skovsted, Thisted.

1928, april
Christensen, Margrethe, frk., Hundborg skole, Sjørring.
Hansen, Andrea, frk., Rughavevej 11, 1. sal, Odense.
Nielsen, Marie, frue, Østerbro 51, 1. sal, 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, lektor, Mylius Eriksensvej 23, Ålborg.
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, viceskoleinspektør, Humlevænget 3, Nyborg.
Brodersen, Emmy, frue, Mellemvangsvej 10, Espergærde.

1929, oktober
Kjærsbo, Esther, frue, Munkebo Møbelfabrik, Munkebo.
Rasch, Ingeborg, frue, Bygmarken 34, Søborg.
Skovsende, Mary, frk., Jordløse F.

1930, juni
Andersen, Knud Winther, Martofte.
Jacobsen, Johs. Lage, Kærmindevej 7, Odense.
Larsen, Esther, frk., Haugstedsgade 16, Odense.
Madsen, Karen, frk., Vindsvej 5, Odense.
Madsen, Otto, Holmbladsvænget 2, København S.
Keldberg, Kaj, »Soltoft«, Middelfart.
Pedersen, Amalie, frue, Nørrevænget 16, Odense.
Schwaner, Knud, skoleinspektør, Mads Hansensvej 5, Odense.
Søgård-Hansen, Leo, Uffesvej 17, Århus C.
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1931, april
Jacobsen, Martha, frk., Hårslev, Gamby.
Viskum, Signe, frue, Sæbyholmsvej 2, 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, Slotsvænget 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.
Moller, Inger Egede, frue, Sadolinsgade 32, Odense.

1932, juni
Andersen, Henning B., skoleinspektør, Tyge Rothesvej 30, Odense.
Andersen, Jobs. 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.
Kringelum, K. E., stadsskoleinspektør, Skolegade 1, 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, Arup.

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, Høeghsinindeparken 11, Hellerup.
Due Larsen, Bodil, frue, »Rosenhøj«, Alsgårde.
Romose, N. A., Allégade 80, Odense.

1934, maj
Jørgensen, Astrid, frue, Sneslev.
Hansen, Inger, frk., Brendekildevej, Bellinge.
Madsen, Helga Zoffmann, frue, Storkevej 6, Fredericia.
Friis, Johanne, »Trollegården«, Kerteminde.
Christiansen, Astrid, frue, Thorøhuse, Assens.
Pedersen, M., frue, Opperby skole pr. Brodal.

1935, juni
Andersen, Inger, frue Jagtvej 7, Odense.
Land, Viggo, amtsskolekonsulent, Bergsvej 47, Odense.



Henimingsen, 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 præstegård, Landet, Tåsinge.

1936, juni
Caspersen, Johanne Renata, frue, Oehlenschlægersvej 51, Odense.
Hendriksen, Valborg, frue, Stockflethsvej 1, Odense.
Hansen, Valdemar, Ravnebjerg Skole, Holmstrup.
Jørgensen, Chr., Skolevej 19, Næsby.
Nellemann, A. H., lektor, 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, skoleinspektør, Rolighedsvej 16, 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, skolepsykolog, Rughavevej 1, Odense.

1938, oktober
Bommelund, Astrid, frue, Korinth.
Hansen, Lis Eggert, frue, Aarslev skole, Aarslev.
Worre, Anne Sarah, frue, Grundtvigsvej 9, Odense.
Møller, Ester, frue, Højlundsgade 13, Horsens.

1939, juni
Andersen, Ester, frk., Øksendrup.
Andersen, Wagn Åge, Gyldenrisvej 15, Odense.
Fjeldmark, Kirstine, frue, Sejs, Silkeborg.
Møller, Rigmor, frue, Åløkkehaven 12, Odense.
Steffensen, Selma, frue, Th. Larsensvej 20, Lemvig.
Hansen, Hans Peter, Reberbanen 5, Bogense.
Jespersen, Svend Åge, Seden.
Jørgensen, Georg, Glamsbjerg.
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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 Voldum, frk., Holger Danskesvej 88, 2. sal, Kbhvn. F.
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., Forbundsskolen, Hjertebjerg, Stege.

1940, juni
Jepsen, Erik, konsulent for specialundervisning, skoleinspektør, Borg

vold 7, Viby Jylland.
Rasmussen, Bodil, frue, Maskinfabrikken, Ullerslev.
Bøgh, Vibeke, frue, Grønnevang 36, Hørsholm.
Rasmussen, Knud Bech, Ny Kongevej 22, Odense.
Sander, Ejvind, Ryslinge.
Schmidt, Palle, seminarierektor, Kirkegade 149, Esbjerg.

1941, juni
Andersen, Hans Hedegård, Skolevej 6, Hårby.
Bertelsen, Knud, Symfonivej 8, Herlev.
Hansen, Jean, Humlevænget 52, Nyborg.
Hansen, Per Mogens, seminarierektor, Trongårdsvej 40, Kgs. Lyngby.
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 skole pr. Gamby.
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, Ringsted.
Rasmussen, Ander, Bogø Vesterskov, Bogø.
Rasmussen, Kjeld, Dr. Olgasvej 36, Odense.
Bjerre-Stiirup, Else, Bystævnevej 43, Odense V.
Talleruphus, Johannes, Ulrikholmsvej 22, Odense.

1942, marts
Andersen, Ella, frk., Turup.
Lolk Jensen, Barbara, frue, St. Darum, Bramminge.
Nilsson, Karen, frue, Svogerslev skole, Roskilde.

1942, juni
Christiansen, Johs., Nordvangsvej 1, Randers.
Geckler, Knud, skolebestyrer, Frederiksgade 10, Slagelse.
Hansen, Herluf, Høed, Flemløse.
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Knudsen, Aksel, Ørsted, Rørmosehus.
Pedersen, Ester Trøst, Fasanvej 14, Odense.
Ovesen, Frode Barkholt, skoleinspektør, Skibby skole pr. Skibby.
Krall-Pedersen, A., Svendborgvej 14, Ringe.
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, kordegn, Cbr. 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.
Banke, Bodil, frue, Norgesvej 49, Næstved.
Petersen, Erik Friis, Skjoldborgvej, Fredericia.
Gøbel Poulsen, Ebba, frue, Kongevejen 154, Helsingør.
Djurså, Marie, frue, Skolen, Strib.
Nielsen, Svend Åge, Bækskov, Märslev.
Hansen, Kristian, H. J. Poulsens Allé 27, Fruens Bøge.
Ovesen, Vagn Barkholt, Kaningårdsvej 13, Virum.

1944, marts
Holm, Ulla Colberg, frk., Reerslev, Hedehusene.

1944, juni
Hadrup, Gorm, Lunasallé 11, Esbjerg.
Hansen, Poul Banke, Hjulby pr. Aunslev.
Juhl-Hansen, Viggo, Krogsbølle, Otterup.
Larsen, Jørgen Peter, Haraldsted skole, Ringsted.
Lindegård, Ellen Margrethe, frue, Femtningen, Knarreborg.
Lund, Carl, Fourfeldtvej 30, Fourfeldt pr. Esbjerg.
Clausen, Eva, frue, Bøgumvej 15, Vejle.
Sørensen, Ejlif Ågård, Vinterslev skole, Hadsten.
Sørensen, Jørgen Leschley, Ibsensvej 6, Odense.
Windeballe, Sigurd, Svanninge pr. Millinge.

1945, juni
Bertelsen, Gunnar, Lærkevej 9, Fredericia.
Clausen, Inger, frue, Vestre Kongevej 39, Viby J.
Clausen, Johan, Vestre Kongevej 39, Viby J.
Christensen, Inge, frue, Lupinvej 22, Tarup, Odense.
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, Notmark, Ketting.
Karlsen, Mary, frue, H. P. Simonsens Allé 79, Fruens Bøge.
Lehgård Madsen, Inge, frue, Øxenbjergvej 3, Svendborg.
Rasmussen, Esther, frue, Jasminvænget 8, Odense.
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1946, marts
Brogård, Ellen Margrethe, frk. Hyllehøjskolen pr. Kauslunde.
Frank, Erna, frk., Maltbæk skole pr. Vejen.
Hansen, Anna Elise, frk., Bjerreby.
Thusgård, Hedvig, frue, Postparken 25, 1. sal, Kastrup.
Horn, Ingried, frue, 166 »Esso«, Kelstrup strand, Sdr. Vilstrup.
Jørgensen, Johanne, Marie, frk., Herluflille, Herlufmagle.
Mortensen, Astrid, frk., Ulfborg.
Forchhammer, Grethe, frue, ordblindepædagog, Bækkevang 45, Kgs. 

Lyngby.
Petersen, Inger, Skovvej 24, Nyborg.
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.
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, cand. psych., Solglimtsallé 5, Esbjerg.
Rasmussen, Herluf, skoleinspektør, Jasminvænget 8, Odense.
Skovlund, Solveig, frk., Frederiksdal 17, Flensborg 
Warming, Kai, Danhaven 7, Valby.

1941, juni
Nielsen, Inger, frue, Lindeallé 61, 2. sal, Korsør.
Bentzen, Arne, Clausholms Allé 5, Viby J.
Christensen, Ejvind, Nyborgvej 47, Odense.
Christensen, Ejvind, Carlsen-Skiødtsvej 70, Odense.
Christensen, Frode, Set. Jørgensvej 3, Haderslev.
Christensen, Willy, Sognegårds Allé 50, Hvidovre.
Telgård, Inge, frue, Huginsvej 6, Bagsværd.
Larsen, Edith, frue, Sdr. Nærå Møllegård, Aarslev.
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., viceskoleinspektør, Kildevangsallé 14, Viby J.
Møller, Ejler, Uglemosen 15, Virum.
Løndal-Nielsen, Poul, Friheds Allé 53, Sønderborg.
Løndahl-Nielsen, Poula, frue, Friheds Allé 53, Sønderborg.
Rasmussen, Egon, Engvej 26, Odense.
Rasmussen, Poul, viceskoleinspektør, Nørrevang 24, Holbæk. 
Juhl-Hansen, Marie, frue, Krogsbølle, Otterup.
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1948, marts
Tromborg, Esther, frue, Nølev, Assedrup.
Simonsen, Dagmar, frk., Orte skole, Rørmosehus.
Søgaard, Anna, frk., Tillitse.

1948, juni
Andersen, Karl Ejnar, Kastanjeallé 21, Nykøbing M.
Hansen, Poul, Tværvej 60, Svendborg.
Jørgensen, Gunnar, Søby, Ærø.
Kalør, Johs., »Lærkedal«, Lumbyholm, Nr. Søby.
Johnsen, Gudrun, frue, Kastanjeallé 38, Nykøbing M.
Dinesen, Christine, frue, Lumby, Beidringe.
Hegelund, Gerda, Maglegårdsvej 22 st. mf., Brøndby Strand.

1949, juni
Boe, Poul E., skoleinspektør, Sanderumvej 73, Fruens Bøge.
Høyby, Arne, Diernæs, Fåborg.
Høyby, Åse, frue, Diernæs, 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
Thomsen, Johs., Kløvervej 50, Ringe.
Thorbeck-Petersen, Viggo, Købkesvej 59, Odense.

1950, marts
Mehr, Anne-Lise, frue, Sølyst, Jyderup.
Bjørn, Dagmar, frk., c/o C. Bjørn, Nørager St.
Utoft, Eva, frue, Filskov.
Gantriis, Jytte, frue, Mosegårdsvej 224, Odense.
Schelde-Jensen, Helvig, frue, Sverigesvej 5, Middelfart.
Hansen, Karoline, frk., Lærkevej, Arming St.
Sørensen, Erna, frue, Kastbjerg, Glæsborg.
Kjeldtoft, Rosa, frk., Sdr. Nærå, Aarslev.
Pedersen, Ella, frue, Bjerge Forskole, Store Fugtede.
Pedersen, Vibeke, frue, Fjelsted, Harndrup.

1950, juni
Andersen, Helge Lohmann, Rolfsted pr. Ferritslev Fyn.
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, viceskoleinspektør, Haraidsgade 66, Esbjerg.
Pedersen, Valborg, frk., Rynkeby, Ringe.
Madsen, Bent Schaumann, Emilievej 9, Fredericia.
Krage, Ester Stage, Fasanvænget 2, Haarby, Fyn.

1951, juni
Aksglæde, Kristian, Maglekær 39 st., Valby.
Andersen, Peder, Juelsmindevej 53, Odense V.
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Detlefsen, Edith, Horsetorvet 1, 3. sal, Odense.
Hansen, Ejnar, Nivå.
Jensen, Svend Havndrup, Ore Skole, Mejlskov.
Pedersen, Rigmor, frk., Kirkevej 35, Taulov.
Rødbro, Frede, Østerild.

1952, marts
Andersen, Helga, Ejby forskole pr. LI. Skensved.
Alslev, Grete, frk., Sdr. Boulevard 44, Odense.
Ilelbo, Bente Vad, frue, Østrup Skole, Veksø, Sjælland.
Jansson, Inga, frue, Hillerslev pr. Højrup.
Juul, Kirsten, frue, Glamsbjerg fri- og efterskole, Glamsbjerg.
Nielsen, Clara, frk., Benediktsgade 46, Odense.
Olesen, Ella, frue, H. P. Simonsens Allé 51, Sanderum, Fruens Bøge.
Nissen, Hildegård, frue, Hald Ege, Viborg.
Peirup, Else, frue, Danmarksgade 651, Fredericia.
Rasmussen, Inge, frue, Lille Ubberud pr. Blommenslyst.
Schultz, Anna, frk., Nørregade 30, Christiansfeld.
Andersen, Ellen, frue, Sengeløse, Tåstrup.

1952, juni
Ägård, Jørgen P., Brydegaardsvej 31, Svendborg.
Buhl, Birgit, Amtstueallé 21 A, Ringsted.
Birketoft, Niels, forstander, Ägård Fri- og Ungdomsskole, Ägård.
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, seminarieadjunkt, Lektorvej 75, Aalborg.
Nørgård, Ruth, frue, Parkallé 66, Hjørring.
Oredson, Hans, Rødegårdsvej 167, Odense.
Pedersen, Svend-Äge, 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, Äbenråvej 14, Kolding.
Nielsen, Børge, Søndersø.
Nielsen, Jens Ove Damgård, Pilehaven 82, Assens.
Pedersen, Viggo, Æbeløgade 33, Bogense.
Svenning, Kirsten, frue, Langtved pr. Ullerslev.
Svenning, Hans Henrik, Langtved pr. Ullerslev.

1954, marts
Andersen, Betty Raymond, Kærby skole, Fraugde.
Jensen, Elsa, frue, Græse pr. Frederiksund.
Hansen, Helga, »Toften«, Ørsted, Djursland.
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Faaborg, Grethe, frue, Rolfstecl Brugsforening, Ferritslev Fyn.
Jensen, Inger, Våbensted Skole, Saxkøbing.
Møller, Karen J., frue, Horne Skole, Horne F.
Jensen, Marie, Hodsager, Holstebro.
Langholm, Inge, Tullebølle.
Hansen, Magda, Ørritslev, Søndersø.
Olsen, Inge, Østerled 20, 4. sal, Vejle.
Poulsen, Rigmor, Gjesing, Auning.
Sandhus, Ellen, Aasum, Odense.
Schjødt, Herdis, Sanderum skole, Fruens Bøge.
Jensen, Karen Klejs, »Helenelyst«, Brabrand.

1954, juni
Axelgård, Tove, Ulstrup Skole, Vig.
Erichsen, Frederik J., Brylle pr. Knarreborg.
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.
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.
Borchert, Agnete, Hybenvej 3, Fløng, Hedehusene.
Christensen, Finn, Abildlunden 12, Birkerød.
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.
Rasmussen, Inge Due, frue, Præstegårdsvænget 60, Tarup.
Simonsen, Ellen, Ejlstrup pr. Korup.
Glent-Madsen, Helge, Nordskovvej 17, Odense.
Staugård Mortensen, Ellen, Brugsforeningen, Ågård.
Nielsen, Erik, Jernbanegade 6, Jelling.
Nielsen, Hans, Godthåbsgade 34, 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 si., Sjælland.
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.
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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 18, Pilshuse, Nyborg.

1957, juni
Ågård Hansen, Ruth, Berberisvej 3, Gesing pr. Esbjerg.
Davidsen, Flemming, Snestrupgyden, Villestofte.
Madsen, Inge, Søndergade 50, Gelsted.
Grønnemose, Svend, Verninge centralskole, Verninge.
Hansen, Arne, Rolfsted pr. Ferritslev Fyn.
Hansen, Ove Holm, Lunde.
Helmer-Hansen, M., Revningevejen, Kerteminde.
Jespersen, Kaj, Østed, Vejle.
Jørgensen, Sv. Aage, seminarieadjunkt, Abels Allé 25, Fruens Bøge.
Kralund, Otto, Gudrunsvej 14, Charlottenlund.
Køhier, Ivan C., talepædagog, Knudshovedvej 53, 1. sal tv., Nyborg.
Larsen, Kaj Flemming, Munkebjergvej 50, Odense.
Knudsen, Else Marie, Olaf Rudesvej 16 A, Højbjerg.
Nielsen, Nora S., Valhalvej 67, Roskilde.
Grønnemose, Lis, Verninge centralskole, 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, Palnatokevej 5, Odense.
Sørensen, Bente Hærvig, Lærkevej 56, Roskilde.
Nielsen, Kai Egon, Herslev pr. Roskilde.
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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 Fyn.
Damsbo, Jørgen, Hjulby pr. Aunslev.

1959, marts
Bredvig, Margrethe, Hyrup skole pr. Stouby.
Guldbæk, Mary, Over Holluf, Fraugde.
Jørgensen, Ruth Bachmann, Tved forskole pr. Svendborg.
Olsen, Anne Marie, Højby Sj.

1959, juni
Christensen, Villy, Vesterlund skole pr. Thyregod.
Djursaa, Holger, Dømmestrup, Fangel.
Pedersen, Ragna Nørbæk, frue, Munkebjergvej 57, Odense.
Jensen, Erik A., Klintemarken 17, Svendborg.
Jensen, Leif Schweitzer, Humble.
Jørgensen, Gudrun Langberg, Tværvej 17, Stenstrup.
Karstensen, Ole G., Veflinge skole, Veflinge.
Fogh, Bente, Nyvej 23, Malling.
Landtved, Erik, Krogvænget 3, Næsby Fyn.
Larsen, Finn, Seden st. F.
Larsen, Poul Klouboig, Svenstrup, Als.
Jensen, Bente, Klintemarken 17, Svendborg.
Madsen, Henning, Svendborgvej 25, Hjallese.
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, Vagtelvej 11, 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, Arup.
Andersen, Inge, Østergade 11, Arup.
Blok, Keld, Gudbjerg, Sydfyn.
Christensen, Mogens, Sorgenfri Allé 21, Fruens Bøge.
Jakobsen, Kirsten, frue, Tjørnelundsallé 46, Valby. 
Kjems-Petersen, Søren, Rebæk, 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, AIs. 
Jensen, Sine, Solbakken 231, Munkebo.
Kristiansen, Henning, Ahlmannsvej 5, Odense.
Madsen, Egon, Støberens Vænge 3, Hornbæk.
Rasmussen, Eigil Husmann, Saxovej 16 st., Odense. 
Rasmussen, Ryman, Sanderumvej 2, Fruens Bøge. 
Christensen, Merete, frue, Stubberup, Martofte.
Sørensen, Ole, Sylleskovvej 3 B, Nyborg.
Dybbro, Sejer, Alleen 8, Pilshuse, Nyborg. 
Frederiksen, Vita Møller, Filskov, Jylland.
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Hansen, Bodil Rubæk, Degnemarken 13, Ringe.
Høiberg, Jørgen, Skovvej 32, Nyborg.
Hansen, Benthe, Klit, Ferslevsvej 8, Skagen.
Jacobsen, Hanne, Bredgade 1 A, Ålborg.
Askegaard, Ruth, frue, Hroarsvænget, Gambøl, Thurø.
Jørgensen, Hans, Sdr. Broby, Broby værk.
Krogh, Karen, Fåredammen 12, Kerteminde.
Lyhr, Kirsten, Jernbanevej 51, Tarup, Odense.
Skov, Erik, Søvej 15 st., Holte.
Thyge-Jensen, Ruth, frue, Bjerndrup skole pr. Tinglev.

I960, december
Andersen, Astrid Schiønning, Kalø, Rønde.
Andersen, Kirsten, Vindinge skole pr. Lamdrup.
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, seminarieadjunkt, Glentevej 17, Herning.
Jensen, Kirsten Billum, Aastrup skole pr. Pejrup.
Kristiansen, Ruth, Blære forskole, Blære st., .1.
Larsen, Ely, frue, skolen, Martofte.
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.
Nørreskov, Inge, listed skole, Gørding.
Schiermacher, Mary, Fangel.
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, Gedsted, Himmerland.
Lukassen, Niels, Åstrup, Pejrup.
Lysholt-Hansen, Jørgen, Krogsbølle centralskole pr. Otterup.
Mathiesen, Anna Marie, Solkær 11, Valby.
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.
Rydder Vibeke, frue, Nyborggade 11.9.H, København 0.
Bredsten, Gerda, frue, Rolundsvej, Gelsted.
Wenø, Kirsten Beyerholm, Møllevej 9, Hårby.
Eriksen, Bent, Bergsvej 39 A, Odense.
Friis-Nielsen, Knud, Lund, Østjylland.
Faarup, Aksel, Maagevej 14, Vissenbjerg.
Faarup, Karen, Maagevej 14, Vissenbjerg.
Granat, Herdis, frue, Hørgårdsvej 29 B, Risskov.
Hansen, Anna Margrethe, Hyllehøjskolen, Kauslunde st., Fyn.
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Hansen, Eggert Banke, Skovvej 14, Kerteminde.
Hansen, Mogens Bøgehave, Vassingerød, Lynge.
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.
Olsen, Ole, Bergsvej 21, Odense.
Runge, Aksel, Godthåbsgade 47, 3. sal, Odense.
Wellejus, Sonja, Lahnsgade 32, Odense.

1962, juni
Flyndersøe, Else-Marie, Købmagergade 62 st. tv., Fredericia.
Busch, Ellen Margrethe, Skolegade 6, Juelsminde.
Ditlevsen, Samuel, Nr. Lyndelse pr. Nr. Søby.
Christensen, Svend Preben, Jersore pr. Bogense.
Pedersen, Anne-Grete Thane, Aaløkken 6, Ringe.
Hagenau, Kirsten, Benediktsgade 46, 3. sal, Odense.
Hansen, Per Skov, Rasmus Rask-skolen, Bellinge.
Iversen, Helge, Sletterød, Harndrup.
Iversen, Lisbeth Refsgaard, Sletterød, Harndrup.
Iversen, Bent, Langtved skole, Ullerslev.
Jannings, Kjeld, Frederiksgade 56, Odense.
Jeppesen, Ruth, Starup Kirkevej, Haderslev.
Jessen, Signe, Juelsmindevej 51, 2. sal Ih., Odense V.
Pedersen, Jytte, Torsted pr. Horsens.
Knudsen, Benny, Bogø by.
Larsen, Helge, Vigerslev sogneskole pr. Morud.
Løvgren, Hanne, Flintevej 4, 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, Birkehaven 310, 3. sal, Fredericia.
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, c/o Busch Nielsen,Engmarksgård, Sinding pr. Skægkær.
Jensen, Kirsten, Pilehaven 12, Assens.
Knudsen, Henry, Rosendalen 521, Munkebo.
Møller, Else, Thordals Allé 31, Fruens Bøge.
Skovbakke, Bente, Schweizerdalsvej 149, Vanløse.
Wandam, Magna, Bredgade 80, Bred.
Wandel, Jørgen, Præstevænget 10, Egtved.
Wandel, Ulla, Præstevænget 10, Egtved.

1962, december
Bonde, Kathrine, Mollerup skole, Ørum, Sønderlyng.
Feddersen, Yrsa, 2261 Tinningstedt über Niebüll, Sydslesvig.
Finken, Bente, Stenløsevej 155, Hjallese.
Hansen, Anna-Marie, V. Hassing skole pr. V. Hassing.
Jørgensen, Ruth, Rosilde pr. Lamdrup.
Knudsen, Eva, Vridsted skole pr. Skive.
Larsen, Inger, Fyensgade 36, 1. sal, Grindsled.
Lyrk, Bodil, Solevad, Fangel.
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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, Studsgård skole, Studsgård.
Schmidt, Inger, Hårslev pr. Gamby.
Østergård, Birgit, Krarup pr. Espe.

1963, juni
Amstrup, Grethe, Søgårdsvej 38, Næsby F.
Bech, Birgit, skolen, Nr, Guldbjerg.
Brisdahl, Lotta, Otto Bachesvej 13, 3. sal, nr. 15, Odense.
Hansen, Aase, Sdr. Nærå pr. Årslev.
Hansen, Finn H., Asger Rigsvej 5, 1. sal, Odense.
1 løgild, Birte, Søbysøgaard, Nr. Søby.
Ingemann, Karen M., Kildevej 14, Dagnæs pr. Horsens.
Iversen, Gunvor Schmidt, Skolevej 10, Næsby F.
Jensen, Karen Thede, »Hjemly«, Lunde Fyn.
Thyge-Jensen, Mogens, Bjerndrup skole pr. Tinglev.
Jeppesen, Alice, Tolderlundsvej 76, 2. sal, Odense.
Lohman, Dennis, Henriettevej 16, 4. sal, Odense.
Jørgensen, Bente Gunvor, Ekkodalen 2, Næsby F.
Jørgensen, Jens Chr. Aa., Vester Hæsinge.
Kerdil, Grethe E. Bernsdorffsvej 19, Odense.
Kerdil, Mogens, Bernstorffsvej 19, Odense.
Kølin, Elly, Nybovej 1, Glamsbjerg.
Larsen, Poul Ejler, Højrupvejen pr. Skamby.
Larsen, Ulla, Højrupvejen pr. Skamby.
Madsen, Lillian, Bjørnsvej 6, 2. sal, Odense V.
Madsen, Vagn, Bjørnsvej 6, 2. sal, Odense V.
Meyn, Aase, A. D. Buchardtsvej 211, Kolding.
Møller, Carsten, Holmehusvej 63, Odense.
Nielsen, Bertrand, Arkonavej 5, Odense.
Nielsen, Karl, Dosseringen 6, Kerteminde.
Olsen, Erik, Dømmeslrup pr. Fangel.
Pedersen, Betty, Carl Blochsvej 251 tv., Odense.
Pedersen, Henning, Brenderup.
Pedersen, Iris N., Brenderup.
Rasmussen, Tove Blak, Bjarkevej 6 st., Odense V.
Skov, Christian, Nørregade 1, 3. sal, Assens.
Steen-Jensen, Anne, Romsgårdsvej 1, Vejle.

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, Sanderum vej 31, Fruens Bøge.
Gram, Birthe, Rødegårdsvej 67, Odense.
Hansen, Tove, Sportsvej 8, Hårby.
Harlev, 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, Lunde skole pr. Stenstrup.
Johansen, Lisbeth, Prins Valdemarsvej 19, Odense.
Johnsen, Hans Erik, Mesinge skole, Mesinge.
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Jørgensen, Ida Bjerge, Stillebæk, Veflinge.
Land, Karen, Kochsgade 55, Odense.
Larsen, Vibeke, Blichersvej 39, Odense.
Laursen, Leif Vegge, Seden Lærlingehjem, Seden.
Madsen, Helge, Vesterhavsgade 91, Thyborøn.
Madsen, Lajla, frue, Vesterhavsgade 91, Thyborøn.
Mortensen, Kurt, Stationsvej 4, Kværndrup.
Nielsen, Gudrun, Skolevej 32, Hårby.
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, Egense pr. Otterup.
Pedersen, Rigmor, Abildhøj 12, Næsby Fyn.
Seebach, Anne, Yrsavej 10, Odense V.
Sinius-Clausen, Bente, Benediktsgade 37, 2. sal, Odense.
Tveskov, Poul, Otto Bachesvej 9, Odense.
Kolte, Hanne Heilung, frue, Langenæs Allé 72, Århus C

1964, juni
Andersen, Inge Flindt, Østergade 23, Nr. Aaby.
Bech, Jørgen, Særslev pr. Jullerup.
Bech, Tove, Saxovej 190, Odense.
Dydensborg, Arne, Carl Lundsvej 17, 1. sal, Odense.
Engberg, Palle, Tennisvej 1, Ejby st.
Fondt, Annette, Nr. Farimagsgade 54, 5. sal, København K.
Gjødesen, Lisbeth, Rosengårdsvej 4, Odense.
Grost, Ole, Rugårdsvej 57, 2. sal, Odense.
Hansen, Anne Sofie Haahr, Møllemarksvej 13, 1. sal, Odense.
Hansen, Ib Rohold, H. J. Poulsens Allé 98, Fruens Bøge.
Hansen, Inge, Skallebølle pr. Tommerup.
Hansen, Otto, Agnetevej 27, Odense.
Jensen, Bent, Middelfartvej 139, Odense.
Jensen, Tove Staal, Birkende pr. Langeskov.
Johansen, Ulla Merete, Juelsgade 29, Odense.
Junker, Birgit, Bjerregårdsvej 25, Odense.
Jørgensen, Karen Marie, M. Højrup, pr. Skamby.
Jørgensen, Kirsten, Anderup Hestehave, Stige Fyn.
Larsen, Edith Hindsgaul, Vigerslev skole, Morud.
Lieth, Dorrit von der, Istedvænget 7, Odense.
Marcuslund, Eva, Glentevej 2, Odense.
Møller, Else Rue, Voldcrslev, Hjallese.
Nielsen, Erling, Østerbæksvej 19, Odense.
Nielsen, Poul H., Annasholmsgade 22 a st. tv., Odense.
Pedersen, Marie Juul, Assensvej 2, Nr. Broby.
Pedersen, Tom Møller, Rolfsted pr. Ferritslev Fyn.
Rasmussen, Bodil, Rugårdsvej 119, Odense.
Rasmussen, Mogens Husman, Bramstrupsminde, Hjallese.
Skovholt, Birthe N., Vermehrensvej 24, Odense.
Smith, Emma, Carl Blochsvej 5, 2. sal tv., Odense.
Stougaard, Jørn Theil, Lindevej 20, 1. sal, Nyborg.
Svendsen, Birgit Degn, Hegnet 24, Næsby Fyn.
Tange, Anna Elise, L. A. Ringsvej 87, Odense.
Ubbe, Vibeke, Heibergsvej 65, Odense.
Wandam, Poul Chr., Bredgade 80, Bred.
Wilkens, Ernst, Lollandsgade 28, Odense.
Windeballe, Torben, Åløkkehaven 24, Odense.
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1964, december
Andersen, Karen Margrethe, Hasmark V. pr. Otterup. 
Bjørn, Hanne-Grethe, »Rosenlund«, Urup, Langeskov.
Brandt, Karen, Thuresensgade 13 c, Odense.
Buch, Ruth, »Skovly«, Roerslev, Kappendrup.
Franken, Grethe, Husmark pr. Otterup.
Hansen, Birthe, Kissendrup pr. Ullerslev.
Hansen, Ellen Kjær, Lathyrusvej 47, Odense.
Højte, Edith, Vollerup pr. Kalundborg.
Jakobsen, Birgitte, Jomsborgsvej 28 st., Odense.
Jakobsen, Grete, Bårse pr. Præstø.
Jensen, Anita, Kalø skole pr. Sakskøbing.
Jensen, Grethe, Lumby pr. Beidringe.
Jensen, Rita Thurø, MunkemøIIestræde 7, 3. sal, Odense.
Kløverpris, Solveig, »Møllemosegård«, Højrup st.
Larsen, Inge Lis, c/o H. Holm, Aasum pr. Odense.
Larsen, Solveig Wainø, Lundsgårdsvej 18, 1. sal, Odense V.
Laursen, Doris Kyndi, Østervinge 6, Esbjerg.
Nielsen, Hanne, Nørregade 19, 1. sal, Kerteminde.
Olsen, Else, Hjortø skole pr. Svendborg.
Pedersen, Hedvig Krogh, Glamsbjerg skole, Glamsbjerg.
Rasmussen, Elsebeth F., Sybergsvej 66, Kerteminde.
Rasmussen, Ingeborg, Båringvig pr. Asperup.
Sørensen, Bente, Hovedgaden 7, Kgs. Lyngby.
Sørensen, Birgit Skytte, Brolæggerstræde 21, Holbæk.
Tarp, Marie, Yrsavej 16, 1. sal tv., Odense V.
Thygesen, Asta, Agnesvej 6, Nyborg.
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