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Vor forening
Den største begivenhed i det forløbne år, hvori Elevfor

eningen har deltaget, er indvielsen af det nye seminariums 
første afdeling. Så var flytningen sket, og det gamle var defi
nitivt forladt. Ved den lejlighed overrakte jeg på foreningens 
vegne Georg Poulsens maleri, som vi gennem flere år har 
samlet sammen til. Det har været en vanskelig opgave for 
maleren, men der er enighed om, at den er blevet løst på en 
særdeles tilfredsstillende måde. Som det fremgår af illustra
tionen, har han valgt at male et miljøbillede med seminariet 
som det centrale frem for et monumentalbillede. Med sine 
dæmpede farver og farveovergange og med de lidt slørede 
linier er der skabt en veltruffet stemning af det gamle 
kvarter.
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Legatkontoen arbejder støt videre. Det er snart mange tu
sinde kroner, vi ved juletid har kunnet uddele til de lærer
studerende. Igen i år har vi haft 7 portioner å 200 kr. til 
vor rådighed. Bestyrelsen siger tak for de mange penge, 
både til dette formål og til maleriet. Vi er aldrig gået for
gæves, når vi har bedt om midler til særlige formål.

Ved dimissionen til jul bød foreningen velkommen til det 
sidste hold småbørnslærerinder, så nu har vi haft den sid
ste tilgang fra småbørnsseminariet. Det er meget trofaste 
medlemmer i foreningen, så det er trist at tænke på, at deres 
antal fra nu af kun kan aftage. Endnu i mangfoldige år kan 
vi dog finde dem i vor medlemsfortegnelse, og vi kan fort
sat som sædvanlig møde dem aktivt og positivt i årsskriftet 
og i foreningsarbejdet.

I øvrigt er året gået sin rolige gang med repræsentation 
på seminariet og i repræsentantskabet, med redigering af 
årsskriftet og med økonomiske og regnskabsmæssige for
hold. Sammenkomst skal vi jo ikke have før i 1968. Til den 
tid vil den nye øvelsesskole være færdig og hele komplekset 
have taget form. Så mødes vi jo nok i stort tal.

Tak for året 1966. Aage Ovesen.
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Redaktionelt

Redaktøren må begynde med en tak til bidragyderne til 
dette årsskrift. Det har efter sædvane været et meget tak
nemmeligt job at skrive til gamle O.S.ere og bede om bidrag.

Det er i år 100 året for Kristen Kold, og vi fejrer det med 
formandens lune artikel om Kold og Børneskolen.

Men det er jo også året for seminariets udflytning til de 
nye bygninger i Bolbro, og i den anledning tager vi afsked 
med det gamle seminarium og med fru Henny Hansen, lo 
institutioner — eller var det kun en. For mange af os vil 
seminariet være utænkeligt uden fru Henny Hansen og om
vendt. Vor tak.

Pædagogen af i dag har udrejsemuligheder, som en gam
mel lærer godt kunne misunde ham, og vi besøger både 
Gaza og Uganda — for øvrigt ingen af stederne af skole
mæssige grunde, men des mere grund er der til at takke 
for bidragene.

Lund tegner og ja, her er årsskriftet.

Venlig hilsen A. Th.
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Til det nye O. S.

Det er snart mange år siden, vi vænnede os til den tanke, 
at O.S. skulle rykke ud i nye lokaler. Sandt at sige har vi 
flere gange holdt elevforeningssammenkomst i den tro, at 
det var sidste gang i den gamle bygning. Nu er det uigen
kaldeligt sket, og så ønsker vi da O.S. til lykke med det nye 
hus. Vi ønsker gode arbejdsforhold i smukke, rummelige og 
hensigtsmæssige lokaler.

De ydre forhold har ikke fremmet studierne i de senere 
år; men alligevel er det ikke de snævre forhold, der vil blive 
husket, og vi betragter aldeles ikke den forløbne tid som de 
ringe dage. Vi husker først og fremmest, at bygningen på 
Hjallesevej har været rammen om en solid og grundig ud
dannelse af lærere til Danmarks folkeskole, og at der hei
er ydet en forsvarlig pædagogisk undervisning for tusinder 
af unge lærerstuderende, der har arbejdet med lyst og inter
esse mod deres mål. Når dertil kommer, at skolen har givet 
plads for et utal af lødige og fornøjelige sammenkomster og 
fester, vil enhver kunne forstå, at det er gode og positive 
minder, der knytter sig til det gamle seminarium.

Det er Elevforeningens ønske, at det nye seminarium på 
Bolbro bakke må blive hjemsted for det samme gode og 
positive arbejde til glæde for kommende lærere, og det ønske 
giver vi udtryk for i Georg Poulsens maleri, der nu hænger 
på det nye O.S. Det skal ikke fastholde en tid, der er over
stået, og som om få år vil være ganske ukendt for de unge, 
der færdes på seminariet. Dem vil billedet antagelig ikke 
sige noget ud over dets kunstneriske værdi. Men O.S. har en 
historie, som giver kontinuitet også i de store omskiftelser, 
og der har maleriet sin plads.

Fra Elevforeningen siger vi tak for gode dage i det gamle 
hus, og vi ønsker til lykke med det nye. Aa. O.
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Fru Henny Hansen

Fru Henny Hansen tog sin afsked sammen med det gamle 
seminarium. Megen og velfortjent tak blev da overbragt, og 
Elevforeningen vil gerne her føje sin tak til.

Skal vi nævne et par egenskaber, der har præget fru 
Henny Hansens færd gennem de mange år, bliver det tro
fasthed og arbejdsomhed. Disse egenskaber er først og frem-

9



mest kommet seminariet til gode; men Elevforeningen har 
fået sin rigelige part af begge dele. Aldrig var fru Hansen vist 
gladere, end når gamle elever kunne fylde huset, og trods 
stort dagligt arbejde var der altid mængder af kræfter til
bage, når vi kom og bad om hjælp. Der var ikke alene gæst
frihed og åbent hus, der var praktisk arbejde og travlhed 
til vort bedste, og så blev hjælpen tilbudt på en måde, så vi 
aldrig var bange for at komme igen. Det er svært at forestille 
sig, hvorledes vore sammenkomster rent praktisk var blevet 
gennemført uden fru Hansens organisationstalent og person
lige medvirken.

Der er et billede, der altid vil stå i vor erindring. Det er 
fru Hansen som værtinde ved seminariets store fester. Med 
et kagefad i hver hånd spejder hun rundt for at se, om det 
også denne gang kan lykkes for alle at finde plads. Selv om 
pladsen blev mere og mere snæver, lykkedes det hver gang, 
undtagen måske lige for hende selv. Så følte vi os hjemme 
på O.S.

Nu sender vi mange gode ønsker for fremtiden ud til den 
stråtækte gård i Vejle. Vi vil komme igen om råd og dåd, 
når vi skal have vor næste sammenkomst, for så ved vi, at 
vi vil møde den redebonne hjælp og trofaste støtte, som altid 
er blevet os til del.



Mindeord

N. C. Larsen, årg. 1912

Da vi, som dimitterede fra 
O.S. i 1912, samledes i Odense 
i 1962 for at fejre vor 50 års 
fest, var N. C. Larsen med 
som ved alle tidligere fester. 
Tilsyneladende syntes han at 
være sund og stærk, men før 
vi skiltes, betroede han os, at 
helbredet ikke var helt godt, 
idet han var blevet angrebet 
af en hjertelidelse.

Knap tre år efter i foråret 1965 døde han i Århus efter
ladende hustru og to døtre.

Han var i vor seminarietid klassens duks og centrale skik
kelse. Vi beundrede hans smukke og stoute ydre, og vi holdt 
af ham for hans ærlige og hjælpsomme væsen. Samtidig må 
det siges, at hans hukommelse og flid var uden sidestykke. 
Han var da også den eneste af os, som tog sin eksamen med 
udmærkelse.

Straks efter endt eksamen begyndte han som vikar i År
hus, og efter endt værnepligt som gardist blev han fast ansat 
ved Århus kommunale Skolevæsen. I 1932 blev han vice- 
inspektør ved Munkegades Skole, og fem år efter fulgte ud
nævnelsen til skoleinspektør ved Fjordsgades Skole.

N. C. Larsen var som lærer en meget dygtig underviser, 
og han uddannede sig stadig videre, således tog han eksamen 
som translatør i tysk, der blev hans hovedfag. Han var et 
menneske, man kunne have fuld tillid til, han svigtede aldrig.

Vi, der har haft ham som kammerat og ven fra ungdoms
årene, vil savne ham, men være taknemmelige for, at vi 
mødte et menneske af så lødig karat, som han var af.

S. R.
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M. J. Kærtoft, årg. 1912

Den 3. febr, døde i Fruens 
Bøge ved Odense vor gode ven 
og klassekammerat M. J. Kær
toft, godt 80 år gammel.

Han stammede fra Skovby 
Nymark ved Bogense, og det 
var fra først af ikke menin
gen, at han skulle gå lærer
vejen, men derimod håndvær
kervejen. Imidlertid ramtes 

han af et ulykkestilfælde, der kostede ham nogle fingre på 
den ene hånd, og da han var en velbegavet ung mand, kom 
han på O.S., hvorfra han dimitterede i 1912.

Efter at have været vikar i Odense i nogle år kom han til 
Humble på Sydlangeland, hvor han blev realskolebestyrer 
i den gamle nedlagte friskole. Det viste sig snart, at han var 
den rette mand, for skolen blomstrede under ham op til en 
stor og anset skole. I 1925 købte han den statelige bygning, 
hvor nu skolen har til huse.

Kærtoft var selv en dygtig skolemand med særdeles gode 
lederevner, og han forstod at finde gode og dygtige med
arbejdere. At han også var en god økonom og fortrinlig 
administrator hørte også med til hans udmærkede egenska
ber. Han var en vennesæl mand, og han blev en meget anset 
mand på Langeland.

For ca. 7 år siden afhændede han sin skole og flyttede til 
Fruens Bøge. Her mistede han for fem år siden sin dygtige 
og trofaste hustru, og nu er han selv borte, efterladende en 
datter og en søn.

Hans gamle kammerater vil huske ham og holde hans 
minde i ære. S. R.
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Kristian Peter Nielsen, årg. 1920
Atter er en af vore klassekammerater gået bort. Kristian 

P. Nielsen var landmandssøn fra Refsvindinge ved Nyborg, 
født der 8. marts 1897. Efter eksamen havde han forskellige 
vikariater og blev derefter lærer ved Vester Hæsinge skole 
i Sydvestfyn, hvor han tillige var organist og bibliotekar, 
indtil han i 1958 på grund af sygdom måtte tage sin afsked. 
Foruden lærergerningen var han meget interesseret i biblio
teksarbejdet.

Efter sin afsked købte han hus i Skårup og boede der 
sammen med sin søster. Han døde den 21. juni 1966 og blev 
begravet på Refsvindinge kirkegård.

Han var en god kammerat, et rart og stilfærdigt menne
ske, der var trofast mod sine idealer, interesser og venner.

Æret være hans minde! N. E.

Harald Skov, årg. 1921
Efter dimissionen blev Harald Skov knyttet til Odense 

skolevæsen, hvor han havde sin gerning, indtil han for 13 
år siden måtte tage sin afsked på grund af svigtende hel
bred. I sin tidligste ungdom havde han lyst til at blive præst, 
men valgte dog lærergerningen, som han gik op i med liv 
og sjæl. Da han måtte opgive den, fik man indtryk af, at 
han var ulykkelig derover, for han savnede sit virke blandt 
børnene, hvilket man fik stærke beviser for ved samtaler 
med ham. Med enestående omhu og tålmod blev Harald 
Skov passet og plejet af sin hustru, fru Ebba, der sammen 
med søn, svigerdatter og børnebørn var ham til megen op
muntring under sygdommen, og det var ham en stor glæde 
at kunne deltage i de årlige klassesammenkomster — sidste 
gang i bededagsferien 1966 på Langeland, hvor han jo var 
på hjemmebane.

Ved løvfaldstide, den 21. oktober 1966, døde Harald Skov. 
Begravelsen på Odense kirkegård den 27. oktober fik et 
meget smukt forløb — bl. a. sang Viggo Nielsen solo: Sov 
sødt, barnlille . . Vi bevarer Harald Skov i venlig erindring.

Th. Knudsen.
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Kjeld Lindequist Hansen 
årg. 1958

Beretninger om færdselsulyk
ker hører desværre til vor dag
lige alt for triste læsning. Vi 
ved, det betyder sorg og savn 
i mangt et hjem, der rammes 
hårdt af disse — ofte menings
løse ulykker.

Men det angår os først rig
tigt, når den forulykkedes 
navn er os kendt og kært —

og vor dybeste medfølelse med det hårdt ramte hjem er en 
naturlig følge. Mindet om den, der engang var et menneskes 
tilværelse, kaster sin skygge ind over vor egen.

Kjeld Lindequist Hansen var dimitteret fra O.S. i 1958 i 
en alder af 32 år. Moden af indstilling og besjælet af en in
tuition for lærergerningens store krav til sine udøvere for
lod han O.S. for med sit skolesyn præget af realisme, prak
tisk sans og engagement at blive en af folkeskolens mange 
stilfærdige personligheder.

Kjeld Lindequist Hansen virkede i Vendsyssel i et år, 
hvorefter han vendte hjem til Fyn og blev ansat ved Gelsted 
Realskole. Hans energi og dygtighed gav ham mange tillids
opgaver i Gelsted. Han var således medlem af sognerådet og 
formand for idrætsforeningen — afholdt af alle i skole og 
sogn.

Den 13. juni 1966 afsluttedes alt for tidligt en skoleger
ning, der kunne have bragt meget.

Vi, der som klassekammerater, kendte ham fra årene på 
O.S., satte pris på ham som den lidt ældre, modne kamme
rat, der ejede et lyst sind og en umiddelbar venlighed.

Vor dybeste medfølelse går til hans norskf ødte hustru og 
deres to børn. - Æret være hans minde.

Henning Vilain. Frede Madsen.
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18. juni 1966

Kære dimittender!

En dimission er allid en festdag på el seminarium, lier på 
Odense Seminarium gennem mange år indledt med den dej
lige festsalme, vi netop har sunget. Det er en festdag først 
og fremmest for Dem, der nu gennem Deres eksamensbevis 
får samfundets bekræftelse på, at De er fundet værdige til 
al overtage et arbejde i den danske skoles tjeneste, fordi De 
har afsluttet den af samfundet krævede uddannelse dertil. 
For Dem alle gælder det, så vidt jeg da ved, at De glæder 
Dem til at gå i gang med dette arbejde, at tage fat på det, 
som hele Deres studium har peget frem mod og søgt at dyg
tiggøre Dem til. Men det er også for os lærere en mærkedag 
i året, hvor vi glæder os over og med Dem og ligesom får 
lejlighed til at gøre status over vort arbejde, som det jo også 
gælder for Dem hver især. Glæden vil vi have lov til at vise 
Dem og give udtryk for både i ord og toner og ved den ydre 
ramme, vi har forsøgt at skabe her i aften, og som jeg tror, 
De forstår at værdsætte. Hvad status derimod angår, er det 
den enkeltes sag og hører hjemme i lønkammeret og ikke i 
en offentlig forsamling, men hvad der spirer i lønkammeret, 
kan måske få lov at gro og bære frugt på morgendagens 
arbejdsmark.

Når vi nu i aften er sammen med Dem, er grundstemnin
gen fest og glæde og bør være det, men vi glemmer ikke, at 
vi samtidig skal tage afsked med mennesker, vi har haft en 
mere eller mindre nær forbindelse med gennem flere år, fag
lig forbindelse i første række, men så sandelig også menne
skelig forbindelse. Jeg skal vel vare mig for al sentimentali- 
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tet eller romantiseren, når det drejer sig om forholdet mel
lem et seminariums lærere og studerende i vor tid. Her var 
det uden tvivl helt anderledes i gamle dage. Men jeg vil vove 
at påstå, at der stadig på et seminarium er mulighed for en 
menneskelig kontakt lærere og studerende imellem, som kan 
være overordentlig værdifuld og være med til at skabe den 
frugtbare jorbund også for den faglige trivsel. Og jeg er helt 
sikker på, at det gælder for dem, der sidder her. Om De 
føler, der er noget at takke for, eller De betragter det som en 
selvfølge, kan jeg jo ikke vide, men vi, der har været Deres 
lærere her på seminariet, vil gerne benytte lejligheden til 
at sige Dem en tak, inden De forlader os.

Efter min opfattelse er Deres seminarietid noget mere end 
en faglig metodisk og praktisk dygtiggørelse, alt dette er 
givetvis det helt afgørende, og her må alle kræfter sættes ind 
både fra lærernes og de studerendes side, men den er også 
deltagelse i et menneskeligt og almenkulturelt fællesskab. 
Og her siger vi Dem i dag en hjertelig tak for det, De har 
ydet som klasser og som individer. Vi har i sjælden grad hos 
Dem mødt en positiv holdning til seminariet. Vi har følt, at 
den overvejende del af Dem kunne lide at være her, i hvert 
fald har vi ikke mærket andet. Jeg er ikke i tvivl om, at De 
også har syntes, at meget burde være bedre eller anderledes, 
men De er ikke blevet stikkende i gold og negativ kritik, men 
er gået til arbejdet med ønske om at få det mest mulige ud af 
det og også selv bidrage til et godt resultat. Vi siger Dem 
fra seminariet tak for denne indstilling, der på mange måder 
har været forbilledlig.

Og vi vil savne Dem. Jeg kan godt betro Dem, at vi meget 
gerne havde set Dem flytte med ud til vort nye seminarium 
og være med til at lægge grunden der, men det nåedes altså 
ikke. Vi siger Dem tak for årene, der er gået, for godt sam
arbejde og solidaritet. De har vist egenskaber, der er god 
brug for i skolens tjeneste. Men vi siger også til lykke med 
det, De har præsteret, og som De nu om lidt vil få det hånd
gribelige bevis for, og til lykke med det, De går ind til. Det 
er ikke noget let arbejde at være lærer i dag — det har det 
vel i øvrigt aldrig været; og selv om De efter mit skøn er 
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godt rustede til at begynde, vil De snart opdage, at det vil 
stille krav til Dem, som De kun kan opfylde ved energisk 
arbejde med faglige og metodiske problemer. Vi håber og 
tror, at vi på seminariet har givet Dem en grund at bygge 
videre på, de nødvendige forudsætninger for et fortsat stu
dium. Vi tror på, at De som så mange andre lærere i den 
danske skole, vil forstå, at selvstudium og videreuddannelse 
er en grundbetingelse for at kunne gøre fyldest som lærer. 
1 denne forbindelse vil jeg udtrykke ønsket om en hurtig og 
effektiv udbygning af lærerhøjskolens provinsafdelinger, så 
der bliver reelle muligheder også for provinsens lærere til på 
rimelige vilkår at gennemføre deres videreuddannelse. De 
kan ikke nøjes med den daglige forberedelse til limerne, men 
der må studier på langs, der må stadig lades op, hvis en 
lærer ikke skal havne i tom rutine, overfladiskhed og bedre- 
viden, der må være tid til at tænke selvstændigt og tumle 
personligt med problemerne. Men vi håber også, De vil for
slå, at det ikke blot drejer sig om en snæver, ensidig faglig 
uddannelse, men om at være åben og vågen menneskeligt og 
kulturelt, så den danske lærerstand ikke skal ende med kun 
at blive en specialistgruppe af pædagogiske teknikere. Bør
nene kræver det af Dem, og hvad der tjener børnene bedst 
skal hele tiden stå Dem for øje.

Nu er det ikke min agt at holde en forelæsning i pæda
gogik eller børnepsykolog! for Dem, men jeg har lyst til 
på Deres dimissionsaften at tage et synspunkt frem, som 
forekommer mig meget vigtigt at holde for øje som lærer. 
Det skal i al sin korthed lyde: børn har lyst til at lære.

Trods al tale hos forældre eller lærere om børns ligegyl
dighed og slaphed over for skolen vil jeg påstå, at alle nor
male børn har lyst til at lære, at det ligger i deres naturlige 
udvikling, at de vil lære og har alle sanser åbne for alt det 
nye, de møder. Nu kan vi nok ikke blive uenige om, at dette 
i hvert fald gælder for de små børn. Det er forunderligt at 
se, hvor de går på opdagelse i deres lille verden og gør den 
ene iagttagelse efter den anden, hvor de piller ved tingene, 
undersøger, øver sig og bliver ved, som om det hele er ganske 
bevidst og systematisk.
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Lad mig her citere et lille stykke fra et foredrag af en tysk 
pædagog. Han fortæller om en lille dreng: »Han stod helt 
hensunket i sit arbejde på en terrasse med grus. Han satte 
sig på hug, tog i begge hænder så meget grus, han kunne, 
rejste sig så langsomt med fremstrakte hænder og håndfla
derne opad og så på os. Så med blikket rettet mod os: Nu 
kommer det! Og det kom. Han behøvede bare at åbne hæn
derne, og stenene faldt af sig selv til jorden, helt af sig selv. 
Han blev ikke træt af at gentage det, og hver gang et næppe 
synligt smil, åndens tegn. — Ser du, det går altid! Han havde 
opdaget reglen, naturloven. Og det skete altsammen med ro, 
glæde og en utrolig alvor.«

Men gælder det nu også, når de små skal i skole? Ja, ube
tinget, det ændrer blot karakter og form, og det stiller alle 
lærere over for en vældig udfordring, som ikke bliver min
dre, jo længere vi beholder børnene i skolen, da tilspidses 
tværtimod problemet. Hvis vi ikke er i stand til at bevare 
og ære lærelysten, er al tale om undervisningspligtens for
længelse illusorisk, og det er jo også i denne sammenhæng, 
drøftelserne om tilvalgsskolen hører hjemme. Hvordan skal 
vi bevare og uddybe børnenes medgivne lærelyst og lære
iver?

Hvordan skal vi undgå at ødelægge det, der er den helt 
elementære betingelse for al undervisning? De har været 
inde på disse problemer under Deres uddannelse både i psy
kologi, metodik og pædagogik, og man kan uden tvivl hente 
megen hjælp her, man kan som lærer ikke være dygtig nok 
på disse felter. Men lad mig tage tre faktorer frem, som hver 
på sin måde kan virke hæmmende og ødelæggende på børns 
og unges lyst til at lære: 1. de for store klassekvotienter, 
2. de mange fag og den store stofmængde, 3. de trætte lærere.

Hvad det første angår, kan det ikke nægtes, at det er ble
vet bedre, end det før har været, og at der er større forståelse 
for vigtigheden af dette spørgsmål hos myndighederne end 
før i tiden, men der er stadig lang vej at gå, før man kan 
tale om det pædagogisk forsvarlige her. Enhver lærer ved, 
hvor svært for ikke at sige umuligt det er at drive en levende 
og effektiv undervisning med for store klasser.
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De enkelte børn kan ikke blive engageret og hjulpet så me
get, som de har krav på. Selv om den mest iderige og dynami
ske lærer kan komme til kort under sådanne forhold, og det 
vil være ganske uretfærdigt at sammenligne den lærer, der 
arbejder under vilkår af den art, med lærere på forsøgs
skole eller skoler med forsøgslignende forhold. De store 
klassekvotienter vil altid være en hindring for undervisnin
gen og dermed dræbende for børnenes lærelyst. Men der er 
en anden konsekvens af de store klasser, man hører meget 
lidt om. Det skrives og siges tit, at skolen skal være demo
kratiets skole, skal lære børnene demokrati — i øvrigt ofte 
en noget uklar tale -— men det er svært for en lærer, der 
står over for en stor klasse, at undgå at blive for stærkt be
stemmende autoritær, hvis han da ikke har helt usædvan
lige pædagogiske evner, og det har vi hvert fald ikke lov 
at regne med. De store klassekvotienter er bremseklods for 
al pædagogisk fremskridt, en nedsættelse her må høre til de 
væsentligste mål for den danske skole.

Den anden faktor, jeg nævnte, var de mange fag, overfyld
ningen af børnene med såkaldt lærestof. Man kan forvandle 
sult til afsky, hvis man tvangsfodrer den sultne. Klagen over 
stofmængde er noget, der kendetegner vort århundrede. År 
for år vokser denne stofmængde inden for alle områder, så 
vi ikke længere kan få plads til den i børnenes hoveder, og 
alligevel synes mange, at vi er nødt til det, og at det er lærer
nes egentlige opgave både af hensyn til børnene selv for at 
gøre dem så veludrustede som muligt til at klare sig i livet 
og dets hårde kamp, og af hensyn til samfundet, for at del 
kan udvikles og trives økonomisk og kulturelt og stå sig i 
konkurrencen med andre nationer. Denne overbetoning af 
effektivitetssynspunktet vil, som professor Grue-Sørensen 
sagde i et foredrag »i den sidste ende føre til en betragtning 
af skolevæsenet som en industri, der skal producere kund
skaber og dygtighed og i så fald naturligvis så rationelt som 
muligt«. Men ofte vil det gå sådan, at den rygsæk, vi fylder 
op, kastes væk efter endt studietid, eller bunden går ud af 
den, så det meste løber ud, og ofte det væsentlige, mens de 
lettere indpakninger bliver tilbage. Dermed havner vi i en 
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overfladiskhed, som vel er vor tids største fare. Vi har ikke 
længere tid til virkelig at lære noget at kende, til at gå i dyb
den med tingene. Den ovenfor nævnte tyske professor sam
menligner her skolens forhold med den moderne turisme, 
hvor man i løbet af tre dage gør Paris eller Rom eller på 14 
dage hele Italien, og på spørgsmålet: »Hvordan var der i 
Italien?« får det svar: »Det ved jeg ikke, mine film er ikke 
fremkaldt endnu«. Vi fotograferer, før vi virkelig har set. 
Har han ret i denne sammenligning, og jeg tror ikke, den 
er helt forkert, er det dybt alvorligt for skolens arbejde. 
Overfladiskhed og skindannelse er den alvorligste fare for 
al ægte og sand kultur og giver ingen næring til børnenes 
oprindelige læselyst, men er tværtimod medvirkende til, at 
den lille undrende dreng forvandles til en ligegyldig og mod
villig skoleelev, der stritter mod dressuren og skindannelsen. 
En sådan forvandling er det mest tragiske, man som lærer 
kan opleve. Og her er kun eet at gøre: trods stoffet og fage
nes mængde at tage sig tid til virkelig at lære noget at kende, 
at give børnene næring for deres sind og ånd, lægge arbej
det sådan til rette, at det bliver en udfordring til alle deres 
evner og kræfter.

Som den tredie faktor, der kan tage lysten til at lære fra 
børn eller hæmme dem, nævnte jeg den trætte lærer. Der 
findes vist intet andet arbejde, hvor der stilles så store krav 
til udøverens oplagthed og friskhed som en lærers. Al fag
lig dygtighed og metodisk kunnen falder til jorden, hvis gej
sten mangler. De må aldrig glemme, at det er Dem, der skal 
sætte i gang og inspirere, Dem, der skal opmuntre og trøste 
de modløse. Det fordrer fysisk og mental sundhed, ikke 
mindst det sidste, det fordrer balance i sindet, rolig holdning. 
Det kan godt være svært at leve op til dette en hel skoledag 
igennem. Mange mennesker forstår det ikke, hvad vi ser af 
det røre, der altid opstår, når lærernes pligtige timetal drøf
tes, men 32 katedertimer er mange, og når dertil mange læ
rere har været nødt til at tage overtimer på skolen eller del
tage i andet arbejde, forstår man vanskelighederne.

Men samfundet kan ikke være tjent med trætte lærere, 
for børnene kan ikke være tjent dermed. Nu er det selvføl
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gelig ikke min mening, at danske lærere i almindelighed kan 
karakteriseres som trætte og overanstrengte, men den danske 
lærerstand står i fare for at blive det, hvis samfundet driver 
rovdrift på den, eller hvis den ikke selv slår bremserne i der, 
hvor den har mulighed for det.

Der er en lang vej fra den lille dreng på terrassens grus
gang til den store masseskole, vi kender og har. Men også i 
den må vi holde os hans billede for øje. Det er ikke roman
tik. Jeg er helt og aldeles uenig med Rousseu og hans 
eftersnakkere, når de taler om det af naturen gode menne
ske, men det er en helt anden historie. Men jeg tror på bar
nets muligheder og dets lyst til at lære, og jeg har søgt at 
fremhæve nogle forhold ved vor skole, der kan hæmme disse 
muligheder, og som vil stille store krav til enhver lærer.

Vi har her på seminariet forsøgt at indstille Dem på og 
dygtiggøre Dem til Deres fremtidsgerning. Ingen forlanger 
af Dem, at De skal elske børn, vi skal ikke være sentimen
tale, men man kan med rette forvente, at De respekterer 
barnet og sætter al Deres faglige og metodiske dygtighed ind 
på det arbejde, De har valgt som Deres livsgerning. Vi har 
nu fået vedtaget en ny læreruddannelseslov, som uden tvivl 
på forskellige felter vil betyde en højnelse og styrkelse, og 
derfor hilser jeg den som helhed velkommen med forvent
ning og glæde. Men jeg er overbevist om, at De ikke behøver 
at dukke hovedet, men med fortrøstning og tillid kan tage 
et arbejde op i skolens tjeneste med forståelse af det ansvar. 
De påtager Dem. Vi ønsker Dem fra seminariet til lykke og 
sender Dem ud til dette arbejde med alle vore bedste ønsker.

H. Melson.
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SEMINARIET

- og det nye 
t. v. gymnastiksal 

t. h. selve seminariet



Hjallesevej 2

For sidste gang er vi nu samlede i denne minderige sal, 
der har været rammen om en stor del af seminariets liv i 
arbejde og fest.

Mange af os føler et stik i hjertet og har svært ved at 
forstå, at det nu er blevet alvor, vi i snart mange år har 
været optaget af og unægtelig langsomt er blevet forberedt 
på. Vi føler et stik i hjertet, fordi vi på en ejendommelig 
måde er blevet knyttet til dette sted, det er for nogle af os 
blevet en del af vort liv, som vi ikke uden videre kan rive 
ud. På den anden side skal det da heller ikke tilsløres, at vi 
har set hen til denne dag med den største glæde, for lige 
så tidssvarende og velegnede til formålet disse bygninger 
før har været, lige så utidssvarende og utilstrækkelige har 
de været i mange år.

Det er ikke min tanke her i aften at fortælle seminariets 
historie indgående og udførligt. De, der ønsker en sådan 
nærmere redegørelse kan læse forstander Smiths udmærkede, 
levende og personlige fremstilling i skriftet Odense Semina
rium gennem 50 år fra 1945. Men enkelte hovedtræk bør 
fremhæves ved denne lejlighed.

Odense Seminariums egentlige historie begyndte, da de 
nye bygninger her på Hjallesevej 2 blev taget i brug i 1895. 
Forstander var Niels Thomsen. I 10 år ledede forstander 
Thomsen seminariet og prægede det sammen med sin hu
stru Ida Thomsen i en klar Grundtvigsk ånd; de var, som 
forstander Smith skriver, »begge renlivede Grundtvigianere 
af den gode gamle slags, åbne, umiddelbare og indstillede 
på at tjene og vejlede ungdommen ved deres kristendom og 
lyse livssyn«. Det var højskoleånden og højskoleformen, der 
herskede.

I 1905 købte Ejler Møller seminariet, og derved begyndte 
en periode, der varede i 31 år. I usædvanlig grad prægede 
denne forstander seminariet, som den stærke og dynamiske 
personlighed, han var. Man kan vel sige, at aldrig før eller 
siden har man i den grad kunnet sætte lighedstegn mellem 
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seminariet og dets leder. Det var Ejler Møllers seminarium, 
han tegnede billedet. Det nye, der skete, var vel først og 
fremmest, at de 3 institutioner, seminarium, forskolesemi
narium og børneskole smeltede sammen til eet, og at prak
tikan tundervisningen blev kærnen i læreruddannelsen. Den 
metodiske fasthed, som vi møder den i klasseundervisnings
formen blev seminariets bannermærke i disse år.

I 1936 overtog Alfred Hansen stillingen som forstander. 
Han var gift med Ejler Møllers datter Henny Hansen. Dette 
forstanderpar søgte på mange måder at føre seminariet 
a-jour på det bygningsmæssige og undervisningsmæssige om
råde, selv var forstander Hansen en foregangsmand på na
turhistorieundervisningens område. Men det blev kun til 8 
års funktion som leder, inden denne rigt udrustede mand 
bukkede under for en alvorlig sygdom og døde i krigens sid
ste år. I denne svære situation blev forstander Smith, der 
på det tidspunkt var i Ranum, kaldt til Odense og virkede i 
10 år som en dygtig, respekteret og afholdt leder. I 1954 fik 
så Per Mogens Hansen overdraget at føre det gamle slægtsse
minarium videre. Det blev en svær periode med ny semina- 
rielov, seminariets overgang fra privat eje til selvejende 
institution, børneskolens ophør, men rektor Per Mogens Han
sen satte alle sine kræfter ind på at gennemføre den nød
vendige omstilling til de nye tider og nye forhold.

Vi ser tilbage med dyb respekt og anerkendelse på det 
arbejde, der har været udført her på Hjallesevej i 71 år 
under dygtige ledere og med en række betydelige lærere og 
lærerinder og siger herved officielt farvel til det gamle 
Odense Seminarium.

H. Melson.

24



Kare fru Hansen!

Mere end nogen anden har De været eet med Odense Se
minarium på Hjallesevej 2. Gennem slægtsbånd og egen 
livsgerning er De knyttet uløseligt til dette sted. Som datter 
af forstander Ejler Møller, som forstander Alfred Hansens 
hustru, som konstitueret forstander i nogle måneder og som 
fungerende gymnastiklærerinde i 40 år har Deres liv været 
præget af og bundet til seminariet på en ganske enestående 
måde. De har gennemlevet og delvis selv været med til at 
forme og præge dets ånd og dets liv i arbejde og fest. De 
kan se tilbage på et rigt menneskeliv i seminariets tjeneste, 
et liv fyldt af arbejdsglæde, men også et liv, hvor De blev 
stillet ansigt til ansigt med sorg og modgang. Jeg lærte Dem 
at kende på et tidspunkt, hvor De endnu var dybt mærket 
af sorgen over Deres mands så tidlige død, men De bar den 
værdigt uden klynken eller selvmedlidenhed. De forstod at 
omstille Dem til den helt nye situation, der nu var opstået, 
hvor De ikke blot havde mistet Deres mand, men også Deres 
hjem på seminariet. Det var en lykke for Dem, at De fik en 
mand som forstander Smith til at efterfølge Deres mand 
som forstander. Jeg ved, at De og han havde det bedst mu
lige samarbejde, bygget på gensidig tillid og respekt. Jeg må 
også her have lov at nævne den glæde, det uden tvivl har 
været, da De oplevede at se Deres søn som leder af det gamle 
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seminarium. Let har det sikkert ikke været, da forhandlin
gerne om overgang til selvejende institution blev indledt, 
men også dette tog De med værdighed som noget uafvende
ligt og nødvendigt i tidens situation. Denne værdighed og 
denne livsvilje kom måske allerstærkest frem, da De for 
nogle år siden kom ud for et meget alvorligt færdselsuheld. 
Det kan ikke nægtes, at vi var mange, der troede, at nu var 
der sat et ubarmhjertigt punktum for Deres virke ved semi
nariet. Vi kunne ikke forestille os, at De ville blive i stand 
til at genoptage arbejdet som gymnastiklærerinde, men også 
denne gang viste De Dem i besiddelse af en kraft og ukuelig
hed, som slog os alle med den største beundring. Og nu til 
sidst da De så, det blev alvor med at flytte seminariet bort 
fra Hjallesevej, viste De det overskud af sjælskraft, at De 
formåede at vise både interesse og medglæde, når vi talte 
om alt det nye, der forestod. Det føler jeg trang til at sige 
en hjertelig lak for. Det er udtryk for storsind og solidari
tetsfølelse over for seminariet, som består, selv om rammen 
bliver en anden.

Men vor tale er ikke udtømt med dette, der hører mere 
med, når man skal prøve at tegne et billede af Dem og Deres 
forhold til seminariet.

Først og fremmest må her nævnes Deres egentlige livs
gerning på seminariet. Som lærer i kvindegymnastik har De 
gennem 40 år været med til at dygtiggøre og inspirere unge 
i dette fag. De har stillet store krav til Deres elever, og De 
har ofte kunnet være hård, når De følte, det var retfærdigt, 
når De mærkede slaphed eller pligtforsømmelse, nogen har 
nok syntes undertiden, De kunne være for hård og krævende. 
Men ingen har kunnet undgå at se, at det var for sagens 
skyld, at De levede og åndede for Deres arbejde og Deres 
fag. Og når De stillede krav til Deres elever, gjorde De det 
ikke mindst til Dem selv. En pligtfølelse, der ikke gik på 
akkord, en energi af usædvanlig styrke, en arbejdsindsats 
ud over det almindelige og dertil en stadig og usvækket ind
sats for at holde Dem ajour med Deres fag. Det har forbløf
fet og glædet mig, at De lige til det sidste deltog i alle de 
kurser og fagmøder, der berørte Deres fag, og ønskede at 
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følge med og lære med åbent sind for alt det nye. De følte 
ikke, at De var færdig, men stadig havde noget at lære. De 
blev ikke stikkende i tom rutine eller det en gang for alle 
tillærte, men forstod at det nye også måtte have sin chance. 
Men eet stod for Dem urokkeligt fast: sigtet mod børnesko
len. Al Deres undervisning skulle tjene det formål. Det er 
ikke underligt, at det i særlig grad smertede Dem, da semi
nariets børneskole måtte lukke; det har været en mørk dag 
for Dem, men også dette accepterede De som uundgåeligt. 
Jeg takker Dem for en sjælden trofast og frugtbar gerning 
som gymnastiklærerinde.

Men i billedet af Dem, som mange af os husker, hører også 
Deres mangeårige virke som seminariets værtinde ved de 
mange forskellige fester. Her var De på hjemmebane, det 
lyste ud af Dem, at De kunne lide at arrangere og skabe 
hygge og fest. De var allestedsnærværende og sørgede for, 
at hver enkelt følte sig hjemme. De hersede med Deres med
hjælpere, men gik selv i spidsen og sparede ikke Dem selv 
ved disse lejligheder. Også for dette er vi mange, der skylder 
Dem tak.

På seminariets vegne siger jeg Dem en inderlig tak for 
alt, hvad De gennem et langt og virksomt liv har ydet til 
gavn for Deres fag og til glæde for Deres kolleger og til ære 
for Deres gamle seminarium.

Men inden jeg slutter, må jeg have lov til personligt at 
takke Dem for enestående loyalitet og samarbejdsvilje i de 
to år, jeg har fungeret som rektor. Jeg er dybt taknemmelig 
over den ubetingede tillid, De har vist mig.

Jeg ønsker Dem mange gode og virksomme år i Allested 
og beder Dem som udtryk for seminariets varme tak mod
tage denne gave til erindring om Deres livsgerning her.

H. Melson.
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Kære gamle elever!

Først må jeg sige en hjertelig tak for denne smukke gave, 
jeg fik fra Elevforeningen, da jeg holdt op med mit arbejde 
i sommer, og dernæst en hjertelig tak for det smukke bil
lede af O.S., som jeg fik på min 70 års fødselsdag, men jeg 
har meget mere at sige tak for.

Alle de år, jeg har undervist på O.S. og levet med i hver
dag og fest, er der grund for mig til at sige tak for til alle 
mine søde, unge elever. Jeg har været så lykkelig for mit 
arbejde på O.S., det har aldrig været mig en byrde, men en 
opmuntring og en glæde; jeg føler det, som har min livsvej 
været strøet med venlige smil og små muntre bemærkninger 
i ny og næ. Skal jeg ønske noget for faget gymnastik, så 
skal det være, at det stadig må være gymnastik. Vi har så 
rigt og afvekslende et stof, så vi behøver ikke at låne, hver
ken hos ballet, dans, plastik, akrobatik eller jazz. Gymna
stik skal klæde børn og unge og også de ældre, som bliver 
ved at holde det ved lige op gennem årene. Holder man det 
ved lige op i årene, kan man blive ved at holde sit legeme 
i form, og det giver mange glæder for en selv og også for de 
mennesker, man omgås.

Til trods for det store tab, jeg måtte lide, da min kære 
mand døde i 1944, har jeg levet et rigt og afvekslende liv 
mellem seminariets søde og glade ungdom og mine flinke og 
hjælpsomme kolleger. Fem rektorer har der været på O.S. 
i min tid: Først min far, som skabte alle de gode traditioner, 
som har været en rigdomskilde for O.S., så min mand, sam
men med hvem jeg rigtig fik lejlighed til at tage del i alt, 
hvad der sker på en skole, så forstander Smith, der havde 
sin egen måde at lede det hele på, og som dog havde glæde 
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af vore gamle traditioner og på den mest beundringsværdige 
måde hjalp os at lade dem leve videre; så min søn, som 
måtte igennem så meget svært i sin rektortid med børnesko
lens ophør og mangel på plads og hvad dermed følger. Nu 
sidst, men ikke mindst, rektor Melson, der tog det drøje tag 
at flytte ud på en ny skole, der endnu langt fra er færdig. 
Min varmeste tak til dem alle, fordi jeg fik lov at leve med 
i skolelivet i alle de mange år.

Til slut vil jeg rette en tak til alle dem, der har gjort en 
indsats for at holde sammen på vor elevforening, til dem, 
der har været i bestyrelsen gennem årene, og ikke mindst til 
skoleinspektør Ovesen og overlærer Thierlein. Min hjertelig
ste tak til alle for mange lykkelige arbejdsår og alle gode øn
sker for det store, flotte, nye O.S.

Deres hengivne
Henny Hansen.



Danmarks Lærerhøjskole

Afdelingen i Odense

Gennem mere end 30 år har der på Fyn været etableret 
kursusvirksomhed, hvor folkeskolens undervisere har kun
net supplere den uddannelse, de modtog på seminariet. Den
ne kursusvirksomhed kom i gang på lærernes initiativ og 
udsprang af ønsket om at dygtiggøre sig til det daglige ar
bejde i skolestuen.

I dag er det fra alle sider fastslået, at efteruddannelse af 
folkeskolens lærere er en absolut nødvendighed. En lærer 
kan efter sin grunduddannelse på seminariet virke i skolens 
tjeneste i 40—45 år, og det er klart, at der i så langt et 
skoleløb er brug for den inspiration og fornyelse, som delta
gelse i kursusvirksomhed kan give. Nye skoleordninger stil
ler folkeskolens lærere over for opgaver, som deres uddan
nelse ikke har givet dem baggrund for at løse, og selv om 
den nye læreruddannelseslov vil medføre en betydelig for
bedring af uddannelsen og dermed give underviserne langt 
bedre muligheder end tidligere for at leve op til de krav, 
der stilles dem i arbejdet med eleverne, vil der stadig være 
behov og interesse for en efteruddannelse.

Med lov om ændring af lov om Danmarks Lærerhøjskole 
af 4. juni 1965 blev det bestemt, at Danmarks Lærerhøjskole 
skal etablere den nødvendige kursusvirksomhed i provinsen, 
og at der med henblik herpå skal oprettes afdelinger af 
lærerhøjskolen. Der er foreløbig oprettet afdelinger i Odense, 
Ålborg og Århus. Lederne af disse afdelinger, der blev ud
nævnt 1. april 1966, fik titlen afdelingsinspektører. Det er 
afdelingsinspektørernes vigtigste opgave i samarbejde med 
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lærerkredse og skolemyndigheder at registrere og vurdere 
kursusbehovet og derefter i samarbejde med lærerhøjskolen 
i København at placere kurserne, hvor- behovet er til stede, 
at tilrettelægge disse kurser og sørge for den praktiske gen
nemførelse af kursusarbejdet.

Ved afdelingerne kan der gennemføres en udstrakt uddan
nelsesvirksomhed, idet der selvfølgelig er sket en ligestilling 
mellem lærerhøjskolen i København og afdelingerne i pro
vinsen. I første række vil der kunne oprettes årskurser med 
et indhold svarende til årskurserne i København og desuden 
metodiske kursus af varierende længde og indhold. Områdets 
lærerkræfter vil altså nu på lokalt plan kunne gennemføre 
en fuld efteruddannelse. Denne uddannelse må i det store 
og hele i de første år foregå i fritiden; men i den nye lærer
uddannelseslov, som træder i kraft i 1969, er der åbnet mu
lighed for, at deltagelse i videreuddannelse kan indgå i en 
lærers pligtige timetal. Ud over årskurser og metodikkurser 
vil der kunne gennemføres andre kursusformer, f. eks. kur
ser, der har til formål at uddybe lærernes faglige og pæda
gogiske forudsætninger for at varetage folkeskolens almin
delige undervisning og kursus til uddannelse af lærere til 
specialundervisning og til ungdomsskoleundervisning.

Det må forventes, at der også med tiden vil blive skabt 
mulighed for at oprette kurser, der sigter på at forberede 
deltagerne til fageksamen i et fag. Et sådant kursus vil blive 
afsluttet med en eksamen med mundtlige og skriftlige prøver 
svarende til seminariernes linieeksamen. Den nye lærer
uddannelseslov med den stærke specialisering vil sandsyn
ligvis gøre en sådan kursusvirksomhed helt nødvendig. For
hold på skolen, hvor underviseren har sit arbejde, kan be
virke, at en fagændring bliver aktuel, og læreren eller lærer
indens private forhold kan ligeledes gøre en omskoling ønsk
værdig. Lærerhøjskolen må i sådanne tilfælde være parat 
med de relevante uddannelsesmuligheder, og det er endog 
tænkeligt, at netop denne form for kursusvirksomhed bliver 
afdelingernes væsentligste arbejdsområde, efterhånden som 
seminariernes linieuddannelse formindsker nødvendigheden 
af de nuværende årskurser.
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Det har i de senere år været vanskeligt at skaffe kvalifi
cerede undervisere til kursusarbejde, og det har ofte været 
årsag til, at undervisning i adskillige fag har måttet opgives. 
Efter nyordningen er der skabt grundlag for etablering af 
faste lærerstillinger i fag, hvor der i en afdeling er et kon
stant behov for undervisning. Endvidere vil der være mulig
hed for at ansætte lærere, som har en del af deres virksom
hed ved en anden institution, men den største del af under
visningen må endnu nogen tid varetages af timelærere. Alli
gevel skimtes her begyndelsen til opbygningen af en lærer
stab, der vil være til rådighed for afdelingen, så det i frem
tiden alene er behovet, der bestemmer videreuddannelsens 
omfang.

Det er lærerhøjskolens ønske, at der skabes et nært sam
arbejde med seminarierne i afdelingernes arbejdsområde. 
Afdelingen i Odense har i en årrække med glæde anvendt 
lærerkræfter fra Odense Seminarium, og i de sidste år har 
en del kursus haft til huse i seminariets bygninger. Det nye 
smukke seminarium danner en fortræffelig ramme om kur
susarbejdet, og det havde været ønskeligt, om hele den del 
af kursusvirksomheden, der foregår i Odense, kunne have 
været afviklet under samme tag som seminariets arbejde. 
Det er afgjort ikke uvilje fra seminariets side, der er årsag 
til, at en sådan ordning ikke kan praktiseres. Seminarierektor 
Melson er overordentlig positivt indstillet over for ønsker om 
anvendelse af seminariets lokaler til kursusundervisning, og 
der hersker et fortræffeligt samarbejde mellem Odense Semi
narium og lærerhøjskolens afdeling i Odense på alle felter, 
hvor indbyrdes kontakt er mulig.

Det er lærerhøjskolens ønske, at oprettelsen af afdelin
gerne i provinsen må blive et kraftigt incitament for områ
dets lærerkræfter til yderligere dygtiggørelse, og forhåbent
ligt vil det med afdelingernes udbygning blive muligt at 
skabe så rige vilkår for efteruddannelse, at alle ønsker vil
blive tilgodeset. Paul Madsen.
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KRISTEN KOLD 
og børneskolen

I 150-året for Christen Koids fødsel må det være natur
ligt og selvfølgeligt al bringe en omtale af denne vor kendte
ste og mest særprægede pædagog. Han kom til at skrive 
skolehistorie i Danmark, og selv om skolens impulser og 
fornyelser i dag kommer mange andre steder fra, er det 
uomtvisteligt, al Koids skoletanker stadig har grokraft og 
giver inspiration i den danske folkeskole. Måske vil de blive 
mere og mere aktuelle i de kommende år, fordi vi i vore 
dage er langt inde i en rationalisme, der i en utrolig grad 
minder om den i det 19. århundrede, der blev Koids forud
sætning, og som det blev hans opgave at være med til at 
bekæmpe på sil felt.

Hvor samfund og erhverv i dag stiler mod effektivitet og 
resultater, prøver og færdigheder, forstandsudvikling og 
erhvervstilpasning som skolens mål, vil der vel i stigende 
grad være skolefolk og psykologer, der fastholder barnet 
som en spire, der skal udvikle sig menneskeligt i harmoni 
og tryghed og naturlig vækst. Og mon ikke disse sidste sta
dig kan bruge Kold, ja, i virkeligheden mere og mere må
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søge tilbage til ham, der havde dette som grundlæggende 
pædagogik. I så fald er Kold ikke et afsluttet kapitel i vor 
skolehistorie, men levende og igangsættende som for 100 år 
siden.

Kilderne til et studium af Christen Kold er hurtigt over
set. Stort set foreligger kun hans afhandling om børnesko
len samt hans berømte vennemødetale i 1866. Denne sidste, 
og det er nok det vigtigste aktstykke, vi har, er ikke engang 
overleveret i manuskript, men kun i stenografisk referat, 
der dog er godkendt af Kold og sprogligt finpudset af redak
tør Jørgen Pedersen. Endelig foreligger en del breve til og 
fra Kold samt adskillige ansøgninger og indberetninger til 
skolemyndighederne med oplysninger om undervisningspla
ner, lærebøger, børnetal osv. Det sidste er af betydelig inter
esse. For det første fordi hans utrolige tovtrækkeri og di
rekte kampe med de stedlige myndigheder kan læses ud af 
indberetningerne, og for det andet fordi det almindeligt 
kendte billede af Kold som manden, der bare fortalte bibels- 
og danmarkshistorie, forrykkes væsentligt.

Koids person må omtales, da netop hans personlighed 
kom til at præge hele hans arbejde og hans pædagogik; men 
ellers skal vi nok i vore dage i flere forhold glemme Kold 
selv og holde os til hans indsats i skolen. Selv i samtiden 
var han afstikkende og sær, og hans nøjsomhed og påhol
denhed var sygelig. I en moderne lid ville han være blevet 
opfattet som latterlig og som sværmerisk uforståelig. Kan
ter havde han mange af, og det kunne ikke falde ham ind 
at slibe dem af. Det er kendt nok, hvad han svarede den 
gamle biskop, der bad ham om at gøre del: »Nej, hr. biskop! 
For så blev jeg så rund, al jeg trillede bort mellem de 
andre.«

Lige så kendt er det, at han dårligt er kommet inden for 
døren hos Grundtvig, før de bliver uenige. Kold siger lige 
ud, at han (Grundtvig) ikke har forstand på det, han taler 
om. Han pakker det pænt ind, usædvanlig pænt endda. Hans 
tone er høflig, og han tiltaler kultiveret Grundtvig i 3. per
son (»Grundtvig kan ikke vide ...«); men det var jo også 
klogeligt nok, da hans faktiske ærinde var at få 1200 rigs
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daler, som gave, med hjem for at kunne begynde skolen i 
Ryslinge. Ved det nævnte møde, der var formidlet af Algreen, 
var det Grundtvig, der havde ret; men det foruroligede i 
øvrigt ikke Kold, der sagde om sig selv: »Jeg har altid været 
vis i min sag, også når jeg tog fejl.« En sådan indstilling 
vidner om både styrke og selvtillid; men han fik ord for 
at være stridbar, og det har nok ikke været uden grund. 
Hans optræden har været jævn i den forstand, al den har 
været langt fra storhed, forloren værdighed og svulstig tale. 
Hele sit liv bekæmpede han den slags uden hensyn til, om 
han derved kunne komme til at fornærme folk. Hans gamle 
højskoleelever beretter om mængder af tilfælde, hvor han 
piller det uægte ud af folk, får dem til at se det latterlige 
i deres optræden, akkurat som en Sokrates, med hvem han 
i øvrigt er blevet sammenlignet. Kold ville først og sidst 
være sig selv, hvor han end færdedes, og han betragtede sig 
selv som en bonde. Ville en bonde være noget finere, var 
han en nar. Derfor klædte han sig, som han gjorde til dag
lig: Gråt vadmel, træsko og hue, men sirlig og pertentlig ud 
over det i tiden sædvanlige. Havde han kunnet, havde han 
nok også talt dialekt; men det var mindre praktisk for en 
thybo på Fyn.

Han sagde en gang: »Vi har huse og bygninger, som råber: 
Her bor store folk og fine folk! Men når vi kommer ind, 
finder vi nogle bitte små mennesker med bitte små tanker, 
som hopper omkring derinde og pjatter: Hvad skal vi spise, 
drikke, pynte os med og fordrive tiden med?«

En gang kom der en væver, en af vækkelses ti dens mange 
vævere, ind til ham med ordene: »Jeg har det som himme
lens fugle. De sår ikke, de høster ikke og sanker ikke i lade, 
og dog føder og klæder Vorherre dem.« Kold svarede ham: 
»Ja, var De så sandt en himmelens fugl, så var alt dette godt 
og vel. Men nu er De kun Hans væver, og så er det meget 
bedre, De går hjem og passer væven.« Det var koldsk tale.

Han havde ingen tanke om, at højskoleopholdet skulle 
bruges til noget andet end vækkelse. »Når vinteren er forbi, 
rejser vi hjem og tager fat der og er de samme jævne bøn
derkarle, vi altid har været.« De skulle ikke hjem og være 
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foregangsmænd og folketalere som el resultat af skole
opholdet.

Hvis Kold fik fornemmelse af ikke al kunne være sig selv 
i et eventuelt finere selskab, betakkede han sig. Mest grelt 
kom det frem i en episode, da han havde holdt sin venne
mødetale i 1866. Blandt tilhørerne var enkedronning Caro
line Amalie, dronningen med den faste plads i Vartov, og 
hun blev så grebet af talen, al hun gennem sin privatsekre
tær bad Kold komme hen til sig, så hun kunne sige ham 
tak. Kold betænkte sig lidt, men sagde så nej uden nogen 
begrundelse. Dronningen blev ked af det, og hele salen blev 
fortørnet. Det fortæller i øvrigt noget om både dronningen 
og forsamlingen, at det ikke var omvendt. Året efter fik 
Kold besøg i Dalum af samme sekretær, og han fik følgende 
forklaring med tilbage til dronningen: »Der er én ting, jeg 
altid har stridt for, og det er at være sand. Kun da kan jeg 
tjene ånden og være til hjælp. Men den gang tvivlede jeg og 
var bange. Når jeg, bonden, skulle stå for Danmarks dron
ning og tale med hende, mens folket sad og stirrede på, 
hvorledes jeg bar mig ad, da kunne jeg ikke.« Så forstod 
dronningen, og der blev det kønneste forhold mellem de to.

Der var i årene omkring 1848 nok, der optrådte som pa
trioter. Landet genlød af lale og sang og begejstring i mang
foldige former. Det var, som Hans Brix skriver, det mærke
lige år, da Heiberg skrev gadeviser. Kold gik bare med i 
krigen, for således mente han at kunne tjene sit land bedst. 
Han var en ringe soldat, en Svend Due siger han selv, gan
ske uden den fysik, der er nødvendig på en slagmark. I 
øvrigt nåede han ikke al komme i ilden; men det fortæller 
noget om hans realitetssans og hans pligtfølelse til at melde 
sig, hvor en plads skulle udfyldes, når fædrelandet var i 
fare. Det var den samme realitetssans, den samme angst for 
del højtflyvende, det lyriske og svulstige, der fik ham til al 
bryde med Birkedal i Ryslinge, og som fik ham til at skuf
fes så dybt over missionær Hass, hvem han fulgie som tje
ner til Smyrna. Han havde ventet sig en missionær, der for
kyndte ordet under modstand og måske forfølgelse, i fat
tigdom og strengt arbejde; men han fandt en vellønnet 
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embedsmand, hvis meste arbejde foregik i studereværelset. 
Hans respekt for præsterne blev ikke større af det. Den var 
ikke stor i forvejen.

Først og fremmest var Kold folkelig. Det var ikke med 
klap på skulderen og jovialitet, hvad jo heller ikke har noget 
med folkelighed at gøre. Det faldt ham end ikke ind at være 
dus med sine elever i højskolen. Men han følte sig bundet 
til sit folk og i samhørighed med det. Et medmenneske 
kom ham ved, selv om det var nok så besværligt. På skolen 
beholdt han selv de vanskeligste med uendelig tålmodighed, 
og standsforskelle anerkendte han ikke. Det var opsigts
vækkende for 100 år siden. Kunne hans tjenestepige ikke 
være med i et kaffeselskab på grund af sin stand — og det 
hændte for ham — så gik han ikke selv med. Hans mål var 
at gøre hele Danmark varigt begejstret, og det var ikke for
beholdt de dannede, som man udtrykte sig i de tider.

Kold var lille og spinkel af vækst; men hans øjne har 
efter hans elevers fortælling haft en ejendommelig magt. 
Fra dem udstrålede der en personlighed og en myndighed, 
der i al sin ro (det rolige fremhæves altid) har skabt tillid 
til ham. Mangfoldige er efter deres eget udsagn blevet hjul
pet gennem personlige problemer ved en samtale med ham. 
Hans fortælleevne har i al sin enkelhed været ganske usæd
vanlig. Gamle elever kunne huske hans foredrag hele deres 
liv. Han brugte i udstrakt grad gamle ordsprog, mundheld 
og anekdoter, hvoraf han må have haft et utal oplagret i 
erindringen. Der var altid et sådant parat, passende til lej
ligheden. Hans mor og de gamle koner i Thisted havde ikke 
fortalt forgæves.

Koids forudsætninger er uden afstikkere og skjulte kana
ler. Han fortæller selv om dem i sin vennemødetale. Der er 
to, og den første er barndomshjemmet og opvæksten i Thi
sted. Fra moderen oplevede han fra ganske lille »ordets 
magt til at tale til hjertet og gøre menneskene skikkelige, 
glade, frie og lykkelige.« Gennem moderens fortælling af 
sagn og eventyr vaktes fantasien til live i en ellers rationali
stisk tilværelse. Moderen var (som også H. G. Andersens) 
meget overtroisk, også efter tidens forhold, og det var for 
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hende en given ting, at vi var omgivet af overnaturlige væ
sener. Desuden kom han ofte til nogle gamle koner, der
iblandt en faster, der fortalte alenlange spøgelseshistorier, 
eventyr og legender, og han beretter, hvorledes han syntes, 
at solen skinnede meget klarere i deres huse end i andre.

Den anden forudsætning er vækkelsestiden, for Kold er et 
barn af vækkelserne. Egentlig havde han to: en religiøs og 
en national. Han var kommet på Snedsted seminarium i 
Thy, hvor det gik ham temmelig kummerligt. Men som 
lærerstuderende, seminarist hed det den gang, hørte han 
Peder Larsen Skræppenborg, netop som alting var ved at gå 
i stykker for ham. Dette møde virkede så voldsomt og spon
tant på ham, at det må forbavse os. Skræppenborgs forkyn
delse samlede sig om dette, at Gud elsker menneskene, og 
det fik Kold nu øre for. Gud elskede menneskene og altså 
også ham selv. I samme minut var Kold blevet et andet men
neske: »Jeg har aldrig kendt mage til det liv, den lyst, kraft 
og drift, der da opstod hos mig. Jeg var så glad, at jeg ikke 
vidste, på hvilket ben jeg skulle stå over den opdagelse, jeg 
havde gjort. Jeg gik ud i byen til mine gode venner og for
talte dem denne mageløse nyhed.«

I virkeligheden var chokket så stort, at han nærmede sig 
den religiøse sindssyge, og havde Algreen ikke taget sig af 
ham, var det måske gået galt. Det er forståeligt, at han i 
den første begejstring for rundt i byen, rev dørene op og 
råbte ind i husene: »Har I hørt det! Gud elsker menne
skene!« Det skulle ud på en eller anden måde. Farligere 
var det, da han gik ned til de små fiskerlejer og befalede 
fiskerne at kaste deres garn ud, så skulle de nok blive fyldte. 
Eller da han for at ligne apostlene vandrede barfodet ind 
til Thisted og naturligvis fik en flok hylende knægte efter 
sig. Så måtte han blive betragtet som halvtosset. Den væk
kelse kostede ham hans forlovede. Skal vi forstå det helt, 
må vi vel også kende rationalismen som baggrund, og alli
gevel forekommer det mærkeligt, at opdagelsen var så mage
løs ny. Kold var dog en flittig kirkegænger, og nok var ratio
nalisterne moralister og nytteprædikanter om en hals; men 
det er svært at tro, at de alle var ens, og at evangeliet skulle 
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være fuldstændig glemt i et land, hvor f. eks. biskop Balle 
stod på prædikestolen. Sandheden er nok den, at Kold først 
nu for alvor opdagede ordets magt. Han kunne nu gribe det 
i en situation, hvor det talte til ham, og så slog det ned som 
et lyn. Han opdagede, at det var virkeligt og virkende, og at 
han også selv kunne bruge det og vække andre til åndeligt 
liv. Fra det øjeblik var munden ikke til at lukke på ham.

Den nationale vækkelse kom nogen tid efter, da han fik 
fat i Ingemanns historiske romaner. Igen slog det ned i ham 
som et lyn, og han læste uafladeligt i to nætter og tre dage: 
»Jeg var i den syvende himmel, da jeg så, at det danske folk 
engang havde været så stort og mægtigt og lykkeligt, og at 
det havde været så fagert at leve i gamle Danmark.« Nu 
modnedes hans tanker om målet for børneskolen: »At få 
børnene således oplivede og give dem en sådan lyst, drift og 
kraft, at man kunne få dem til at tro på Guds kærlighed og 
Danmarks lykke.«

Koids pædagogik er formuleret i hans afhandling om bør
neskolen. Før udgivelsen spurgte han Grundtvig til råds, og 
det er betegnende, at denne frarådede en offentliggørelse. 
Han gjorde det med den begrundelse, at der var intet nyt 
deri. Hvad der her var sagt, havde andre sagt bedre og 
længe før Kold, og for en stor del må vi give Grundtvig ret. 
En gennemlæsning af den lille bog siger os intet i dag, og 
ret meget har der altså heller ikke været at hente den gang. 
Mange af teorierne i hans pædagogik, som de fremtræder på 
papiret, virker banale og selvfølgelige. Det var ikke skriftligt, 
man skulle møde Kold.

Hans anklage mod den offentlige skole er først og frem
mest, at den næsten udelukkende har søgt at tiltale forstan
den og kun delvis følelsen, medens fantasien, indbildnings
kraften, har været så godt som forbigået. Forklaringen fin
der han i, at vort folk er et gammelt folk, der har nået for
standsalderen. Om metoden siger han: .... »Gennem øret 
til hjertet for al undervisning, der skal have en lévende- 
gørende kraft i sig. At vække ånder er det levende ord alene 
forbeholdt, og først når ånden er vakt, kan den kunstige 
oplysnings vej gennem skrift med nytte betrædes.« Endvi- 
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dere: »Man må have noget at skrive om, før man lærer at 
skrive, føle trang til kundskab, før man lærer at læse.« Som 
man ser gennem disse citater, har Grundtvig unægtelig ret. 
Det hele var sagt før; men det vidste Kold nok ikke. Han 
kendte næppe Rousseau. Det gjorde Grundtvig.

I den praktiske udformning vil Kold først lære børnene at 
læse i slutningen af skoletiden, i 12 års alderen, og han støt
ter sin teori med‘ en henvisning til bønderne, der nok havde 
lært at læse, men dog faldt hen i sløvhed.

Hvis skolen skal lykkes, må efter hans mening to hoved
punkter opfyldes:

1. At læreren er optaget af stoffet.
2. At stoffet passer til barnet.

Begge dele er indlysende rigtige, og det har pædagoger 
vidst i århundreder; men rationalismens nyttemoral og den 
indbyrdes undervisnings militærmetodik havde nok glemt 
det. Så målte Kold til at fortælle det igen. Han måtte til at 
fortælle først og fremmest et modvilligt embedsmandsmaski
neri, at børn skal være børn, og de skal ikke støbes om til 
noget som helst andet. Derfor skal man ifølge afhandlingen 
heller ikke bagefter begynde at undersøge, hvor meget bar
net nu har fordøjet af undervisningen, .... »som ville en 
moder, at barnet skulle kaste de modtagne legemlige næ
ringsmidler op for at vise hende, hvor meget eller hvad, det 
havde spist.« .... »Man blive kun trolig ved at fortælle, og 
lægge kun mærke til, om undervisningen frigør og fornøjer 
ham, og om ånden træder frem i hans øjne.«

Kold fordømmer altså overhøringen, men det er først på 
skolen i Dalum, hvor han bliver økonomisk helt uafhængig, 
han kan stryge den af skolearbejdet. Det var en del af hans 
virkelighed, at han årligt skulle have 400 rigsdaler fra Sorø 
Akademi’s midler for at klare sig. Del var nødvendigt at gå 
på akkord, og det gjorde han så. Enkeltmandsoverhøringen, 
altså eksamen i vor forstand, nægtede han dog, selv om det 
trak op til at blive en betingelse. Så hellere lade skolen falde. 
Ved sin rolige og myndige fremtræden fik han myndigheder
ne tilfredsstillet med en klasseoverhøring.
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I 1838 søgte og fik Kold stillingen som huslærer hos den 
rige og meget ansete Knud Knudsen i Forballum i Sønder
jylland, forfatteren Jakob Knudsens bedstefader. Så startede 
de kendte begivenheder i vor skolehistorie, idet Kold her 
opdagede, at fortællingen, det levende ord, ikke alene var 
midlet til at oplive mennesker, men også vejen til at lære 
og forstå. Han var jo i nød med den lille Maren, der var 
tungnem, og Balles lærebog skulle jo kunnes. Men »når man 
spørger ånden i ramme alvor, så svarer han os.« Svaret var 
en åbenbarelse: Han kunne jo fortælle lektien for børnene. 
»Jeg har fundet det! Jeg har fundet det!« råbte han, og nu 
kunne han dårlig vente til morgen med at prøve metoden. 
Som alle ved, gik det over al forventning.

Det må forbavse os, at denne opdagelse kom så pludselig 
og voldsomt. Grundtvig havde dog længe talt om det levende 
ords magt, og Kold havde selv ved sin religiøse vækkelse 
mødt den. Han havde oven i købet oplevet på sig selv, at 
fra da af kunne han forstå den hidtil uforståelige undervis
ning på seminariet. Forklaringen er nok den, at først nu 
blev denne erkendelse livsnær for ham — for nu at tale mo
derne. Nu ramte den ham i en situation, der var bitter vir
kelighed for ham. Problemet var hans, og han alene skulle 
løse det. Så spurgte han ånden, og Kold stolede usvigelig 
på ånden.

Den bitre kamp, der nu fulgte, skal ikke omtales her, da 
det må formodes at være det kendteste afsnit af Koids liv. 
Han blev jo taberen i første omgang. Det var Balles lære
bog, der blev anstødsstenen, og her bøjede Kold sig ikke, 
koste, hvad det ville. Han ville nok lære børnene den, men 
ikke udenad. Han forstod nok at læse et cirkulære, og han 
havde set i forordningen, at denne lærebog i virkeligheden 
ikke forlangtes lært udenad, men kun »lægges til grund« 
for religionsundervisningen. Det var altså et fortolknings
spørgsmål, og præsterne havde fortolket det som udenads
læren. Der fulgte meget skriveri, og sagen ankedes helt til 
Danske Koncelli. Afgørelsen gik Kold imod — naturligvis. 
Ingen turde vel drømme om, at ministeriet i det år 1840 ville 
desavouere provsterne til fordel for en kværulantisk semi
narist.
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For Kold var afgørelsen katastrofal. Knud Knudsen turde 
ikke beholde ham, da hans børn så kunne risikere at blive 
nægtet konfirmation, og i den offentlige skole var naturlig
vis alle døre lukket. Foreløbig rejste han fra det hele, idet 
han tog med pastor Hass til Lilleasien, men først fulgte et 
år i København, hvor han uddannede sig som bogbinder. 
Han ville i alle forhold kunne klare sig selv.

I København kom han grundtvigianismens førende mænd 
på nærmeste hold, både Grundtvig selv, P. C. Kierkegaard 
og Jac. Chr. Lindberg. Særlig til sidstnævnte kom han ofte, 
i den sidste tid hver dag, og hans prædiken betog ham 
stærkt. Da Lindberg til tider levede i den yders te nød, for
midlede Kold betydelige gaver lil ham fra Knud Knudsen, 
med hvem han hele sit liv opretholdt del varmeste venskab.

Så fulgte årene i Smyrna, der sluttede med den lange van
dring fra Triest lil Danmark. Det var ikke for at spare pen
ge, han brugte sine ben hele vejen, for det ville nok have 
været billigere at tage postvognen; men han ville se sig om 
og opleve noget. Han fik da også et utal af indtryk og op
levelser, som han gjorde rigt brug af i sine højskoleforedrag. 
Sin berømmelige lille trækvogn lod han stå i Forballum, 
hvor den antagelig er gået til. I hvert fald eksisterer den 
ikke mere, og det er skade. Blandt de minder, vi har om 
Kold i museet i Thisted, kunne den have stået som et pud
sigt supplement.

Om opholdet i Smyrna skriver Kold: »Jeg tænkte hver 
dag på børnene i Danmark, som måtte lære udenad på 
remse. Men tre ting lærte jeg der til stor gavn for mig selv. 
For det første lærte jeg at nøjes med lidt . . . Dernæst lærte 
jeg at se på hele menneskeslægten som een stor søskende
flok med samme guddommelige bestemmelse . . . Endelig 
lærte jeg at tie stille. Var jeg blevet ved at tale, som jeg 
gjorde før rejsen til Smyrna, så havde jeg talt mig tom, og 
så havde jeg været færdig.«

Koids planer efter hjemkomsten lå nu temmelig fast: Han 
ville være lærer. En foredragsvirksomhed, som var blevet 
ham anbefalet, var ikke nok. Ånden fra 48 skulle gøres 
varig, og det skulle gøres gennem børnene og de unge.
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Algreen havde planer om at få ham til København; men 
Kold tog sagen i sin egen hånd og begyndte skole i Rys
linge. Denne periode blev temmelig kort. Dels kom der ret 
hurtigt gnidninger mellem ham og Birkedal, dels var mulig
hederne større i Dalby på Hindsholm, hvortil han flyttede.

Dalbytiden er set fra et børneskolesynspunkt den inter
essanteste af alle Koids perioder. Her kom slaget til at stå, 
da det for alvor gik på livet løs, og her grundlagdes den fri
skole, der i de kommende slægtled skulle blive så karakteri
stisk for dansk skoleliv. Skolen var ret omfattende. Foruden 
børneskole var der både efterskole og højskole under samme 
tag, og bønderne på egnen tog i stort tal deres børn ud af 
sogneskolen og sendte dem hen til Kold. De kunne lide den 
nye form for skole, hvor de selv levede med i arbejdet, hvor 
børnene gik glade i skole og kom oplivede hjem, og hvor de 
ikke skulle døje med lektieterperi og udenadslæren. De kun
ne også lide at drille autoriteterne lidt. Mindre glade var 
præst og kommunelærer. En ny tid var væltet ind over dem, 
og de forstod den ikke. Først og fremmest var de vel bange. 
Det var i de kirkepolitisk urolige år, hvor missionen og 
grundtvigianismen rustede sig til om nødvendigt at sprænge 
sig ud af folkekirken. Apparatet kom lidt efter lidt i orden 
med missionshuse og forsamlingshuse. I 1855 kom loven om 
sognebåndsløsning, der nok lettede frygten for en sprængning, 
men som kunne sætte de enkelte præst i en yderst ubehagelig 
situation. Det så uhyggeligt ud, når f. eks. en væsentlig del 
af Dalby menighed i samlet flok løste sognebånd til pastor 
Bloch i Kerteminde. Det var ikke rart for sognepræsten. 
Skulle nu de samme tilstande komme til at råde inden for 
skolens verden? Og det var afgjort Koids mening. Han sagde 
derom: »Friskolen skal ind i vort folk, om den så skal gå 
som en kile gennem træ.« Så måtte solide lærere ryste på 
deres fornuftige hoveder, for friskolen, det var jo sagn og 
sange og myter og bibelshistorie og Grundtvigs verdens
historie. Det var lutter beåndelse«.

Sandt at sige var skolen i Dalby nu ikke lutter foragt for 
kundskaberne. Indberetningerne til ministeriet fortæller i 
virkeligheden om et jævnt og solidt arbejde med skolens 
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grundlæggende fag, og undersøger vi fagrækken i eftersko
len og højskolen finder vi foruden de almindelige fag så 
foragtede discipliner som matematik, fysik, kemi, engelsk 
og tysk. Det er ikke os, der har opfundet de valgfrie fag. 
Når Kold brugte udtrykket: »Først oplive, så opleve«, og det 
var hans pædagogik, så føjer han da også realistisk til: 
»Eller i alt fald opliver og oplyser jeg på engang.« Andet er 
vist heller ikke muligt.

Men muligheden for at slå dette røre ned var med det 
nye folkestyre virkelig kommet inden for de stedlige myn
digheders rækkevidde. Hidtil havde de irriteret måttet se på, 
at ministeriet uden særlig dybtgående kontrol lige siden star
ten i Ryslinge trofast, om end hovedrystende, havde bevilget 
Kold den nødvendige støtte af Sorø Akademi’s midler. Hvor
for gjorde man det, når dog så mange fornuftige folk sagde 
fra? Forklaringen ligger sikkert i, at man har betragtet 
Koids skole som noget, man i vore dage ville kalde en for
søgsskole. For så vidt bliver det sagt direkte i en erklæring 
fra provst Heiberg i Kerteminde, der var Kold venlig stemt. 
Han skriver i en anbefaling: ». .. . Thi derved vil ikke alene 
denne enkelte undervisningsanstalt fremhjælpes; men der 
vil også på en for det offentlige lidet bekostelig måde kunne 
vindes en vigtig erfaring for trangen til og hensigtsmæssig
heden af de i vor tid så meget omtalte og så ofte fordrede 
højere bondeskoler.«

Imidlertid blev der med tilsynsloven af 1856 indskudt et 
lokalt led mellem skolen og ministeriet, nemlig skolefonden, 
der skulle administreres af skoledirektionen. Nu fik den 
afgørelsen om tilskud, og den var ikke sindet at se stort på 
tingene. Nu var lejligheden der, og den blev brugt. Hensig
ten var god nok og spændingen stor.

Det blev en bevæget dag, da hele skoledirektionen med 
amtmanden i spidsen mødte frem for at holde eksamen i 
»Fjælleklassen« i Dalby. Forud var gået en lokal eksamina
tion af provst Lehn, Mesinge. Han var Koids måske bitreste 
modstander, og det blev ikke bedre af, at hans broder sad 
som førstelærer i den nu næsten affolkede Dalby kommune
skole. Eksaminationen var endt i nærmest skandaløse op
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trin, hvor højærværdigheden havde smidt frakken og rent 
korporligt rendt skulderen mod sognerådsmedlemmerne, så 
de var ved at vælte. Hans afskedshilsen havde været et 
»Phui«. Men nu kom den helt store og fine forsamling, og 
alle var klar over, at det var skolens skæbnetime. Intet ar
bejde blev passet i Dalby den dag.

Handlingsforløbet skal ikke refereres her. Da et forsøg 
på enkeltmandsoverhøring var afværget, gik alt strygende, 
og besøget endte med kontant udbetaling af to års statstil
skud. Det var ikke alene skolen i Dalby, der den dag blev 
reddet. Det var friskolens og højskolens princip, der blev 
knæsat, og derfor blev dagen historisk.

Kold flyttede til Dalum, da rammerne skulle udvides, og 
da hovedbanen over Fyn blev anlagt og dermed gjorde det 
mere praktisk. Samtidig blev skolen en ren højskole og skal 
derfor ikke omtales her. Alligevel blev hans betydning for 
børneskolen større og større. Hans autoritet var i Dalum
perioden enorm. Efter hans anvisning gik lærer efter lærer 
ud og oprettede friskoler. Han log selv ud og banede vejen 
for dem. Han samlede kredsen og udpegede læreren. Han 
introducerede ham, satte ham i gang og inspirerede ham. 
Det var altid karle, han havde haft på sin egen skole. Anden 
uddannelse havde de ikke, og mere forlangte han ikke. Blot 
de var vågnet til åndeligt liv, var det nok, for så var børnene 
i gode hænder. For så vidt fastlagde han her en læreruddan
nelse, hvis bærende ide friskolen stadig bekender sig til, og 
som stadig har sine læreanstalter her i landet. Disse lærere 
tænkte — ligesom mesteren i Dalum selv — ikke på andet 
end ånden. Fast løn forlangte de ikke, kun dagligt brød og 
vadmelsklæder. Læreren skulle være en bonde blandt bøn
der. Bolig var underordnet. El kammer i forbindelse med 
skolesluen var ofte nok i begyndelsen. Skolemateriel og bø
ger var del mindst mulige; men deres arbejde var beun
dringsværdigt.

Denne ensidighed var en styrke i disse år, hvor Kold hav
de set rigtigt: Det var oplivelsen, der var hovedsagen. Måske 
skal det tilføjes, at denne indstilling har været katastrofal i 
vore dage, hvor Danmarks lærere netop med dette som bag- 
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grund har måttet kæmpe helt urimelig bittert for at opnå 
anstændige arbejds- og levevilkår. Havde Kold kunnet for
udse sin indflydelse også på dette område, ville det have for
nøjet ham overmåde. Ved hans bord fik karlene kun én rosin 
hver i sødsuppen.

Selvfølgelig måtte et skolerabejde lykkes for en mand med 
så rige evner, så brændende en tro og så klart et sigte; men 
når hans virke blev så omfattende og igangsættende, spiller 
flere faktorer ind. Det må fremhæves, at Kold på flere om
råder var heldig. Genren lå og ventede på ham, og han kom 
til, netop som modstanden mod rationalismen for alvor rej
ste sig. Endvidere lå det i tiden, at man ville frigøres fra 
staten og klare sig selv. »Statens betalte tjener« var i vide 
kredse ved at blive en foragtet skikkelse, og en friskole kun
ne bruges i den vågnende kamp for frigørelse fra autorite
terne. Den var et elsket mål for den personlige selvstændig
hed og det nye folkelige liv. Det må heller ikke glemmes, at 
Kold var over al måde heldig ved at få Poulsen Dal som 
medlærer. Det faste, stabile, daglige arbejde, som holder det 
hele sammen, tog han sig af på en god måde. Når Kold 
ganske enkelt gik sin vej fra talerstolen, fordi ånden endnu 
ikke var kommet over ham, så skulle skolen jo fungere 
videre alligevel. Det sørgede Poulsen Dal, Morten Eskesen, 
Lassen Knudsen og de andre lærere så for. Endelig må det 
ikke glemmes, at jordbunden var beredt gennem Grundtvigs 
syner og sange og hans historiske arbejde. Kold byggede i 
høj grad på Grundtvigs verdenshistorie. Vækkelserne havde 
rusket op i folk, ikke mindst med Lindberg som talsmand, 
og der var efter de slesvigske krige et vågnende liv, som 
mennesker i dag vist har svært ved at forestille sig. Det blev 
Koids opgave at frigøre dette liv i praktisk skolearbejde, og 
det er da også en form for genialitet at kunne forløse, hvad 
der ligger bundet i et folk.

Man har prøvet her i 150-året at gøre op, hvad der i dag 
er af Koids skoletanker i den offentlige skole. Det er vist 
ganske forfejlet at stille et sådant spørgsmål, fordi de to tids
aldre er så forskellige, at en sammenligning ikke er mulig. 
De samme ord har en anden betydning, landets nødvendig
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hed er en ganske anden, og idealer og målsætning er ander
ledes. Det er uden virkelighed i dag at foregøgle sig en skole 
med suveræn foragt for alle ydre forhold og pædagogiske 
hjælpemidler. Begejstring og vågent sind er ikke nok, hvis 
vi ikke vil knuses i den hårde konkurrence, som Koids tid 
ikke kendte. Men det er interessant at se, hvorledes hans 
stadige krav om barnets naturlige og individuelle udvikling, 
om fællesskab mellem alle slags børn og om hensyntagen til 
børns følelse og fantasi er på march ind i vor skole. Så kan 
vi i øvrigt godt misunde en tid, hvor Koids ord, som de kom
mer til udtryk i hans målsætning var virkelige og livsnære: 
At få børnene til at tro på Guds kærlighed og Danmarks 
lykke. Aage Ovesen.



BREV FRA GAZA

UNEF-hospitalet, den 23. august 1965.

Min kamæleon borer kloerne ind i de fine masker i det 
fluenet, der skal forhindre moskitoer og andre mindre spæn
dende skabninger i at slippe ind gennem vinduet. Et grotesk 
udseende dyr. Den blev fanget for et par uger siden i en 
hæk et stykke herfra. Ismail hedder den, opkaldt efter den 
mand, der kom med den. Begge er de for det meste dorske, 
begge forstår de at tilpasse sig de skiftende situationer, 
begge kan ganske uventet hidse sig op, eksplodere på en 
helt fantastisk og vidunderlig måde. Dyret hænger nu i ha
len og drejer sig sløvt under gardinstangen, mens venstre 
øje er rettet mod min seng og højre øje mod den blå himmel. 
Jaja, Ismail, der er halvanden time til fodringstid. Den er 
kun halv tre.

For lidt siden viste termometret 41° C — i skyggen. Ismail 
og jeg nyder det nordvendte værelses skyggefulde kølighed. 
Herinde er der heldigvis ikke mere end cirka 30 graders 
varme — svalt og behageligt! De fleste er taget til stranden 
og boltrer sig for øjeblikket i Middelhavets bølger. Hver dag 
efter arbejdstids ophør kører »badebussen« fra hospitalet, 
ud gennem Camp Rafahs main gate, ad hullede, støvede veje 
ud gennem rhisinusmarkerne, gennem byen Rafahs stin
kende gader, hvor æslernes skryden, børnenes vrælen og 
hujen, gadehandlernes råben og alskens uhumske dunster 
stiger mod den blå himmel og breder sig ud over byens usle 
boliger som en lampens ånd, der sløvet af varmen blot hæn
ger osende og støjende over de mange menneskehoveder, der 
bedøves til afmagt. På den anden side af byen slipper Alad- 
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dins dvaske tjener sit tag i badegæsternes sanseapparater. 
Den hullede asfaltvej bugter sig på rutschebanevis gennem 
det gule klitlandskab for til sidst at ende ved stranden, hvor 
alle stiger af og går ind på UNEF’s private strandbred, del
er afspærret fra den øvrige del af kysten. Derind kommer 
tyvene og tiggerne ikke. Der er tilsyneladende ikke megen 
forskel på stranden inden for og uden for hegnet, men for
leden fandt vi ud af, at der alligevel var en forskel: Vi skulle 
lægge fliser ved messen, og da vi til det arbejde skulle bruge 
strandsand, kørte vi ned til stranden og begyndte at skovle 
sand op på vognens lad. Snart dukkede en harmdirrende 
araber op og lod os forstå, at her måtte vi sandelig ikke 
grave, for det var nemlig Allahs sand, men vi kunne grave 
på UNEF’s område, for det tilhørte ikke Allah.

De bader derude, men nogen må jo blive tilbage ved ho
spitalet. I dag er jeg én af dem. Det er egentlig underligt at 
sidde hernede som vagthavende på hospitalets røntgenafde
ling et års tid efter at have afsluttet sin seminarietid. Jeg 
havde nu heller ikke siddet her, hvis jeg ikke var blevet ind
kaldt til Forsvarets Lægekorps. Da det dér blev meddelt, at 
Danmark i april måned skulle overtage driften af FN’s mili
tærhospital i Gaza, var det bare med at melde sig i en fart. 
Jeg blev én af de heldige, blev under min værnepligt uddan
net på røntgenafdelingen på Usserød Sygehus og er altså nu 
her nede i varmen — stadig som værnepligtig — og kan 
hvert øjeblik lige til i morgen tidlig klokken 7 blive kaldt 
over til arbejde. Klokken 7 begynder så den egentlige ar
bejdsdag, hvor den danske røntgensygeplejerske og jeg ar
bejder, som man gør det på enhver dansk røntgenafdeling 
— dog naturligvis under betydeligt mere primitive former. 
Klokken 13 i morgen får jeg fri, og så er det sygeplejersken, 
der har vagt.

Hospitalet er forbeholdt de godt 5000 FN-soldater, der er 
tilknyttet UNEF, men i et vist omfang betjener vi også den 
lokale befolkning. 5000 mand og 10 sygeplejersker! Selv 
Osvald Helmuths 100 mand og én bajer er den rene svir i 
den sammenligning. Mange gange hver dag kører militær- 
køretøjer en omvej forbi hospitalet, blot for at man kan få 
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et glimt at se af én af disse vidunderlige skabninger, blot 
for at overbevise sig om, at der stadig eksisterer kvinder. Jo, 
man er priviligeret.

Foruden de 10 sygeplejersker og 5 læger er der en flok 
værnepligtige, der på danske hospitaler har fået en uddan
nelse, der gør dem egnede på hospitalets forskellige afde
linger. Nogle er vældig dygtige til at passe de små på børne- 
stuen, nogle assisterer ved operationer, nogle laver labora
toriearbejde ..........

Yderdøren smækker. Det banker på døren.
Det var en af sygepasserne. Jeg skal over at arbejde. 

Undskyld mig et øjeblik.
Det var en dansk soldat oppe fra Danor-lejren ved Gaza 

by. Han var kommet til skade under en håndboldkamp. Bil
lederne viste, at han havde brækket én af de små knogler i 
håndroden. Her sker mange uheld under sportskampe. Nu 
er han ved at få gipset sit håndled. Om en times tid er han 
nok på vej tilbage mod Gaza igen. Det er en køretur på ca. 
40 kilometer gennem den 7 kilometer brede Gaza-stribe.

Vor lejr, Camp Rafah, ligger lige syd for Gaza-striben, 
altså i Ægypten. Her er vi vel omkring 1500 mand, der lever 
bag en ring af pigtråd. 5 kilometer pigtrådshegn. For at man 
rigtig kan vænne sig til hegnet, er der givet tilladelse til, at 
der må laves løbetræning på den sandede vej, der går langs 
hegnet hele lejren rundt. Man vænner sig til forholdene, når 
man nogle gange har løbet den tur og undervejs set de vagt
tårne, der står hegnet rundt med en halv kilometers mellem
rum. Man lærer at forstå, at man ikke er spærret inde, men 
at det er araberne, der er spærret ude. Men derfor kan man 
nu nok blive lidt deprimeret af det af og til.

Bevares, der vises film næsten hver aften, man har sin 
messe, man kan tage på ferieture til Libanon og Jerusalem, 
besøge Cairo og Luxor og hvad man ellers kan nå. Man kan 
bade i Middelhavet, men det bliver nu alligevel rart engang 
at komme tilbage til Danmark igen.

Ismail glider langsomt ned over trådnettet og hænger som 
en spøgelsesagtig silhuet mod det stærke lys udenfor, hvor 
en gråspurv har sat sig på en gren. Man bliver glad for at 
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se en gråspurv. Jeg mindes gråspurvene i vedbenden på 
seminariets mur. De små dagligdags og tilsyneladende så 
ubetydelige ting ses i et helt andet lys, vurderes på en helt 
anden måde. Den lokale befolkning samler på blikdåser, 
flasker, papirposer, sejlgarn — ja, alt kan bruges. Hos os 
er sejlgarn nu også en mangelvare. For et stykke tid siden 
var jeg en aften gået over i vaglbygningen for at lægge nogle 
breve i postkassen. Jeg fik en lille sludder med vagtkomman
døren og var så ved at gå tilbage til mit værelse, da jeg lige 
inden for døren fik øje på et dejligt stykke svær sejlgarn. 
Jeg bøjede mig ned for at samle det op, da det pludselig be
gyndte at bevæge sig. Snoren var en slange. Et par fyre blev 
tilkaldt, slangen blev med en kost gennet over i en krog, 
hvor den hvæsende forsøgte at bugte sig op ad væggen. 
Apotekeren kommer med en spray-flaske og fik snart bedø
vet den uhyggelige gæst. Vi fik siden at vide, at dens bid er 
livsfarligt for mennesker. Den bider nu ikke mere, for den 
ligger og nyder sit otium i et glas formalin på mit bord. Her 
er også skorpioner, og dem bør man have respekt for. Gan
ske vist pudser oppasseren hver morgen vores sko, men det 
er alligevel klogt at omryste dem før brugen. I begyndelsen 
var der væggelus på værelset, men de er heldigvis blevet ud
ryddet. Om natten kommer der gerne et par mus ind. De 
kan smutte ind og ud gennem den revne, der er mellem 
gulvet og døren, men det er nu ellers nogle ganske hyggelige 
gæster.

Hov, nu er klokken blevet kvart over fire. Så er der snart 
kaffe i messen. Ismail skal med derover. Han har fået fast 
stilling som fluefanger. Sukkeret og brødet lokker fluerne 
til, men dem tager Ismail sig af. Han sidder på min hånd, 
pejler sig med øjnene ind på en flue, spænder struben, tager 
sigte, snapper fluen med tungen og sidder så og gumler som 
vi andre. Bartenderen er henrykt, og det samme er vore 
gæster. Ismail må gang på gang demonstrere sine usædvan
lige evner. Forleden snappede den 27 fluer på en efter
middag.

Jeg vil afbryde skriveriet og gå i messen.
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Ismail nåede at fange 8 fluer og en hveps, inden telefonen 
ringede. En jugoslavisk soldat var snublet og havde svære 
smerter i fodleddet. På den igen. Der var heldigvis ikke 
brækket noget, men leddet var meget hævet og ømt, så han 
blev indlagt. Ismail havde fanget et par fluer mere. Da jeg 
vendte tilbage til messen, sad han og gemte sig i en fold på 
et af gardinerne. De tilbagevendte vandhunde kunne berette 
om skrappe bølger og surf-riding på luftmadrasser, tjære 
mellem tæerne og nyankomne lagenhvide mennesker. Jeg gik 
over og tog mig et brusebad.

Der er lige kommet post. Tre gode breve fra de hjemlige 
strande. Postbilens ankomst afventes altid med spænding. 
Sidste gang var der ingenting — i dag er der hele tre breve. 
Det varmer, det glæder. Så skal man til at skrive igen. Det 
er en rar beskæftigelse. Skrive breve, læse, sove, arbejde, 
spise..........om en time. Jeg kan lige nå at lave en ny frem
kalder til mørkekammeret. De sidste røntgenbilleder var no
get »trætte«.

Sikke en dag! Jeg fik lavet ny fremkalder og hældte den 
gamle ud et par minutter før spisetid, gik over til spisning, 
fik en portion god suppe og var ved at lægge et par kartofler 
op på tallerkenen, da Habibi — en af de palæstinensiske 
tjenere — med sine bedrøvede øjne rettet mod mig kom ind 
fra køkkenet og sagde, at der var telefon til mig. Så var den 
gal igen. Kartoflerne lå drillende på tallerkenen. Der var 
ingen vej udenom. Hurtigt ned lil den vagthavende læge.

Der var meget stille på hospitalets gange. Kun fra børne- 
stuen hørtes stemmer. Jeg gik derind. Lægen, en sygeplejer
ske og en sygepasser stod bøjet over en 5—6-årig dreng. 
Han havde pludselig fået høj feber og havde voldsomme 
smerter i underlivet. En røntgenundersøgelse var nødvendig. 
Drengen blev kørt ned gennem den lange gang til røntgen- 
afdeligen. Endnu nogle gange overgik Årup Tuberkulose
hospitals gamle røntgenapparatur sig selv. Statistisk set 
skulle det have været udbrændt for 5 år siden, men igen gik 
alt glat. Så ind i mørket. Sygepasserne stod hos drengen, 
mens lægen utålmodigt trippede rundt uden for mørkekam
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meret. Endelig var billederne klar. Der var ingen tvivl. Dren
gen måtte straks på operationsbordet.

Lyset står som vifter fra operationsstuen ud i aftenmør
ket. De har arbejdet længe. Drengen kom ind med ørken
ambulancen i tirsdags. Den kører ud til beduinerne hver tirs
dag. Det er den eneste form for lægehjælp, de kan få. Der 
er kun én vej, hjulspor i sandet afmærket med olietønder. 
Blot 20 meter uden for vejen kan der ligge miner, Sinai- 
ørkenen er et stort minefelt. Ambulancen må holde sig til 
vejen, men man kan uden fare gå overalt. Og beduinerne 
går. I stort tal kommer de spadserende til vejen hver tirsdag. 
Nogle må vandre det meste af en dag for at nå frem, men de 
kommer igen og igen, hvis en behandling skal fortsætte i 
længere tid. Ved rutens 5 stationer står disse mennesker og 
venter på bilen, på vor arabisktalende oversygeplejerske, på 
lægen, på medicinen, på de danske tøjgaver til de mest for
armede. Kronisk gravide kvinder kommer med deres under
ernærede børn, der ofte har lungebetændelse eller tuberku
lose. Nogle kan hjælpes med medicin og speciel babymad, 
nogle kan helbredes på hospitales børnestue, men nogle er 
allerede dødsdømte, når de kommer frem til den danske 
læge. Dem tør han ikke indlægge på hospitalet, for hvis de 
dør der, bliver der en frygtelig ballade med de lokale myn
digheder. Vi har måttet sende døende arabere bort fra ho
spitalet for at undgå ubehageligheder fra det stedlige civile 
politi. Dør en araber på FN’s hospital, er det nemlig vores 
skyld, at han dør! Derfor tages der helst ingen chancer.

Projektørerne fra vagttårnene sender et bredt lysbælte hen 
langs 5 kilometer pigtrådshegn. I hvert tårn står en soldat 
klar til at skyde, hvis nogen skulle forsøge at komme ind i 
lejren på ulovlig vis. Lyset fra operationsstuen står skarpt 
i mørket i denne sene aftentime. Fire mennesker står trætte 
og arbejder for at redde en lille drengs liv.

Himlen er stjerneklar. Cikaderne synger om kap med 
elektricitetsværkets generator. Lige over operationsstuens 
lyshav falder en stjerne.

Ønsk! Ole Grost.
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Nytårshilsen fra Uganda

Tidligt om morgenen den 2. august 1966 fløj vi ind over 
Victoriasøen og lagde an til landing i Ugandas lufthavn, 
Entebbe, og få minutter efter var den 12 timer lange flyve
rejse til ende — jeg satte fødderne på Afrikas jord, spændt 
på, om det indtryk, jeg havde dannet mig af mit fremtidige 
opholdssted, ville holde slik.

I lufthavnen blev jeg modtaget af min mand, der på det 
tidspunkt allerede havde opholdt sig i Uganda i tre måne
der, ansat som dyrlæge af den ugandesiske regering på en 
2-årig kontrakt, i øvrigt hans anden »tour« i Uganda, hvor 
han har været ansat siden 1963. Efter at pas-, vakcinations- 
og toldformaliteterne var overstået, satte vi straks kursen 
mod landets hovedstad, Kampala, en moderne by med ca. 
50.000 indbyggere. Hovedvejen, der er asfalteret, var stærkt 
trafikeret. Her er venstrekørsel, en af de mange små ting, 
der tydeligt viser, at landet har været engelsk protektorat 
indtil Independence, 9. oktober 1962.

En af de ting, jeg først bemærkede, var et iøjnefaldende 
modsætningsforhold mellem beboelseshusene og de flotte 
automobiler udenfor. Hele vejen fra Entebbe til Kampala 
ser man det ene lerklinede hus eller hytte med strå- eller 
bølgebliktag efter det andet, mange meget faldefærdige og 
med døren som eneste lyskilde. Det ser ud til, at afrikaneren 
her endnu betragter huset som et sted, hvor man søger ly. 
I byerne findes dog moderne etplanshuse i europæisk stil, 
størstedelen bygget som beboelse for regeringens »civil ser
vants«. Kommer man inden for i sådan et hus, beboet af 
afrikanere, kan man komme ud for lidt af hver, sådan som 
det hændte min mand, da han første gang kom herud i 1963.
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Huset, han skulle overtage, havde været beboet af en afri
kansk dyrlæge, uddannet i Edinburgh og indehaver af en af 
de øverste poster i veterinær departementet. Hans kone, lige
ledes uddannet i England, var sekretær for den officielle 
ugandesiske delegation i udlandet — altså begge mennesker, 
der i en længere årrække havde levet i et almindeligt civili
seret samfund.

Huset var i en sådan stand, at min mand simpelthen måtte 
nægte at flytte ind i det, og det tog 14 dage at gøre det no
genlunde beboeligt. Væggene var overalt sat til med skidt, 
så højt hænder kan række, madrasserne vrimlede med utøj, 
fra badeværelset kom der en mærkelig stank, badekarret 
blev brugt til at brygge øl i. Wc’et var i uorden, men så 
havde man blot brugt gulvet; køkkenet vrimlede med kaker
lakker, og et lækkert el-komfur stod ubenyttet; i stedet havde 
man tilberedt maden, den ensidige matoke (grønne bananer 
tre gange daglig) på bål og 2X3 sten i bagkøkkenet, der så
ledes var sodet til. Dette tilfælde er desværre ikke enestående. 
Det ser ud til, at afrikaneren her i landet kun har været 
modtagelig for ganske få ydre sider af civilisationen, men 
at hans dagligliv stadig er bundet i de samme traditioner, 
som da Speke for snart 100 år siden opdagede Nilens kilder 
og »Nilens vugge«, som Uganda kaldes.

Vi forlod hurtigt Kampala. Der var på det tidspunkt endnu 
udgangsforbud efter kl. 19 p. g. a. urolighederne omkring 
Obotes magtovertagelse i maj. Turen gik videre mod nord 
mod Ugandas nordøstlige distrikt, Karamoja, hvor min mand 
er stationeret. På den lige ved 400 miles lange strækning 
havde jeg lejlighed til at se alle de tropiske landskaber, vi 
kender fra geografibogen, regnskov, savanne og halvørken. 
Overalt langs vejen var der folk på færde, mænd på cykel 
og kvinder til fods, klædt i smukke, lange kjoler af spraglet 
bomuld og med alle slags byrder på hovedet. Rundt om 
landsbyernes hytter dyrkes lidt bananer (matoke) og bom
uld, og der sås en hel del kvæg, får og geder, men ellers er 
kun meget lidt af landet opdyrket, til trods for at mulighe
derne her skulle være lige så gode som i Kenya. Dette for
hold skyldes ganske enkelt, at det aldrig har været euro

55



pæere tilladt at erhverve jord i Uganda, hvilket så igen har 
den fordel, at der ikke eksisterer noget egentligt modsæt
ningsforhold mellem sort og hvid.

De mindre byer, vi passerede på vejen, var alle ganske 
ens, nemlig een lang gade med den ene basar ved siden af 
den anden. Så godt som alt forretningsliv i Uganda er på 
indiske hænder, og mens der kun er ca. 7000 europæere i 
landet, næsten alle regeringens tjenestemænd plus familier, 
så er den indiske befolkning på ca. 100.000. (Uganda i alt 
ca. 6 millioner). Disse indere kan med tiden blive et stort 
problem, for det er klart, at afrikanerne gerne selv vil have 
del i handelslagkagen.

Som allerede nævnt er min mand stationeret i Karamoja, 
et distrikt på 39.000 km2 med en befolkning på ca. 200.000 
og en kvægbestand på ca. 630.000 stk. samt ca. 500.000 får 
og geder. Karamojongerne er halvnomader, og trods utallige 
forsøg synes det ganske umuligt at få dem til at opgive deres 
traditionelle livsform, baseret på naturalieøkonomi. De lever 
nærmest på et jernaldertrin i små, primitive hytter, omgivet 
af tornekrat til beskyttelse mod vilde dyr og røvere. Kvin
derne er klædt i kohud fra hoften og ned. Om halsen har de 
et utal af metalringe, og ører og hår er sat til med diverse 
metalprydelser. De bliver aldrig vasket, idet dette formodes 
at ville gøre dem ufrugtbare, men i stedet smører de sig i 
harskt fedtstof, håret i komøj, så det er vist ikke vanskeligt 
at forestille sig den stank, der står om dem. Flerkoneri er 
almindeligt, og børn er der i massevis; en karamojangkvinde 
ser man næsten altid med et på vej foran, et bundet på ryg
gen og flere løbende rundt om. Mændene er lidt mere renlige 
— de vasker sig dog hver 14. dag. Deres klædedragt er sæd
deles enkel, enten ingenting eller en kappe over skulderen; 
man ser dem altid vandre rundt med en karakteristisk, lille 
trebenet stol, skåret ud i ét stykke træ. Kvinderov og kvæg
tyverier med påfølgende gengældelsesaktioner hører med til 
hverdagens Karamoja, og sådanne traditioner er jo ikke lige
frem forenelige med, hvad man i almindelighed forstår ved 
lov og orden, endsige med hurtig og målbevidst udvikling af 
et rationelt husdyrbrug. Til udførelse af det veterinære ar
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bejde i distriktet er der tre andre dyrlæger foruden min 
mand. Disse tre er placeret i administrationsbyen Moroto, 
mens vi har den daglige ledelse af en række kvægkarantæner 
ude midt i busken med henholdsvis 80 og 100 km til nær
meste byer.

Området her er på ca. 185 km2 med seks karantæner. I 
hver karantæne er der indelukker med plads til 2000 stk. 
kvæg, der er vandingsanlæg og sprøjteanlæg (mod tæger). 
Alt kvæg, der opkøbes nordpå i distriktet, skal gennem disse 
karantæner, før det går videre sydpå til slagtning i Kampala. 
Det opholder sig ca. 14 dage her og bliver i den tid vakcine- 
ret mod diverse sygdomme, sprøjtet mod andre. Om dagen 
sørger opkøberne selv for dyrenes pasning og bevogtning, 
men om natten lukkes de inde i karantænerne, og vi har 15 
mand ansat som nattevagter, udstyret med haglgeværer, men 
selv om vi ofte kører rundt om natten for at kontrollere 
disse, sker det alligevel, at det lykkes karamonjongerne at 
stjæle adskillige stk. kvæg. Det er jo også en fristende kon
centration —• vi har til stadighed ca. 12.000 stk. Til at ud
føre de forskellige arbejder ved karantænerne har vi ca. 80 
ansatte, alle afrikanere. Enkelte taler engelsk, de fleste swa
hili plus en eller anden dialekt. Meget få kan skrive og må 
derfor kvittere på lønningslisten ved først at plante tom
melfingeren i en stempelpude og derefter på papiret. Min 
mand taler efterhånden så meget swahili, at han kan klare 
sig med det, selv forsøger jeg, men det er meget svært. Imid
lertid håber jeg efterhånden at kunne få lært så meget, at 
jeg kan snakke lidt med de folk, der fra tid til anden kom
mer til vores hus med forskellige spørgsmål og problemer, 
enten det nu er sygdom, — vi klarer meget med jod, hæfte
plaster og aspirin; alvorligere tilfælde sender vi til sygehuset 
i Moroto, nogle foretrækker dog stadig den lokale medicin
mand — eller det er problemer angående anskaffelse af end
nu en kone, eller de kommer med æg til mig, eller for at 
vise mig fine, nyerhvervede glas. Vi har det godt med de 
fleste af de ansatte, ikke mindst fordi det her endnu 
går efter den gamle parole: bestil noget, eller du mister dit 
arbejde.
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Huset, vi bor i, et dejligt, nyopført etplanshus, er belig
gende højt over karantænerne, ca. 2000 m oppe på et gam
melt kraterbjerg. Bag huset strækker bjerget sig videre op 
til ca. 4000 m, og foran huset, fra terrassen, har vi den dej
ligste udsigt ned over savanneland med de øvrige af krate
rets bjerge i horisonten. Området besøges ofte af palæonto
loger, idet der her er gjort fund af 25.000.000 år gamle fos
siler og bl. a. også af »Proconsul nyanza« og »Proconsul 
major«. Desuden bor vi midt i et såkaldt vildtreservat. Her 
er til stadighed løver, leoparder, giraffer, zebraer, bøfler, 
bavianer samt forskellige hjorte. Jeg har indtil dato kun set 
giraffer, zebraer og en enkelt bavian, der kom vandrende hen 
ad havegangen, men de andre er her også; sådan fik vores 
forgænger taget to Schäferhunde af leoparder. Af samme 
grund holder vi altid vores hund, en tysk boxer, inde efter 
mørkets frembrud. Huset er særdeles velindrettet med mo
derne bekvemmeligheder som varmt og koldt rindende vand, 
bad, wc, gaskomfur, køleskab og radiotelefon; kun mangler 
vi elektricitet, men klarer os med gaslamper. Da huset ligger 
så højt, bliver varmen ikke alt for generende, sjældent over 
35 grader, og det blæser meget. Terrassen kan vi nyde i fuldt 
mål om aftenen uden moskitonet, de kommer ikke så højt. 
Spændende er det at sidde der midt i den afrikanske nat og 
lytte til de mange uvante lyde: de indfødtes dans med klap 
og hyl nede ved boderne på landevejen, hyænernes latter osv.

Det har selvfølgelig været en meget stor forandring for 
mig at komme fra en by som Odense med en daglig arbejds
plads som Risingskolen — kort sagt altid omgivet af mange 
mennesker og med tiden fuldt besat med arbejde. Her er der 
ikke mulighed for at komme til at undervise. Skolesystemet 
er bygget op som det engelske. Alle lærere i primary school 
er afrikanere, og den nærmeste secondary school, hvor jeg 
muligvis kunne få ansættelse (man foretrækker dog lærere 
fra engelsksprogede lande) ligger 80 km borte ad grusvej, 
så det opgav jeg med det samme. I stedet har jeg helt helli
get mig hjem og familie. Vi har ikke ansat nogen tjeneste
folk, bortset fra en have-boy, der bl. a. fyrer til varmt vand 
og så vander den smule, vi kan få til at gro her. Dette er ret 
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usædvanligt. De fleste europæiske familier har to eller tre 
boys, men på dette sted her midt i busken tror jeg, min 
sindstilstand meget hurtigt ville påvirkes i uheldig retning, 
hvis jeg skulle tilbringe dagen henslængt i en liggestol på 
terrassen, bortset fra, at disse boys’ ideer om renlighed ikke 
helt er overensstemmende med mine. Tiden går således ud
mærket med husligt arbejde, og jeg får oven i købet tid til 
at læse en hel del og dyrke andre hobbies, som der aldrig 
blev tid til med et 38 timers skema i Odense. Hver lørdag 
kører vi til Soroti, 100 km borte, for at købe ind til en uges 
forbrug. Der kan vi få næsten de samme varer som hjemme, 
alle importeret fra Kenya. Trænger vi til at se andre menne
sker, kan vi altid tage en tur i »klubben«. Der arrangeres 
jævnligt dans, film og underholdning, og der er adgang til 
bibliotek, svømmebassin og tennisbane. I klubben i Moroto 
er der i øjeblikket foruden en hel del afrikanere, to holland
ske familier, en russisk, en kanadisk samt 10 engelske. Der 
er således rig lejlighed til at lære mennesker fra mange for
skellige lande at kende.

I det store og hele er vi da også godt tilfreds med vores 
tilværelse her i Uganda. Vi betragter bl. a. vort ophold her 
som en kæmpechance til at opleve langt mere af Afrika, end 
vi nogen sinde ville få lejlighed til på anden vis. Så snart 
fritiden er til det, tager vi af sted, og vi har således besøgt 
landets dyreparker, været på fisketur på Lake Albert, sejlet 
på Nilen og set de berømte Karuma og Murchison Falls. 
I vores »sommerferie«, der er på ca. tre uger, håber vi at 
kunne tage en tur gennem Kenya og Tanzania ud til kysten 
ved Mombasa og Zanzibar, og endelig har vi planer om at 
sejle hjem syd om Afrika, når kontrakten udløber i maj 
1968.

Vi havde egentlig tænkt os at tage endnu en »tour« efter 
denne, men som forholdene har udviklet sig, er det helt sik
kert, at denne bliver vores sidste. Blot på de tre år, min 
mand har været ansat i Uganda, har arbejdsforholdene æn
dret sig betydeligt, hovedsagelig p. g. a. en omfattende afri- 
kanisering af udøvende topposter inden for veterinærdepar
tementet. Måske er disse folk på papiret nøjagtig så kvalifi
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ceret, som en europæer ville være, men deres modenhed og 
menneskekundskab står ikke mål med, hvad man med rime
lighed kunne forvente. Det betyder igen, at administrations
apparatet fungerer mindre smidigt, og at det psykologiske 
klima er mindre behageligt. Tilmed er disse folk ualminde
ligt fintfølende, så man skal veje hvert ord på guldvægt, da 
selv velmente og velmotiverede bemærkninger kan opfattes 
som kritik eller endog som udtryk for raceoverlegenhed.

Afrikanisering for enhver pris er tidens løsen her, men 
det kan jo diskuteres, om det er det, der gavner udviklingen 
bedst. Fremskridt sker der, men det går uhyre langsomt. 
Der er nok af de synlige ting, universitetet, skoler, hospita
ler og enkelte industrier, men for mig at se må det være nok 
så væsentligt først at få gennemført en mentalitetsændring 
i Uganda. Det er selvfølgelig en uhyre vanskelig opgave, men 
det er et spørgsmål, om landet nogen sinde bliver i stand 
til at stå på egne ben, hvis den ikke gennemføres.

Det er på tide, at afrikaneren her får lært, at fremskridt 
ikke nås ved at gå rundt i fin, hvid skjorte og jakkesæt på 
et administrationskontor, sådan som det er alles drøm — det, 
eller intet. Nej, der skal tages anderledes fat, der skal også 
være nogen til at gøre det grove arbejde, men det betyder 
tidligt op om morgenen og arbejde med hænderne, og her 
sætter mange grænsen, men — civilisation og fremskridt kan 
nu engang ikke foræres i form af lån og gaver, pakket ind i 
smukke ord, det er noget, man må kæmpe for og arbejde 
sig frem tid, og der skal tålmodighed og atter tålmodig
hed til.

Uganda har fra naturens hånd rige muligheder for at ud
vikle et indbringende erhvervsliv. Landet har frugtbar jord, 
et godt klima og en mængde råstoffer —- de største mulig
heder ligger nok inden for kaffe- og bomuldsavl samt kvæg
brug, men udviklingen af disse vil som sagt kræve en for
midabel indsats fra befolkningens side. Det er helt naturligt, 
at der ydes landet hjælp til denne opgave, og det er sikkert 
en god udvikling, at de ydende lande i større og større stil 
sender delegationer ud for at se, hvordan deres penge er ble
vet anvendt. Vi havde for nylig besøg af en vesttysk delega- 

60



tion, idet Vesttyskland har betalt indretningen af kvægkaran
tænerne i Karamoja. Her var man godt tilfreds, og man kan 
jo også se, at disse karantæner har gjort det muligt at be
kæmpe diverse sygdomme og derved forbedre og forøge 
kvægbestanden. Desværre sker det alt for tit, at pengene an
vendes meningsløst, som f. eks. på et hospital, jeg har be
søgt, hvor der var stor mangel på lægernes udstyr og antal, 
men så sandelig et TV-apparat på hvert eneste værelse. Man 
kan jo kun håbe, at hele dette spørgsmål om u landshjælpen 
snart må finde en for begge parter tilfredsstillende form, og 
for Uganda især må man håbe, at befolkningen må få øjnene 
op for landets rige muligheder, og ikke mindst for den ind
sats, de selv skal gøre, for at udnytte disse.

Jeg vil slutte disse indtryk fra Uganda med at sende mine 
bedste hilsener samt alle gode ønsker for 1967 til rektor Hol
ger Melson, seminariets lærerkollegium, alle nuværende 
elever samt elevforeningens medlemmer — specielt mine 
gamle klassekammerater fra Ill’s 1963.

Bente Frederiksen (f. Sinius-Clausen) 
P. O. Box 1055, Morolo, 
Uganda, E. Africa.



Året, der fløj
Lever man ihærdigt med i et eller andet tidsforløb, kan 

det være besværligt bagefter at give udtryk for, hvad man 
oplevede. Man kan høre folk sige, at dette eller hint har 
præget sig dybt i sindet, har gjort et uudsletteligt indtryk 
osv., og så mener man, at det må da let kunne bringes vi
dere. Men nej, jo dybere præget, desto vanskeligere gravet 
frem! På den anden side er mange indtryk uden skriftligt 
aftryk som balloner uden snor: de farer til vejrs, blinker 
et øjeblik i luften og forsvinder. Året 1966 steg op som en 
ballon, der — tungt slæbende O.S. efter sig — beskrev en 
kort bue over himlen og forsvandt efterladende os i betyde
lig afstand fra vort udgangspunkt. Nu er det borte med 
blæsten.

Jeg tvivler ikke om, at den velvillige læser vil erindre sig 
disse betragtninger, hvis beskrivelsen af flyveturen synes 
ham fattig på detaljer. Hvor meget når man at opfatte i 
farten? Det er klart, at det centrale afsnit, turen fra Hjal- 
lesevej til Valhalsvej, har optaget os mest og overskygget 
det øvrige.

Men tilbage til årets begyndelse. Påstanden om, at det 
skal være så trist ind under jul, har jeg aldrig kunnet fatte. 
Tværtimod. Men lige efter jul, januar »lang, trist og penge
løs«, uha! Måneden oplivedes af vor daværende, kvikke og 
charmerende kulturminister Hans Sølvhøj, der i en fælles
time i vor gamle, hårdtprøvede gymnastiksal talte om sta
ten og kulturlivet. Statens mangesidede støtte er i dag en 
nødvendighed, en konsekvens af vor menneskesyn. Menne
skelivet udfolder sig i sit møde med kunsten rigere, bedre 
end det ellers kunne. De kulturcentre, man ønsker at skabe, 
skal ikke ligne gamle foretagender præget af det 19. århun
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dredes kulturelle overlegenhed. Sigtet for den støtte, man 
yder, bør ikke være snævert. Bl. a. trænger man jo til spæn
ding, der ikke belaster intellektet for stærkt. Hertil er spor
ten glimrende egnet, sagde ministeren.

De studerendes råd indbød kort efter lærerrådet til en 
drøftelse af vore egne kulturproblemer. Bagved lå ønsket 
om det størst mulige udbytte af studietiden. Deres ønsker 
kan sammenfattes i to punkter, de første om samarbejde 
med seminariet som institution, det andet om samarbejde 
med lærerkollegiet. Under punkt 1 ville man gerne drøfte 
fagenes indhold og omfang, fagfordelingen på de enkelte 
klassetrin, bortvalgsmuligheder, lejrskolespørgsmål m. m. 
Punkt 2 indeholdt ønsker om lærerrepræsentanter i kultur
udvalg, sportsudvalg og E’gosda’s redaktion. Om nogen 
øjeblikkelig ændring i undervisningsplanerne kunne der 
selvsagt ikke være tale, betonede rektor, men mange ting 
måtte overvejes før den nye lovs ikrafttræden. Som fore
løbigt resultat af forhandlingerne noteredes, at der nu er 
lærerrepræsentanter i kultur- og sportsudvalget, og at frem
tidigt tre lærere har sæde i kontaktudvalget.

Om fællesarrangementerne kan endvidere berettes, at for
stander J. Laursen Vig fortalte løst og fast om Freds- og 
konfliktsforskning i Hæsbjerg, at lærerstuderende Bo Dan 
Andersen talte om skolen og livet, og at professor K. B. Mad
sen fængslede sin store tilhørerskare med sit foredrag om 
de indre drivkræfter bag skolearbejdet.

En aften i mats underholdt elever fra Odense Teater. Der 
var god tilslutning og udmærket kontakt mellem ungdom 
på begge sider af rampen. En aften i april havde vi forårs
koncert i Kongreshuset, hvis sal var velegnet til det påføl
gende bal, men desværre noget tyngende for den musikal
ske udfoldelse.

I april kom også meddelelsen om, at Starostka — hvad 
skulle vi gøre uden ham — af Odense kommune var blevet 
fast ansat ved seminariekomplekset i Bolbro.

Så ebbede semestret ud, det var eksamenstid med alt, 
hvad dette rummer. Dimissionen den 18. juni var en tredob
belt afskedsfest. Det var først og fremmest dimittendernes
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dag, og sådan må det være. Når man efter tre, fire eller 
fem års forløb skal forlade sit daglige arbejdssted, vil der 
vel altid være noget, der binder, og som altså skal rives over, 
men fremherskende er glæden over uddannelsens afslut
ning og forventningen om det, der kommer. Når man for
lader det sted, som blev ens arbejdsplads for livet, ens hjem, 
stedet man for alvor føler sig bundet til, så må afskeden fø
les tung. Jeg tror, det var tungt for fru Henny Hansen of
ficielt at tage afsked med Odense Seminarium ved denne lej
lighed, hvor kunne det være andet. Sin sædvane tro gav 
fru Hansen dog ikke udtryk for noget sådant, men frem
hævede de lyse, lykkelige år og dens skærmende tilværelse, 
hun følte hun havde haft i det gamle hus. Rektor Holger 
Melson betonede i sin afskedstale fru Henny Hansens al
drig hvilende pligtfølelse, og lærerrådet og de studerendes 
råd overrakte gaver. Rektor gav et kort rids af seminariets 
historie, og hermed tog vi afsked med huset på Hjallese- 
vej. En epoke var uigenkaldeligt forbi. Måske har en og an
den siden gået en runde gennem de tomme lokaler og tænkt 
på det myldrende liv, der har udfoldet sig dér. Men op
bruddets tid var inde. Der er over enhver flytning, selv til 
noget bedre, en duft af emigration, og opbruddets forvirring 
for ikke at sige roderi forstærker ønsket om at få en ende
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på det. Så vandrede man for sidste gang ud under linden i 
vor gård med et: Farvel og tak, hvor har vi haft det dejligt 
her.

Ug så drager vi mod vest, Valhalsvej, det lyder af noget, 
prægtige sale, kamptummel og våbengny, mjød og kotelet
ter skåret direkte af Særimner til vederkvægelse for trætte 
kæmper. Det lader sig ikke nægte, at nogle linier af Skjal
denes Adam ofte randt en i hu, mens man i den første tid 
søgte at finde sig selv i disse uvante omgivelser:

Odin med flammer,
Thor med sin hammer, 
med kølle Tyr------  

for mage til hvæsen, sprutten, banken og hamren skulle 
man lede længe efter. Sagen var den, at vel var seminarie- 
fløjen for så vidt færdig, da vi rykkede ind i Valhal den 22. 
august med en uges forsinkelse, men håndværkerne kæm
pede stadig på gange og i kælder, og udenfor arbejdede man 
ihærdigt på de resterende 2A af bygningskomplekset. Det 
er mit bestemte indtryk, at en piloteringsrambuk meget vel 
må kunne måle sig med selve Thors hammer, og jeg tror 
at alle Holgers hirdmænd er enige med mig heri.

Dog fandt vi os forbavsende hurtigt til rette, selvom der 
ingen egentlige faglokaler findes i denne fløj, disse er alle
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indrettet provisorisk i dertil ikke bestemte lokaler, selvom 
den ene gymnastiksal først blev færdig hen på efteråret, 
den anden til nytår og selvom møbleringen i det hele fore
gik etapevis. Man kan roligt hævde, at de uundgålige begyn
dervanskeligheder hurtigt blev overvundet takket være det 
udmærkede samarbejde mellem de studerende, lærerkol
legiet og stedets øvrige medarbejdere. Den endelige bedøm
melse af stedets funktionelle kvaliteter må selvfølgelig venle 
til alt er færdigt, men de lyse rum, de brede gange, det æste
tisk behagelige indtryk, der møder den indtrædende, er vær
dier til hverdagsbrug. To ting må nævnes særskilt: det rum
melige, vestvendte lærerværelse med tilstødende konferen
ce- eller arbejdsværelse, hvad man vil, og kantinen, hvor 
man ganske vist hverken kan få mjød eller flæsk, men til 
gengæld øl, sodavand, mælk, kaffe, te, smørrebrød, frugt, 
tobak m.m.. Disse rum er af stor betydning for den daglige 
tilværelse. Det kan nævnes, at kantinens daglige omsætning 
ligger på omkring 400 kr.

Kantinen er indtil videre seminariets eneste samlingssal, 
og på selve åbningsdagen var den i denne egenskab fyldt 
til bristepunktet.

Kl. 10 mødtes elever og lærere med seminariets bestyrelse, 
medlemmer af repræsentantskabet, arkitekter og enkelte 
andre indbudte. Om nogen indvielse var der selvsagt ikke 
tale, man ønskede blot at give det nye skoleår en festlig 
start. Bestyrelsens formand, kredslæge Erik Lage, stiftamt
mand Jacob Høirup, rektor Melson og på de studerendes 
vegne formand Frants Bay var de officielle talere, men an
dre tog ordet og udtrykte gode ønsker for seminariets triv
sel på dette sted. Skoleinspektør Ovesen sluttede sig hertil 
og overrakte på elevforeningens vegne et smukt maleri af 
det gamle seminarium. Billedet er malet af Georg Poulsen, 
som har løst denne utvivlsomt vanskelige opgave på overbe
visende måde.

Senere gav rektor meddelse om, at fru Henny Hansens 
embede (gymnastik) overtages af lærerinde Inger Jensen 
samt al limelærerne pastor Poul Andersen og cand. psych. 
Olav Tryggedsson ansættes fast ved seminariet.
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Og så begyndte hverdagen. Semestret gik hurtigt, det nær
mest fløj, men enkelte datoer dukker op, når man ser til
bage.

Startfesten fandt sted på Industripalæet den 17. septem
ber. I tre fællestimer i efterårets løb bered dr. Sv. Heinild, 
forfatterinden Elsa Gress og skoleinspektør Henrik Sidenius 
deres spillevende kæpheste. Lillekoret, som i påsken havde 
haft besøg af et fremragende czekisk kor, gjorde genvisit i 
Czekoslovakiet og oplevede vidunderlige dage i et indtagen
de land. Besøget i Prag, koncerten i Brno, hvis borgmester 
modtog os venligt på rådhuset, turen til drypstenshulerne 
i Macocha og til den pragtfulde røverborg Pirnstejn glem
mes sent.

Den 16. november fejrede vi rektor Holger Melsons 50- 
års fødselsdag. De studerende og kollegerne overrakte ga
ver og blomster ved morgensangen, og om aftenen havde 
rektor og fru Melson inviteret bestyrelsen og hele lærerkol
legiet til fest på seminariet. Den store »familie« blev virke
lig rystet sammen.

Midt i december var der hyggeaften i kantinen med mu
sikalsk underholdning af elever fra konservatoriet og semi
nariet. Aftenen sluttede med Hyrdespillet. Endelig holdt vi 
julefest i Højskoleforeningens lokaler den 17. december. Is 
— klasserne opførte Sandro Key Åbergs Scenprator instru
eret af lektor Mogens With. Disse dramatiske situationer 
fremført i afslappet stil var overordentlig virkningsfulde. 
Derefter dansede vi til Bdr. Klints orkester.

Før juleferien skulle vi endnu engang tage afsked. Vore 
sidste småbørnslærerinder blev dimitteret den 20. decem
ber. Et dygtigt og homogent hold satte punktum for denne 
uddannelsesform på O. S. Såvel rektor som amtsskolekonsu
lent Land gav udtryk for, at man i stedet for at fælde tårer 
over, at denne i sig selv værdifulde uddannelse forsvinder, 
snarere burde betænke, hvad den har tilført den danske sko
le af værdifulde impulser og arbejde på, at disse tanker vi
dereføres.

Dagen efter sluttede vi årets arbejde på traditionel vis 
med julehygge i klasserne, med samling i kantinen, hvor vi 

67



sang og musicerede og hvor rektor talte og læste juleevan
geliet.

Disse linier skal slutte med en fornyet, men ikke upå
krævet henvisning til indledningen og med fastholdelse af 
et indtryk fra året 1966: Vist spiller de ydre rammer en stor 
rolle, gode forhold letter arbejdet og øger mulighederne, 
men indstilling og holdning hos de mennesker, der færdes 
inden for murene, er det der afgør sagen. Årets to halvdele 
føjede sig således sammen til et hele, som man kan tænke 
på med nogen forpustelse og megen glæde.

Johannes Nielsen.



Meddelelse fra kassereren
Bestyrelsen har besluttet at bruge sin bemyndigelse fra 

sidste årsmøde til at hæve mindstekontingentet til 8 kroner. 
I betragtning af det store antal medlemmer, der betaler mere 
end mindstebeløbet, og i betragtning af den almindelige ud
giftsstigning vil dette sikkert møde forståelse. Det er især 
udgifterne til porto og trykning af årsskriftet, der stiger med 
voldsom hast. Det fremgår desuden af regnskabet, at maleri
kontoen nu er ophævet. Det er synd, at alle gamle elever ikke 
har lejlighed lil at se det dejlige billede, der nu hænger på 
det nye seminarium. De ville sikkert føle, at pengene er givet 
godt ud.

Der er stadigvæk kun få, der melder adresseforandring til 
kassereren, og der er stadigvæk mange, der først betaler, 
når de er blevet erindret om forglemmelsen et par gange, 
men det har han lært at affinde sig med uden at kny — ret 
meget.

I løbet af 1966 har der været en medlemstilgang på 79 og 
en afgang på 55, der fordeler sig således: 33 udmeldelser, 
3 døde, 15 er slettet på grund af restance og 4 har ukendt 
adresse. Det samlede medlemstal er nu 919.

Tak til de mange, der gør det let at være kasserer, og tak 
for hilsener.

Med venlig hilsen. J. O. Solgård.

Kontingentet er mindst Kr. 8,00
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Regnskab for
Odense Seminariums Elevforening

1966

Indtægter:
Beholdning fra 1965 .......... kassebeholdning 1.976,47

malerikonto 1.900,00 3.876,47
Kontingent ........................................................................... 6.665,00
Legatkonto ........................................................................... 1.037,00
Tilbagebetalt porto ved postindkasseringer ................... 19,50
Renter .................................................................................... 79,76

Sum 11.677,73
Udgifter:
Årsskriftet, clichéer, oms m. m.......................................... 5.280,00
Redaktionsudgifter og porto vedr, årsskriftet..............  400,40
Kuverter til årsskriftet....................................................... 150,00
Porto, kuverter m. m. (restanter) ................................... 236,80
Gaver m. m........................................................................... 208,25
Maleri .................................................................................... 1.500,00
7 studielegater å 200 kr...................................................... 1.400,00
Gebyrer ............................................................................... 4,14
Kassererens løn ................................................................... 200,00
Kassebeholdning pr. 2. januar 1967 ................................ 2.298,14

Sum 11.677,73
Legatkonto:
Tidligere indbetalt ......................................... 22.792,82
Indbetalt i 1966 ............................................... 1.037,00 23.829,82
Tidligere udbetalt ........................................... 27.575,00
Udbetalt i 1966 ............................................... 1.400,00 28.975,00

Odense, den 2. januar 1967. J. O. Solgård.

Regnskabet for året 1966 er gennemgåeet og fundet i overens
stemmelse med bilag, postgirokontouddrag og sparekassebog, ifølge 
hvilke kassebeholdningen er til stede.

Ringe, den 31. januar 1967.

H. Damgaard Pedersen. Sv. Jørgensen.
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Bestyrelsen
Aage Ovesen, form., Paludan Müllersvej 14, Odense, tlf. 12 94 50.
Poul Løndal-Nielsen, Friheds Allé 53, Sønderborg.

tlf. (044) 2 16 65.
Alfred Thierlein, redaktør, Set. Knudsgade 9, Odense, tlf. 11 78 57.
Fru Toma Kragh, Arup.
Jens Ove Solgaard, kasserer, Hunderupv. 185, Odense, tlf. 12 94 63.
Fru Ester Krage, Fasanvej 2, Hårby, Fyn, tlf. (73) 378.
Fru Kirsten Wenø, Solsortevænget 7, Pårup pr. Odense.
Bidrag til årsskriftet modtages hele året. Skriv navnlig straks, 
hvis det er nekrologer — og helst med billede.
Adresseforandringer bedes meddelt kassereren snarest.

Medlemsliste
Æresmedlemmer

Andersen, Laura, frue, Nyborgvej 188, Odense.
Hansen, Henny, frue, Vejle pr. Allested.
Smidt, Harald, forstander, Fremtidsvej 40, Søborg.

Særlige medlemmer
Clausen, Carl, seminarierektor, Koldingsbjerg 44, Kolding.
Hammer, Poul, seminarielektor, Ulrikh olmsvej 2, Odense.
Kolmos, Jens, seminarieadjunkt, Skovløkkeskolen pr. Otterup.
Lotzfeldt, John, seminarielektor, Egebakken 19, Set. Klemens.
Melson, Holger, seminarierektor, Rollosvej 14, Odense V.
Møller, A. M., frue, Krabbesholm Allé, Skive.
Møller, Inger, seminarielektor, Munkerisvej 27, 2. sal tv., Odense.
Nielsen, Johs., seminarielektor, Helgavej 13, Odense.
Okby, Karen Margrethe, seminarieadjunkt, Blåbærvej 82, Hjallese.
Skjødt, Helge, seminarielektor, Hunderupvej 19, Odense.
Toft, C. M. seminarielektor, Klokkevænget 1, Næsby Fyn.
With, Mogens, seminarielektor, Rahbeksvej 1, Odense.

1908
Drud, Johanna, frue, Sadolinsgade 53, Odense.

1909
Paulsen, M., frk., Hannerupgaardsvej 13, Odense.

1910, april
Møller, S., frk., Vestervænget 32, Roskilde.

1912, juni
Hansen, M., frue, »Strandgårdc, Saltofte, Assens.
Hornbech, K., frk., Døckerslundsvej 4 A, Odense.
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.

19H, oktober
Lund, R., frk., Lahnsgade 7, Odense.
Westergård, Dorthea, frue, Stenosgade 8, Odense.

191 i, 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, H. E., Friggasvej 1, Roskilde.
Bjørn-Jeppesen, A., Hyllinge.
Christensen, K., frk., Klokkestøbergade 2, 1. sal, Slagelse.
Jensen, Simon, skoleinspektør, Holstebrovej 45, Skive.
Liebetrau, Margr., frue, Højdevangs Allé 30, København S.
Madsen, O., Møllervej 49, Nyborg.
Pallesen, Johanne, frk., Søndergade, Tirstrup.
Pedersen, A., frue, Egens Skole, Rønde.
Petersen, Poul, Storegade 72, Åbenrå.
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, Äge V., skoledirektør, Vibevej 21. Fredericia.
Ravnløkke, H., Biilowsvej 24, Odense.

1919, april
Larsen, E., frk. Bakkehuset, Vithen pr. Hadsten.

1919, juni
Andersen, V., Østerbæksvej 100, Odense.
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, Mette Marie, frk., Vængegyden, Svanninge, Millinge.
Jensen, Svend, skolebestyrer, Højgårdsvej 21, Tjørring, Herning.
Knudsen, Jenny, frue, Pilevej 21, Odense.
Kofoed, Cecilie, frue, Sverigesvej 8, Nexø.

1920, juni
Ermose, Niels, Tryggelev.
Knudsen, Margrethe, frue, Langelandsvej 6, Korsør.
Laursen, Jenny, frue, Boulevarden 88 st. tv., Vejle.
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, Nr. Lyndelse.
Knudsen, Thorvald, kantor, Søndre Sogns Klokkerkontor, Viborg.
Nielsen, Viggo, Byskolen, Ulfborg.
Ramlau, Ellen, frue, Høve præstegård, Dalmose.

1922, april
Christiansen, Ellen, frk., Forskolen, Fjenneslev.
Davidsen, Antonie, frue, Højslev kirkeby, Højslev, Jylland.
Hansen, Henriette, frk., Orte, Bred.
Jacobsen, Asta, frue, Nordskov, Bogense.
Lund, Asta, frue, Skovby skole pr. Leby, Ærø.

1922, juni
Hansen, S. Skov, Rønnedevej 47, Fakse.
Jensen, Signe, frk., Norgesgade 5, 3. sal, Esbjerg.
Jørgensen, Jørgen, skoleleder, Bred.
Larsen, Anton, skoleinspektør, Verninge.
Lund, Frode, Skovby skole pr. Leby, Ærø.
Petersen, Anna, frue, Storegade 72, Åbenrå.
Sandager Sørensen, M., frue, Nybyvej 18, Åkirkeby.
Thierlein, A., Set. Knudsgade 9, Ödense.

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.

1924, juni
Andersen, H. M., Kirke Flinterup, Sorø.
Andersen, Svend Børge, Åsum, Ödense.
Christensen, Mary, frk., Bergsvej 1, Odense.
Halkjær-Rasmussen, A., Thurø.
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Hjort, Aksel, Birkevej 12, Odense.
Iversen, Karen Scheel, seminarielektor, frue, Christianfeldvej 100, 

Haderslev
Larsen, Alfred, Kong Georgsvej 33 st., Odense.
Thomassen, Marie, frk., Teisensvej 20, Odense.

1925, april
.Andersen, Karen, frk., Havdrup.
Gregersen, Anna, frk., Pjedsted.
Jensen, Anna, frk., Gedved, Horsens.
Kristensen, Frida, frk., Brovst.
Rasmussen, Valborg, frue, Søndergård, Veflinge.
Ågård, Laura, frue, Ottestrup Skole, Slagelse.

1925, juni
Holm-Petersen, Ellen, frk., Godthåbsgade 50, Odense.
Jensen, Johs., skoleinspektør, Holbergsvej 9, Fredericia.
Pedersen, Anna, viceskoleinspektør, Vesterbro 5, 1. sal, Alborg 
Pedersen, Christian, faginspektør, Sadolinsgade 107, Odense.
Rasmussen, J. Graae, forstander, Vebbestrup, Øster-Doense.

1926, juni
Andersen, Sven, skoleinspektør, Pårup pr. Odense.
Andersen, Louise, frue, Sallinge, Højrup.
Bender-Petersen, Jørgen, Vestergade 17, Brejning.
Brahm, Erling, skoleinspektør, Grev Schacksvej 27, Tønder.
Caspersen, K., seminarielektor, Oehlenschlægervej 51, Odense.
Christensen, Martin, Møllevej 22, Vrå.
Hauge, Kamma, frue, Sonnerupvej 49, Brønshøj.
Jacobsen, Kaj E., stadsskoleinspektør, Hornbæk.
Lystrup, Ebba, frk., Grænge pr. Toreby, Lolland.

1926, oktober
Blåbjerg, Viola, frue, Mollerup pr. Frøslev, Mors.
Clausen, Karen, frue, Skovbovænget 9, Roskilde.
Hansen, Alma, frk., Slotsvænget 2B1, Odense.
Kremmer, Marie, frue, Fodslette, Humble.
Kvorning, Erna, frue, Fruevej 131, Nykøbing M.
Olsen, Edith, frk., Wedells Vænge 15, Hillerød.
Westergård, Eva, frue, 0. Sundby, Alborg.

1921, juni
Almlund, Aksel, Karrebæk pr. Karrebæksminde.
Andreassen, Caroline, frk., Åsen 62, Nexø.
Bagger Jørgensen, Jørgen, forstander, »Prøven«, Nyholms Allé 47, 

Vanløse.
Bagger Jørgensen, frue, »Prøven«, Nyholms Allé 47, Vanløse.
Christiansen, Kirsten, frue, Valdemarsgade 27, 2. sal, København V.
Garbøl, Thorvald, Duevej 203, Kbhvn. F.
Hauge Ib, Sonnerupvej 49, Brønshøj.
Nielsen, Axel E., skoledirektør, J. H. Wesselsvej 18, Viborg.
Petersen, Cilius, viceskoleinspektør, Pr. Haralds Allé 8, Fruens Bøge.
Petersen, Anna, frue, Pr. Haralds Allé 8, Fruens Bøge.
Nielsen, Noomi, frk., Strandvej 12, Allinge.
Nielsen, Thyra, frk., Koed, Kolind.
Poulsen, Vilhelm, Hjallesevej 175, Odense.
Sørensen, Alfred, Skovsted, Thisted.
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1928, april
Christensen, Margrethe, frk., Hundborg skole, Sjørring.
Eriksen, Ingrid Wisbech, frue, Lysgård, Skelhøje.
Hansen, Andrea, frk., Rughavevej 11, 1. sal, Odense.
Nielsen, Marie, frue, Vindegade 51, 3. sal, Odense.
Nielsen, Mathilde, frk., Fuglevænget 151 th., Grenå.

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.
Knudsen, Karen E., Horne F.
Korup, Kaj, Bakkekammen 33, Holbæk.
Müller, Agnes, frk., Kvong Skole, Varde.
Nielsen, Bertha, frk., Damsbovænget 28, Odense.
Nielsen, Harald Juel, Lindeallé 3, Nørresundby.
Nielsen, Lars Jørgen, lektor, Mylius Eriksensvej 23, Ålborg.
Pedersen, Åge Damgård, Nr. Esterbølle, Bogense.
Petersen, Åse, frk., Damsbovænget 19, Odense.
Salling, Birtha, frue, Seest, Kolding.
Sørensen, Arthur, Rynkeby.

1929, juni
Lyngdal, Gudrun, frue, viceskoleinspektør, Humlevænget 3, Nyborg.
Brodersen, Emmy, frue, Mellemvangsvej 10, Espergærde.

1929, oktober
Rasch, Ingeborg, frue, Bygmarken 34, Søborg.
Skovsende, Mary, frk., Jordløse F.

1930, juni
Andersen, Knud Winther, Martofte.
Jacobsen, Johs. Lage, Kærmindevej 7, Odense.
Keldberg, Kaj, »Soltoft«, Middelfart.
Larsen, Esther, frk., Haugstedsgade 16, Odense.
Madsen, Karen, frk., Vindsvej 5, Odense.
Madsen, Otto, Holmbladsvænget 2, København S.
Pedersen, Amalie, frue, Nørrevænget 16, Odense.
Schwaner, Knud, skoleinspektør, Mads Hansensvej 5, Odense.
Søgård-Hansen, Leo, Uffesvej 17, Århus C.

1931, april
Jacobsen, Martha, frk., Hårslev, Gamby.
Skovsende, Mathilde, frk., Bred.
Viskum, Signe, frue, Sæbyholmsvej 2, Valby.
Worm Nielsen, Eleonora, frue, Stationsskolen, Gelsted.

1931, juni
Bro, Ellen, frk., Bernstorffsvej 6, Odense.
Christiansen, Hans R., Bråbyvej 25, Haslev.
Dissing, Elinor, frue, skoleinspektør, Langelinie 80, Odense.
Juel-Hansen, Cai, Allégade 65 st., Odense.
Ludvigsen, Alfred, Slotsvænget 22, Slagelse.
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Møller, Inger Egede, frue, Sadolinsgade 32, Odense.
Pedersen, Chr. Damgård, Solvænget 3, Assens.
Pedersen, Ester, frue, Høeghsmindepark 11, 1. sal, Hellerup.
Pedersen, P. Thyregod, Mosegårdsvej 77, Odense.
Pedersen, Svend, Kavlslund, Ribe.

1932, juni
Andersen, Henning B., skoleinspektør, Tyge Rothesvej 30, Odense.
Andersen, Thyra, frue, Tyge Rothesvej 30, Odense.
Andersen, Johs. Winther, viceinspektør, Vestergade 2, Ringe.
Bang, Inger, frk., Carl Lundsvej 10, Odense.
Christiansen, Karen M., Bernstorffsvej 6, 2. sal, Odense.
Grytter, Ellen, frue, Kvædevej 50, Virum.
Havndrup, N. L., Rørup, Arup.
Jørgensen, Carl, skoleinspektør, Niels Jespersensvej 13, Kbhvn. F.
Jørgensen, Niels Lau, Jordbærvænget 23, Bagsværd.
Kringelum, K. E., stadsskoleinspektør, Skolegade 1, Hirtshals.
Larsen, Carl Chr., viceinspektør, Tarupvej 35, Tarup, Odense.
Skjerning, Johanne, frue, Rolighedsvej 1, Birkerød.
Vorm, Ulla, frk., Dalen 12, Esbjerg.

1933, juni
Andersen, Hans J., skoleinspektør, Gislev.
Christiansen, Erik, Kornvej 13, Tarup, Odense.
Due Larsen, Bodil, frue, »Rosenhøj«, Alsgårde.
Hansen, Else, frk., Hunderupvej 91, Odense.
Lottrup, Thorkild, Jegindø Skole, Hvidbjerg.
Pedersen, Arne, Høeghsmindeparken 11, Hellerup.
Romose, N. A., viceskoleinspektør, Allégade 80, Odense.

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

1935, juni
Andersen, Inger, frue Jagtvej 7, Odense.
Bytoft-Rasmussen, A., Jordløse F.
Hemmingsen, Asta, frue, Samosevej 22, København S.
Land, Viggo, amtsskolekonsulent, Éergsvej 47, Odense.
Pedersen, Poul Ågård, viceskoleinspektør, Engvej 7, Odense.
Vesterdal, Hans, Stockflethsvej 13, Odense.

1935, oktober
Brøbech, Elise, frk., Asferg, Fårup.
Kristensen, Maja, frk., Lindevej 1, Stenstrup.

1936, juni
Caspersen, Johanne Renata, frue, Oehlenschlægersvej 51, Odense.
Hansen, Valdemar, Ravnebjerg Skole, Holmstrup.
Hendriksen, Valborg, frue, Stockflethsvej 1, Odense.

76



Jørgensen, Mads, Skolevej 19, Næsby F.
Nellemann, A. H., lektor, Kastanieallé 10, Kolding.
Nielsen, Hans David, skoleinspektør, Scl. Hans skole, Skibhusvej 188, 

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, pæd. inspektør, Glamsbjergvænget 2, Odense.
Nielsen, Ejner Ih., skoleinspektør, Løgstrup centralskole, Løgstrup.
Ovesen, Åge Barkholt, skoleinspektør, Paludan Miillersvej 14, Odense.
Pedersen, Harald Damgård, skoleinspektør, Rolighedsvej 16, Ringe.
Rasmussen, Hans Lindskov, forstander, Tommerup Højskole 

pr. Knarreborg.

1938, juni
Christensen, Ruth, frk., Skibby.
Elbøll, Ingeborg, frue, Eckersbergsvej 40, Odense.
Esbjerg, Johanne Marie, Østrupvej 31, Odense.
Lorentzen, Eva, skolepsykolog, Rughavevej 1, Odense.
Thårup, Carlo, Bruuns Alle 5, Svendborg.
Thygesen, Arne, skoleinspektør, Lumby Skole pr. Beidringe.

1938, oktober
Hansen, Lis Eggert, frue, GI. Byvej, Årslev.
Møller, Ester, frue, Højlundsgade 13, Horsens.
Worre, Anne Sarah, frue, Grundtvigsvej 9, Odense.

1939, juni
Andersen, Ester, frk., Øksendrup.
Fjeldmark, Kirstine, frue, Sejs, Silkeborg.
Hansen, Hans Peter, Reberbanen 5, Bogense.
Jespersen, Svend Åge, skoleinspektør, Seden.
Jørgensen, Georg, Glamsbjerg.
Lund, Elna, frk., viceskoleinspektør, Margretevej 1, Odense.
Møller, Rigmor, frue, Åløkkehaven 12, Odense.
Steffensen, Selma, frue, Th. Larsensvej 20, Lemvig.
Pedersen, Kamma, frue, »Baldershøj«, Kærby, Asperup.
Worre, Erik, skoleinspektør, Grundtvigsvej 9, Odense.

1940, april
Bak, Ragnhild, frue, Bakgården, Sinding, Herning.
Frimodt Hansen, Else, frue, »Dalager«, V. Såby, Kirke Såby.
Nielsen, Karen, frk., Skafterup, Sandved.
Petersen, Elna, frk., Tryggelev, Langeland.
Pedersen, Gerda, frk., Visborg Skole, Visborg.
Petersen, Petra, frk., Langesvej 37, Hillerød.
Rasmussen, Inger Marie, frk., Nr. Bork.
Smith, Inger v. Huth, frk., Forbundsskolen, Hjertebjerg, Stege.
Voldum-Jensen, Inger, frk., Brejninge skole, Horbelev st.., Falster.
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194-0, juni
Bøgh, Vibeke, frue, Grønnevang 36, Hørsholm.
Fauerby, Kaj, skoleleder, Klosterbakken 20, Odense.
Jepsen, Erik, konsulent for specialundervisning, skoleinspektør, Borg

vold 7, Viby Jylland.
Rasmussen, Bodil, frue, Fasanvej, Ullerslev.
Rasmussen, Knud Bech, Ny Kongevej 22, Odense.
Sander, Ejvind, førstelærer, Ryslinge.
Schmidt, Palle, seminarierektor, Kirkegade 149, Esbjerg.

1941, juni
Andersen, Hans Hedegård, Skolevej 6, Hårby.
Bertelsen, Knud, Symfonivej 8, Herlev.
Bjerre-Stiirup, Else, Bystævnevej 43, Odense V.
Hansen, Per Mogens, seminarierektor, Trongårdsvej 42, Kgs. Lyngby.
Jøhnk, Karen, frue, Richtersvej 2, Silkeborg.
Jøhnk, Mogens, Richtersvej 2, Silkeborg.
Larsen, Johannes, Hårslev skole pr. Gamby.
Madsen, Paul, Vissenbjergvej 6, Odense.
Mikkelsen, Tage, Oksby Centralskole, Oksbøl.
Myram, Kelh, seminarielektor, Åløkkehaven 36, Odense.
Nielsen, Poul, Hverringevej 21, Odense
Nygård Pedersen, Verner, Bringstrup Sigersted centralskole, Ringsted.
Pedersen, Chr., Hjerting skole, Hjerting.
Pedersen, Gerda, frue, Borgmestervænget 19, Kolding.
Pedersen, Kirstine, frue, Dømmestrup skole pr. Nr. Lyndelse.
Rasmussen, Ander, Bogø Vesterskov, Bogø.
Rasmussen, Kjeld, Dr. Olgasvej 36, Odense.
Talleruphus, Johannes, Ulrikholmsvej 22, Odense.

1942, marts
Andersen, Ella, frk., Turup.
Nilsson, Karen, frue, Svogerslev skole, Roskilde.

1942, juni
Christiansen, Johs., Nordvangsvej 1, Randers.
Geckler, Knud, skolebestyrer, Frederiksgade 10, Slagelse.
Hansen, Herluf, Høed, Flemløse.
Krall-Pedersen, A., Svendborgvej 14, Ringe.
Ovesen, Frode Barkholt, skoleinspektør, Skibby skole pr. Skibby.
Pedersen, Ester Trøst, Fasanvej 14, Odense.
Rasmussen, Edel, frk., Brammingevej 10, Odense V.
Thorbek-Petersen, Karen, Købkesvej 59, Odense.

1943, juni
Andersen, Erna Råe, frue, Sætting Strandvej 7, Svendborg.
Andersen, Jens Vagn, Ole Borchsvej 33, Valby.
Banke, Bodil, frue, Norgesvej 49, Næstved.
Djurså, Marie, frue, Skolen, Strib.
Gøbel Poulsen, Ebba, frue, Kongevejen 154, Helsingør.
Gøbel Poulsen, Erik, viceinspektør, Kongevejen 154, Helsingør.
Hansen, Hans E., viceskoleinspektør, Nyborgvej 49, Odense.
Hansen, Kristian, H. J. Poulsens Allé 27, Fruens Bøge.
Knudsen, Ejnar, kordegn, Chr. IX’s vej 17, Odense.
Lindegård, Peder, Under Lien 6, Hasseris, Alborg.
Nielsen, Age, seminarielektor, Overmarksvej 16, Kolding.
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Nielsen, Hakon, Mariavænget 12, Hjallese.
Nielsen, Svend Åge, Bækskov, Marslev.
Ovesen, Vagn Barkholt, Kaningårdsvej 13, Virum.
Petersen, Erik Friis, Jeppe Aakjærsvej 16, Fredericia.
Riinitz-Larsen, Bente, frue, Carlsen Skiødtsvej 68, Odense.

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

1944, juni
Clausen, Eva, frue, Bøgumvej 15, Vejle.
Hadrup, Gorm, Lunasallé 11, Esbjerg.
Hansen, Poul Banke, Hjulby pr. Aunslev.
Juhl-Hansen, Viggo, Krogsbølle, Otterup.
Larsen, Jørgen Peter, Haraldsted skole, Ringsted.
Lund, Carl, Fourfeldtvej 30, Fourfeldt pr. Esbjerg.
Sørensen, Ejlif Ågård, skoleinspektør, 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.
Hansen, Karen Margrethe, frue, Søndergade 12, Brørup.
Karlsen, Mary, frue, H. P. Simonsens Allé 79, Fruens Bøge.
Lehgård Madsen, Inge, frue, Øxenbjergvej 3, Svendborg.
Leschley, Anne Margrethe, frue, Haugstedsgade 20, Odense.
Lund, Flemming, Rosenvænget 51, Fruens Bøge.
Nielsen, Alfred, Hannerupgårdsvej 15 B, Odense.
Pedersen, Åge, Notmark, Ketting.
Petersen, Bodil, Jens Juelsvej 27, Odense.
Petersen, Emil, Jens Juelsvej 27, Odense.
Rasmussen, Esther, frue, Rosenkildevej 2 B, 2. sal, Helsingør.

1946, marts
Andersen, Johanne, Marie, frue, Herluflille, Herlufmagle.
Brogård, Ellen Margrethe, frk. Hyllehøjskolen pr. Kauslunde.
Forchhammer, Grethe, frue, ordblindepædagog, Bækkevang 45, Kgs.

Lyngby.
Frank, Erna, frk., Emdrupskov skole, Gram.
Hansen, Anna Elise, frk., Bjerreby.
Laugesen, Ingried, frue, Nr. Søby pr. Højslev, Jylland.
Mortensen, Astrid, frk., Ulfborg.
Nielsen, Anna, frue, Drigstrup, Kerteminde.
Nielsen, Esther, frue, Kirke Søby, Flemløse.
Petersen, Inger, Skovvej 24, Nyborg.
Rasmussen, Eva Holm, frk., Lindknud, Brørup.
Thusgård, Hedvig, frue, Postparken, 32, 1. sal, Kastrup.

1946, juni
Hansen, Helge, skoleinspektør, Harndrup.
Hansen, Sigrid Ruth, Rastkrogen, Ullerslev.
Jensen, Jens Ernst, forstander, Skolehjemmet »Skovgården«, Fuglebjerg 
Jørgensen, Kirsten, frue, Ved Bellahøj 122, Brønshøj.
Lescly, Stig, Haugstedgade 20, Odense.
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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, skoledirektør, Rosenkildevej 2 B, 2. sal, Helsingør.
Skovlund, Solveig, frk., Frederiksdal 17, Flensborg
Warming, Kai, Danhaven 7, Valby.

1947, juni
Bentzen, Arne, Clausholms Allé 5, Viby J.
Christensen, Ejvind, Carlsen-Skiødtsvej 70, Odense.
Christensen, Frode, Set Jørgensvej 3, Haderslev.
Hansen, Jørgen, Zach. Nielsensvænget 12, Odense.
Jensen, Erik, skoleinspektør, Kuben 28, Holte.
Jensen, Hans Frede, Juulskovskolen pr. Refsvindinge, Fyn.
Juhl-Hansen, Marie, frue, Krogsbølle, Otterup.
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.
Larsen, Edith, frue, Sdr. Nærå Møllegård, Aarslev.
Løndal-Nielsen, Poul, Friheds Allé 53, Sønderborg.
Løndahl-Nielsen, Poula, frue, Friheds Allé 53, Sønderborg.
Madsen, Herdis, frue, Hjortebjergvej 43, Odense.
Nielsen, Inger, frue, Grønningen 27, Korsør.
Rasmussen, Egon, Engvej 26, Odense.
Rasmussen, Poul, viceskoleinspektør, Nørrevang 24, Holbæk.
Steen, Torben, Toreby Skole, Flintinge, Lolland.
Telgård, Inge, frue, Krogmosevej 6, Bagsværd.

1948, marts
Tromborg, Esther, frue, Nølev, Assedrup.
Simonsen, Dagmar, frk., Orte skole, Rørmosehus.
Søgaard, Anna, Kappel skole pr. Kappel, Lolland.

1948, juni
Andersen, Karl Ejnar, Kastanjeallé 21, Nykøbing M.
Dinesen, Christine, frue, Crinolinevænget 2, Lumby.
Hansen, Poul, Tværvej 60, Svendborg.
Hegelund, Gerda, Maglegårdsvej 48, Brøndby Strand.
Johnsen, Gudrun, frue, Kastanjeallé 38, Nykøbing M.
Jørgensen, Gunnar, Søby, Ærø.
Kalør, Johs., »Lærkedal«, Lumbyholm, Nr. Lyndelse.

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.
Petersen, Aksel, Margrethes Allé 34, Fruens Bøge.
Pedersen, Verner, Fjelsted, Harndrup.
Rasmussen, Karen Kås, frue, Bøgomvej 27, Vejle.
Refsgaard, Børge, adjunkt, »Lindegården«, Brændekilde pr. Holmstrup 
Thorbeck-Petersen, Viggo, Købkesvej 59, Odense.
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1950, marts
Hansen, Karoline, frk., Lærkevej 5, Auning St.
Gantriis, Jytte, frue, Mosegårdsvej 224, Odense.
Kjeldtoft, Rosa, frk., Sdr. Nærå, Aarslev.
Mehr, Anne-Lise, Sølyst, Jyderup.
Pedersen, Ella, frue, Bjerge Forskole, Store Fuglede.
Pedersen, Vibeke, frue, Fjelsted, Harndrup.
Schelde-Jensen, Helvig, frue, Sverigesvej 5, Middelfart.
Sørensen, Erna, frue, Kastbjerg, Glæsborg.
Utoft, Eva, frue, Filskov.

1950, juni
Andersen, Helge Lohmann, Rolfsted pr. Ferritslev Fyn.
Basse Pedersen, Asta, frue, Kløvervej 10, Fredericia.
Jensen, Margrethe, frk. Søgård skole, Kliplev.
Krage, Ester Stage, Fasanvænget 2, Haarby, Fyn.
Krammer, Ilse, frue, seminarieadjunkt, Set. Michaels skole, Oure.
Madsen, Bent Schaumann, Elsesvej 10, Fredericia.
Madsen, Edith Bøgehave, frue, Rosenstien 10, Esbjerg.
Nielsen, Jens Chr., seminarieadjunkt, Andrup pr. Esbjerg.
Nøhr, Niels, viceskoleinspektør, Haraidsgade 66, Esbjerg.
Pedersen, Valborg, frk., Odensevej 17, Ringe.

1951, juni
Aksglæde, Kristian, Maglekær 39 st, Valby.
Andersen, Peder, Juelsmindevej 53, Odense V.
Detlefsen, Edith, Horsetorvet 1, 3. sal, Odense.
Hansen, Ejnar, Solvej 5, Nivaa.
Jensen, Svend Havndrup, »Birkely«, Mejlskov.
Kain, Birthe, Rugvang 35, Odense.
Pedersen, Rigmor, frk., Kirkevej 35, Taulov.

1952, marts
Alslev, Grete, frk., Sdr. Boulevard 44, Odense.
Andersen, Helga, Ejby forskole pr. LI. Skensved.
Andersen, Ellen Gisselbæk, frue, Midtervej 2, Sengeløse, Taastrup.
Helbo, Bente Vad, frue, Kildemosevej 39, Aagerup, Roskilde.
Jansson, Inga, frue, Hillerslev pr. Højrup.
Juul, Kirsten, frue, Glamsbjerg fri- og efterskole, Glamsbjerg.
Nielsen, Clara, frk., Benediktsgade 46, Odense.
Nissen, Hildegård, frue, Hald Ege, Viborg.
Olesen, Ella, frue, H. P. Simonsens Allé 51, Sanderum, Fruens Bøge.
Peirup, Else, frue, Ejler Urnesvej 67, Holbæk.
Rasmussen, Inge, frue, Lille Ubberud pr. Blommenslyst.
Schultz, Anna, frk., Birkevej 11, Christiansfeld.

1952, juni
Andersen, Lis, frue, Strandhavevej 56, Hvidovre.
Birketoft, Niels, Pallisbjerg pr. Ulfborg.
Brandt, Carl Ernst, Engdraget 8, Bullerup jr. Agedrup, Fyn.
Buhl, Birgit, Amtstueallé 21 A, Ringsted.
Christiansen, Arne, Kildensmindevej 30, Assens.
Hansen, Hans Jørgen, Myrtoften 19, Gentofte.
Jørgensen, Ingrid, frk., Gladsaksevej 109, Søborg.
Mejlbjerg, Holger, Hedelundsvej 6, Stige F.
Mikkelsen, Jørgen, seminarieadjunkt, Lektorvej 75, Aalborg.
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Nørgård, Ruth, frue, Parkallé 66, Hjørring.
Oredson, Hans, Rødegårdsvej 167, Odense.
Petersen, Svend Å., seminarieadjunkt, Søndervang 19, Hjørring.
Pilegård, Erik, Vilh. Thomsensvej 6, Svendborg.
Sørensen, Henning, Henriettevej 20, Odense.
Wiberg, Sigrid Jensen, frk., Asmindegårde, Grauballe.
Ågård, Jørgen P., Brydegaardsvej 31, Svendborg.

1953, juni
Kühn, Karen, frue, Ubberud skole pr. Blommenslyst. 
Kühn, Ove, Ubberud skole pr. Blommenslyst.
Glent-Madsen, Folmer, Kærmindevej 20, Odense.
List, Karl Svendsen, Lunde, Stenstrup.
Mikkelsen, Bent, Åbenråvej 14, Kolding.
Nielsen, Børge, Odensevej 69, Søndersø.
Nielsen, Jens Ove Damgård, Pilehaven 82, Assens.
Pedersen, Viggo, Ahornvej 5, Bogense.
Pelsen, Børge, Ørnemosen 9, Brønbyvester, Glostrup.
Rasmussen, Birte Karise, Ibsensvej 7, Odense.
Solgård, Jens Ove, Hnnderupvej 185, Odense. 
Svenning, Hans Henrik, Langtved pr. Ullerslev.

1954, marts
Faaborg, Grethe, frue, Rolfsted Brugsforening, Ferritslev Fyn. 
Hansen, Helga, »Toften«, Ørsted, Djursland.
Hansen, Magda, Ørritslev, Søndersø.
Jensen, Inger, Våbensted Skole, Saxkøbing.
Jensen, Karen Klejs, »Helenelyst«, Brabrand.
Jensen, Marie, Hodsager, Holstebro.
Møller, Karen J., frue, Horne Skole, Horne F.
Langholm, Inge, Tullebølle, Langeland.
Olsen, Inge, Erritsø Centralskole pr. Fredericia.
Poulsen, Rigmor, Gjesing, Aiming.
Sandhus, Ellen, Aasum forskole, Odense.
Schjødt, Herdis, Sanderum skole, Fruens Bøge.

1954, juni
Axelgård, Tove, Ulstrup Skole, Vig. 
de Boer, Else, Nr. Jernløse, Regstrup. 
Erichsen, Frederik J., Brylle pr. Knarreborg. 
Hansen, Grethe Gjeråe, Sportsvænget 3, Dagnæs, Horsens. 
Jansson, Flemming, Hillerslev pr. Højrup.
Jensen, Inga, Hjortebjergvej 42, Odense.
Jørgensen, Jørgen Vedby, Drigstrup, Kerteminde. 
Kofod-Jensen, Äse, Gyldenstensvej 21, Bogense. 
Mortensen, Gerda, Rødding Centralskole, Spøttrup. 
Pedersen, Anders, Rosenvænget 12, Aarup.
Østergård, Johannes, Pilevænget 2, Seden.
Østergård, Rita, Stationsvej, Ryslinge.

1955, juni
Andersen, Henning, H. P. Simonsens Allé 131, Fruens Bøge. 
Borchert, Agnete, Hybenvej 3, Fløng, Hedehusene.
Christensen, Finn, Aagaard Dyrehøje pr. Rørmosehus. 
Glent-Madsen, Helge, Nordskovvej 17, Odense. 
Hansen, Esther, Nr. Esterbølle skole, Grindløse.
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Hansen, Ole Philip, Carl Blochsvej 109, Odense.
Hedmark, Bent, Sanderumvej 55, Fruens Bøge.
Hubert, Poul Erik, Brombærvej 21, Hjallese.
Jensen, Else, frue, Herrested skole. Herrested.
Klüver, Erling, Gummerup, Glamsbjerg.
Nielsen, Erik, Skovstien 4, Jelling.
Pedersen, Poul, Odensevej 29, Kværndrup.
Pedersen, Preben, Tværvej 15, Stenstrup.
Petersen, Oluf, Lupinvænget 1, Grindsted.
Petersen, Tove, Margrethes Allé 34, Fruens Bøge.
Simonsen, Ellen, Kalørvej 44, Korup Fyn.
Staugård Mortensen, Ellen, Brugsforeningen, Ågård.

1955, december
Hofland, Bodil, frue, født Jacobsen, Gedved, Horsens.
Jensen, Eskild, Skolegade 6, Kerteminde.
Madsen, Ove, Abels Allé 96, Fruens Bøge.
Michaelsen, Elsie, frue, Bygvænget 16, Stenløse, Sjælland.
Westergård, Bodil, frue, Frøslev pr. Nykøbing M.

1956, marts
Andersen, Ellen, Nørregade 212, Odder.
Bräuner, Ketty, Barrit.
Dreier, Agnete, Margrethevej 6, Odense.
Jensen, Kirsten, Kvanløse pr. Holbæk.
Jørgensen, Anni, frue, Drigstrup, Kerteminde.
Kragh, Toma, frue, Bredgade 46, Årup.
Larsen, Karen, Trunderup Forskole, Hårby.
Lond, Marie Susanne, Vaalse skole pr. Nr. Alslev.
Lund-Sorensen, Ingeborg, Gudumholm.
Mosegaard, Alice, Bækskov 6, Marslev.
Rasmussen, Alice S., frue, Rasmus Rask-skolen, Bellinge.
Reetz, Bodil, Hostrupskov pr. Åbenrå.
Petersen, Marie, Urup Mark pr. Langeskov.
Vestergård, Frida, frue, født Sørensen, Drastrup, Assentofte.

1956, juni
Andersen, Børge Hoick, førstelærer, Hou skole, Ulsted.
Andersen, Kirsten, H. P. Simonsens Allé 131, Fruens Bøge.
Andersen, Mogens Skolegade 8, Otterup.
Gregersen, Birgit, Rolfsted skole, Ferritslev.
Hammershøj, Asta, Thujavej 15, Herning.
Nielsen, Ingeborg, Hillerslev pr. Højrup.
Pedersen, Børge Østergård, Flødstrup pr. Ullerslev.
Sørensen, Ingeborg Ravn, Sofienbergvej 18, Pilshuse, Nyborg.

1957, juni
Davidsen, Flemming, Snestrupgyden 10, Odense.
Davidsen, Johanne, Snestrupgyden 10, Odense.
Grønnemose, Lis, frue, født Mortensen, Æblehaven 8, Agedrup.
Grønnemose, Svend, Æblehaven 8, Agedrup.
Hansen, Arne, skoleinspektør, Rolfsted pr. Ferritslev Fyn.
Hansen, Ove Holm, Lunde.
Helmer-Hansen, M., Revningevejen, Kerteminde.
Jensen, Karen Marie, Elyriavej 5, Risskov.
Jespersen, Kaj, Østed, Vejle.
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Jørgensen, Sv. Aage, seminarieadjunkt, Abels Allé 25, Fruens Bøge.
Klüver, Jette, Gummerup skole, Glamsbjerg.
Knudsen, Else Marie, Olaf Rudesvej 16 A, Højbjerg.
Kralund, Otto, Aldershvilevej 77B, Bagsværd.
Larsen, Kaj Flemming, Abildhøj 10, Næsby F.
Madsen, Inge, Søndergade 50, Gelsted.
Nielsen, Nora S., Vestergade 12, Langå, Jylland.
Walther, Chr., Ernlund, viceskoleinspektør, Kongsted pr. Rønnede.
Østergård, L., Ravsled skole, Ravsted.
Ågård Hansen, Ruth, Berberisvej 3, Gesing pr. Esbjerg.

1958, juni
Damsbo, Jørgen, Hjulby pr. Aunslev.
Hansen, Vagn, Ulbølle skole, Ulbølle.
Haugaard, Dora, Palnatokevej 5, Odense.
Jørgensen, Finn, Kymersvej 31, Borup st., Sjælland.
Leth, Solveig, Søgårdsvej 18, Ballerup.
Nielsen, Kai Egon, Trellerup pr. Roskilde.
Petterson, Inge, Abels Allé 38, Fruens Bøge.
Solgård, Birgit, Hunderupvej 185, Odense.
Sørensen, Bente Hærvig, Lærkevej 56, Roskilde.
Vilain, Henning, Flintholmvænget 13, Odense.

1959, marts
Bredvig, Margrethe, Hyrup skole pr. Stouby.
Guldbæk, Mary, Over Holluf, Fraugde.
Jørgensen, Ruth Bachmann, Tved forskole, Skolevej 6, Tved, 

Svendborg.
Olsen, Anne Marie, Højbj’ Sj.

1959, juni
Christensen, Villy, Vesterlund skole pr. Thyregod.
Djursaa, Holger, Dømmestrup, Nr. Lyndelse.
Fogh, Bente Kingo, Lundshøjvej 3, Malling.
Jensen, Bente, frue, Solvænget 3, Gislev.
Jensen, Leif Schweitzer, Humble.
Jensen, Erik A., Solvænget 3, Gislev.
Jørgensen, Grethe Møller, Installationsforretningen, Brobyværk.
Kjærsgaard, Inge, frue, Vestergade 31, Vissenbjerg.
Landtved, Erik, Krogvænget 3, Næsby Fyn.
Larsen, Finn, Seden st. F.
Larsen, Poul Klouborg, Vestertoften 43, Svenstrup, Als.
Pedersen, Ragna Nørbæk, frue, Munkebjergvej 57, Odense.
Runge, Lis, H. J. Poulsens Allé 8, Fruens Bøge.
Runge, Ole, H. J. Poulsens Allé 8, Fruens Bøge.
Svendsen, Reinhard W., Ravnebjerg skole, Holmstrup.

1960, juni
Andersen, Finn, Holsteinborg, Grønland.
Andersen, Inge, Holsteinborg, Grønland.
Askegaard, Ruth, frue, Hroarsvænget, Gambet, Thurø.
Blok, Keld, Gudbjerg, Sydfyn.
Christensen, Merete, frue, Stubberup, Martofte.
Christensen, Mogens, Sorgenfri Allé 21, Fruens Bøge.
Dybbro, Sejer, seminarieadjunkt, Åby skov pr. Skårup.
Frederiksen, Birgit, Bystævnevænget 1, Skt. Klemens.
Frederiksen, Vita Møller, Filskov, Jylland.
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Gorm-Hansen, Karen, Kerlinge, Kølstrup.
Hansen, Bent Rubæk, Fælledvej 89, Fredericia.
Hansen, Benthe, Klit, Ferslevsvej 8, Skagen.
Hansen, Bodil Rubæk, Fælledvej 89, Fredericia.
Hansen, Kurt, Oksbøl centralskole pr. Nordborg, Als.
Høiberg, Jørgen, Skovvej 32, Nyborg.
Jacobsen, Hanne, Bredgade 1 A, Ålborg.
Jakobsen, Kirsten, frue, Tjørnelundsallé 46, Valby.
Jensen, Sine, Ølunden 18, Munkebo.
Jørgensen, Hans, Sdr. Broby, Brobyværk.
Kjems-Petersen, Søren, Strandbakken, Rebæk, Kolding.
Lindegaard, Ragnhild, Aabenraavej 48, Kolding.
Lyhr, Kirsten, Jernbanevej 51, Tarup, Odense.
Madsen, Egon, Løvvænget 27, Hornbæk.
Rasmussen, Eigil Husmann, Aabakken 10, Bellinge.
Rasmussen, Ryman, Sanderumvej 2, Fruens Bøge.
Sørensen, Ole, Sylleskovvej 3 B, Nyborg.
Thyge-Jensen, Ruth, frue, Bjerndrup skole pr. Tinglev.

1960, december
Andersen, Astrid Schiønning, Kalø Hovedgård pr. Rønde.
Christensen, Bodil, Vesterlund skole pr. Thyregod.
Christoffersen, Gunhild, Ejstrup pr. Ejstrupholm.
Egelykke, K. Marie, Nebbelunde skole pr. Rødby, Lolland.
Hansen, Inger, Påskeløkkevej 31, Odense.
Hougaard, Ruth, seminarieadjunkt, Glentevej 17, Herning.
Jensen, Kirsten Billum, Aastrup skole pr. Pejrup.
Jørgensen, Inge, Bederslev pr. Kappendrup.
Kristensen, Karen, frue, H. J. Poulsens Allé 18, Fruens Bøge.
Kristiansen, Ruth, Blære forskole pr. Års.
Larsen, Ely, frue, Kalørvej 22, Korup F.
Mathiassen, Jytte, Enebærvej 34, Hjallese.
Munch, Aase, frue, Lembckesvej 31, Odense.
Pedersen, Gitte Møller, frue, Rolfsted pr. Ferritslev, Fyn.
Poulsen, Marianne, frue, Stolbrolykke pr. Guderup, Als.
Schiermacher, Mary, Fangel.
Sørensen, Valborg, St. Snøde, Langeland.

1961, juni
Andersen, Vivi, Revninge skole, Revninge, Fyn.
Bredsten, Gerda, frue, Rolundsvej 14, Gelsted.
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.
Hansen, Eggert Banke, Skovvej 14, Kerteminde.
Hansen, Flemming Birk, H. C. Andersensvej 13, Aabyhøj v. Aarhus, 

Jylland.
Hansen, Kjeld, Nørregade 9, Gedsted, Himmerland.
Hansen, Mogens Bøgehave, Taagerodgård, Langesø.
Houmøller, Henning, Buen 16', Frederiksberg, Kbhvn. F.
Jensen, Mogens, H. P. Simonsens Allé 99, Fruens Bøge.
Lukassen, Niels, Nymarksskolen, pr. Kølstrup.
Lundsgaard, Lilli Fuglsang, Bøgebjergvej 2, Vester Åby. 
Lysholt-Hansen, Jørgen, Krogsbølle centralskole pr. Otterup.
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Mathiesen, Anna Marie, Solkær 332 th., Rødovre.
Nielsen, Raimond, Eddavej 6, Tarup, Odense.
Runge, Aksel, Bækskov 51, Holev pr. Marslev F.
Pedersen, Ejgil, Anemonevej 4, Ringe.
Petersen, Jytte Lang, Holstedvej 7, Odense V.
Rasmussen, Else, »Rubjerggård« pr. Farstrup.
Wellejus, Sonja, Skolen, Egedesminde, Grønland.
Wenø, Kirsten, frue, født Beyerholm, Solsortevænget 7, Pårup Odense

1962, juni
Andreasen, Jonna, Sprotoften 23, Nyborg.
Ditlevsen, Samuel, Lumbyvej 4, Nr. Lyndelse.
Christensen, Svend Preben, Jersore pr. Bogense.
Flymdersøe, Else-Marie, Maarslet.
Hagenau, Kirsten. Østervang 39, Lyngby.
Gadegaard, Jens-Jørn, Lahnsgade 32, Odense.
Hansen, Per Skov, Rasmus Rask-skolen, Bellinge.
Iversen, Erik Bent, Bederslev, Kappendrup.
Iversen, Helge, Sletterød, Harndrup.
Iversen, Lisbeth Refsgaard, Sletterød, Harndrup.
Jannings, Kjeld, Frederiksgade 56, Odense.
Jensen, Kirsten, Krogårdsvej, Lille Skensved.
Jessen, Signe, Juelsmindevej 51, 2. sal th., Odense V.
Juel, Bente. Rodovrevej 248, 2. sal, Vanløse.
Knudsen, Benny, Bogø by.
Larsen, Helge, Vigerslev sogneskole pr. Morud.
Løvgren, Hanne, Hørning pr. Assentofl.
Møller, Else, Thordals Allé 31, Fruens Bøge.
Nande, Dennis Leo, Vilh. Becksvej 99, 4. sal, Århus C.
Nande, Elisabeth, Vilh. Becksvej 99, 4. sal tb., Århus C.
Nielsen, Carl, Nørre Voldgade 51, 1. sal, Nyborg.
Nielsen, Jørgen, Årslev skole pr. Årslev.
Nielsen, Oluf, Skellerup, Ullerslev.
Pedersen, Anne-Grele Thane, Anemonevej 4, Ringe.
Pedersen, Jytte, Torsted pr. Horsens.
Rasmussen, Merete, Ørnfeltvej 152 tv., Odense.
Ross, Inger, frue, Tulipanvej 2, Kolding.
Vigsø-.Ieppesen, Ruth, Korsløkkevej 292, Odense.
Wandam, Magna, Bredgade 80, Bred.

1962, december
Bonde, Kathrine, Mollerup skole, Ørum, Sønderlyng.
Eriksen, Margit Hvolbøll, frue, født Mikkelsen, Lourup skole 

pr. Gørding.
Finken, Bente, Stenløsevej 155, Hjallese.
Jørgensen, Ruth, Rosilde pr. Lamdrup.
Larsen, Inger, Fyensgade 36, 1. sal, Grindsted.
Lossan, Yrsa, 2265, Ladelund, Sydslesvig.
Lyrk, Bodil, Solevad, Fangel.
Nielsen, Inga Elisabeth. Saxovænget 9, Odense.
Odgaard, Anna-Marie, Tyrsted vestermark, Horsens.
Ovesen, Gurli, Hundstrup skole pr. Vester Skerninge.
Rasmussen, Anne, Caroline-Amalie skole, Lundeborg pr. Svendborg.
Risager, Hanne, Studsgård skole, Studsgård pr. Herning.
Schmidt, Inger, Hårslev pr. Gamby.
Østergård, Birgit, Krarup pr. Espe.
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1963, juni
Amstrup, Grethe, Søgårdsvej 38, Næsby F.
Brisdahl, Lotta, Otto Bachesvej 13, 3. sal, nr. 15, Odense.
Christensen, Karen, Kløvervænget 20 A, 7. sal, Odense.
Dahlström. Gudrun, Kåstrup.
Ditlevsen, Birthe Grove, Lumbyvej 4, Nr. Lyndelse.
Eggert, Bente, Ahornvej 2, Bogense.
Eriksen, Finn, Lærkevej 17, Korup F.
Frederiksen, Bente, frue, Veterinary Department, P. O. Box 1022, 

Moroto, Uganda, East Africa.
Frellsen, Vibeke, Præstegårdsvænget 31, Tarup, Odense.
Hansen Toppel, Aase, Sdr. Nærå pr. Årslev.
Hansen, Finn H., Saxovej 75, opg. 1, lejl. nr. 12, Tarup.
Hansen, Tove, Sportsvej 8, Hårby.
Hemmingsen, Evald, Dr. Louisesvej 27, Odense.
Høgild, Birte, Søbysøgaard, Nr. Søby.
Ingemann, Karen M., Treldevej 432, Fredericia.
Jensen, Mogens Thyge, Bjerndrup skole pr. Tinglev.
Jeppesen, Alice, Tolderlundsvej 76, 2. sal, Odense.
Johansen, Hanne Staff, Lunde skole pr. Stenstrup.
Johansen, Lisbeth, Ørbæk skole, Ørbæk, Fyn.
Johnsen, Hans Erik, Bregninge sogneskole pr. Svendborg.
Jørgensen, Bente Gunvor, Kymersvej 31, Borup st., Sjælland.
Jørgensen, Jens Chr. Aa., Vester Hæsinge.
Kerdil, Grethe E. Bernsdorffsvej 19, Odense.
Kerdil, Mogens, Bernstorffsvej 19, Odense.
Kolte, Hanne Heilung, frue, Langenæs Allé 72, Århus C
Kølin, Elly, Skårup, Fyn.
Land, Karen, Bergsvej 47, Odense.
Larsen, Poul Ejler, Højrupvejen pr. Skamby.
Larsen, Ulla, Højrupvejen pr. Skamby.
Lauridsen, Anne Steen, Nørrevænget B1, Vejle.
Laursen, Leif Vegge, Ørnfeltvej 272 tv., Odense.
Lorenzen, Karen Thede, Havdrup skole, Havdrup, Sjælland.
Madsen, Helge, Over Jerstal skole II, Over Jerstal.
Madsen, Lajla, frue, Over Jerstal skole II, Over Jerstal.
Madsen, Lillian, Bjarkevej 4, 2. sal, Odense V.
Madsen, Vagn, Bjarkevej 4, 2. sal, Odense V.
Meyn, Aase, Hostrupvej 35, Kolding.
Mortensen, Kurt, Stationsvej 4, Kværndrup.
Møller, Carsten, Solbakken 618, Munkebo.
Nielsen, Bertrand, Arkonavej 5, Odense.
Nielsen, Karl, Glysingsvej 24, Kerteminde.
Nielsen, Lene Bechmann, Strandvejen 40, Nyborg.
Olsen, Erik, Dømmestrup pr. Nr. Lyndelse.
Pedersen, Betty, Carl Blochsvej 251 tv., Odense.
Pedersen, Hans Dalager, Seem skole pr. Bibe.
Pedersen, John, Bønnevej 11, Risskov, Aarhus.
Pedersen, Niels, Tinas Allé 19, Fruens Bøge.
Pedersen, Ole Lundsgaard, Egense pr. Otterup.
Skov, Christian, Strandgade 8. Assens.
Tveskov, Poul, Otto Bachesvej 9, Odense.
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1964, juni
Andersen, Inge Flindt, Østergade 23, Nr. Aaby.
Bech, Tove, Glim centralskole pr. Roskilde.
Dydensborg, Arne, Carl Lunds vej 17, 1. sal, Odense.
Engberg, Palle, Pinsevækkelsens Højskole, Mariager.
Fondt, Annette, Ørnfeldsvej 273, Odense.
Grost, Ole, Ølby skole pr. Køge.
Hansen, Inge, Søndergade 36, Toftlund.
Hansen, Otto, Skibhusvej 902, Odense.
Jensen, Bent, Hvidkløvervej 3, Odense.
Johansen, Ulla Merete, Juelsgade 29, Odense.
Junker, Birgit, Fole.
Larsen, Edith Hindsgaul, Vigerslev skole, Morud.
Lieth, Dorrit van der, Istedvænget 7, Odense.
Møller, Else Rue, Stenderup skole, Stenderup.
Nielsen, Poul H., Annasholmsgade 22 a st. tv., Odense.
Pedersen, Tom Møller, Rolfsted pr. Ferritslev Fyn.
Rasmussen, Bodil, Rønnebærallé 139 st. th., Helsingør.
Rasmussen, Mogens Husman, Chr. Sonnesvej 33, Odense.
Skovholt, Birthe N., Vermehrensvej 24, Odense.
Skovrup, Marie Jubl, frue, Smedevænget 6, Svendborg.
Smith, Emma, Carl Blochsvej 5, 2. sal tv., Odense.
Stougaard, Jørn Theil, Pilevej 37, Nyborg.
Svendsen, Birgit Degn, Hegnet 24, Næsby Fyn.
Tange, Anna Elise, L. A. Ringsvej 87, Odense.
Ubbe, Vibeke, Hadsundvej 24a, st. th., Randers.
Wandam, Poul Chr., Bredgade 80, Bred.
Wilkens, Ernst, Hornstrup skole pr. Vejle.
Windeballe, Torben, Skolevej 19, Ullerslev.

1964, december
Bjørn, Hanne-Grethe, Horsetorvet 1, 1. sal tv., Odense.
Brandt, Karen, Carl Blochsvej 292, Odense.
Brok, Grethe, frue, Smidstrup-Skærup centralskole pr. Fredericia.
Franken, Grethe, Simmerbølle, Langeland.
Hansen, Birthe, Kissendrup pr. Ullerslev.
Hansen, Ellen Kjær, Abakkevej 9, Korup Fyn.
Hansen, Else, Høgstrømsminde, Vornæs, Landet, Tåsinge.
Højte, Edith, Kippinge centralskole pr. Nr. Alslev.
Jakobsen, Grete, Bårse pr. Præstø.
Jensen, Anita, Tårs skole pr. Sakskøbing.
Jensen, Birgitte, Jomsborgsvej 28 st., Odense.
Jensen, Rita Thurø, Lunde pr. Stenstrup Fyn.
Kløverpris, Solveig, Jagtvej 181, 1. sal tv., København 0.
Larsen, Inge Lis, Løjt Skovby skole, Åbenrå.
Larsen, Solveig Wainø, Brørupvænget 15, Odense V.
Laursen, Doris Kyndi, Frøslev pr. Padborg.
Nielsen, Hanne, Glysingsvej 24, Kerteminde.
Pedersen, Hedvig Krogh, Glamsbjerg skole, Glamsbjerg.
Rasmussen, Elsebeth F., Sybergsvej 66, Kerteminde.
Sørensen, Bente, Tybjerg pr. Herlufsmagle.
Sørensen, Birgit Skytte, Brolæggerstræde 21, Holbæk.
Tarp, Marie, Ravnebjerg skole pr. Holmstrup.
Thygesen, Asta, Agnesvej 6, Nyborg.
Tværvang, Ruth, Herrested.
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1965, juni
Allesø, Inger, »Vægterhuset«, Kølstrup.
Andersen, Anni Georgi, Eranthisvej 27, Odense.
Andersen, Ebbe, Kærlandsvej 8, Hjallese.
Andersen, Niels, Jagtvej 7, Odense.
Andersen, Villy, Nr. Aaby skole, Nr. Aaby.
Berenth Nielsen ,Lene, Plumsgade 20, Odense.
Brandenhoff, Else Skouboe, Nyborgvej 106B3, Odense.
Bundsgård, Steen, Kocksgade 50, Odense.
Christensen, Torben, Saxovej 71E, st. tv., Odense.
Gundlach, Hanne, Holsteinsborg, Grønland.
Gundlach, Poul, Holsteinsborg, Grønland.
Hansen, Grethe Østergård, Vibevej 11, Langeskov, Fyn.
Hansen, Knud, Ahornvej 10, Dyrup, Fr. Bøge.
Hansen, Poul Erik, Ahlefeldtsvej 47, Kerteminde.
Hansen, Tove, Hedeparken 611 tv., Ballerup.
Hedegaard, Jørgen, Gyldenstenvej 35, 1. sal, Odense.
Jakobsen, Vibeke Baktoft, Fædresmindevej 36, st., Sanderum, Fr. Bøge.
Jasper, Hane, Hjårnøvej 10, Fredericia.
Jensen, Anna Buur, Stenløsevej 106, Hjallese.
Jespersen, Elisabet, Skovalléen 9, Fruens Bøge.
Jørgensen, Ellen, Østerbæksvej 73, Odense.
Jørgensen, Hans Rud, Køng Brugsforening pr. Glamsbjerg.
Jørgensen, Margrethe, »Moselund«, Sdr. Nærå pr. Årslev.
Kolenda, Grete, Bredbjerg pr. Morud.
Kristoffersen, Henny, Alexandragade 8, Odense.
Larsen, Lis, Veflinge Hed pr. Veflinge Fyn.
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