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VED BESTYRELSEN

Vor forening

I 1968 afholder vor forening sammenkomst efter et 3årigt forløb, således som vore vedtægter foreskriver. Vi har
i det forløbne tidsrum arbejdet ganske traditionelt med
årsskrift og legatkonto, og det er der gjort rede for hvert
år på dette sted, så beretningen herom må nødvendigvis
blive meget kort.
Til gengæld er overordentlig store begivenheder gået hen
over seminariet, og det må jo berøre os med den nære for
bindelse, der altid har været mellem os. I det hele taget må
vi vel konstatere, at der skrives historie i seminarieverdenen i disse år, og vi må forberede os på, at det vil få følger
også for foreninger af vores art. Muligvis og antagelig skal
vor arbejdsform engang ændres, og læreruddannelsen kan
udvikle sig, så spørgsmålet om vor eksistens skal diskuteres.
Men det nærværende er dette, at siden sidste møde har
den gamle lærerskole skiftet både hus og rektor. Det sidste
betyder naturligvis mest, men da rektor Melson jo længe
før rektortitlen var rodfast på seminariet, tænker vi mere
på det nye hus. Nu bliver der lejlighed til at se det. Rektor
har stillet det til vor rådighed, og jeg håber, at mange vil
møde op den 31. marts, ikke alene for at tage det i øjesyn,
men da først og fremmest for at få et par gode timer sam
men med gamle kammerater og lærere. Som det fremgår af
programmet andet sted i årsskriftet, vil vi få lejlighed til
at møde både rektor Melson og rektor Per Mogens Hansen.
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Et af generalforsamlingens punkter hedder vedtægts
ændringer. Det er ikke meningen, at der i det praktiske
skal ske ændringer, og princippel i vort arbejde vil heller
ikke blive berørt, men bestyrelsen har ment, at enkelte be
stemmelser og udtryk er blevet forældede. Paragrafferne
har nu stået uændrede i en meget lang årrække. F. eks. er
tiden i visse forhold løbet fra vor formålsparagraf, andre
paragraffer kan forenkles, og den sidste læreruddannelses
lov har gjort optagelsesbetingelserne i foreningen menings
løse. Der tiltrænges en vis sprogfornyelse (det hedder ikke
seminarieforstander og seminarieelev), og den nedenfor
omtalte arvesag har belært os om det praktiske i en ansvar
lighedsparagraf. Forslag til nye vedtægter findes aftrykt
her i årsskriftet.
Legatkontoen er stabil som sædvanlig. Til jul uddelte vi
7 legater å 200 kr., og bestyrelsen siger hjertelig tak for de
mange penge.
Til slut kan jeg meddele, at elevforeningen i dette år vil
modtage en arv. Pens, overlærer frk. Sigrid Marie Møller,
Roskilde (årgang 1910), har testamenteret foreningen sin
kontante formue, men da skifteretten endnu ikke har fær
digbehandlet boet, kan der ikke siges noget bestemt om be
løbets størrelse. Pengene skal iflg. testamentet bruges til
studielegater.
Hvad en sådan gave betyder, uanset beløbets størrelse,
kan enhver tænke sig til. Det kan være svært at udtrykke,
men det fortæller noget om trofasthed over for både semi
narium og elevforening. Det fortæller om værdier, som er
modtaget disse steder, og som aldrig er blevet devalueret.
Det er det samme, som får vore medlemmer til år efter år
at modtage dette årsskrift og bestandig støtte vore opgaver
på den ene eller anden måde. Det er tilkendegivelser, der
både giver lyst og kræfter.

Tak for året 1967.
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Aage Ovesen

Sammenkomst på seminariet
Valhalsvej, søndag den 31. marts 1968
Kl. 11,00 Samling på seminariet.
Kl. 11,15 Velkomst. Derefter forevisning af seminariet ved
seminarierektor Melson.
Kl. 12,30 Frokost i kantinen.
Kl. 14,00 Foredrag af seminarierektor Per Mogens Hansen.
Emne: Om undervisning af voksne.

Generalforsamling.
Afsluttende kaffebord.

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

1. Valg af dirigent.
2. Beretning.

3. Regnskab.
4. Vedtægtsændringer.
5. Valg. På valg er fru Krage, fru Wenøe, Poul LøndahlNielsen og J. O. Solgaard.
Desuden som revisorer Damgaard Pedersen og Sv.
Jørgensen. Et medlem skal vælges fra årgangene 1965
—-1967 og et fra årgangene 1962—1964.
6. Eventuelt.

Såfremt man ønsker at deltage i spisningen, bedes vedlagte kort
returneret senest lørdag den 23. marts.
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Forslag til vedtægter
for Odense Seminariums Elevforening
§ i.
Foreningens navn er Odense Seminariums Elevforening.
§ 2.
Foreningens formål er at vedligeholde forbindelsen mellem
dimitterende elever indbyrdes og mellem disse og seminariet.

§ 3.
Som medlemmer kan optages dimittender fra Odense Semina
rium samt seminariets nuværende og tidligere lærere.
§ 4.
Årsbidraget fastsættes hvert år af bestyrelsen. Dette bidrag er
et minimumskontingent. Ved indbetalingen gives der medlem
merne lejlighed til at yde et ekstrabeløb, der fortrinsvis deles til
de lærerstuderende som studielegater. Legaterne uddeles af for
eningens bestyrelse i forening med seminariets rektor.
§ 5.
Regnskabsåret er kalenderåret.
§ 6.
Ved hver foreningsammenkomst afholdes generalforsamling.
Denne vælger bestyrelse og to revisorer samt bestemmer, når
næste sammenkomst skal finde sted.
§ 7.
Bestyrelsen består af syv medlemmer. Et medlem vælges inden
for de sidste tre årgange og én inden for de forudgående tre år
gange. Et medlem skal være bosiddende i Odense eller nærmeste
omegn og repræsentere foreningen på seminariet.
Bestyrelsen afgår skiftevis: tre medlemmer første gang, fire
anden gang.
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§ 8.
Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer.
Foreningen forpligtes ved underskrift af formand og kasserer.
§ 9.
Bestyrelsen vælges ved almindelig stemmeflerhed, således at
den med det højeste stemmetal er valgt, dernæst den med næst
højeste osv. Medlemmerne kan stemme ved skriftlig fuldmagt;
dog må et medlem ikke afgive mere end fem stemmer.

§ 10.
Bestyrelsen leder alt vedrørende foreningen. Den er ulønnet,
men dens udgifter til foreningen afholdes af foreningens kasse.
Der bevilges kassereren et beløb til sekretærhjælp.
§ 11Hvert år udsender bestyrelsen revideret regnskab og års
beretning.
§ 12.
På generalforsamlingen kan forslag til lovændringer fremsæt
tes. Sådanne forslag må indgives skriftligt til bestyrelsens formand
senest 14 dage før generalforsamlingen.

9

Redaktionelt
Så kommer årsskriftet igen som bindeled mellem gamle og
unge på Odense Seminarium. Og i år med den særlige funk
tion at kalde til elevmøde på det nye seminarium. Vi regner
med, at mange vil benytte lejligheden til at se de nye om

givelser.

Som en hilsen til de ældste - og som en antydning af, at
problemerne ikke er så fuldstændig forskellige trods 60 års
mellemrum, bringer vi den første artikel, der overhovedet
stod i et O.S. årsskrift.
Men også de nyeste årgange er kommet til orde, og vi
håber, at årsskriftet fremdeles må kunne opfylde sin mis
sion: at være budbringer gamle elever imellem, al bringe
den a jour-førte adresseliste, der gør det muligt at følge

klassekammeraternes omskiftelser, at være talerør for de
tanker, der rører sig blandt danske lærere - her og ude i
verden, og at vedligeholde forbindelsen til seminariet.

Jeg takker alle bidragydere og siger på gensyn ved elev
mødet.
A. Th.
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Mindeord
Hans Christensen, år g. 1922
Den 17. august 1966 afgik
viceskoleinspektør Hans Chri
stensen ved døden. Han blev
dimitteret fra Odense Semi
narium 1922 og blev straks
ansat ved Saksild skole ved
Odder, men efter ét års for
løb kom han til Jagtvejens
skole i København, og her
faldt han straks så stærkt til,
at han forblev der resten af
sit liv, dvs. i over 40 år. Han blev viceskoleinspektør, og her
viste han sig som en fremragende leder og var en enestå
ende hjælper og vejleder for skolens yngre lærere.
Hans Christensen - blandt kammeraterne altid kun be
nævnt som H.C. - var en alsidig begavelse, som anså alle
skolens fag for næsten lige interessante og væsentlige måske blev dette grunden til, at han ikke specialiserede
sig i noget enkelt fag.
Han var omhyggelig i sin forberedelse til hver dags
gerning og altid ængstelig for, at hans arbejde ikke blev
gjort godt nok. — Hans selvkritik grænsede til mindreværds
følelse, der sikkert var en af årsagerne til, at han aldrig
stræbte efter topstillinger inden for skolen.
Hans Christensen kunne som lærer se noget værdifuldt
i enhver af sine elever og tog helt og fuldt del i deres skole
gang. Han var levende interesseret i at følge udviklingen
inden for skolens rammer og fulgte stærk med i, hvad der
rørte sig i den urolige verden. - Ofte flammede da harmen
op - når dagspressen meldte om intriger og uret - og da
kunne han ikke dy sig for en kommentar, der med vid og
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bid vidnede om hans klogskab og kærlighed til medmen
nesker.

Vi, der kendte Hans Christensen, holdt af ham og må be
klage tabet af en god kollega og ven, men vi bærer med
stor taknemmelighed på smukke og varige minder om et
medfølende medmenneske.
F. L.

Christian Winther,årg. 1912
Vi var 29 unge, der i 1912 tog
eksamen fra Odense Semina
rium, men allerede nu er stør
stedelen under mulde. Også i
1967 mistede vi en af vore
gamle kammerater, idet Chri
stian Winther den 20. juni
afgik ved døden i Svendborg.
Da vi i 1962 her i Odense
fejrede vort 50 års jubilæum,
udtalte han, at han i hele sin livstid ikke havde været syg
en eneste dag, og mange af os tænkte da, at han sikkert
måtte blive meget gammel, for han så jo så sund og stærk
ud. Det kom derfor meget overraskende for os, da vi fik
det sørgelige budskab, at han efter et kort, men strengt
sygeleje var gået bort.
Winther, der fødtes 28. maj 1891 i Vejle skole på Syd
fyn, gik i sine fædres spor og blev lærer. Både hans far og
farfar var lærere. Han begyndte sin lærergerning i Rynkeby
ved Kerteminde, derfra flyttede han i 1920 til Nr. Højrup,
hvor han virkede i 12 år. Imidlertid blev embedet som før
stelærer ved Ulbølle skole ledigt. Her havde hans farfar i
mange år været lærer, og her var den skønne natur, som
han var en elsker af. Han søgte embedet og fik det.
I mere end 30 år havde han sin gerning der, og som en
dygtig og anset landsbylærer passede han sin skole på bed-
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ste måde, indtil han faldt for aldersgrænsen og flyttede med
sin hustru til Svendborg, hvor han havde købt et hus.
Winter var i besiddelse af et dejligt humør og et rigt lune,
der var med til at gøre ham afholdt. Alt opstyltet var ham
imod. Han var selv så ægte i sin gerning og hele sin færd.
Hans gamle kammerater vil savne ham og vil mindes ham
med taknemlighed.
S. Rasmussen

H. C. Larsen, årg. 1933
2. juledag døde overlærer H.
C. Larsen, Svendborg, på Cen
tralsygehuset, 58 år gammel.
Den triste meddelelse blev af
hans slægt og venner modta
get med dyb vemod.
Hans Christian Larsen blev
født 25/6 1909 i Vester Kærby.
Efter at han som ung havde
beskæftiget sig nogle år ved
landbruget, besluttede han at
gå lærervejen og blev indmeldt på Odense Seminarium,
hvorfra han blev dimiteret 1933. Allerede i seminarietiden
fik vi et stærkt indtryk af H.C. som god og trofast kam
merat og som fint og følsomt menneske. Hans lune gemyt
var med til at præge klassens hverdag, og ved seminariets
fester var han den fødte taler og lejlighedsdigter. Efter
eksamen havde han forskellige vikariater, bl. a. et årsvika
riat i Midskov på Hinsholm.
I 1936 fik han embede som 2. lærer i Fangel og samtidig
gift med Inger Schou. Mange tillidshverv blev lagt på H. C.
Larsens skuldre, bl. a. tjeneste som kirkesanger, bibliote
kar, gymnastikleder m. m.
1952 søgte Larsen til Svendborg og blev ansat på Nordre
skole. Hans fag blev dansk, historie og sløjd, og dette viser
13

hans store spændvidde fra åndens til håndens fag. Blandt
kolleger og elever var han meget afholdt for sit lyse og
muntre sindelag og respekteret for sin faglige dygtighed.
I en årrække var han formand for lærerrådet ved Nordre
skole, redaktør for kommunelærerforeningens blad i Svend
borg samt lærer i dansk ved Teknisk skole.
Sin evne som lyriker plejede han stadig, og et væld af
fine digte afslørede ham som en sprogets mester. Jeg fandt
i hans gemmer en sang, som han for nylig skrev til en søns
bryllup. En lille prøve viser, at sindets kilder ikke var ind
tørret trods sygdom og tiltagende træthed.
Og når to unge forenes
for livet i kærlighedslykke,
de nærer de skønneste drømme
om hjemmet, de sammen vil bygge.
Her vil med møbler så smukke
de skabe et hjem uden lige,
men vigtigst er det at skabe
et lykkeligt kærlighedsrige,
hvor brud og brudgom sammen står
i kærlighedens gyldne år,
om lykken kommer - lykken går,
vil hjælpsomhed gi’ lykkekår.

Det smukke hjem på Strandvejen var hans alfa og omega,
her fandt han lykkekår i sin familiekreds, og her vil savnet
blive størst.

Nr. Broby sogneskole, den 10. januar 1968.
Jacob Jensen

Else Hansen, årg. 1933
Det var med stor sorg, vi modtog budskabet om Else
Hansens død den 15. august 1967.
Else Hansen blev dimitteret 1933, og hele hendes skole
gerning faldt i Odense. Her blev hun straks vikar og siden
fast ansat. Else var glad for sin gerning og arbejdede meget

14

samvittighedsfuldt, men kræfterne slog ikke altid til, og
ofte måtte hun forsømme på grund af sygdom. Dog tabte
hun ikke modet og klagede aldrig, men var hver gang glad
for at tage fat igen.
Skulle jeg med et enkelt ord karakterisere Else, måtte
det blive ordet trofast. Else var trofast mod sine gamle
kammerater og mod alle sine venner, og ikke mindst var
hun trofast mod sine gamle forældre, som nu er ene tilbage.
Vi vil savne Else, og vi vil mindes hende som en god
kammerat og som en dygtig lærerinde.
B. L.
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Dimissionstale
20. juni 1967
Et mærkeår i seminariets historie er- gået til ende. Det
første undervisningsår under de nye forhold på Provstegårdens jorder. Da vi startede her den 22. august 1966 lød
der mange gode ord til os, og vi fik gode ønsker med på
vejen. Der var heller ingen tvivl om, at vi ville få brug for
dem. Nok var alt nyt og indbydende, men der var som
bekendt ikke nok af det, hverken bygningsmæssigt eller
med hensyn til inventar af al slags. Det første har ikke
kunnet ændres i løbet af delle år, men vi ser til gengæld
med den største forventning frem til øvelsesskolens fær
diggørelse til oktober 1967. Det andet leveredes derimod
lidt efter lidt i løbet af året. Lad det nu ikke være nogen
hemmelighed, at det har været noget af et eksperiment at
rykke ind i en bygningstorso helt ugen egentlige fagloka
ler med interimistiske løsninger på problemerne. Men efter
min opfattelse har det været et vellykket eksperiment alle
forhold taget i betragtning. Og ved denne lejlighed vil jeg
gerne udtale en varm tak til alle, der har bidraget til, at
det kunne gå; arkitekter, konduktører, håndværkere, arbej
dere, der har ydet deres bedste for at hjælpe os over van
skelighederne, og lærere, studerende og skolebetjent, der
har vist både smidighed og tilpasningsevne og på alle må
der ydet en positiv indsats for den fælles sag. Og i denne
sammenhæng kommer vi da til aftenens hovedpersoner,
årets dimittender. Der er for mig ingen tvivl om, at de med
hele deres holdning har betydet overordentlig meget for
helheden.
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Tak til vore tre ældste klasser, fordi de forstod situatio
nen og ved hele deres færd og indstilling levede op til den.
Tak for deres positive holdning til seminariet, tak for et
godt og loyalt samarbejde også med deres repræsentanter
i de studerendes råd. Og ikke mindst skal der lyde en tak til
hver enkelt for den tillid og åbenhed, De har vist semina
riet og mig personligt. De har været med til at skabe et
godt klima på seminariet, hvor problemer og vanskelighe
der er blevet klaret i fordragelighed og med et smil, med
respekt for saglig argumentation.
Det er mig en stor glæde i aften på seminariets vegne at
kunne ønske Dem alle hjertelig til lykke. Det kan lyde så
banalt med alle de ord og former, vi mennesker bruger
over for hinanden ved slige lejligheder, men er vi ikke blot
tilskuere, der udefra betragter tingene, men selv engagerede
og medlevende, tager det sig anderledes ud. Så kan de
gamle, slidte ord og former få liv og indhold og tale til vore
hjerter. Det håber jeg, også vil ske Dem i aften. Til lykke,
siger vi.
Det er virkelig en lykke at se et arbejde gøres færdigt, at
få bekræftelse på, at det er i orden. De har været henholds
vis tre, fire eller fem år om dette arbejde, og jeg håber, at
De i hvert fald glimtvis har kunnet opleve arbejdsglæden.
Uddannelsen har jo, som De ved, skullet give Dem faglig
viden og metodisk-praktisk kunnen og samtidig bidrage til
at fremme Deres personlige udvikling. Ikke mindst det sid
ste er vigtigt, men samtidig også det sværeste, for her be
finder vi os på et område, hvor man ikke kan måle og veje,
men her sker tingene i det stille og på indirekte måde ved
selvstudium og undervisning, gennem diskussioner og sam
taler, ved oplevelser og fællesskab med andre. Jeg håber
inderligt, at vi ikke har lagt hindringer i vejen for Deres
åndelige og menneskelige indstilling, men blot i nogen
måde været med til at gøre Dem åbne og modtagelige for
alt, hvad der kan være med til at gøre Dem til levende,
åndeligt vågne mennesker.
Men vi siger ikke blot til lykke med veloverstået arbejde,
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men vor lykønskning gælder også det, der kommer. Gid
det for Deres egen og for børnenes skyld må vise sig, at De
har valgt det rette, så De virkelig kan give Dem selv og
hvad De har i den gerning, De nu engang har valgt som
Deres. De bliver lærere i en forandringernes og opbruddets
tid, hvor der sættes spørgsmålstegn ved alt det bestående
og overleverede, og hvor man intenst arbejder på at finde
nye veje i hele vort uddannelsessystem. Det er en spæn
dende tid, men det stiller vældige krav til hver enkelt om
faglig dygtiggørelse og åndelig spændstighed og sidst, men
ikke mindst om menneskelig holdning. Jeg ønsker inder
ligt for Dem, at De må nå frem til en livsholdning og et
livssyn, hvorudfra De kan overskue og gennemskue den
mangfoldighed af pædagogiske ideer og anskuelser, De bli
ver stillet overfor. Ellers vil De stå i fare for at blive som
kamæleonen på det mangefarvede kludetæppe eller kom
me til at høre til dem, der altid giver den sidste ærede taler
ret. Spørg altid om det menneskesyn, den filosofi, der lig
ger bag alle pædagogiske ideer og systemer, spørg altid om
den målsætning, der åbent eller skjult ligger bag.
Med disse bemærkninger er jeg for så vidt færdig med
det, der er mit egentlige mål: at sige Dem alle tak og ud
trykke seminariets lykønskning. Men traditionen tro vil jeg
gerne have lov at fremkomme med nogle synspunkter til
overvejelse for Dem. Jeg har lyst til denne gang at tale lidt
om de farer, lærergerningen kan frembyde for dens ud
øvere. Det er jo sådan, at ethvert erhverv sætter sit præg på
det menneske, der udøver det. Visse handlinger bliver gen
taget dag efter dag, andre forsømt. Bestemte situationer
gentager sig og udløser de samme reaktioner. Man erhverver
visse holdninger, man lærer at spille sin rolle. Den almin
delige sjælelige tilpasningsevne aftager, der følger ofte en
vis indsnævring af udtryksmulighederne, man bliver spe
cialist. Det har den fordel, at de rutinemæssige opgaver
kan løses uden for stor kraftanstrengelse, men det med
fører også farer, som man må kende for at kunne imødegå
dem.
Mange mener f. eks., at en lærers personlighed let kan
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trues af en vis stivnen. Han kan ofte på andre virke stiv,
reserveret uden spontanitet og umiddelbarhed. Det hænger
vel sammen med hans omgang med eleverne. For mange
lærere er det disciplinære noget helt afgørende, og for at
sikre det, tør læreren aldrig rigtig blive et led i gruppen,
han må gang på gang vende tilbage fra den venlige hjæl
pers rolle til autoritetspersonens afstand og bestemthed.
Han vænner sig til dette og lever sig i den grad ind i den
overlegnes og videndes rolle, at han også uden for skole
tiden spiller den videre uden selv at mærke det.
Dermed hænger et andet kendetegn sammen, sc. lærerens
bevidst værdige optræden. Den hentyder til en usædvanlig
indgående beskæftigelse med sin egen rolle og med den
virkning, den øver på andre. Må jeg i denne forbindelse
minde om lærerlønningslovens § 2, hvori kan læses: »Han
(læreren) skal i sine forhold i og uden for tjenesten vise sig
værdig til den agtelse og tillid, som hans stilling kræver.«
Vi har i vore timer drøftet denne paragraf, som altså er
gældende lov også for Dem. Det er vel ikke mere så udbredt
som tidligere, men det kan vel stadig ske, at læreren bliver
påtvunget en værdighed i kraft af sit embede, ligesom tid
ligere præsten, en værdighed som han i og for sig ikke
personligt har gjort sig fortjent til. Men endnu mere kan
situationen i skolen lægge op til det. Læreren kan føle, at
han må forsvare sin autoritet, og værdigheden kan tjene
som middel dertil. Han bliver overdrevent interesseret i
andres respekt. Enkelte ubehagelige erfaringer i begyndel
sen af lærergerningen kan fremkalde en følelse af usikker
hed og frygt, der kan være vanskelig at få bugt med, selv
om man senere vinder større selvtillid, og så hæger man
netop om værdigheden.
Det fører med nødvendighed til en vis isolation i forhol
det til andre mennesker. Den, der for stærkt identificerer
sig med sin kaldsrolle bliver uden interesse for andre, for
han vælger ubevidst kun de muligheder for oplevelse og
væremåde, der aldrig lader ham falde ud af rollen. Han
lukker sig inde i sin egen lille verden og lader væsentlige
sider af sin personlighed indtørre. Man må kunne skifte
2*
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roller, man må kunne betragte sig selv udefra for at komme
i det rigtige forhold til sine medmennesker. Ellers tager
man sig selv for højtideligt, og det medfører mangel på
humor, tørhed eller hul patos i stedet for evne til på ægte
måde at lade sig begejstre.
Endnu en fare ligger i en udtørring af de skabende kræf
ter. Det kan være svært at undgå at miste interessen fol
de elementære ting, en lærer dag ud og dag ind må tale om.
Det altid at skulle omgås umodne mennesker kan godt af
og til føles som en byrde. Her truer altid faren for rutine.
En lærer kan ikke sætte hele sin personlighed ind i hver
time, han kan ikke en skoledag igennem give sig hen og
tale af hele sit hjerte. Det hører til sjæleligt selvforsvar at
vise et vist mål af tilbageholdenhed og reservation, men
derved får en lærers holdning måske let præg af en vis
upersonlighed, så det kan være svært at se mennesket bag
masken.
Endnu en ejendommelighed ligger deri, at læreren lige
som præsten på en vis måde er ufejlbar, fordi børnene ikke
rigtig tør sige ham imod. Han kommer på grund af sin per
sonlige erfaring til bestemte meninger, der ved den stadige
gentagelse præger sig fast i ham. Derved mister han evnen
til at modtage og lære af andre. Han er så vant til at høre
på sig selv, at han keder sig ved at høre på andre og der
ved låser sig fast i sit eget. Hvor selvkritikken mangler, er
læreren tilbøjelig til at overvurdere sin pædagogiske ind
flydelse. Hans sociale prestige og dermed også hans selv
bevidsthed afhænger af resultatet af hans anstrengelser.
Den kendsgerning, at mange forældre svigter i opdragel
sen af deres børn kan let forstærke det indtryk, at skolen
i dag er den vigtigste opdrager. Man tror at kunne »forme«
børnene, »danne« eller »præge« deres karakter og vil ikke
se, hvor lidt skolen i virkeligheden her formår.
Lad mig til sidst sammenfatte, hvad jeg her har frem
draget: Ligesom ethvert erhverv fører også lærererhvervet
visse farer med sig. Sjælelig stivhed, en overdreven bevidst
hed om sin egen værdighed, social isolation og en udtør
ring af de skabende kræfter kan let indtræde. Hans arbejde
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kan blive til blot og bar rutine, han kan miste den åndelige
spændstighed og evnen til at lære nyt, ligesom han kan
overvurdere sin egen indflydelse som opdrager.
Der kunne uden tvivl fremføres endnu mere til belys
ning af de farer, man står overfor som lærer, men dette
får være nok. Og lad mig for at få balance i billedet slutte
med at påpege, at blot dette at møde farerne med åbne
øjne i fuld erkendelse er et stort skridt på vejen til at over
vinde dem og undgå dem. Jeg ønsker Dem alle af hjertet
lykke og velsignelse på denne vej.
Holger Melson
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MØDET MED SKOLEN
Som nydimitteret lærer har man forud for sin indtræden
i skolens arbejde gjort sig visse tanker om det forestående.
Man er spændt. Hvordan er børn, kolleger og forældre?
Er den pågældende kommune påholdende ud over det nor
male? Man indsamler oplysninger, aflægger besøg, fore
tager beregninger; og ud herfra dannes ens forestillinger
om, hvordan det vil være at arbejde som lærer. Ofte svarer
disse forestillinger ikke til de virkelige forhold - de er må
ske endda nok så langt derfra.
Det vigtigste for en lærer er at få et godt forhold til børn
og kolleger. Børnene er præget af deres hjemme- og skole
miljø. Ud fra oplysninger derom gør man sig som lærer
sine tanker - nogle lærere efter følgende skema:
Store københavnske skoler: Slemme børn.
Store provinsskoler: Relativt slemme børn.
Store centralskoler på landet: Ikke helt så slemme børn.
Småskoler: Forholdsvis mange ikke ret slemme børn.

Helt så groft er billedet ikke. Men — et faktum er, at
børn på landet er lettere at undervise end børn i byen. Det
kunne tænkes bl. a. at hænge sammen med, at børn på lan
det har de rekreative områder, de »indeklemte« bybørn i
så høj grad savner. I øvrigt må det være en selvfølge, at man
sørger for ikke at belægge unge nydimitterede lærerkræf
ters skema med »affaldstimer«, timer, som ingen af de tid
ligere ansatte ønsker at læse. For mange unge lærere får
unødigt hårde startvilkår og dermed vanskeligheder. Det
må dog anføres, at man på grund af sagens sensationelle
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karakter oftere får fortalt om lærere, der har debutvanske
ligheder end om lærere, for hvem det går glat og smertefrit.
Procentsatsen for lærere med startbesvær er nok betyde
ligt lavere end det kunne synes ud fra de beretninger om
»forlis«, man hører.
Kommer man imidlertid (som de fleste) rigtigt ind i ar
bejdet, er det et herligt job med stor afveksling. Dette er
dog forudsat, man også blandt kollegerne føler sig accep
teret. Det er en almindelig kendt psykologisk regel, at man
for at kunne føle tryghed skal optages i og accepteres af
»gruppen«, her altså lærerkollegiet. De allerfleste af vore
ældre kolleger modtager os særdeles positivt. Desværre er
det blandt yngre lærere et kendt fænomen, at der på en
kelte større byskoler hersker en ubehagelig atmosfære på
lærerværelset. Man kan her finde et »sat« personale, der
surt på rutinen arbejder sig gennem dagen. Den unges na
turlige lyst til pædagogiske krumspring mødes med mis
tillid (poppædagog, kammerat med børnene, disciplinned
bryder). Resultat: Initiativ og arbejdsglæde forsvinder.

Sådanne specielle forhold findes sjældnere på mindre
skoler og måske aldrig på helt små landsbyskoler, hvor
man så til gengæld kan komme ud for en interesse, der
langt overstiger ens behov for samme.
Hvor findes da den ideelle skoleform og -beliggenhed?
På et sådant spørgsmål ville antallet af skoleformer give et
tilsvarende antal af forskellige svar. En slags generelt svar
får man måske ved at iagttage den store skare ansøgere
spe. større byers omegnskommuner har til ledige lærer
embeder. Den kraftige befolkningstilvækst i disse områder
har sammen med diverse kommunesammenlægninger be
virket en eksplosionsagtig udvikling af de pågældende
skolevæsener. Unge lærere får her chancen for at deltage
i opbygningen af f. eks. en centralskole. Dertil kommer,
at man som nydimitteret på disse skoler kan få sine linie
fag indenfor ret kort tid.

For at kunne oprette en god skole må man have et godt
arbejdende lærerråd. På netop dette område står det imid23

lertid ret sløjt til mange steder på landet. Ofte hersker der
en veritabel kamp mellem lærerråd og skoleleder i kraft af,
at sidstnævnte kan have svært ved at forstå, at han selv
hører med til førstnævnte som almindeligt medlem. En del
skoleledere føler, at glansen går af Skt. Gertrud ifald afgø
relser af principiel karakter foretages af lærerrådet og ikke
af lederen solo. I denne demokratiseringens tid kan det
undre, at lærerråd ofte står så svagt i billedet. Mon ikke
man kan takke Folkeskolelovens uldne definition af lærer
rådets beføjelser herfor? Glædeligvis findes disse proble
mer ikke længere i større byers skoler - ikke så udpræget
i alt fald. Man finder her lærerråd, der arbejder med myn
dighed og kompetence.

Når loven imidlertid er så vagt og antydningsvist formu
leret, rejser der sig blandt lærerne et ønske om større vægt
lagt på vor forenings fagforeningspolitiske program. Vi
ønsker demokrati på arbejdspladsen. Vi ønsker ligeledes
en rimelig betaling for vort arbejde. At der virkelig er en
del forhold at rette op, kan ses af, at en mængde lærere
har indmeldt sig i S.Y.L. (Landssammenslutningen af Yngre
Lærere), der inden for D.L.F. arbejder på at forbedre læ
rernes kår i almindelighed og de yngre læreres i særde
leshed.
En rimelig lønmæssig placering ville også gøre lærerger
ningen mere attraktiv og dermed befordre stigende lærerkvalitet. Tænk om Tjenestemandskommissionen kom til
samme resultat. Tænk om man samtidig har en »skoleminded« kommune, hvor en god forældrekontakt kan
etableres.
Man ville simpelthen have alle tiders job.

Knud Krake
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CISV
CISV - Children’s International Summer Villages - er en
organisation, der ikke er særlig meget kendt i Danmark,
men som fortjener at blive kendt af et langt større antal
mennesker, og derfor har jeg da også modtaget redaktio
nens tilbud om at skrive lidt om denne organisation og
grunden til mit kendskab til den.
For en del år siden fik en lærer på den skole, hvor jeg
er ansat, mulighed for at deltage med danske børn i en
CISV-lejr i Finland. Dette blev indledningen til, at vi nu
fra Risingskolen har været med i lejre i Finland, Nordsjæl
land, England, Italien - og nu i sommeren 1968 skal være
arrangør af dansk CISV-lejr. Jeg var selv leder af dansk
delegation i England i 1966, og lad mig derfor ud fra denne
lejr fortælle, hvad CISV er, og hvordan organisationen
arbejder.
I denne lejr - ligesom i de øvrige 10-11 andre, der afhol
des hvert år over hele verden — deltog børn på 11 år, to
piger og to drenge fra hvert af de 10 lande. Disse lande var
udvalgt af en international komite, således at både østlan
dene, Afrika, Amerika, Skandinavien og det øvrige Europa
var repræsenteret.
Lejren varede fire uger og afholdtes på et seminarium,
hvor børnene boede tre-fire på hver værelse, således at
også værelsernes beboere så vidt muligt var af forskellig
race og nationalitet. Det var en fantastisk oplevelse at del
tage også som voksen!

Formålet med lejrene, som blev startet kort efter krigen
af en amerikansk børnepsykolog, er at være en lille brik
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i den store mosaik, der hedder international forståelse og
samarbejde. Ikke én gang blev dette nævnt på lejren. Teori
er der nok af inden for international forståelse! - Men her
på disse lejre leves og leges denne følelse simpelthen ind i
børnene, således at der efter ganske få timer var oprettet
venskaber, som det er ganske sikkert vil få konsekvenser
for resten af livet for nogle af deltagerne. Og da de fire uger
var gået, var børn - og voksne med - ulykkelige over, at
man måtte tage afsked med nogle, som man kendte så godt
som ingen andre, og som man syntes, man havde kendt hele
livet.
Hvorfor nu børn i 11-årsalderen? - Som nævnt blev be
vægelsen startet af en børnepsykolog, og denne har nok set
rigtigt, når hun fandt ud af, at intet er mere modtageligt
og umiddelbart end et barn, netop i den alder, samtidig
med, at det kan fastholde indtryk, og - vigtigt - at det
endnu er dejligt frit for antipati mod andre mennesker,
fordi de har en anden farve, religion eller på andre måder
adskiller sig fra barnet selv. Dette er nok et problem, som
visse lande føler stærkere hos større børn, end vi gør.
Jamen, sprogvanskelighederne da?
Et godt eksempel på, at heller ikke dette gav problemer,
var, at en af mine danske drenge i løbet af de første tre
timer fik byttet sig til 87 forskellige mønter fra ni forskel
lige lande! Kontakten var oprettet på en for børnene gan
ske naturlig facon, og det var herligt at bemærke, hvordan
denne kontakt ikke var hæmmet af de første dages lille
ordforråd inden for det engelske sprog. For øvrigt varede
det kun ganske kort, inden så godt som alle forstod lejrens
officielle sprog: engelsk. Det er nemlig alle håndplukkede
børn, der kommer på disse lejre, ikke for at favorisere be
gavelse, men simpelthen fordi man på denne måde når
længst hen imod målet med at skabe international for
ståelse. Mange af disse børn bliver på et senere tidspunkt
i deres liv ledere på et eller andet felt, og på denne måde
håber man, at deres indstilling til andre vil brede sig som
ringe i vandet.
Det var ikke noget problem at holde børnene beskæf
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tiget på lejren - tværtimod. Enkelte ture blev arrangeret,
men ellers gik tiden med sport (svømning, tennis, fodbold,
bordtennis osv.), »arts and crafts« (formning, tegning, duk
ketøjssyning, japanske papirarbejder m. m.), lege, både
indendørs og udendørs, folkedanse, sang og meget andet.
Et meget yndet punkt på programmet var de aftener, som
hvert land arrangerede med lysbilleder, lege, danse, sange
osv., altsammen præsenterende noget af deres lands spe
cielle præg.
Og nu i 1968 er det altså vores tur til at arrangere lejren
i Odense. Det bliver et større arbejde, men uden tvivl et
arbejde, der bærer lønnen i sig selv. En utrolig velvilje og
interesse er allerede vist sagen på mange måder.
Lejren skal afholdes på Sdr. Nærå Efterskole. - Hvilke
lande, der kommer, er endnu uvist, men indbydelserne sker
efter de samme retningslinier som altid, og antallet af del
tagende lande bliver også som normalt 10. Foruden denne
lejr bliver der i 1968 afholdt 12-13 andre, således at hvert
af de ca. 50 lande, hvori CISV er repræsenteret, sender flere
delegationer ud.
Det koster mange penge at holde en lejr og at drive CISVarbejde, og det er CISV’s mål, at der ved udvælgelsen af
børnene ikke må være nogen, der er forhindret på grund
af manglende økonomiske muligheder. Der ydes til vor lejr
tilskud af undervisningsministeriet og af Odense Kommune,
men desuden skal der også skaffes en del penge ad privat
vej, og her håber og tror vi også på velvilje. Hvis folk be
søger lejrens 40 børn fra de 10 forskellige lande, tror jeg,
at man vil se, at pengene er givet godt ud!
Men for øvrigt er CISV’s arbejde ikke slut med disse lejre.
Man prøver at holde kontakten vedlige med de børn, der
har været på lejr, dels gennem et blad, som alle CISV’ere
i hele verden modtager, dels — og vigtigst - gennem en eta
blering af reunioncamp for 17—18-årige, der har været på
lejre tidligere i deres liv. Desuden arrangeres hvert år en
lejr, hvor disse unge mennesker og voksne delegations
ledere kan deltage, og som ofte er lagt til rette som seminar
med debatter, ekskursioner m. m.
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Disse lejre afholdes som regel i juleferien på vinter
sportssteder, således at fritiden også her er udnyttelig til
godt samvær, hvor kammeratskabet fornys og udbygges.
Det er mit indtryk, at CISV er en levedygtig organisation,
som fortjener at leve! Når man én gang har oplevet atmo
sfæren i en CISV-lejr, er man i hvert fald så bidt af dens
idealisme, at man ikke let slipper sit tag i den igen.

Helge Glent-Madsen
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Fra gamle årsskrifter
I dette år, hvor vi første gang samles på det nye semina
rium, har redaktøren fundet ganske morsomt at se tilbage,
og årsskriftet bringer da her den første artikel i det første
årsskrift: Forstander Ejler Møllers tale ved elevsammen
komsten 1909. Den er ikke uden interesse i dag:
Hos Walter Scott forekommer en person, som stadig
slutter forkert, og forfatteren undskylder ham så på føl
gende måde: - »Manden var dødelig som andre, og han
havde været skolemester.«

Når Baco søger at forklare, hvorfor mennesker er så ud
sat for at gøre fejlslutninger, finder han årsagen deri, at
de dyrker afguder, og disse afguder deler han i fire grup
per: Slægts-afguder, hulens afguder, torvepladsens afguder
og tribunens afguder.
Manden var dødelig som andre, det vil sige, han havde
slægtsaf guder og dømte derfor fejl; men det kommer ikke
så specielt os ved; vi vil videre til det, der har professionel
interesse, og den vækkes allerede ved det næste sæt afguder
- hulens. En skildring af denne hule finder vi hos Plato;
fra ham har Baco udtrykket: Tænk dig mennesker levende
i en underjordisk hule — den er åben, udvejen er fri; men
de har været der fra barndommen, deres fødder og nakke
er lænket, så at de ikke kan røre sig, kun fremad kan de
se, ikke engang hovederne kan de bevæge. Bag dem bræn
der i nogen afstand en ild, mellem ilden og de arme fanger
er en vej, skærmet af en lav mur, og på vejen vandrer men
nesker langs muren, bærende ting: statuer, dyrebilleder og
meget andet. Netop det, de bærer, når op over muren. Men
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de stakkels fanger ser bort fra ilden, bort fra muren, ser
kun skyggen af tingene, som bæres forbi, eller skyggen
af sig selv og lidelsesfællerne.
Således kan skolehulen komme til at se ud, og hver står
lænket i den?
Der står faglæreren og ser skygger af de ting, der bæres
forbi, og disse skygger bliver hele hans verden, og så doce
rer han analyse for analysens skyld — ikke for at vække
tænkning, litterarur for litteraturens skyld - ikke for at
bringe poesi til mennesker, fremmede sprog for glosernes
skyld, zoologi for tandantallenes skyld, regning for fines
sernes skyld. Skygger og skygger! - og muren hindrer ham
i at se blot skyggen af det menneske, der skal bruge tin
gene; forfærdelig er hans lod, han ser kun ting, ja, kun
tingenes skygger, og forfærdelig er deres lod, der falder i
hænderne på denne huleboer af en faglærer. Selvfølgelig
finder vi mange huleboere, der har fået fat på flere fag,
ja, måske er de klasselærere og har alle fag, men hulebo
eren kendes på, at han ser det, der er middel, som var det
mål.
Men hulens afguder er flere. Det hænder, at en mand en af fangerne — ser sin egen skygge, ser sin nabos skygge,
han skeler kraftigt til siderne, ser flere skygger. »Hvor vi
ligner hniandenl« tænker han; og han har ret. Skygger lig
ner altid hinanden. Så udbryder han: »Vi er en stand!« Og
råbet lyder fra fange til fange: »Vi er en stand!« »Vi er en
stand!« Ja, i og for sig er der intet ondt i det omkvæd, kun
bør De bemærke Dem, at glosen »stand« høres mest og bru
ges snarest, når idealerne er små. Det hed præstestand i
tider, da kirkens mænd stod knebent sammen for at hævde
forrettigheder, med adelsstand ligeledes. Det er ikke knebne
begreber som murerstand, tømrerstand osv., der har ført
nye sociale bevægelser frem, nej, det er arbejderstand, det
store, der nærmer sig Kristi tanke »menneskestand«.
Nå, tilbage til hulen! Der bliver standen til en hulens af
gud; thi de arme fanger kan simpelthen ikke se andet end
deres egne skygger, ikke så meget som skyggen af et andet
menneske. Og så skal uddannelsen ændres for lærerstan
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dens skyld - ikke for børnenes; sprog skal læres for lærer
standens skyld - ikke for børnenes, tilsynet skal ændres for
lærerstandens skyld - ikke for børnenes, eget forlag skal
startes for lærerstandens skyld - ikke for børnenes.
Mærk nu vel, at jeg taler om huleboerne blandt lærere;
der er mange, som vil frem til skolens gavn, og som mener,
at det går bedst under samsang: »Takt, takt, pas på takten!«
Men hvorledes skal vi da kende dem, der dyrker standsafguden, fra dem, der holder på takten for skolens skyld?
- Mine damer og herrer! Ganske simpelt på, at huleboerne
mangler »takt«; de kan ikke diskutere en sag - kan kun
skælde ud på andres meninger, de vil ikke forstå andre og
griber til uvorn skrivemåde og talemåde, desværre gives
der rigt materiale til studiet af sligt.
Det sidste afgudsbillede, vi finder i hulen, er så uhygge
ligt, at det kun skal nævnes. Det opstilles af en huleboer,
der kun kan se sin egen skygge og tager den til afgud. Fri
kvartererne er herlige og hales ud, ferierne er livet, timerne
et nødvendigt og dog noget afkorteligt onde, fagene vurde
res efter, hvor lidt man behøver at bestille - ja, det kan
drives til, at danske læsetimer regnes for de bedste, fordi
læreren da kan lade et af børnene sidde og sige »den næste«,
og så går maskineriet, medens han selv kan sidde og kæle
for sin egen skygge.
Men de kan alle — sidstnævnte huleboer undtaget - befri
sig selv, lænkerne om nakke og fod er selvgjorte, skabt af
vane og ligegyldighed; det er blot at ville, og vejen er åben
ud fra hulen. Modbilledet står rede: læreren, der vågent
ser stoffet som middel for menneskegavn og menneske
lykke; den vågne lærer, der vil være tjener i sit folk og
mellem sit folks børn og derved bliver som de største; den
vågne lærer, der spejder ud efter nye tanker, rede til at
gribe nye metoder; thi det er ikke sandt, hvad ofte høres, at
alt, hvad der kan siges om opdragelse og undervisning,
er sagt, og hører De nogen komme med sligt, så giv blot
straks vedkommende ret i, at det, han kan sige om opdra
gelsen, sikkert er sagt. Vogt Dem for troen på denne »lærer
af Guds nåde«, som ikke har fortsat arbejde behov; — tro
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mig, han ender sikkert som lærer i nåde i den forstand, at
det er ganske uden egen fortjeneste eller værdighed, at han
får lov til at forblive lærer, en ren nådessag.
Der er dem, der begår bommerter, fordi de dyrker torve
pladsens af guder. Skal sætningen: »Jeg lærer drengen hi
storie«, oversættes til latin, så sættes både drengen og hi
storie i genstandsfald; - det er som måtte intet af leddene
over- eller undervurderes. Huleboeren glemte drengen for
bare historie, men nu torveplads-afgudens dyrkere? Ja, det
er vågne mennesker, der lever ude i livet, tager sig af mangt
og meget; men det meget tager magten fra det, de er sat
til; de hjælper vildfarne børn og glemmer de 32, de var
nærmest til at tage sig af, så at deres egen klasse bliver
vildfaren; og her kunne nævnes meget mere. Netop fordi
jeg sætter lærergerningen så højt, mener jeg, intet menne
ske i den grad trænger til at koncentrere sig om sin livs
opgave som netop læreren.
Et almindeligt torveplads-afgudsbillede er »barnet«: lære
ren forser sig på barnet af sit ganske hjerte og glemmer
midlerne til at hjælpe barnet. »Jeg lærer drengen lydighed«,
to led stilles her lige; men afgudsdyrkeren sætter »drengen«
op på en hjertepiedestal og glemmer det andet led; der
arbejdes med barnet uden midler og derfor til intet mål.
Disse lærere er ofte kærlige gode mennesker; men deres
ansvar bliver stort; thi så skal livet give børnene den op
dragelse, de har forsømt at give, men livets hug og vågne
angers timers anklager er tusind gange drøjere end lærerens
hug og lærerens faste bud.
Og her er jeg da kommet til et punkt, hvor jeg i glæde
og tak tør sige, at vi herude på Deres seminarium er nået
et godt stykke vej frem, nemlig med hensyn til institutions
opdragelse. Det er nu engang sådan, at kammerater opdra
ger let, lærere og forstandere tungere, livet centnertungest;
jeg synes, vi er nået et langt stykke frem mod, at kammera
ter siger til kammerater: »Dette finder vi os ikke i, dette
hører ikke til vor tone.«
Den tredie gruppe af afgudsdyrkelse - de, der dyrker
talerstolens afguder - ja, af dem har Danmark ikke mange;
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men udefra kendes de: en skole siger, at børn er små djævle, en anden, at de er små engle, og ud fra teorien bygges
systemer, fejlagtige og misvisende. Hvad en katederpæda
gog kan gøre af skade, har Danmarks læreruddannelse da
for resten også fået at føle.
Hård er lærerens lod! Der er fare for, at han glemmer
målet i hulen, midlet på torvepladsen, begge dele i tom
teoriseren - alt, fordi han dyrker afguder. Men vejen ret
frem er da lige til: Du skal dyrke den sande Gud, der har
givet dig din sunde fornuft. Kunsten at opdrage ligner de
bildende kunster deri, at den ligesom disse har til mål i et
givet materiale at udtrykke en fornuftig ide, men den skil
ler sig fra de bildende kunster deri, at medens disses mate
riale er dødt og viljeløst, så er opdragerens materiale le
vende. Den bildende kunst bliver da et fantasiens værk, den
opdragende kunst et refleksionens værk. Af alle kunstnere
fordres anlæg, færdighed og indsigt, og af disse spiller ind
sigten større rolle for opdragelseskunstneren end for den
bildende kunstner. Læg mærke til, at af alle kunstnere er
den, der skal bygge hjem for mennesker, arkitekten, mere
end nogen af de andre - billedhuggeren, maleren - nødt til
at søge indsigt, og I er sat til mere end at bygge hjem, I
skal hjælpe at bygge mennesker.
Skolestuen kan være trang, og derfor gælder det for os
mere end for de fleste, at vi ikke må lukke os selv inde,
og synes teorien os grå, så må vi bruge vor kærlighed til
gerning som hjælper, vedblive at søge midlerne, fordi vi
elsker målet.
Og Gud vil sende sit godvejr ned
til urtegården derinde,
så tankens spirer, så åndens sæd,
sig frem til modning kan vinde.
Han skænke frimarks luftning mild
og lys fra livets vidder;
thi friluft trænger tanken til
som våren fuglekvidder.
3
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Så vær da viet til sjælerøgt,
du åndens fredlyste have!
Det frø, der lægges, det spirer trygt
ud over slægternes grave!
Skil aldrig livets vårnatur
fra lære-hjemmets tanke,
og hvælv dit tag og højn din mur
som værn, men ej som skranke.

Med disse vers af Henrik Ibsen afslutter jeg da det, jeg
i dag havde at sige gamle elever, der er kommet til bys,
fordi de slutter sig sammen om deres gamle skole.

Ejler Møller
I årsskriftet fra 1922 finder jeg en artikel af »en real
skolelærerinde«, som jeg plukker lidt i, blandt andet i håb
om, at den humørfyldte, men anonyme, skribent måtte se
det og dukke op igen, gerne med en artikel til næste års
skrift:

»Blæserup«, 4. december 1922
I dag for otte dagen siden modtog jeg et kort fra - nå
det kan være det samme — men der stod noget om årsskrift
og om bidrag, der skulle være morsomt, hvilket tog sådan
på mig, at jeg dryssede sukker på tallerkenen i stedet for på
havregrøden! Er der nogen, der med rette kan forlange, at
jeg skal være morsom, når jeg sidder begravet i julehånd
arbejder, jeg umuligt kan få færdige, — når jeg i dag har
betalt statsskat — ganske vist kun kr. 1,20, - når jeg skylder
et halvt dusin breve, når jeg flyttede for et par dage siden,
og når jeg i nat drømte, at jeg skar maven op på min kat!?
Det er et ubilligt forlangende . . .
Kat, tænker De, jo, jeg holder kat; en gammel lærerinde
må have lidt trøst i sin ensomhed, og nu har jeg foretruk
ket at slå mig på kat i stedet for på en kanariefugl, som
andre af mine lidelsesfæller trøster sig med . . . for at vende
tilbage til bidraget, må jeg fortælle lidt om stedet her.
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Undertegnede tilmelder sig hermed til frokost på
seminariet søndag d. 31. marts

Navn:

.................... ....

. ... ............ ...............

Adresse: .............. ........................ .....................................
Antal:

Årgang:

Hr. skoleinspektør
Aage Ovesen

Paludan Müllersvej 14

5000 Odense

Historien begynder egentlig i en anden kant af landet,
nemlig i Odense. De ved allesammen, hvor rart man har det
der i seminarietiden, da man hverken savner fornøjelse
eller arbejde, men kun få af Dem ved, hvor frygteligt der
er at være, når OS’ porte har hikket sig bag en, og man er
færdig med de fire år, der i forvejen synes som en menne
skealder, og er henvist til at ernære sig som løs vikar i
kommuneskolen, når man har en time her, to der og i mor
gen ingenting.

Det er ikke morsomt, derfor søgte jeg ud og kom for et
år siden til en realskole, hvor jeg skulle dimittere til præli
minæreksamen i engelsk og geografi---- jeg modtog plad
sen med nogen ængstelse ved tanken om min udygtighed i
begge fag. Jeg kom også til at tænke på, hvordan vi i min
skoletid plagede lærerinden---- og så geografi! Jeg havde kun repeteret IV2 dag, da
jeg var oppe i det og fik ugH— sådan er retfærdigheden i
denne verden — jeg husker, at jeg i min overstrømmende
glæde tilbød vor duks, som netop kom op ad trappen, en
omfavnelse, hvad han forståelig nok afslog---- eleverne er rene englebørn — når neglene undtages.
Skolen er ganske lille - men dog stor nok til vore 39 elever,
flere har vi nemlig ikke, men vi trøster os med, at det ikke
er kvantiteten, men kvaliteten, det kommer an på, og den
er der ikke noget i vejen med. De fleste er små lys, hvilket
virker helt opmuntrende i denne mørke tid.------—- en realskolelærerinde

Den tredje bidragyder, jeg vil citere, er førstelærer Svend
Børge Andersen, Aasum. Han har gennem årene hørt til de
meget trofaste bidragydere, som gang på gang har fulgt
kaldet fra de skiftende redaktører. Han var levende inter
esseret i alle skolespørgsmål, biblioteksmand og botaniker
af lyst, og det var også set fra årsskriftets side et tab, da
han for snart to år siden døde. Han var livet igennem den
lille skoles mand, skolen, der var sognets centrum, børnenes
3«
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om dagen, ungdommens om aftenen. Hans sidste artikel i årsskriftet 1962 - handlede om centralskolen.
»— i den gamle skole var der aftenskole, sangforening,
husflid o. m. a. Men hvad med de nye?
Ja, de står jo med hele det store apparat, som de gamle
skoler slet ikke havde: scene, filmsapparat, sløjdsal, skole
køkken, gymnastiksal (også til badminton), der er biblio
tek, og der er almindelige klasseværelser en masse. For
samlingssal til større møder plejer der også at være - jo,
skolen har apparatet. Det har bare vist sig mange steder,
at efter en voldsom tilslutning i begyndelsen, svinder det
hele ind til noget småt. Hvorfor?«
S. B. Andersen finder en lang række årsager hos børn og
lærere og først og fremmest i radio og TV, men så er det
karakteristisk for ham, at han ikke standser der. Han ser
den store dyre skole, der efter kl. 14 står mere eller min
dre tom, som en udfordring. En udfordring til ungdommen,
lil hele sognet og ikke mindst til lærerne - en udfordring
til større fællesskab.
En levende optaget lærer er gået bort. Lad disse glimt
være et mindesord - og en udfordring.
A. Th.
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ERHVERVSPRAKTIK
et element i den erhvervsorienterede undervisning

Næsten alle elever, som i disse år udskrives af folkesko
lens 9. og 10. klasser, har været i erhvervspraktik en eller
flere gange. Realskolens elever udstationeres også i stigende
omfang, og ordningen er godt på vej til at blive en fast
slået succes. Heril bidrager i høj grad det forhold, at elever
ne som regel er særdeles glade for arrangementet, og for
ældrene omfatter det med positiv interesse. Da der hidtil
ikke har vist sig uoverkommelige vanskeligheder med at
skaffe tilstrækkelige pladser, bl. a. fordi skolen i disse år
rider på en bølge af velvilje i erhvervslivet, og da de læ
rere, der på forhånd var noget skeptiske, har opdaget, at
eleverne ofte oplever praktikken som noget værdifuldt, og
at det øvrige undervisningsstof alligevel godt kan nås, ja,
så er vi kommet dertil, at skolen som helhed ikke blot
accepterer erhvervspraktikken, men betragter det som
rimeligt og naturligt at afse tid hertil.

Det er imidlertid et spørgsmål, om man kan sige, at
erhvervspraktikken er blevet et integreret led i en erhvervs
orienterende undervisning. I mange tilfælde står praktikken
alene, den bliver ofte ikke forberedt, og endnu oftere bliver
den ikke efterbehandlet.
Praktisk og teoretisk erhvervsorientering

En teoretisk undervisning, der udelukkende bygger på
bøger, film, lydbilledbånd og andet struktueret materiale,
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vil ofte give et stærkt forenklet billede af virkeligheden.
Dette gælder også for erhvervsorienteringen, hvorfor det er
af stor betydning, at også denne undervisning tilføres ind
slag af mere ubehandlet og umiddelbar natur, ved at elever
ne får lejlighed til at gøre iagttagelser »i marken«. Dette
opnås gennem virksomhedsbesøg, erhvervspraktik, inter
views o. 1. Det må være et af undervisningens formål at få
erfaringer, som eleverne har indhøstet, dels ved deres
møde med virkeligheden og dels ved beskrivelser af denne
virkelighed, til at danne en syntese.
Undervisningens formål

I den blå betænkning har man i kapitel 26 formuleret
følgende formål med den erhvervsorienterende undervis
ning: »Erhvervsorienteringens hovedformål er at hjælpe
eleverne med at forberede deres valg af erhverv eller fort
sat uddannelse ved at give dem kendskab til valgmulighe
der, deres egne forudsætninger og de praktiske problemer,
der knytter sig til at træffe en bestemmelse på dette om
råde og føre den ud i livet.«

Det hedder videre, at erhvervsorienteringen i konse
kvens af dette formål desuden må

1. omfatte en elementær samfundsorientering,
2. have et almendannende sigte,
3. bidrage til at modarbejde visse fordomme og
vaneforestillinger.
Skolen har haft let ved at acceptere hovedformålet, at
hjælpe eleverne til et rimeligt og fornuftigt erhvervsvalg,
medens det har taget langt længere tid at vinde forståelse
for erhvervsorienteringens udvidede sigte, det almendan
nende og samfundsbeskrivende. Det er imidlertid en ud
bredt erfaring, at de lærere, der gennem nogen tid har be
skæftiget sig med erhvervsorientering, i stadig stigende
grad giver undervisningen et alment indhold og i mindre
grad taler om »at vælge erhverv«. Dette hænger naturlig
vis sammen med, at man har fået større kendskab til valg
processens forløb, og som følge heraf har måttet fore
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tage nogle nyvurderinger, der i korthed kan opsummeres
således:
1. Det enkelte individs relationer til erhvervs- og arbejds

livet er nært knyttet til den almindelige personligheds
udvikling og gennemløber forskellige faser i takt med
denne udvikling. De stærke psykiske, fysiske og sociale
forskydninger i pubertetsårene gør, at man i alminde
lighed i denne periode ikke har det minimum af over
blik, som en kompliceret valgsituation forudsætter,

hvorfor mere afgørende valg ikke bør forceres frem i
denne periode.
2. Man vælger ikke et erhverv i statisk forstand, men en
erhvervsbane eller et forløb, der strækker sig over

mange år.
3. Man er ved at opgive den forestilling, at det er muligt
på fyldestgørende måde at beskrive de to variabler:
erhvervslivets krav og det enkelte individs forudsætnin
ger. Både samfundet og det enkelte individ er så dyna
miske og foranderlige, at en statisk beskrivelse, f. eks.
gennem undersøgelser og tests, kun hjælper lidt, ja, må

ske endog vildleder. Variationerne er så store og forhol
dene så komplicerede, at de ikke kan bringes på en
enkel formel. Man må altså opgive den tankegang, der
udtrykkes i den kendte sentens: »Det gælder om at kom
me på den rette hylde«. Megen erhvervsorientering har

været drevet på den måde, at eleverne skulle lede, til
de følte, at de havde fundet denne »rette hylde«. Man
er ved at erkende, at den enkeltes spændvidde er større
end hidtil antaget, og erhvervslivets muligheder er en
mangfoldighed.
4. Selv om de samme navne bevares, ændres uddannelser
og erhvervsmæssige forhold så hastigt, at en beskrivelse
af kravene forældes i løbet af få år.
39

5. Den samme erhvervsbetegnelse dækker over en bred
variation af funktioner og specialer.
6. En lang række psykologiske faktorer, der påvirker er

hvervsvalget er relativt ukendte. Man ved f. eks. ikke
med hvilken vægt irrationelle forhold som rolleforvent
ninger og identifikationsbehov indgår i valgprocessen.

Meget tyder dog på, at i mange tilfælde er sådanne fak
torer af afgørende betydning.
Erhvervspraktikkens formål

Det siger sig selv, at erhvervspraktikken kun kan komme
til at fungere som en integreret del af den erhvervsorien
terende undervisning, dersom den tilrettelægges i overens
stemmelse med denne undervisnings formål. I samme grad
som erhvervsorienteringen får karakter af en almen be
skrivelse af arbejdslivets og uddannelsesvæsenets forskel
lige muligheder og vilkår og den enkeltes forhold hertil, i
samme grad må selve erhvervspraktikken dække dette for
mål. I den situation, som vi hidtil har befundet os i, har
erhvervspraktikken stort set været opfattet som en mulig
hed for, at den unge kunne få lejlighed til i praksis at af
prøve et givet erhvervsønske. Han, der ville være murer,
blev sendt ud til en murermester for at undersøge, om dette
erhverv var »den rette hylde« for ham. Hvis det viste sig,
at det var det ikke, blev han trøstet med, at erhvervsprak
tikken »ikke var spildt alligevel«, for herved var han ble
vet sparet for meget besvær senere i form af afbrudt lære
forhold osv.

Denne opfattelse af erhvervspraktikken som noget kon
tant og effektivt lader sig næppe udrydde i den nærmeste
fremtid. Dens enkle og ligefremme nytteprincip er alt for
besnærende. Det skal dog indrømmes, at det sikkert ikke
havde været muligt at give erhvervspraktikken den place
ring, som den i dag har i offentlighedens bevidsthed, der
som den fra starten havde været baseret på almene pæda
gogiske principper. Imidlertid må tidspunktet nu være
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kommet, hvor man forsøger at bringe erhvervspraktikken
i overensstemmelse med den udvikling, der i de senere år
har fundet sted i den erhvervsorienterende undervisning.

Det store flertal af elever, der kommer ud i erhvervs
praktik, har ikke noget afklaret erhvervsønske, og vi be
tragter det ikke længere som et hovedformål, at de hurtigst
muligt skal nå frem til en sådan afklaring. Det forekom
mer derfor helt meningsløst at skulle sige til disse elever:
»Nu må I se at beslutte jer til, hvad I vil være, for om kort
tid skal I ud i erhvervspraktik for at se, om det er noget
for jer.« Denne formulering vil sikkert mange finde absurd,
men er den alligevel ikke ganske betegnende for den form,
praktikken mange steder har haft? I stedet må vi til at
betragte denne praktik som et middel til at hente første
håndsindtryk hjem i skolestuen og finde frem til en metode,
hvor dette stof kan indgå i elevernes erfaringer som råstof
for senere overvejelser angående valg af uddannelse og be
skæftigelse. Dette synspunkt udelukker ikke, at man kan
bevare den »gamle« målsætning ved siden af den »nye«.
Det hedder herom i den nye vejledning for erhvervspraktik
(udgave C - Vejledning for læreren 1967):
»Erhvervspraktikken er et anskuelsesmiddel i tilknyt
ning til den erhvervsorienterende undervisning, hvis for

mål ifølge undervisningsvejledning for folkeskolen er
dels at forberede eleverne på deres personlige valg af
uddannelse og erhverv, dels at orientere dem om de
sider af samfundslivet, der har forbindelse med uddan
nelse og erhvervsforhold i almindelighed. Dette dobbelte
formål ligger også til grund for erhvervspraktikken,
men i det enkelte tilfælde kan den ene eller den anden
side af formålet være fremherskende. 1 de ældste klas
ser vil der ofte være et åbenlyst behov hos eleverne for
at kunne gøre praktiske, konkrete iagttagelser og erfa
ringer på baggrund af erhvervsorienteringens og de
øvrige fags teoretiske stof.«
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Erhvervsorienteringens indhold

Ved at betragte indholdet i den erhvervsorienterende
undervisning får man et billede af de områder, erhvervs
praktikken skal dække. Nogle af de vigtigste elementer i
denne undervisning fremgår af følgende diagram:

Erhvervsvejledning er det overordnede begreb, der omfat
ter den samlede indsats, medens erhvervsorientering dækker
den orientering, der gives i grupper og kollektivt, f. eks. i
skolen. Anlægsorientering, studieorientering, uddannelses
orientering og erhvervsoplysning indgår såvel i den kollektive
som i den individuelle sammenhæng.
Udtrykket anlægsorientering dækker den personligt præ
gede del af undervisningen, hvor man forsøger at få éleverne
til at sætte egne forudsætninger i relation til de krav, den
enkelte kan blive stillet overfor. Studieorientering behandler
spørgsmålet om valg af linier og ikke obligatoriske fag inden
for skolens egne rammer, medens uddannelsesorientering og
erhvervsoplysning er rettet mod verdenen uden for skolen.
Det omfatter en beskrivelse af det arbejdende samfund og de
erhvervsmæssige uddannelser.

En overgang var man inde på, at det var muligt at son
dre skarpt imellem, hvad der var skolens opgave, og hvad
der var den offentlige erhvervsvejledning. I dag er der vel
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nok en støre forståelse for det uhensigtsmæssige i en sådan
betragtning, og man begynder at anlægge et mere nuance
ret syn på dette samarbejde. Som en hovedregel kan det
dog stadigvæk siges, at erhvervsorienteringen må anses for
at være en skoleopgave, medens den individuelle vejledning
naturligt ligger hos den offentlige erhvervsvejledning, bl. a.
fordi den ofte følges op af praktisk bistand til at realisere
erhvervsvalget.
I denne sammenhæng må det være rimeligt at gøre op
mærksom på, at erhvervspraktikken faktisk er et led i den
individuelle vejledning, når den drives ud fra tankegangen,
at den skal tjene til at afprøve holdbarheden i et givet
erhvervsønske. Skulle denne tankegang imidlertid gennem
føres konsekvent, måtte praktikken individualiseres for at
imødekomme elevernes forskellige behov. Denne indivi
dualisering måtte gå på såvel tidspunktet på skoleåret som
på antal af udstationeringer og de enkelte perioders længde.
Elevernes forskellige udviklingstakt bevirker, at proble
merne modnes på forskellige tidspunkter og viser sig med
forskellig styrke. En erhvervspraktik, der tog udgangs
punkt i denne erkendelse, ville være et udmærket hjælpe
middel i den individuelle vejledning, men den ville totalt
sprænge skolens øvrige arbejde og ville være umulig at
administrere og må derfor lades ude af betragtning. Også
i dette forhold ligger der en begrundelse for at tilrettelægge
erhvervspraktikken som et anskuelsesmiddel i den almene
erhvervsorientering.
Hvilke elementer i undervisningen kan praktikken belyse?

1. Anlægsorienteringen:
Der er ingen tvivl om, at anlægsorienteringen er et af de
områder, hvor de helt store og uoverskuelige vanskelighe
der melder sig. Hvilke fakta af værdi kan drages ind i en
fælles undervisning? Er valgsituationen ikke så individuelt
præget, at en klasseundervisning kun kommer til at om
fatte almindeligheder? Desværre kan disse spørgsmål ikke
besvares udtømmende, da vi må erkende, at erfarings
grundlaget endnu er ret ringe. Anlægsorienteringen har
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hidtil i høj grad drejet sig om farveblindhed, kejthåndethed og tilsvarende forhold af overskuelig betydning. I
mange tilfælde har man dog bevæget sig ind i en større
problemkreds, som i punkter er indeholdt i den såkaldte
»7-tabel«:
1. Interesser.
2. Evner og anlæg.
3. Kundskaber.
4. Karakteregenskaber.
5. Helbred.
6. Miljø.
7. Økonomiske forhold.
De, der har anvendt denne disposition, har som regel brugt
den som udgangspunkt for en analyse af det enkelte indi
vids forudsætninger. Af større interesse er imidlertid sam
spillet mellem erhvervenes »krav« og individets »forudsæt
ninger«. Det er noget mere givende at bruge »7-tabellen«
som et udgangspunkt for en analyse af dette samspil og
ikke blot i forbindelse med en analyse af den enkeltes for
udsætninger. Erhvervspraktikken kan tilvejebringe et ud
mærket erfaringsgrundlag for en sådan undersøgelse.
Mange elever forestiller sig, at der til hvert fag svarer et
ganske bestemt sæt af personlige egenskaber hos fagets
udøvere. Erhvervspraktikken kan bl. a. bidrage til, at denne
fordom smuldrer.

2. Studieorientering:
De hidtil kendte former for erhvervspraktik bidrager kun
lidet til studieorienteringen, og det er sikkert heller ikke
i fremtiden muligt at hente afgørende hjælp på dette om
råde fra praktikken. Noget andet er, at den ofte har den
virkning, at eleverne får øget lyst til skolegang, hvorved
behovet for en orientering om de forskellige muligheder
stiger.
3. Uddannelsesorientering:
Erhvervspraktikken foregår som regel på arbejdspladserne,
og dette indebærer, at eleverne gennem praktikken stort
44

set kun møder de erhvervsmæssige uddannelser, som fore
går gennem praktisk arbejde, først og fremmest lærlinge
uddannelserne. Praktikanterne får ikke noget reelt ind
tryk af uddannelsernes teoretiske side. En øget »uddan
nelsespraktik« ville kunne hjælpe på dette forhold. Mange
uddannelsesinstitutioner egner sig udmærket til at mod
tage folkeskolens elever i praktik. Her skal blot nævnes
nogle enkelte: Specialarbejderskoler, værkstedsskoler, tek
niske skoler og herunder især forskoler, handelsskoler,
sygeplejeskoler m. m. Efterhånden som erhvervsuddannel
serne mere og mere samles på skoler, bliver det alminde
ligt, at de unge først møder selve faget længe efter, at de
begyndte på den erhvervsmæssige uddannelse. 1 dette for
hold ligger der også et argument for en »uddannelses
praktik«.
4. Erhvervsoplysning:
Herved forstås en beskrivelse af de enkelte erhverv og deres
forhold. Hvad laver man i dette erhverv og hvorledes?
Hvordan er arbejdstid, løn, organisationsforhold osv., osv.?
Det er dette stof, erhvervspraktikken især giver indblik i,
og det er af umådelig værdi for eleverne at få lov til at op
leve disse ting direkte. Det er blot helt urimeligt, at de skal
sendes ud i dette brogede virvar med den opgave, at de skal
se at finde ud af, om det er »noget« for dem. Selv om man
lader et mere alment samfundsorienterende formål domi
nere over afprøvningstankegangen, må man imidlertid gøre
sig klart, at erhvervspraktikken påvirker de unges erhvervs
valgovervejelser og ofte ganske massivt. Det er således me
get almindeligt, at selve mødet med fagets udøvere har af
gørende betydning for elevernes holdning til faget. »Det vil
jeg gerne være, for de var så flinke allesammen og behand
lede mig så pænt.« »Nej, det er i hvert fald ikke noget for
mig. Mester var så sur, og svendene talte slet ikke til mig.«
Sådanne udtalelser høres ofte, og læreren må ved efter
behandlingen søge at »nulstille« de irrelevante faktorer.
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Lærerens rolle i erhvervsorienteringen:

1. Indøve en valgmetodik.

2. Give informationer.

Læreren kan give den viden videre, som han selv besidder,
men kan han også lære andre at træffe beslutninger? Han
kan i hvert fald indøve en metodisk fremgangsmåde og
træne eleverne heri. Udbygningen af den demokratiske sam
fundsform forudsætter en evne hos det enkelte individ til
selvstændig stillingtagen, og det samme gør princippet om
et frit uddannelses- og erhvervsvalg. Dette må læres på
samme måde som så meget andet. En afgørelse, der ikke
skal være tilfældig, må træffes på baggrund af viden og
en vurdering af denne viden. Det er derfor nødvendigt, at
man opstiller en plan for, hvorledes denne viden kan ind
samles og behandles. Det betyder igen, at man må gå frem
efter en metode. Den viden, eleven skal besidde, må om
fatte:
1. Kendskab til sig selv (anlægsorientering).

2. Kendskab til de foreliggende muligheder (stadieorientering, uddannelsesorientering og erhvervs
oplysning).

Da erhvervsvalget er en kontinuerlig proces, skal eleven på
de forskellige modnings- og udviklingstrin hele tiden til
føres (lære selv at skaffe sig) relevante data fra
en ydre sektor:

uddannelsessystemet, erhvervslivet, arbejdsmarked m. m.
en indre sektor:
evner og anlæg, interesser og holdninger m. m.

På hvert trin i denne fremadskridende proces skal han
trænes i at opstille relevante hypoteser for en given be
slutnings sandsynlige konsekvenser samt at analysere de
værdinormer, han vil anvende som et kriterium for en be
slutning. Man har forsøgt at opstile en model af en sådan
beslutnings forløb:
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Erhvervspraktikken er kun et led i indsamlingen af oplys
ninger, og praktikkens forløb er ikke et kriterium for et
endeligt erhvervsvalg.
Praktikkens forberedelse og efterbehandling

En væsentlig del af forberedelsen er selve den erhvervs
orienterende undervisning, da praktikken ellers må anses
for at være uden egentlig mening. Uanset hvilket formål,
man vil forfølge, ligger der mange problemer i elevernes
valg af praktikplads. Hvis de får lov at vælge frit, vil man
på grund af den skæve balance, der er mellem de unges
erhvervsønsker og erhvervsstrukturen i samfundet, få en
koncentration på ganske få erhvervsområder: butiksfaget
(3-4 brancher), kontor, omsorgspleje (især sygepleje og barnepleje), håndværk (de fleste med begrænsede adgangs
muligheder), kunstnerisk betonet arbejde og enkelte andre
fagområder i mere spredt fægtning. Rent bortset fra, at
man i hver fald i byerne ikke kan skaffe pladser nok efter
dette mønster, kan man spørge sig, om det er en rimelig
erhvervsorientering at sende 80-90 pct. af eleverne ud i
omkring 20 pct. af erhvervslivet, når man ved, at de senere
rent faktisk kanaliseres ind på andre områder. Hvorfor
ikke gå en anden vej og gøre, som man almindeligvis gør
i skolen ved andre fællesopgaver: tale sig til rette med
eleverne om en fornuftig fordeling af opgaverne. I stedet
for at komme ud i et bestemt fag for at få et erhvervsønske
bestyrket eller afsvækket sendes den enkelte ud for på kam
meraternes og egne vegne at samle viden og oplysninger
om bestemte erhvervsområder. Naturligvis må man her
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som i alt andet skolearbejde søge at imødekomme elever
nes ønsker, men man behøver ikke at tabe en helhedsvirk
ning af syne. Når de enkelte opgaver er fordelt, må hver
elev forberede sig specielt på sin del af det samlede arbejde.
Han må skaffe sig forhåndsviden om faget (fagområdet) og
de uddannelsesmæssige forhold. Måske indbyder netop hans
delopgave til, at han koncentrerer sig om specielle emner.
Efterbehandlingen bør i høj grad have karakter af en
kontrol af de indsamlede oplysninger samt en almindelig
drøftelse og erfaringsudveksling. Erfaringsmæssigt vil en
stærk brug af skriftlige rapporter ikke være særlig egnet
hertil.
Praktiske spørgsmål i forbindelse med praktikkens
tilrettelæggelse og gennemførelse

Der findes udførlige vejledninger for erhvervspraktik og
virksomhedsbesøg, hvorfor der henvises til disse for så vidt
angår de praktiske problemer. Her skal blot gøres opmærk
som på, at det er vigtigt, at de forskellige skolers henven
delse til erhvervslivet lokalt er koordineret. Næsten alle
steder i landet er der etableret en koordinering af arbejdet
med at skaffe aftaler om praktisk erhvervsorientering. Man
bør derfor holde sig inden for rammerne af de aftaler, der
foreligger lokalt om dette samarbejde. 1 modsat fald risike
rer man at forspilde den velvilje, som erhvervslivet har vist
praktikken og virksomhedsbesøgene.
J. O. Solgård
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Aret, der gik
Det havde måske været bedre at kalde denne lille artikel
Livet på Valhalsvej, men lad det nu blive ved det gamle.
1967 er borte, og ser man tilbage, er det ikke de store begi
venheder, der springer i øjnene. Efter flytningens anstren
gelser — et mildt ord om barske tildragelser — har vi fundet
ud af, at her er til at være, at her er godt at være. Det dag
lige liv er gået sin gang, roligt, uden store udsving. Pø om
pø er manglende håndtag, gelændere, gerigter, og hvad
sådan noget hedder, dukket op, og med særlig glæde har
både faglærere og studerende set, al inventaret er blevet
suppleret på alle måder. Vi har konsolideret os.
Det bedste er dog, at belejringstilstanden er ophørt:
svingkraner, rambukke, kastemaskiner, hvad ved jeg, har
stort set standset deres adfærd, larmen er stilnet af og al
mindelig talestemme slår atter til inden for murene. Det
hænger naturligvis sammen med, at også seminariekompleksets øvrige dele nærmer sig deres fuldendelse, børnenes
hus, Provstegårdsskolen, blev taget i brug sidst på året, og
fløjen med faglokaler, festsal m. m. er under tag og ventes
færdig inden udgangen af 1968. Det må her indskydes, at
seminariet allerede fra august benyttede visse lokaler i bør
neskolen, og selv om det grove skyts var blevet gjort tavs,
fandtes der stadig skjulte modstandsreder, hvorfra fræ
sende lyde skar sig gennem alt og alle og gjorde civilt ar
bejde til en prøvelse. Dette er nu et overstået stadium.
Terrænet kan stadig ligne en krigsskueplads, og vover man
sig i fugtigt vejr uden for banede veje og stier, kan det få
de alvorligste følger. Ser man bort fra de allestedsnærvæ
rende gravkøer, der i ny og næ nupper et telefonkabel,
4
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Det jubilerende seminariehold fra 19i3

føres der ikke krig andre steder end på parkeringspladsen.
Det er, som en czekisk gæst bemærkede, et kapitalistisk
problem.
De nye lokaleforhold vil utvivlsomt efterhånden sætte
deres præg på seminarielivet. Hele seminariet er nu åbent
for de studerende alle hverdage til kl. 22 undtagen lørdag.
Vore gymnastiksale er i brug hver dag fra undervisnings
tidens ophør til ud på aftenen. Således havde volleyballturneringen i februar større tilslutning end nogen sinde før.
Badmintonturneringen var den helt store succes. Til først
nævnte har lærerkollegiet udsat vandrepokaler til henholds
vis pige- og drengerækken. Der spilles både skak, Bach og
badminton i huset, det er da i sin orden.
Vi savner naturligvis festsalen, foreløbig er kantinen vort
eneste samlingslokale, her indtages såvel den daglige kost
som den fælles åndelige føde. Her afvikles fællestimerne,
fra forårssemestret kan nævnes et par stykker, en, hvor
kriminalassistent H. V. Petersen talte om ungdomskrimi
nalitet og politiets oplysningsarbejde i folkeskolen, en an
den, hvor magister Emil Frederiksen livfuldt fremsatte sit
syn på H. C. Branners forfatterskab. Her holdtes også en
kabaretaften, hvor elever fra Odense Teater underholdt.
Den fik et meget vellykket forløb.
50

Forårskoncerten var som tidligere henlagt til Odense
Kongreshus, hvor orkester, Lillekor og forskellige solister
sloges med den selvdøde aukustik. I alle fald gik herre
kvartetten sejrrig ud af den hårde kamp, skal man dømme
efter publikums reaktioner. Tilslutningen fra de studeren
des side var i øvrigt ikke imponerende.

Tre udstillinger satte i forårssemestret deres præg på
seminariet. I april modtog vi seminariernes vandreudstil
ling, et repræsentativt udvalg af oliebilleder af danske, for
trinsvis fynske malere. Billederne blev studeret og diskute
ret livligt, det er simpelthen en chance dagligt at have kunst
for øje. En fornem udstilling var den gamle stenmester
Horders arbejder, fortræffelige gengivelser af portaler og
døbefonte. De findes i Djursland samt enkelte steder på
Fyn. Udstillingen var arrangeret af Poul Andersen og Kehl
Myram. Endelig skal nævnes en stor pædagogisk udstilling
fra Schweiz.

Vi bør ikke glemme en mere privat begivenhed: Stefan
Starostka og fru Inge fejrede deres sølvbryllup den 11.
april. Dagen igennem modtog de talrige beviser på, at man
værdsætter dem og deres arbejde. Lillekoret sang dagen ind
med morgensangen fra »Elverskud«.
Seminarielektor Mogens Willi var i dagene 3.-15. april
udvekslet med adjunkt Anders Gren, Landskrona semina
rium, på foreningen Norden’s foranledning.

Så gik vi ind i eksamenstidens skiftende vejrlig, efter at
afgangsklasserne havde inviteret deres lærere på henholds
vis morgenkaffe og frokost i kantinen på deres »sidste
skoledag«.

Dimissionen fandt sted den 20. juni. I den blomstersmyk
kede kantine pålagde rektor de tre hold at modarbejde den
selvtilstrækkelighed og mentale stivbenethed, der truer
enhver lærer. Han takkede dimittenderne for godt sam
arbejde i den vanskelige flytteperiode, specielt den afgåede
formand, Frants Bay, og bragte en hilsen fra deres tidligere
lærer, pastor Rud. Münster. Der var gode ønsker fra De
4*
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studerendes råd og fra lærerrådet, og skoleinspektør Hen
ning B. Andersen talte som repræsentant for skolevæsenet.
Alt indrammet af musik og korsang.

Efter optagelsesprøven — der var i året 1966/67 kun en
præparandklasse - spredtes husets indvånere for alle vinde.
Bygningerne stod dog ikke derfor tomme, nu rykkede
Lærerhøjskolen ind.
Umiddelbart før seminariet genoptog arbejdet efter som
merferien fejrede rektor Holger Melson og frue sølvbryllup.
1. -8. september deltog alle 2. klasser, fire i alt, i lejrsko
len, som var henlagt til Rønshoved Højskole ved Flensborg
fjord. Der er på dette sted udmærkede muligheder for at
give deltagerne passende opgaver, ligesom skolens lokale
forhold er velegnede. Desuden er egnen jo meget smuk. En
af de deltagende lærere fortæller:
Hensigten med lejrskolen er at sørge for, at alle delta
gere får prøvet den særlige arbejdsform, som er lejrsko
lens, får oplevet dens særegne stemning og får opdaget,
hvilken enorm betydning miljøet har for arbejdet. Vi søger
at vise dem forskellige måder, opgaverne kan stilles på.
Endelig vil vi gerne give alle mulighed for på nært hold at
følge tilrettelægningen af arbejdet. Det gøres ved hjælp
af klasserepræsentanterne. Hvor det overhovedet er mu
ligt, lader vi de studerende deltage direkte i tilrettelæg
ningen.

Programmet var udarbejdet således, at der for alle klas
ser var 3 dage belagt med obligatoriske ture og 3 dage med
valgfri opgaver. Obligatorisk var Slesvigsturen, hvor man
besøgte Gottorp slot og Dannevirke. Ligeså »Skoleturen«,
hvor man besøgte skoler nord og syd for grænsen, så man
fik et indtryk af skolearbejdets vilkår i grænselandet.
Forud var gået instruktion såvel hjemme på seminariet som
på selve lejrskolen, og det var tilrettelagt sådan, at orien
teringen var det væsentlige, ikke løbeturen.

De øvrige tre dage kunne grupperne vælge mellem seks
forskellige opgaver:
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1. Bygeografisk opgave i Sønderborg, hvor man prøvede
en arbejdsform, som anvendes af faggeografer ved under
søgelse af byers opbygning og udvikling.

2. Landskabsgeografisk opgave, hvor man skulle prøve
at vise samspillet mellem landskabet og menneskets ak
tivitet.

3. Nivelleringsopgave, hvor deltagerne gennem »landmålervirksomhed« skulle opnå øget forståelse af højdekurvernes betydning.
4. Botanisk opgave.
5. Kirkeopgave, hvor deltagerne selv skulle prøve at løse
en opgave, der med meget små ændringer kunne overføres
til børneskolen.
6. Dybbøl — var emnet for den sidste opgave, som var en
museumsopgave, idet den skulle løses på Sønderborg slot.
Formålet var her at lade deltagerne selv tilrettelægge en
opgave for en børneklasse ud fra de muligheder, som stedet
giver.

Det var vort ønske, at arbejdet skulle afsluttes på stedet,
lejrskolen skulle hvile i sig selv. Tidligere forsøg har vist,
at fortsat arbejde med stoffet efter hjemkomsten til semi
nariet føles uhensigtsmæssigt og belastende. Aftenarrange
menterne var skåret ned til ét: en rundbordssamtale mel
lem to politikere og to skolefolk, en af hver kategori hen
tet fra det danske mindretal i Nordslesvig og fra det tyske
mindretal nord for grænsen. Derefter diskussion.

De fire klasser og deres lærere vendte oprømte og for
kølede hjem. Det var let for os andre at konstatere, at lejr
skolen havde været udbytterig.
Også mindre grupper har momentvis henlagt arbejdet til
steder uden for seminariet: klasser og liniehold har gjort
ekskursioner af forskellig art, til den nærmeste omegn, til
København osv., et enkelt hold har været i England. Prak
tikudsendelser har fundet sted i sædvanligt omfang, men
ingen studerende fra O.S. har været på vikariat. Derimod
lader det til, at lærerkollegiets medlemmer alle efter tur må
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deltage i kurser, efteruddannelse er tidens løsen. Seminarie
adjunkt Inger Jensen er i 1967/68 årskursist på Gymnastik
højskolen. Hendes timer passes af fru Leerman Petersen.
Ellers må man sige, at efteråret har haft et roligt forløb,
det er den gode arbejdstid. Her er intet nyt godt nyt.
Fester og fællestimer skal omtales. Startfesten i Kongres
huset løb af stabelen sidst i september, skibet var ladet med
broget underholdning og dans. Broget var også det billede,
skolepsykolog Kr. Jensen gav af en rejse i Kina, stemnin
ger og glimt fra kulturrevolutionen, Mao’s røde bog i mil
lioner af gule hænder og hva’ mæ’ kulturen? Hvad med
»den menneskelige faktor under effektivitetens pres«? Om
dette emne talte den norske docent, dr. phil. Ruth Frøyland
Nielsen, jeg hørte det desværre ikke og har derfor intet at
sige om det. Derimod hørte jeg Brnensti Madrigalisté, som
gæstede seminariet lige før efterårsferien, besøget i Dan
mark var blevet til under Lillekorets medvirken. Det pragt
fulde czekiske kor holdt os i ånde en times tid, det var for
midabelt. Og så kom den gamle dame til byen: Sofie Rifbjerg talte om Celestin Freinet og om hans drenge, som
selv trykkede de skolebøger, de brugte.

Mogens With og hans I s’ere havde vel ikke selv trykt,
men dog skrevet de ting, som de fremførte ved den drama
tiske aften i december: Happening i sex anfald. Der var
sjove ting iblandt, og jeg priser Mogens, fordi han på prak
tisk vis introducerer moderne dramatiske former. Adskil
lige af tilhørerne har dog nok fået lige så mange person
lige anfald eller har måske nynnet: Han har min sympati,
men---- I

Også efteråret bød på kabaret. Forfatteren Michael Rütz,
revseren fra Munkebo, læste egne værker. De faldt i tilhø
rernes smag.
Inden vi slutter må en begivenhed omtales. Den 7. no
vember startede man i Provstegårdsskolen med 15 klasser,
som fra skoleårets begyndelse havde haft til huse i Odense
Friskoles midlertidige bygning på Klosterbakken. Dagen
markeredes med en lille festlighed, hvor skoleinspektør
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Holmboe og hans lærerpersonale mødtes med bl. a. skole
direktør Gregersen, rektor Melson, praktikleder Caspersen
og repræsentanter for skolekommission og skolenævn. Der
blev udtalt gode ønsker for skolens fremtid og for sam
arbejdet med seminariet.
1954-loven synger på sit næstsidste vers, den fremtidige
ordning diskuteres desto ivrigere, jo mindre man ved om
den. Den har indtil nu medført, at vi i dette skoleår hæger
om vore to igenkaldeligt sidste præparandklasser. Præp’erne går ud af sagaen, HF’erne træder ind. Hos os dog altså
først, når de søger optagelse i seminariets 1. klasse, 1. år
gang skulle jeg sige. Da man fra højereliggende sted ikke
har tildelt O.S. noget HF-kursus, bliver vi fra august 1968
en ren læreruddannelsesanstalt. Måske i forudanelser om
kommende problemers tryk har man indført ugentlige
klasserådstimer for de studerende og (dog ikke ugentlige)
konferencetimer for lærerne.

Midt i december havde vi en »Julehyggeaften«. Arrangø
rerne, åbenbart forhærdede tidsel-gemytter, havde frabedt
sig, at de optrædendes bidrag handlede om jul. Undtaget
fra denne bestemmelse var dog en klasse børn fra Carl
Nielsen skolen i Nr. Lyndelse. Det blev en både fornøjelig
og underholdende aften med god stemning og udmærkede
solister, korister, parodister, pianister m. fl. Til sidst gik
naturen over optugtelsen: befolkningen krævede at synge
julesalmer. Æslerne og okserne kom alligevel til at tænke
på stalden. Sådan er der så meget.

Sidste skoledag forløb på vanlig vis med hygge i klas
serne og afslutning i kantinen, hvor vi ønskede hinanden
glædelig jul.
Johannes Nielsen
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Meddelelse fra kassereren
I skrivende stund er kassereren stærkt optaget af at over
føre samtlige medlemmers navn, adresse og postnummer
til et nyt kartoteks- og adresseringssystem, som foreningen
har anskaffet. Det er et stort arbejde i første omgang, men
det skulle spare tid på længere sigt, så det besværlige adres
seringsarbejde forenkles. Det bliver ligeledes lettere at erin
dre restanterne om deres forpligtelse over for foreningen.
Desværre glemmer ca. en fjerdedel af medlemmerne stadig
væk kontingentet, men det synes at være noget i retning af
en naturlov, som kasserere må lære at affinde sig med, og
det har jeg da også for længst gjort.
Foreningen har en ret stabil økonomi, men for at fast
holde denne stabilitet har bestyrelsen besluttet at bruge sin
bemyndigelse til at hæve mindstekontingentet til 10 kr. Det
er atter udgifterne til årsskriftet og portoen, som fremkal
der denne stigning.
Vi har nu 911 medlemmer, hvoraf 52 er nye. I det for
løbne år har der været følgende afgang: 3 medlemmer er
døde, 5 har ukendt adresse, 17 er slettet på grund af re
stance og 34 har meldt sig ud. Der er altså tale om en min
dre tilbagegang i medlemstallet.

Med venlig hilsen
J. O. Solgård

Kontingentet er mindst Kr. 10.00
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7 studielegater å 200 kr......................................................
Kassebeholdning pr. 2. januar 1968 ...............................

10.850,67
5.577,00
395,60
272,75
200,00
47,50
160,00
10,50
1.400,00
2.787,32

Sum

10.850,67

Legatkonto:
Tidligere indbetalt.........................................
Indbetalt i 1967 .............................................

23.829,82
714,00

24.543,82

Tidligere udbetalt.........................................
Udbetalt i 1967 ...............................................

28.975,00
1.400,00

30.375,00

Odense, den 5. januar 1968.

J. O. Solgård.

Regnskabet for 1967 er gennemgået og fundet i overensstem
melse med bilag, postgirokontoudtog og sparekassebog, iflg. hvilke
kassebeholdningen er til stede. Regnskabet modtaget til revision
den 3. februar 1968.

Ringe, den 6. februar 1968.
H. Damgaard Pedersen.
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Odense, den 12. februar 1968.
Sv. Jørgensen.

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, Årup.
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, Ulrikholmsvej 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, A. J. Andersensvej 3, Tønder.
Møller, Inger, seminarielektor, Munkerisvej 27, 2. sal tv., Odense.
Nielsen, Jobs., seminarielektor, Helgavej 13, Odense.
Petersen, Karen Margrethe, seminarieadjunkt, Kommuneskolen, Ringe.
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.
1912, juni
Hansen, M., frue, »Strandgård«, Saltofte, Assens.
Hornbech, K., frk., Døckerslundsvej 4 A, Odense.
Rasmussen, S., Brammingevej 14, Odense V.
1913, april
Hansen, Anna C., Kalbyrisvej 111, 1. sal, Næstved.
Madsen, Anna, frk., Rosenlunden 13, Odense.
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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.
1914, oktober
Lund, R., frk., Lahnsgade 7, Odense.
Westergård, Dorthea, frue, Stenosgade 8, Odense.
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, Tistrup.
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, Åge V., skoledirektør, Vibevej 21. Fredericia.
Ravnløkke, H., Bülowsvej 24, Odense.
1919, april
Larsen, E., frk. Bakkehuset, Vithen pr. Hadsten.
1919, juni
Andersen, V., Østerbæksvej 100, Odense.
Dalgård, Johs. Pedersen, viceinspektør, Langagervej 19, Himmelev
pr. Roskilde.
Grytter, R. M., sanginspektør, mag. art., Kvædevej 50, Virum.
Hansen, Mette Marie, frk., Vængegyden, Svanninge, Millinge.
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, Hanneruphus blok 1, lejlighed 214, Fredericia.
Svane, Lilly, frk., Hannerupgårdsvej 6, Odense.
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1920, november
Nielsen, Petra, frue, Lindeise st., Langeland.
1921, juni
Christoffersen, Marie, frue, Skolevænget, Gudbjerg, Sydfyn.
Fokdal, Ellen, frk., Humlevej 6, Gjersing, 6700 Esbjerg.
Hansen, Marie, frk., Freltofte Skole, Nr. Lyndelse.
Knudsen, Thorvald, kantor, Jyllandsgade 19, 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, Sværup pr. Korup.
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, Sværup pr. Korup.
Petersen, Anna, frue, Storegade 72, Åbenrå.
Sandager Sørensen, M., frue, Nybyvej 18, Åkirkeby.
Thierlein, A., Set. Knudsgade 9, Odense.
1923, juni
Andersen, Poul, Carl Bernhardsvej 5, 1. sal, København V.
1923, oktober
Frantzen, Lydia, frue, »Bakkebo«, Ebberup.
Holm, Inger, frk., Bislev, Nibe.
Nielsen, Gerda, frk., Bakkevej 2, Stenlille.
Pedersen, Gudrun, frue, Sadolinsgade 107, Odense.
1924, juni
Andersen, H. M., Kirke Flinterup, Sorø.
Christensen, Mary, frk., Bergsvej 1, Odense.
Halkjær-Rasmussen, A., Thurø.
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., Grundtvigsvej 481, Herning.
Rasmussen, Valborg, frue, Søndergård, Veflinge.
1925, juni
Holm-Petersen, Ellen, frk., Godthåbsgade 50, Odense.
Jensen, Johs., skoleinspektør, Holbergsvej 9, Fredericia.
Pedersen, Anna, viceskoleinspektør, Vesterbro 5, 1. sal, Ålborg.
Pedersen, Christian, faginspektør, Sadolinsgade 107, Odense.
Rasmussen, J. Graae, forstander, Vebbestrup, Øster-Doense.
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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, Sauntevej 15, Hornbæk.
Lystrup, Ebba, frk., Grænge pr. Toreby, Lolland.
1926, oktober
Blåbjerg, Viola, frue, Mollerup pr. Frøslev, Mors.
Clausen, Karen, frue, Skovbovænget 9, Roskilde.
Kremmer, Marie, frue, Fodslette, Humble.
Kvorning, Erna, frue, Fruevej 131, Nykøbing M.
Olsen, Edith, frk., Wedells Vænge 15, Hillerød.
Westergård, Eva, frue, 0. Sundby, Ålborg.

1927, juni
Almlund, Aksel, Karrebæk pr. Karrebæksminde.
Andreassen, Caroline, frk., Asen 62, Nexø.
Bagger Jørgensen, Jørgen, forstander, »Prøven«, Nyholms Allé 47,
Rødovre.
Bagger Jørgensen, frue, »prøven«, Nyholms Allé 47, Rødovre.
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.
1928, april
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, Grindløse.
Salling, Birtha, frue, Seest, Kolding.
Sørensen, Arthur, Rynkeby.
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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.
Worm Nielsen, Eleonora, frue, kommuneskolen, Gelsted.

1931, juni
Bro, Ellen, frk., Bernstorffsvej 6, Odense.
Christiansen, Hans R., lektor, Bråbyvej 25, Haslev.
Dissing, Elinor, frue, skoleinspektør, Langelinie 80, Odense.
Juel-Hansen, Cai, Allégade 65 st., 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.
Bang, Inger, viceskoleinspektør, frk., Carl Lundsvej 10, Odense.
Christiansen, Karen M., Bernstorffsvej 6, 2. sal, Odense.
Grytter, Ellen, frue, Kvædevej 50, Virum.
Havndrup, N. L., Rørup, Årup.
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«, Ålsgårde.
Hansen, Else, frk., Hunderupvej 91, Odense.
Lottrup, Thorkild, Jegindø Skole, Hvidbjerg.
Pedersen, Arne, Høeghsmindeparken 11, Hellerup.
Romose, N. A., viceskoleinspektør, Allégade 80, Odense.
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1934, maj
Christiansen, Astrid, frue, Thorøhuse, Assens.
Friis, Johanne, »TroIIegården«, Kerteminde.
Jørgensen, Astrid, frue, Sneslev.
Hansen, Inger, frk., Rasmus Raskvej 5, 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, Bergsvej 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.
Jørgensen, Mads, Skolevej 19, Næsby F.
Nellemann, A. H., lektor, Kastanieallé 10, Kolding.
Nielsen, Hans David, skoleinspektør, Set. 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, Østparken 2, 5280 Fraugde.
Christensen, Harry, Åhlefeldtsvej 15, Odense.
Johansen, Arne, pæd. inspektør, Glamsbjergvænget 2, Odense.
Nielsen, Ejner Th., 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.
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1939, juni
Andersen, Ester, frk., Øksendrup.
Fjeldmark, Kirstine, frue, Sejs, Silkeborg.
Hansen, Hans Peter, Reberbanen 5, Bogense.
Jespersen, Svend Åge, skoleinspektør, Seden.
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.
Petersen, Petra, frk., Langesvej 37, Hillerød.
Rasmussen, Inger Marie, frk., Nr. Bork.
Smith, Inger v. Huth, frk., Forbundsskolen, Hjertebjerg, Stege.
1940, juni
Bøgh, Vibeke, frue, Grønnevang 36, Hørsholm.
Fauerby, Kaj, skoleleder, Hjallesevej 2, Odense.
Jepsen, Erik, konsulent for specialundervisning, skoleinspektør, Borg
vold 7, Viby Jylland.
Rasmussen, Bodil, frue, Fasan-vej, 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.
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.
Vig, Peder P., skoleinspektør, Seide pr. Roslev.
1942, marts
Andersen, Ella, frk., Turup.
Nilsson, Karen, frue, Svogerslev skole, Roskilde.
1942, juni
Andersen, Edel, frue, Bramingevej 10, Odense V.
Christiansen, Johs., Nordvangsvej 1, Randers.
Geckler, Knud, skolebestyrer, Frederiksgade 10, Slagelse.
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Hansen, Herluf, Høed, Flemløse.
Krall-Pedersen, A., Svendborgvej 14, Ringe.
Ovesen, Frode Barkholt, skoleinspektør, Skibby skole pr. Skibby.
Pedersen, Ester Trøst, Fasanvej 14, Odense.
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, Hvedholmvænget 17, 5000 Odense.
Hansen, Kristian, H. J. Poulsens Allé 27, Fruens Bøge.
Knudsen, Ejnar, kordegn, Chr. IX's vej 17, Odense.
Lindegård, Peder, Skolevej 48, Hasseris, Alborg.
Nielsen, Åge, seminarielektor, Overmarksvej 16, Kolding.
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, førstelærer, Notmark, Augustenborg.
Pedersen, Bodil, Jens Juelsvej 27, Odense.
Pedersen, Emil, Jens Juelsvej 27, Odense.
Rasmussen, Esther, frue, Lappen 2 B, Helsingør.
1946, marts
Andersen, Johanne, Marie, frue, Herluflille, Herlufmagle.
Brogård, Ellen Margrethe, frk. Hyllehøjskolen pr. Kauslunde.
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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.
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, Lappen 2 B, 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, Fangelvej 65, 5651 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, viceinspektør, Engvej 26, Odense.
Rasmussen, Poul, viceskoleinspektør, Nørrevang 24, Holbæk.
Steen, Torben, Toreby Skole, Flintinge, Lolland.
Telgård, Inge, frue, Krogmosevej 6, Bagsværd.
1948, marts
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.
5*
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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, biblioteksinspektør, Margrethes Allé 34, Fruens Bøge.
Rasmussen, Karen Kås, frue, Bøgomvej 27, Vejle.
Refsgaard, Børge, adjunkt, »Lindegården«, Brændekilde pr. Holmstrup.
Thorbeck-Petersen, Viggo, Købkesvej 59, Odense.
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.
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, Fasanvængel 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 Ghr., seminarieadjunkt, Andrup pr. Esbjerg.
Nøhr, Niels, viceskoleinspektør, Haraidsgade 66, Esbjerg.
Pedersen, Valborg, frk., Odensevej 17, Ringe.
1951, juni
Aksglæde, Kristian, Maglekær 39 st., Rødovre.
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, Skovvej 5, Aagerup, Roskilde.
Jansson, Inga, frue, Hillerslev pr. Højrup.
Juul, Kirsten, frue, Glamsbjerg fri- og efterskole, Glamsbjerg.
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Nielsen, Clara, frk., Benediktsgade 46, Odense.
Nissen, Hildegård, frue, Hald Ege, Viborg.
Olesen, Ella, frue, H. P. Simonsens Allé 51, Fruens Bøge.
Peirup, Else, frue, gymnasieoverlærer, Ejler Urnesvej 67, Holbæk.
Rasmussen, Inge, frue, Lille Ubberud pr. Blommenslyst.
Schultz, Anna, frk., Birkevej 11, Christiansfeld.
1952, juni
Andersen, Lis, frue, Strandhavevej 1841, Hvidovre.
Birketoft, Niels, Pallisbjerg pr. Ulfborg.
Brandt, Carl Ernst, Engdraget 8, Ballerup jr. Agedrup, Fyn.
Buhl, Birgit, Strandvejen 32 D, København 0.
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.
Nørgård, Ruth, frue, Parkallé 66, Hjørring.
Oredson, Hans, Rødegårdsvej 167, Odense.
Petersen, Svend Å., seminarieadjunkt, Søndervang 19, Hjørring.
Pileg&rd, Erik, Vilh. Thomsensvej 6, Svendborg.
Sørensen, Henning, Henriettevej 20, Odense.
Wiberg, Sigrid Jensen, frk., Asmindegårde, Grauballe.
Åg&rd, 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, Sankt Mikkelsallé 68, 2630 Tåstrup.
Rasmussen, Birte Karise, Ibsensvej 7, Odense.
Solgård, Jens Ove, Hunderupvej 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, Marie, Hodsager, Holstebro.
Møller, Karen J., frue, Horne Skole, Horne F.
Langholm, Inge, Tullebølle, Langeland.
Poulsen, Rigmor, Gjesing, Auning.
Sandhus, Ellen, Aasum forskole, Odense.
Schjødt, Herdis, Sanderum skole, Fruens Bøge.
1954, juni
Axelgård, Tove, førstelærer, Ulstrup Skole, Vig.
de Boer, Else, Nr. Jernløse, Regstrup.
Erichsen, Frederik J., Brylle pr. Knarreborg.
Jansson, Flemming, Hillerslev pr. Højrup.
Jensen, Inga, Hjortebjergvej 42, Odense.
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Jørgensen, Jørgen Vedby, førstelærer, Drigstrup, Kerteminde.
Kofod-Jensen, Äse, Gyldenstensvej 21, Bogense.
Fløj Jensen, Gerda, Rødding Centralskole, Spottrup.
Pedersen, Anders, Rosenvænget 12, Aarup.
Østergård, Johannes, Pilevænget 2, Seden.
Østergård, Rita, Hestehavevej 100, Ryslinge.

1955, juni
Andersen, Henning, H. P. Simonsens Allé 131, Fruens Bøge.
Christensen, Finn, Aagaard Dyrehøje pr. Rørmosehus.
Glent-Madsen, Helge, Nordskovvej 17, Odense.
Hansen, Esther, Nr. Esterbølle skole, Grindløse.
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, Hasselvej 18, Gedved, Horsens.
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 44, Årup.
Larsen, Karen, Trunderup Forskole, Hårby.
Lond, Marie Susanne, Vaalse skole pr. Nr. Alslev.
Lund-Sørensen, Ingeborg, Ballumvej 61, Højer.
Mosegaard, Alice, Bækskov 6, Marslev.
Rasmussen, Alice S., frue, Brændekildevej -29, 5681 Bellinge.
Reetz, Bodil, Hostrupskov pr. Åbenrå.
Petersen, Marie, Sdr. Ottingsgade 28, Haderslev.
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, Fyn.
Hammershøj, Asta, Thujavej 15, Herning.
Nielsen, Ingeborg, Hillerslev pr. Højrup.
Pedersen, Børge Østergård, Flødstrup pr. Ullerslev.
Sørensen, Ingeborg Ravn, Sofienbergvej 18, Pilshuse, Nyborg.
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1957, juni
Davidsen, Flemming, Pårupvej 10, Odense.
Davidsen, Johanne, Pårupvej 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, Korinth.
Helmer-Hansen, M., Revningevejen, Kerteminde.
Jensen, Karen Marie, Elyriavej 5, Risskov.
Jespersen, Kaj, Østed, Vejle.
Jørgensen, Sv. Aage, seminarieadjunkt, Abels Allé 25, Fruens Bøge.
Klüver, Jette, Gummerup skole, Glamsbjerg.
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., Ravsted skole, Ravsted.
Ågård Hansen, Ruth, Skolevej 2, 6800 Varde.
1958, juni
Damsbo, Jørgen, Hjulby pr. Aunslev.
Hansen, Vagn, Ulbølle skole, Ulbølle.
Haugaard, Dora, Palnatokevej 5, Odense.
Jørgensen, Finn, Kymersvej 31, Borup st., Sjælland.
Nielsen, Kai Egon, Fyrrebakken 4, Kongerslev.
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
Guldbæk, Mary, Over Holluf, Fraugde.
Jørgensen, Ruth Bachmann, Tved forskole, Skolevej 6, Tved,
Svendborg.
Laursen, Margrethe, Bredvig, »Østerhus«, Ørum mark pr. Daugård.
Olsen, Anne Marie, Højby Sj.

1959, juni
Christensen, Villy, Rønnevej 10, Aarup Fyn.
Djursaa, Holger, Dømmestrup, Nr. Lyndelse.
Fogh, Bente Kingo, Lundshøj vej 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.
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1960, juni
Askegaard, Ruth, frue, Hroarsvænget, Gambet, Thurø.
Blok, Keld, Gudbjerg, Sydfyn.
Christensen, Merete, frue, Stubberup, Martofte.
Christensen, Mogens, Tværvej 4, Nr. Broby.
Dybbro, Sejer, seminarieadjunkt, Åbyskov pr. Skårup.
Frederiksen, Birgit, Bystævnevænget 1, Skt. Klemens.
Frederiksen, Vita Møller, Filskov, Jylland.
Gorm-Hansen, Karen, Kertinge, 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 36, Rebæk, Kolding.
Lindegaard, Ragnhild, Aabenraavej 48, Kolding.
Lyhr, Kirsten, Tingvallavej 44, 5000 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, Søgård, 6381 Kliplev.

1960, december
Andersen, Astrid Schiønning, Gammeldam, 5592 Ejby.
Christensen, Bodil, Rønnevej 10, Aarup Fyn.
Christoffersen, Gunhild, Søndervænget 15, Hovedgaard.
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, Naurvænget 1, 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.
Sørensen, Valborg, St. Snøde, Langeland.
1961, juni
Andersen, Vivi, Ølsted skole pr. Løsning.
Bredsten, Gerda, frue, Rolundsvej 14, Gelsted.
Bøgehave, Mogens, Taagerodgård, Langesø.
Eriksen, Bent, Birkevænget 7, 5793 Højby Fyn.
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, Vestergade 22, Aarup Fyn.
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Houmøller, Henning, Rørsangervej 4, 7100 Vejle.
Lukassen, Niels, Nymarksskolen, pr. Kølstrup.
Lundsgaard, Lilli Fuglsang, Bøgebjergvej 2, Vester Åby.
Lysholt-Hansen, Jørgen, Krogsbølle centralskole pr. Otterup.
Mathiesen, Anna Marie, Solkær 332 th., Rødovre.
Naundrup-Jensen, Mogens, H. P. Simonsens Allé 99, Fruens Bøge.
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, Bygmarksvej 9, Nyborg.
Ditlevsen, Samuel, Lumbyvej 4, Nr. Lyndelse.
Christensen, Svend Preben, Jersore pr. Grindløse.
Flyndersøe, Else-Marie, Maarslet.
Hagenau, Kirsten, Søborg Hovedgade 2092 mf., 2860 Søborg.
Hansen, Per Skov, Rasmus Rask-skolen, Bellinge.
Iversen, Erik Bent, Bederslev, Kappendrup.
Iversen, Helge, Sletterød, Harndrup.
Iversen, Lisbeth Refsgaard, Sletterød, Harndrup.
Jessen, Signe, Juelsmindevej 51, 2. sal th., Odense V.
Juel, Benthe, Engdraget 61, Valby.
Knudsen, Benny, Bogø by.
Larsen, Helge, Vigerslev sogneskole pr. Morud.
Møller, Else, Dalumvej 24, Fruens Bøge.
Møller, Else, Thordals Allé 31, Fruens Bøge.
Nande, Dennis Leo, Vilh. Becksvej 99, 4. sal, Århus C.
Nande, Elisabeth, Vilh. Becksvej 99, 4. sal th., Århus C.
Nielsen, Carl, Heslekrogen 1, Nyborg.
Nielsen, Jørgen, Årslev skole pr. Årslev.
Nielsen, Oluf, Skellerup, Ullerslev.
Pedersen, Anne-Grete Thane, Anemonevej 4, Ringe.
Pedersen, Jytte, Torsted pr. Horsens.
Rasmussen, Merete, Ørnfeltvej 152 tv., Odense.
Ross, Inger, frue, Tulipanvej 2, Kolding.
Vigsø-Jeppesen, Ruth, Korsløkkevej 292, Odense.
Wandam, Magna, Bredgade 80, Bred.
1962, december
Bonde, Kathrine, Mollerup skole, Ørum, Sønderlyng.
Eriksen, Margit Hvolbøll, frue, født Mikkelsen, Vinkelvej 3, 7323 Give.
Jensen, Birgit, Krarup pr. Espe.
Jørgensen, Ruth, Rosilde pr. Lamdrup.
Larsen, Inger, Fyensgade 36, 1. sal, Grindsted.
Lossan, Yrsa, 2265, Ladelund, Sydslesvig.
Lyrk, Bodil, Solevad pr. Knarreborg.
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, Sludsgård skole, Studsgård pr. Herning.
Schmidt, Inger, Hårslev pr. Gamby.
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1963, juni
Amstrup, Grethe, Søgårdsvej 38, Næsby F.
Brisdahl, Lotta, Otto Bachesvej 13, 3. sal, nr. 15, Odense.
Dahlstrøm, Gudrun, Kåstrup.
Ditlevsen, Birthe Grove, Lumbyvej 4, Nr. Lyndelse.
Eriksen, Finn, Lærkevej 17, Korup F.
Frederiksen, Bente, frue, Veterinary Department, P. O. Box 1022,
Moroto, Uganda, East Africa.
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., Bissensvej 89, Fredericia.
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.
Larsen, Poul Ejler, Højrupvejen pr. Skamby.
Larsen, Ulla, Højrupvejen pr. Skamby.
Lauridsen, Anne Steen, Finlandsvej 35, Vejle.
Laursen, Leif Vegge, Fuglebakken 190, 5000 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, Miskesvej 3, Seden.
Nielsen, Bertrand, Arkonavej 5, Odense.
Olsen, Erik, Dømmestrup pr. Nr. Lyndelse.
Pedersen, Betty, Carl Blochsvej 251 tv., Odense.
Pedersen, Hans Dalager, Seem skole pr. Bibe.
Pedersen, Ole Lundsgaard, Egense pr. Otterup.
Skov, Christian, Strandgade 8, Assens.
Thyge-Jensen, Mogens, Søgård, 6381 Kliplev.
Tveskov, Poul, Otto Bachesvej 9, Odense.
1964, juni
Andersen, Inge Flindt, Østergade 23, Nr. Aaby.
Daugaard, Birthe, frue, Prins Haralds Allé 52, 5250 Fruens Bøge.
Dydensborg, Arne, Jens Juelsvej 441, Odense.
Engberg, Palle, Pinsevækkelsens Højskole, Mariager.
Fondt, Annette, Stationsvej, 5792 Årslev.
Grost, Ole, Ølby skole pr. Køge.
Hansen, Inge, Søndergade 47, Toftlund.
Hansen, Olto, Skibhusvej 902, Odense.
Jensen, Bent, Hvidkløvervej 3, Odense.
Johansen, Ulla Merete, Juelsgade 29, Odense.
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Kærsaa, Birgit, Fole.
Larsen, Edith Hindsgaul, Vigerslev skole, Morud.
Møller, Else Rue, Stenderup skole, Stenderup.
Nielsen, Poul H., Skrøbelev centralskole, Rudkøbing.
Pedersen, Tom Møller, Rolfsted pr. Ferritslev Fyn.
Rasmussen, Mogens Husman, Chr. Sonnesvej 33, Odense.
Skovrup, Marie Juhl, frue, Smedevænget 6, Svendborg.
Smith, Emma, Carl Blochsvej 5, 2. sal tv., Odense.
Slougaard, Jørn Theil, Pilevej 37, Nyborg.
Svendsen, Birgit Degn, Hegnet 24, Næsby Fyn.
Tange, Anna Elise, Rødkildevænget 10, 5000 Odense.
Ubbe, Vibeke, Hadsundvej 24a, st. tb., Randers.
Villads Petersen, Bodil, Rønnebærallé 139 st. th., Helsingør.
Wandam, Poul Chr., Bredgade 80, Bred.
Wilkens, Ernst, Hornstrup skole pr. Vejle.
Windeballe, Torben, Engvej 6, Ullerslev.
1964, december
Bjørn, Hanne-Grethe, Lindeparken 6, 5691 Set. Klemens Fyn.
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, Åbakkevej 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, 5884 Gudme.
Larsen, Inge Lis, Løjt Skovby skole, Åbenrå.
Larsen, Solveig Wainø, Svendborgvej 39, 5540 Ullerslev.
Laursen, Doris Kyndi, Søndermosevej 27, Padborg.
Pedersen, Hedvig Krogh, Glamsbjerg skole, Glamsbjerg.
Rasmussen, Elsebeth F., Sybergsvej 66, Kerteminde.
Sørensen, Bente, Tybjerg pr. Herlufsmagle.
Sørensen, Birgit Skytte, Bygaden 10, Vallensbæk pr. Albertslund.
Tarp, Marie, Ravnebjerg skole pr. Holmstrup.
Thygesen, Asta, Agnesvej 6, Nyborg.
Tværvang, Ruth, Herrested.
Tværvang, Ruth, Kørupvænget 93 th., Odense.

1965, juni
Allesø, Inger, »Vægterhuset«, Kølstrup.
Andersen, Anni Georgi, Eranthisvej 27, Odense.
Andersen, Niels, Jagtvej 7, Odense.
Andersen, Villy, Skolevænget 3, Nr. Åby.
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, Küngmiut, 3913 Angmagssalik.
Gundlach, Poul, Küngmiut, 3913 Angmagssalik.
Hansen, Grethe Østergård, Vibevej 11, Langeskov, Fyn.
Hansen, Poul Erik, Svinget 20, 5300 Kerteminde.
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Hansen, Tove, Hedeparken 611 tv., Ballerup.
Hedegaard, Jørgen, Hvidkildevænget 9, Odense.
Jensen, Anna Buur, Stenløsevej 106, Hjallese.
Jespersen, Elisabet, Bjerringbrovej 41, 2610 Rødovre.
Jørgensen, Hans Rud, Køng Brugsforening pr. Glamsbjerg.
Jørgensen, Margrethe, »Moselund«, Sdr. Nærå pr. Årslev.
Kolenda, Grete, Havrevænget, 5462 Morud.
Kristoffersen, Henny, Alexandragade 8, Odense.
Larsen, Lis, Veflinge Hed pr. Veflinge Fyn.
Larsen, Paul E., Lilleskovvej 10, Tommerup.
Lodberg, Inge, Margrethevej 4, Vamdrup.
Marqvardsen, Gunnar, Rosendalen 2061 tv., Munkebo.
Mathiesen, Per, Colbjørnsensvej 5, Odense.
Nielsen, Hanne, Tinasallé 10, Dyrup, Fruens Bøge.
Nielsen, Nina Findshøj, Morbærvej 7, Hjallese.
Olsen, Kurt, Jens Ulriks Allé 23, Dyrup, Fruens Bøge.
Pedersen, Helge Høirup, Vinkældervej 22B, Odense.
Pedersen, Poul, Drewsensvej 8a, Odense.
Peterhänsel, Allan, Tesdorphsvej 53, Odense.
Rasmussen, Ove, Elsebethsvej 12, Næsby F.
Runge, Jørgen, Bygaden 19 B, 5773 Højby.
Sachse, Carsten, Lærkevej 16, Allested.
Skavenborg, Christian, Sdr. Højrup pr. Pederstrup.
Starostka, Leif, Motalavej 109, Korsør.
Steenberg, Carl, Helnæs, Ebberup.
Sørensen, Søren Linaa, Grindsted.
Thing, Karen Ingrid, Thingstedet, Knarreborg.
Truelsen, Kirsten, frue, Ballum, Sønderjylland.
1966, juni
Abildgaard, Kurt, Mølleportvej 6°, Gjesing, 6700 Esbjerg.
Andersen, Dorit, Nordmarksvej 30, Næsby Fyn.
Andersen, Hanne, Skibhusvej 3711, Odense.
Andersen, Kirsten, Lundbyesvej 19, Svendborg.
Andersen, Tove, Skolevej, Knabstrup.
Andreasen, Lisbeth, Korup skole, Korup Fyn.
Brodersen, Niels-Henrik, Nørregade 88, Ejby st.
Bøgelund, Niels Erik, Sigurd Ringsvej 61, 5200 Odense V.
Clausen, Erik, Vestergade 76, Odense.
Clausen, Vivi, Korsløkkevej 31, Odense.
Christensen, Elin, Enghaugen 20, Seden.
Christiansen, Lars Peter, Godthåbsgade 25A, Odense.
Fischer-Rasmussen, Lisbet, Idrætsvej 5, Ejby st.
Funk, Inge, Tingsted pr. Nykøbing F.
Hansen, Edith, Ved Grotten 70, Assens.
Hansen, Elly, Østrupvej 50, Tarup Odense.
Hansen, Esther, Tarup Mark pr. Årslev Fyn.
Ingerslev, Birgit, Skolegade 32, Hundested.
Jensen, Birgit Ertmann, Istedgade 221, Aalborg.
Jensen, Edith Steenberg, Kristiandalsallé 162, Fruens Bøge.
Jensen, Else Marie, »Egelund«, Hald Ege, Viborg.
Jensen, Inger, Tinas Allé 7, Fruens Bøge.
Jensen, Kirsten Bergstrøm, Nygade 25, Ejby st.
Jensen, Ole Bergholdt, Dosseringen 165, 5300 Kerteminde.
Jørgensen, Jes Frøst,, Nørregade 89, Ejby st.
Jørgensen, Kirsten, Maegård, Kissendrup pr. Ullerslev.
Jørgensen, Kurt, Marienlystvej 3, Odense.
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Jørgensen, Poul, Pilevej 12, 5461 Korup.
Knudsen, Gurli, Korsgade 63, Assens.
Krake, Knud, Degnemarken, Tarup Årslev.
Larsen, Erik, Knudsensvej 16, Frederikshavn.
Larsen, Flemming, »Ejlskov Nygård« pr. Gamby.
Larsen, Frede, Plantagevej 21, Otterup.
Larsen, Lisbet, Plantagevej 21, Otterup.
Ludvigsen, Kaj, Chr. Molbecksvej 11, Odense.
Lund, Mogens, Skibhusvej 129 st., Odense.
Madsen, Lisbet, Østergade 42, 5874 Hesselager.
Nielsen, Hanne, Longgård, Møllebakken 24 A1, Sønderborg.
Pedersen, Poul Arne, Øxenbjergvej 58, Svendborg.
Pedersen, Viggo, Holmelundsvej 8, 5592 Ejby.
Pedersen, Alice Falcher, Ørnevej 12, Paarup, 5000 Odense.
Reuschenbad, Marie-Louise, frue, Heldumvej 52, Lemvig.
Raahauge, Christen, Balsbyvej 11, Bedsted Thy.
Simonsen, Kjartan, Skovsbovænget 12, 5000 Odense.
Sloth, Inge-Lise, Bakkehegnet 53, Grenaa.
Thejl, Poul, Tingvallavej 37, Odense.
Winckelmann, Willi, Toften 9, Guderup, AIs.

1966, december
Andersen, Inga, Brændstrup skole pr. Gram.
Bender, Yrsa, Gudumholm Centralskole, 9282 Gudumholm.
Blådal-Hansen, Kirsten, Allerslev skole, Allerslev Sjælland.
Brandt, Else, Hokkerup skole pr. Tørsbøl.
Frodelund, Selma Juul, Ny Ullerupvej, 6780 Skærbæk.
Hansen, Lise, Cotlagevej 11, 2900 Hellerup.
Hansen, Birthe Bols, »Nygård«, Hals.
Hansen, Ida, Dømmestrup Forskole, 5663 Nr. Lyndelse.
Hansen, Marie Skovbølling, Sdr. Felding skole, Sdr. Felding.
Hansen, Tove, »Brobyskovgård, Brobyværk.
Holm, Annie, Holmehusvej 36, Odense.
Holm, Gudrun, Vinkelen 1, Bullerup Agedrup.
Højlt, Annelise, Fuglsang 67, Næsby Fyn.
Jelsbak, Kirsten, Rosnæsvej 57 C, Nakskov.
Jensen, Agathe, Dejbjerghmdskolen, Dejbjerg pr. Skjern.
Jensen, Kirsten Raahauge, Vibekevej 5, 3400 Hillerød.
Jørgensen, Gerda E., Hagested skole pr. Mårsø.
Lindegård, Grethe, »Bakkely«, Skamby.
Pedersen, Gudrun Kjærbye, Eranthisvej 38, Odense.
Pedersen, Sigrid, Drejo, Svendborg.
Petersen, Else, Hyrup skole pr. Bevtoft, Sønderjylland.
Rasmussen, Grete Lund, Stationsvejen, Marslev.
Sørensen, Grethe, Tystrup pr. St. Fuglede Sj.
Juni 1967
Andersen, Bodil, Hasmark, 5450 Otterup.
Andersen, Carsten, 5792 Årslev.
Andersen, Henning, Brændekilde, 5573 Holmstrup.
Andersen, Inge Anne, Kragelund, 5862 Herrested.
Balle, Karen, Nordby, 5631 Ebberup.
Bay, Frans, Nyborgvej 119, 5000 Odense.
Bebe, Inger, Monbergsvej 11, 5000 Odense.
Bundsgaard, Mogens Leif, Østerbæksvej 91, 5000 Odense.
Bæk, Mogens, Løgskov, 5771 Stenstrup.
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Christiansen, Knud, Damhusvej 42, 5000 Odense.
Dalsgaard, Torben, Tyge Rothesvej 13, 5000 Odense.
Finken, Bente, Pilevej 42, 5653 Nr. Lyndelse.
Frederiksen, Morten Høfring, Langelinie 139, 5000 Odense.
Førgaard, Roald, Fasanvej 5, 5000 Odense.
Hansen, Bent Kofoed, Ellingersvej l1, 5000 Odense.
Hansen, Birthe Hesselhøj, Ellingersvej l1, 5000 Odense.
Hansen, Hans, Thorup Kohave, 5793 Højby Fyn.
Hansen, Lisbet Stemann, Svinget 20, 5300 Kerteminde.
Hasring, Svend, Gyldenrisvej 6, 5000 Odense.
Holmegaard, Kirsten Dorthe, »Rynkebygaard«, 5350 Rynkeby.
Jensen, Bent Ove, »Brolund«, Holse, 5464 Brenderup Fyn.
Jensen, Hanne Toft, Älykkehaven 1 st., 5000 Odense.
Jeppesen, Børge, 5671 Brobyværk.
Jeppesen, Inge-Lise, Ørstedsgade 41, 5000 Odense.
Jørgensen, Inge, Bystævnet 2, 5691 Skt. Klemens.
Jørgensen, Lis, L. A. Ringsvej 62, 5000 Odense.
Kristensen, Birte Wittendorff, Stationsvej, Sdr. Nærå, 5792 Årslev.
Kruse, Lars, Hald Ege, 8800 Viborg.
Kruse, Aase, Hald Ege, 8800 Viborg.
Larsen, Arne G., Skibhusvej 77, 5000 Odense.
Larsen, Uffe, Tarupvej 35, Tarup, 5000 Odense.
Lind-Thomsen, Grete, Munkebjergvej 43, 5000 Odense.
Madsen, Inge, Viggovænget 1, 5250 Fruens Bøge.
Moltrup, Ulla, Godhedsmindevej 23, 5260 Hjallese.
Nielsen, Inge Holme, Reventlowsvej 68, 5000 Odense.
Nielsen, Kirsten Bøjen, Grønlandsgade 22, 5000 Odense.
Nielsen, Lone, Lundsgårdsvej 211, 5200 Odense V.
Ottosen, Hanne, Ørbækvej 1 A, 5280 Fraugde.
Pedersen, Erik Juul, Fuglevænget 26, 3520 Farum.
Pedersen, Inger de Hemmer, Nørrevoldgade 55, 5800 Nyborg.
Pedersen, Kjeld Nyhave, Hannerupgårdsvej 9, 5000 Odense.
Pedersen, Merete Mark, Skråvej 2, Gødvad, 8600 Silkeborg.
Petersen, Signe, Prins Haralds Allé 8, 5250 Fruens Bøge.
Rasmussen, Ellen, Østergårds Allé 36, 5250 Fruens Bøge.
Sander, Lisbet, Gråbjergvej 12, 5856 Ryslinge.
Stamer, Therese, Platanvej 10, 5000 Odense.
Sørensen, Christa, Vissenbjergvej 31, 5000 Odense.
Sørensen, Ruth, Carl Bernhardsvej 44, 5000 Odense.
Tange, Kirsten, Volderslev, 5260 Hjallese.
Thomsen, Ernst Elnif, Læssøegade 127, 5000 Odense.
Toft, Knud, Tarupgårdsvej 8, 5000 Odense.
Tornøe, Grethe, Østergade 11, 5750 Ringe.
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