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Vor forening

Den sidste dag i marts måned holdt Elevforeningen sin sam
menkomst, som ventet med god tilslutning.

Det var første gang, vi skulle se det nye seminarium inden 
døre, så det var med forventning, vi gik over tærskelen. 
Længe har vi jo her på stedet fra hovedvejen på Bolbro 
bakke kunnet følge de store jordarbejder og de ikke mindre 
støbearbejder. Vi har set murene rejse sig og blive iklædt 
mange farver og meget glas, således som tiden kræver det. 
Nu blev vi budt velkommen i første del af byggeriet, hvor 
man indtil skrivende stund har måttet klare sig uden fag
lokaler, bortset fra gymnastiksale. En vurdering skal fore
tages af dem, der til daglig skal færdes og arbejde i huset, 
og det må vente, til komplekset står færdigt. Vi kunne som 
gæster glæde os over de lyse lokaler med tilsvarende møb
lering, og det lod sig ane, at omgivelserne vil komme til at 
fremhæve det hele på bedste måde.

Vi samledes i kantinen, foreløbig skolens eneste samlings
sted, hvor rektor Melson gav en orientering om byggeriet. 
Derefter gik vi en rundgang for at tage det hele i øjesyn.

Skolebetjent Starostka havde sørget for frokosten i kanti
nen, hvorefter vi samledes om dagens foredragsholder, se- 
minarierektor Per Mogens Hansen. Hans foredrag om un
dervisning af voksne gengives andet sted i denne beretning.
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Derefter afholdtes

GENERALFORSAMLING

Skoleinspektør Damgård Pedersen, Ringe, valgtes til diri
gent, hvorefter formanden aflagde beretning om forenin
gens arbejde i de forløbne 3 år. Som sædvanlig drejede den 
sig om årsskriftet, legatkontoen og repræsentationen på se
minariet, hvoraf det altså fremgår, at det er redaktøren og 
kassereren først og fremmest, der bestiller noget. Om min 
egen virksomhed skal særlig nævnes min tilstedeværelse ved 
seminariets foreløbige indvielse, hvor jeg overrakte forenin
gens maleri af det gamle O.S.

Et særligt punkt i årets beretning var omtalen af den i 
sidste årsskrift omtalte arv fra overlærer Sigrid Marie Møl
ler, Roskilde (årgang 1910). Ganske kort før sammenkom
sten fik foreningen tilsendt beløbet fra skifteretten i Ros
kilde, så det nu kan meddeles, at arven beløber sig til i alt 
3746,39 kr. + 120 kr. i præmieobligationer. Pengene er 
båndlagt i obligationer, og renterne skal iflg. fundatsen bru
ges til studielegater.

Da kassereren var sygemeldt, kommenterede formanden 
regnskabet, der jo hvert år offentliggøres i revideret stand i 
årsskriftet. Såvel beretning som regnskab godkendtes uden 
kommentarer af generalforsamlingen.

Efter forslag fra bestyrelsen ændredes foreningens ved
tægter, så de nu har fået en tidssvarende udformning. De 
nye vedtægter findes aftrykt andet sted i årsberetningen.

Valgene gav til resultat, at fru Ester Krage, Haarby, og 
fru Kirsten Wenø, Pårup, forlod bestyrelsen. Begge frabad 
sig genvalg. J. O. Solgård, Odense, og Poul Løndal-Nielsen, 
Sønderborg, genvalgtes, og nyvalgt blev Frans Bay, Odense 
(1967) og fru Hedvig Thusgård, Kastrup (1946). Som revi
sorer genvalgtes Damgård Pedersen og Svend Jørgensen.

Vi byder de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen til ar
bejdet og siger de afgåede tak for de år, de trofast og aktivt 
har været med i foreningens ledelse.
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Endelig besterntes det, at næste sammenkomst skal afhol
des i 1971.

Dagen sluttede med kaffebord.
Til slut skal jeg fortælle, at vi igen i år har uddelt 7 stu

dielegater å 200 kr. Tak for de mange penge, vi nu i mange 
år har kunnet virke med på seminariet på denne måde. De er 
i høj grad med til at knytte de lærerstuderende til vor for
ening.

Tak for året 1968.
Aage Ovesen
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Vedtægter
for Odense Seminariums Elevforening

§ i.
Foreningens navn er Odense Seminariums Elevforening.

§ 2.
Som medlemmer kan optages dimittender fra Odense Seminarium 
samt seminariets nuværende og tidligere lærere.

§ 3.
Foreningens formål er at vedligeholde forbindelsen mellem dimit
tenderne indbyrdes og mellem disse og seminariet.

§ 4.
Årsbidraget fastsættes hvert år af bestyrelsen. Dette bidrag er et 
minimumskontingent. Ved indbetalingen gives der medlemmerne 
lejlighed til at yde et ekstrabeløb, der fortrinsvis uddeles til de 
lærerstuderende som studielegater. Legaterne uddeles af forenin
gens bestyrelse i forening med seminariets rektor.

§ 5.
Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 6.
Ved hver foreningssammenkomst afholdes generalforsamling. 
Denne vælger bestyrelse og to revisorer samt bestemmer, når næ
ste sammenkomst skal finde sted.

§ 7.
Bestyrelsen består af syv medlemmer. Så vidt muligt vælges et 
medlem inden for de sidste tre årgange og et inden for de forud
gående tre årgange. Et medlem skal være bosiddende i Odense 
eller nærmeste omegn og repræsentere foreningen på seminariet 

S



og i repræsentantskabet for den selvejende institution Odense 
Seminarium.
Bestyrelsen afgår skiftevis: Tre medlemmer første gang, lire an
den gang.

§ 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 det næst
højeste osv. Medlemmerne kan stemme ved skriftlig fuldmagt; dog 
må et medlem ikke afgive mere end fem stemmer.

§ io.
Bestyrelsen leder alt vedrørende foreningen. Den er ulønnet, men 
dens udgifter til foreningen afholdes af foreningens kasse.
Der bevilges kassereren et beløb til sekretærhjælp.

§ 11-
Hvert år udsender bestyrelsen revideret regnskab og årsberetning.

§ 12.
På generalforsamlingen kan forslag til vedtægtsændringer frem
sættes. Sådanne forslag må indgives skriftligt til bestyrelsens for
mand senest 14 dage før generalforsamlingen.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 31. marts 
1968.
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Redaktionelt

Der var elevmøde sidste år. Vi var på det nye seminarium. 
Omslaget gengiver Frode Lunds opfattelse af det. Det er 
smukt indvendigt og stort i forhold til det gamle OS. Man 
kan også hygge sig der til et elevmøde. Johannes Nielsens 
sprudlende artikel vil give et indtryk af, hvorledes den nye 
tid udfolder sig der.

Rektor Per Mogens Hansens foredrag taler om nyt i pæda
gogikken på den voksne front, om det gamle og evigt nye 
problem i mødet mellem elev og lærer set i lys af nye 
metoder.

Efter god gammel skik bringer vi også rektor Melsons 
vægtige dimissionstale, og så bringer seminariets nye religi
onslærer et meget aktuelt indlæg om Teologien i dag — og 
skolens religionsundervisning.

Årsskriftets hustegner gennem mange år, førstelærer 
Frode Lund, har atter overgået sig selv.

Og så kommer da årsskriftet denne gang som en forårs
hilsen, forsinket af mange årsager, men ikke af vort ud
mærkede trykkeri, der altid leverer hurtigt og godt arbejde.

Godt forår!
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Mindeord

Overlærer A. K. Jørgensen, årgang 1913, er død. Han var en 
god klassekammerat. Han kom allerede 1/8 1910 til Holbæk 
og var ansat der til han afgik på grund af alder 1960. Han 
havde sit virke i eksamensklaserne. Dansk, historie og natur
historie var hans fag, og han var en anset lærer. Han havde 
stor interesse for samfundsspørgsmål, og var en lang år
række medlem af Holbæk byråd. Kollegialt betød han meget 
og var en overgang kredsformand i lærerforeningen og for
mand for fælleslærerrådet. I mange år var han også for
mand for Holbæk Amts Venstreblad.

En god og agtet kollega er gået bort. Hans kammerater vil 
mindes ham med tak. Red

Udgående pil i Aime, Nordsjælland.
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Rektor cand, theol. Holger Melson. 
F. 16/11 1916 i Vejle. Cand, theol. 
1942, hjælpepræst i Dover ved Ry. 
Vikar på Ranum Sem. Odense Sem. 
1945, seminarierektor 1964.

Dimissionstale
19- juni 1968

Det er mig en stor glæde, på seminariets vegne, at kunne 
ønske Dem til lykke i dag, hvor De får overdraget det offi
cielle bevis på, at De er kvalificeret til at blive lærere i den 
danske folkeskole. Selv om ordet kald vel ikke siger unge 
mennesker så meget i dag, er det min overbevisning, at man
ge af Dem har valgt læreruddannelsen, fordi De føler Dem 
draget af tanken om at blive lærere for børn. Selvfølgelig 
gives der mange forskellige motiver til at ville være lærer, 
ligesom interessen for selve uddannelsens enkelte områder 
givetvis varierer stærkt fra studerende til studerende. For 
nogle står det faglige i centrum, for andre det pædagogisk
psykologiske, men også det metodiske kan for nogle stå som 
det helt afgørende i en læreruddannelse. Ofte hænger den 
forskellige interesse i øvrigt sammen med evnernes art og 
karakter hos den enkelte studerende. Også for dette hold af 
nybagte lærere må vi konstatere, at flere har koncentreret sig 
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om det, der havde deres interesse og ladet det øvrige hvile 
mere i periferien. Det har vel altid været sådan, at man har 
gjort mest ved det, der interesserede, men det er nok mere 
udpræget nu end før. I dag taler man ikke blot om motiva
tion i forbindelse med børns indlæring, men også studerende 
stiller på forskellig måde krav om at være motiveret for un
dervisningen og få en klar begrundelse for meningen med 
netop at beskæftige sig med det bestemte stof. Og det er jo 
karakteristisk for hele debatten om uddannelsen, at den stu
derende er tilbøjelig til fra netop sine specielle interesser og 
evner at ville afgøre, hvad der egentlig bør høre med til en 
uddannelse eller ej. Selv om jeg stærkt vil advare Dem mod 
at nedvurdere Deres egen uddannelse efter 54-loven, så er 
der ingen tvivl om, at ændringer her er påkrævede, og at der 
er mangt og meget, der trænger til revision. Nu håber vi så 
blot, at den nye lov kan leve op til de forventninger, der for
lods stilles til den.

Vi kan da også konstatere, at Deres klasser har haft et 
klart blik for manglerne i uddannelsen og iøvrigt været med 
i drøftelserne om disse spørgsmål. Selv om vi ikke på semi
nariet har haft et egentligt studenteroprør i år, har det nok 
kunnet mærkes, at lysten og trangen til debat om uddannel
sesproblemerne har været stærkere end tidligere. Og det 
vurderer jeg som noget meget positivt, så længe og så vidt 
det sker ud fra en levende og oprigtig interesse for sagen, 
og ikke blot er et udslag af den udbredte og efter min me
ning ofte overfladiske lyst til at kassere alt, blot fordi det er 
gammelt eller traditionelt. Man kan ofte forbløffes over og 
beklage, hvor vor tid er en uhistorisk tid uden sans og for
ståelse for kontinuitet og tradition, rodfæstethed og sammen
hæng. Diskussionen og debatten har vist aldrig været så le
vende og aktiv på seminariet som i år, og også vi har erfa
ret, at problemerne omkring det repræsentative demokrati 
er store. Også vi har mærket dønningerne fra universiteter
ne, når det drejer sig om forholdet mellem de studerendes 
råd og de menige studerende. Jeg mener, at det er af umå
delig betydning, at kommunikationsproblemerne løses, så de 
studerendes råd virkelig taler på de studerendes vegne og 
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kan forhandle og handle med klar rygdækning fra de stu
derendes side. Det er en naturlig ting, at De som studerende 
ønsker medbestemmelse angående Deres egen uddannelse, 
men det forudsætter, for at kunne fungere i praksis, det re
præsentative demokrati. Man må inderligt ønske, at de stu
derende vil vise sig så modne, at de kan løse disse problemer 
på tilfredsstillende måde. Når vi ikke på seminariet har haft 
et egentligt oprør i år, skyldes det uden tvivl ikke, at vore 
studerende er mere tilbageholdende eller i øvrigt synderligt 
anderledes end universiteternes og andre læreanstalters stu
derende, men årsagen er nok at finde i læreruddannelsens 
både fastere og friere form, i de gennemgående bedre ydre 
forhold for de studerende på vore seminarier, i den lettere 
adgang til at drøfte tingene de studerende, lærere og ledelse 
imellem, og så måske også, at de lærerstuderende vist gen
nemgående ikke er så venstreorienterede i deres politiske 
indstilling som visse andre studerende unge.

Jeg ønsker Dem alle til lykke med dagen, til lykke med de 
muligheder, der vil stå Dem åbne. Selv om forholdene tyde
ligt er ændrede, og det ikke er så let mere for vore dimitten
der at få netop det embede i folkeskolen, De kunne ønske 
Dem - mange af Dem har personlig erfaret, at situationen i 
den henseende er blevet en anden - så er der brug for Dem 
alle, og jeg håber inderligt, at De må være i stand til at gøre 
fyldest der, hvor De får Deres livsgerning. Og samtidig skal 
der lyde en tak til alle 3 klasser for godt samarbejde, tillid 
og loyalitet over for seminarie og mig personlig. Man har 
som lærer befundet sig godt sammen med Dem. De har som 
sagt været kritiske, men ud fra en positiv indstilling til se
minariet og Deres uddannelse. Det er derfor med fortrøst
ning, seminariet i dag dimitterer Dem, overgiver Dem til 
den folkeskole, der for de fleste af Dem vil blive Deres 
fremtidige arbejdsplads.

Jeg har ved anden lejlighed kaldt læreruddannelsen for 
en nøgleuddannelse i vort samfund. Der er for mig ingen 
tvivl om, hvilken stor opgave lærerne har i dette moderne 
samfund. Vor højt udviklede kultur kan kun opretholdes, 
så længe der er mænd og kvinder nok, der ønsker at udøve 
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lærergerning. Det anerkendes ikke altid af offentligheden, 
men det er uomtvisteligt.

Men det er også indlysende, at der stilles store krav til det 
menneske, der skal være opgaven voksen. Det er en ulykke, 
hvis det ikke lykkes ham at udvikle de muligheder, han rum
mer, men i stedet stivner i det engang tillærte og accep
terede. En lærer har måske mere end andre brug for at være 
åndelig levende og åben. Han må være et vågent, modent 
menneske, der følger med, så godt han formår, i sin tids 
åndelige liv. Han må have noget at tære på af kundskaber, 
trosholdning, moralsk holdning og evne til at lade sig enga
gere og gribes af ting, der er det værd. Man må i dag vide 
meget for blot tilnærmelsesvis at nå til en forståelse af de 
komplicerede forhold, hvorunder vi lever. Her gælder det 
om at kunne gennemskue sammenhængen, ikke at lade sig 
forvirre af det tilsyneladende uoverskuelige virvar af kends
gerninger, der foreligger; kun den ordnede viden er frugt
bar. Det er kun en lille brøkdel af den menneskelige viden, 
den enkelte lærer selv formår at bearbejde åndeligt; derfor 
afhænger alt af det rigtige udvalg, han foretager. Men hvor
dan finder den enkelte ud af, hvad der er væsentligt og 
cenralt? Det kan videnskaben jo ikke hjælpe os med. Det 
drejer sig her om en afgørelse af værdiernes rangordning, 
en afgørelse, som i sidste instans hviler på samvittigheden, 
på den personlige trosafgørelse, på den enkeltes eget valg, 
på hans livsanskuelse eller livssyn. Men uden denne afgø
relse famler man i blinde eller drukner i den kaleidoskopi
ske forvirring.

Åndelig spændvidde og koncentration om det væsentlige 
hører sammen. Derfor er det så vigtigt, at nå frem til en ån
delig grundholdning, hvorudfra man kan prøve at overskue 
og vælge, derfor er det så vigtigt som lærer selv at være et 
levende menneske med respekt og forståelse for alt, der er af 
ånd. Lad mig her nævne nogle synspunkter, der formodent
lig spiller en ikke ringe rolle. Det er af afgørende betydning 
at sige ja til sin egen tid og at have tro på fremtiden. Her ei
der nok en fare for, at mange lærere ligesom andre af angst 
for den uoverskuelige og hurtige udvikling bliver hængende 
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fast ved samfundstilstande, som de var i går, og bevarer et 
syn på ungdommen som ikke svarer til virkeligheden af i 
dag. Det er ganske vist rigtigt, at opdragelsen i vor tid tak
ket være opløsningen af gamle normer og traditioner er ble
vet vanskelig, formodentlig meget sværere end før, men det 
skulle jo ikke bare være en byrde, men kunne og burde også 
være en spore for os som opdragere. Dett er og bliver jo vor 
tid, hvad enten vi kan lide det eller ej, og kun i den kan vi 
leve og virke. Vi kan og må ikke drømme os bort fra den, 
men skal tværtimod tage imod de udfordringer, der ligger 
til os. Alt, hvad vi gør eller undlader at gøre, er usvigelig 
med til at forandre tingene, til at gøre dem bedre eller dår
ligere, ingen situation, selv om den ser nok så håbløs ud, er 
uforanderlig. Derfor er pessimismen den mest ufrugtbare 
holdning, en lærer og opdrager kan have. Han må forsage 
den og al dens væsen og kæmpe imod den af al sin magt. 
Hans arbejde kan kun lykkes i en atmosfære af optimisme, 
tro og håb; derfor er det så vigtigt, at hans sind bliver ved 
at være ungt og åbent.

Og her vil jeg nævne 3 områder, der kan være med til at 
holde en lærer vågen og levende: interessen for barnet, for 
stoffet og for metoden.

En ægte interesse for børn holder en lærer levende. Man 
lærer forskellige børn at kende, man opdager stadig nye si
der hos dem, man ser, hvad der i årenes løb kommer ud af 
dem. Ingen situation gentager sig, kun for et overfladisk blik 
synes en skoleklasse ens. Hvert alderstrin har sine proble
mer, hver generation et nyt ansigt. Denne mangfoldighed 
kan holde en lærer vågen. Børnene kalder jo på hans ind
følingsevne og forståelse og tvinger ham til aldrig at slå sig 
til tåls med sin eengang erhvervede psykologiske og pæda
gogiske viden, men til stadig at videreuddanne sig og føre 
sin viden a jour.

Også interessen for stoffet kan være en kilde til åndelig 
aktivitet. Kundskabsstoffet vokser og vokser, allerede bør
nene hører og læser en mængde forskelligt. Læreren må sta
dig følge med rent fagligt for at kunne besvare deres spørgs
mål, og forklare de svære ting på en så enkel måde som mu
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ligt. Det er en vældig udfordring til alle lærere, en udfor
dring, ingen lærer kan afvise, hvis han ikke vil se tiden løbe 
forbi sig og sig selv ladt tilbage uden betydning for og ind
flydelse på udviklingen. Men det mest fængslende er vel nok 
ikke selve kundskabsstoffet, men arbejdet på at se sammen
hængen og forbindelser mellem alle de isolerede kundskaber 
og facts, vi stilles overfor.

De største pædagogiske muligheder kommer dog nok af 
interessen for metoden. Hvordan når jeg ind til børnene? 
Hvad skal man gøre, for at den viden, man stiller børnene 
overfor, kan blive bearbejdet og tilegnet? Hvordan får jeg- 
vakt deres selvtillid, fællesskabsfølelse og ansvarsfølelse. 
Det er ved arbejdet med disse problemer, en lærer udvikler 
sig selv. Man må udforske de betingelser, under hvilke de 
pædagogiske mål nås, man må overveje, hvordan almene 
regler lader sig anvende i de konkrete tilfælde. Hvert barn 
har sit eget præg og må behandles individuelt, også forhol
dene skifter ustandselig. Den, der har dette for øje, vil for
søge at undgå ensretningen og virkelig prøve at behandle 
hvert barn efter dets egne forudsætninger og natur. Men 
alt for ofte forsynder man sig mod dette og går den lette 
vej, standardvejen, og alt for ofte mangler den humor, den 
ro og sympati, der er uundværlig i enhver lærergerning. 
Man må være opfindsom for at lokke det bedste ud af bør
nene, man må være tålmodig og udstråle tillid, så opstår 
den frugtbare atmosfære, hvor også særprægede børn kan 
trives og udvikles og undgå at blive det, vi så let kalder 
vanskelige. Men en forudsætning for, at man kan vokse med 
opgaven, er at man også her stadig videreuddanne!' sig. Man 
må lære det teoretiske grundlag for det pædagogiske arbejde 
bedre at kende, og man må have overblik over opdragelsens 
betydning i hele vor kultur og vort samfund. Man må prøve 
at følge med i ikke blot pædagogik og psykologi, men også i 
sociologi, nyere historie, grundlaget for økonomi og politik 
o.s.v. Det kræver uendelig meget af en lærer og kan kun 
gennemføres, hvis man har tid og kræfter og orden i sin 
egen tilværelse og virkelig forstår, hvor livsvigtigt det er.

Men endnu en vigtig faktor vil jeg fremhæve; jeg tænker 
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på fællesskabet med ligesindede. Den, der står alene, bliver 
tidlig træt og resignerert. En lærer har særlig brug for at 
omgås venner og at være medarbejder i et større fællesskab, 
hvis han vil undgå den truende isolering med alle dens uhel
dige følger. Jeg sigter ikke her til medlemsskab af Danmarks 
Lærerforening, men til den hjælp, man kan få af kolleger, 
hvor man gensidig kan støtte og inspirere hinanden, ud
veksle erfaringer og holde den pædagogiske gejst vågen og 
levende. Det kan en ren interessesammenslutning ikke yde, 
hvor vigtig den i øvrigt er af andre gode grunde.

Til slut har jeg lyst til at nævne noget, der ganske vist let 
kan misforstås, men forhåbentlig også forstås rigtigt: det er 
meget vigtigt, at en lærer aldrig identificerer sig med sin 
rolle, at han først og fremmest er et helt menneske, og ikke 
blot lærer. Han må aldrig gå totalt op i sin gerning, men 
give sig tid til selv at lære og at leve. Han skal også reali
stisk vurdere grænserne for sine egne virkemuligheder. Han 
skal vide, at han altid kun er på vejen, han må indrømme 
sin egen utilstrækkelighed og lære at leve med den uden at 
give op eller fortvivle. Og fremfor alt gælder det om at se 
virkeligheden, som den er med alle dens mangler og farer, 
men samtidig af alle kræfter søge at vende denne udvikling 
til det gode efter sin samvittighed og tro. Den, der ser op
dragelsen i det lys, vil ikke kun føle den som et byrdefuldt 
arbejde, men også som et privilegium og en anledning til 
selv at blive mere moden, mere dygtig og mere menneskelig.

Med disse ord ønsker jeg Dem endnu engang lykke og 
velsignelse over Deres fremtidige lærergerning.

Holger Melson
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Per Mogens Hansen, rektor v. ]on- 
strup Seminar. F. H4 1918. Lærer
eksamen Odense Seminarium 1941. 
Artium, forsk, kursus. Mag. art. 1948 
i sml. litteraturhistorie. Ans. i Gen
tofte - Emdrupborg og Blågård Se
minarium. Rektor ved Odense Sem. 
1954-64. Rektor ved Jonstrup Sem. 
1964.

Om voksenundervisning

Seminarierektor Per Mogens Hansens foredrag ved elevsam
menkomsten i referat ved red.

Af den meget nye litteratur om emnet anbefalede rektor 
Knud Bruun-Rasmussens bog fra 1953 »Hvorledes skal jeg 
undervise børn og voksne« og Jørgen Bøghs og Holger 
Knudsens bog fra 1958 om voksenundervisning, ikke mindst 
den sidste. Ud over dem må man søge til tidsskriftartikler 
f. eks. af seminarieforstander Georg Christensen.

Den klare, eksakte indlæring, især i dansk, regning og 
skrivning har sin plads i børneskolens tidlige år, mens videre 
gående humaniora hører hjemme i voksenundervisningen. 
Helt har Novrup vel ikke ret, når han siger: Børn og unge 
kan simpelthen ikke få noget ud af historie, samfundskund
skab og literatur. Alle disse områder kræver voksen erfaring 
for at kunne tilegnes«, men det må erkendes, at man må 
nøjes med at give børnene så mange elementer som muligt 
til senere syntese.
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ÆNDRINGER I
SYNET PÅ UNDERVISNINGENS FORM

Den ældre undervisning byggede i alt væsentligt på lektie- 
læsnings- og overhøringsprincippet. Den havde et fast pen
sum, der gav et kompleks af viden, en baggrund for den 
almindelig dannelse. Det gav en fasthed fra generation til 
generation, som i og for sig ikke var af det onde, men hvis 
værdi var afhængig af mulighederne for aktivitet i den dag
lige undervisning.

Faren ved den lå i metodikken, hvis den kun formede sig 
som »overhøring i lektie« og »given ny lektie for«. Det kunne 
fremkalde det, som Edvard Lehmann kalder »den travle 
passivitet«, men behøvede ikke at gøre det, hvis læreren 
gennemgik den nye lektie og prøvede at bringe sine elever 
i direkte forhold til tingene.

Det, der rent metodisk sættes i stedet for lektielæsnings 
princippet har forskellig ytringsmåde, men princippet er 
overalt det, at man ønsker at arbejde med et stof i stedet 
for at lære en bog. Man trækker et karakteristisk emne ud 
af stoffet eller nyindfører det, og gør det til genstand for et 
dybere studium, eventuelt udstykket i individuelle opgaver.

Man sigter mod metodiske arbejdsvaner, mens indlærin
gen skydes i baggrunden, i forventning om større interesse 
og aktivitet om det begrænsede emne.

Naturfagsundervisningens induktive metode: at gå ud fra 
en konkret og begrænset genstand, spores også i de humani
stiske fag. Man har det samme krav om at gå ud fra en 
direkte iagttagelse af en historisk eller litterær tekst eller et 
billede, og ved hjælp af bøger og andre hjælpekilder belyse 
det centrale problem i tekst eller billede.

I humaniora som i naturfag er metoden den nøgle, der 
skal gøre det muligt at løse de givne problemer. Lærerens 
opgave bliver bl. a. at forme dette instrument efter de for
håndenværende forhold, således at eleven ved metodens 
hjælp kan stille spørgsmål til den tekst, han arbejder med.

Hovedspørgsmålet er givet i lærerens opgave, men meto
den giver eleven mulighed for selv at stille yderligere spørgs
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mål, og omkring dem udkrystalliserer svarene sig. Eleven 
bliver ført til iagttagelse, undersøgelse og bedre tilegnelse og 
fordybelse, selv om hverken lærer eller elev bør regne med 
»at trænge til bunds« i opgaven.

Naturligvis er det vigtigt, at opgaverne er karakteristiske 
både for faget og metoden.

Det karakteristiske for tidens valg af undervisningsmetode 
er, at eksemplerne har erstattet encyklopædien.

Da læreren stiller opgaverne, er det nødvendigt, at han 
har en sikker faglig viden.

Men den faglige metode er kun et middel. Afgørende er 
den pædagogiske metode. Det egentlige er noget subjektivt: 
den personlige oplevelse af noget værdifuldt og væsentligt, 
som eleven opnår, når han trænger ind i forståelsen af et 
åndeligt indhold og dets udtryk. Det er grundlaget for alt 
virkeligt studium, en kilde til tilfredshed, fordi det bekræf
ter noget, der har ligget uforløst i én, et møde med tingenes 
væsen.

Det får studerende til at yde store indsatser uden at skele 
til deres praktiske værdi.

De humanistiske fag rummer det menneskelige i dets for
skellige former, og både forstand og følelse har deres plads 
i al voksenundervisning, så sandt hele vor opfattelse af til
værelsen er bestemt af vore følelser og deres toning af vor 
opfattelse af livet.

Forståelsen af det studerede må rumme en oplevelse. Der
for har netop de kunstnerisk betonede fag: musik, maleri, 
dramatik og litteratur særlige chancer.

FORSKELLIGE MULIGHEDER

Elevforedrag. De kan varieres på mange måder.
En farlig metode: Direkte orientering af det øvrige hold. 

Som regel vil kammeratforedrag kede det øvrige hold, navn
lig da de har en udtalt tilbøjelighed til at blive for lange. 
Eleven har overtaget lærerens svaghed for lange monologer, 
men uden hans faglige forudsætninger.
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I litteratur kan man gøre det ved at opdele et værk i en 
række småforedrag. De kan føre til konsultation af faglig 
litteratur omkring emnet, og derved måske til nye syns
punkter og team-vork mellem lærer og elever.

Men ellers må det være et hovedsynspunkt, at både hold 
og foredragsholder sætter sig ind i hele stoffet, således, at 
han blot er den, der ved mest. Endelig spiller naturligvis 
for vordende lærere foredragets ydre form en betydelig rolle.

Foredraget kan være akademisk uden afbrydelser, det kan 
være i dagligstueform med afbrydelser, og det kan være i 
katekiserende form med livlig udveksling af spørgsmål og 
svar.

Væsentligt er det, at der bliver anledning til debat. Faglig 
diskussion udløser blandt voksne samarbejdets vældige 
kræfter. Vi udfører ofte mere og bedre arbejde, når vi ar
bejder sammen.

Men det er en vanskelig og langsom proces at få et hold 
til at blive en ivrig debatterende gruppe, der samler sig om 
opgaven. Enkelte dominerer, og det er svært at drage alle 
ind i samarbejdet; men lykkes det, kan det give stor til
fredsstillelse.

En mellemform er foredrag om emner, som forskellige 
forfattere har fremsat divergerende meninger om. Hver fo
redragsholder bør kun kende »sin« forfatters synspunkt, og 
debatten kan da drage de øvrige elever ind med deres me
ninger.

Som eksempler nævnte rektor i grammatik opfattelsen af 
ordet »der« hos Jens Byskov i »Danske Studier« 1912, hos 
Erik Oxenvad i »Festskrift til Verner Dahlerup« 1934 og 
hos Otto Jespersen i »In memoriam Kr. Sandfeld« 1943.

I litteratur kunne man f. eks. bruge overbibliotekar H. 
Topsøe Jensens og professor Hans Brix’s teorier omkring 
H. C. Andersens første større selvbiografi »Levnedsbogen«.

I andre fag f. eks. kristendomskundskab og historie eller 
problemlitteratur, kunne man arrangere en regulær debat 
med ordstyrer og indledere.
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Hertil egner sig f. eks.:
Om Grev Trolle i »Den gamle Præst« er berettiget til at 
tage sit liv eller ikke, 
om arvesynden er en realitet eller ikke,
om Danmark bør være medlem af Atlantpagten eller ikke. 

Med en indleder for hver sit synspunkt.
Denne arbejdsmetode stiller overordentlig store krav til 

lærerens evne til at tilrettelægge stoffet og til at have over
blik over det.

STOFVALG OG STOFFETS BEHANDLING

Det er vigtigt, at det stof, som læreren har mødt på universi
tet eller ved egne studier projiceres ned på det plan, hvor 
den pågældende undervisning skal foregå.

Det er omtrent samme proces som, når lærebøger i histo
rie skrives om det samme stof for de forskellige undervis
ningstrin.

Lærerens opgave er at finde stoffet, at projicere det og at 
lede en debat, der ofte kan være vanskelig, fordi nogle af 
deltagerne er blevet specialister og andre individualister, der 
glider ind på irrelevante spor. Opgaven er mere at ægge 
eleverne til at spørge, end at spørge selv. Han må skære af 
uden at såre, må kunne modstå fristelsen til at brænde slut
resultatet for tidligt af.

Det kræver viden, opfindsomhed og pædagogisk sans at 
finde frem til de rigtige opgaver, og frem for alt at stille 
dem rigtigt, at afgrænse dem. Et emne som »H. C. Ander
sen« er umuligt, fordi det er bundløst. Bedre ville »Selv
biografiske elementer i »Den grimme Ælling«, »Stilelemen
ter i Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans døtre« 
eller »Kompositionen i ’Klokken’« være.

Af andre eksempler på opgaver for voksne elever kan 
nævnes:

Forklar etymologisk så mange ord som muligt for 
»kvinde«.
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Redegør for de synspunkter, Aage Hansen i sin bog »Sæt
ningen og dens led« side 1-20, fremsætter angående 
studiet af dansk i vore skoler og fremsæt egne syns
punkter.

»Vikingetidens sproglige følger i det fremmede« belyst ud 
fra Peter Skautrup »Det danske sprogs historie« side 
95-106.

Hvad var grunduenigheden mellem Kr. Mikkelsen og H. 
G. Wiwel?

»Holbergs syn på sine første digteriske perioder« belyst 
ud fra »Den første Epistel«.

Carl Roos’, Hans Brix’ og Frederik Nielsens forord til 
Hans Egede Schacks »Phantasterne« sammenlignes og 
vurderes.

En sammenligning mellem Henrik Pontoppidans »Hans 
og Trine« og Bjørnsons »Synnøve Solbakken« med sær
ligt henblik skildringen af bønderne.

Kompositionen i Martin A. Hansens novelle »Påskeklok
ken« i samlingen »Tornebusken« 1946.

Gennemgå Herman Bangs fortællinger »Irene Holm« og 
»Frøkenen« og prøv at finde frem til digterens men
neskelige holdning til titelpersonerne.

Også skriftlige opgaver er en fortrinlig metodisk løsning af 
det faglige samlivs problemer, og det vil for visse elevtyper 
være den bedste udfoldelsesform, mens de for andre hæm
mer og standser. Lejlighedsvis kan også gruppeundervisnin
gen anvendes, men den rimeligste af alle undervisningsfor
mer er på en måde lærerens forelæsning. Han er i kraft af 
sin uddannelse den, der ved mest og den, der kan og skal 
give mest.

LÆRERENS GERNING
Den inspirerede lærer, der grebet af stoffet giver en leven
de fremstilling, kan give sine elever en værdifuld oplevelse, 
men det centrale i al undervisning er udvikling og fremme 
af modenhed gennem fagene.

Leksikalsk viden i sig selv giver ikke almendannelse. Den 
er frugten af personlig tilegnelse og vurdering.
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Eleverne må altid føle, at undervisningen har personlig 
betydning for dem. Der er en tilfredsstillelse i det selv
stændige åndelige arbejde og i den skabende aktivitet, når 
man realiserer et stykke sjælsindhold i tegning, dramatik 
eller musik.

Derved kan undervisningen nå ned til de dybeste kilder 
i sindet og få dem til at springe eller udtørre dem.

Det giver ansvar.
Det personlige engagement må blive lærerens egentlige 

arbejdsmål. Ikke, hvad der kommer ind i eleverne, men 
hvad der kommer ud af dem. Det er noget centralt i lærerens 
ydmyge og storslåede gerning.

Læreren må være begavet, flittig ordentlig, omhyggelig, 
fantasirig, kunstnerisk begavet, ydmyg, myndig nænsom, 
kort sagt et menneske, der kan bruges. Men netop, hvis lære
ren er således, vil han ikke mene, at han slår til.

Han vil stadig overveje, om han gør det godt nok, og un
der denne selvprøvelse vil han efterhånden nå frem til no
get, han kan gå ind for. Han vil være på vej til at blive en 
værdifuld lærer.

Det betyder ikke, at eleverne skal formes efter lærerens 
personlighed. Forholdet mellem lærer og elev er primært et 
nøgternt forhold. Det er et samfundsanliggende, et møde 
mellem den kundskabsgivende og den kundskabsmodtagen
de. Derfor kan læreren godt have mulighed for gennem sam- 
værhedstone- og ånd fremme menneskelige værdier, han 
sætter højt.

Men hvad er så de idealer, der søges fremmet?
Det er måske først og fremmest evne til samarbejde, an

svarsbevidsthed over for de opgaver, der stilles, initiativ og 
selvstændighed i løsningen af dem, fordomsfri indstilling 
over for andre og respekt for alle former for liv.

Sådant trives kun i frihed og tillid.
Kærnen i det hele er og bliver lærerens personlighed. Sko

lens standard bestemmes af lærerkræfternes kvalitet.
Derfor har læreruddannelsen været et meget væsentligt 

spørgsmål lige fra den første begyndelse i Tønder 1752 og 
til den nyeste seminarielov af 1966.
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Arne Schmidt. F. 1928. - Student 
1951, cand, theol. 1957. Sognepræst 
Avernakø 1957-61. Sognepræst Her- 
ringe-Gestelev 1961-65, timelærer v. 
Odense Sem. 1964, ansat 1965. Udg.: 
L. P. Larsens teologi og missions
syn. (Prisopgave).

TEOLOGIEN I DAG
og skolens religionsundervisning

Det store problem i protestantisk teologi i disse år - måske 
det største - er problemet omkring afmytologiseringen, hvis 
førende navn er den tyske professor Rudolf Bultmann.

Hans — og hans meningsfællers - udgangspunkt er dette, 
at kristendommen er blevet til i en tid med et ganske bestemt 
verdensbillede og historiesyn. Man forestillede sig verden 
delt op i tre etager: himmel, jord og helvede; man forestil
lede sig Gud som en person, der bor i himlen; man troede 
på overnaturlige kræfter, der griber ind i tingenes forløb 
gennem undere, og man var overbevist om, at Satan og hans 
hær, dæmonerne, er grunden til alt ondt.

Disse forestillinger er der ingen, der har mere, siger Bult- 
man, de kan ikke opretholdes. Det var oldtidens verdensbil
lede, og det er for stedse forladt. Det moderne menneskes 
tænkning bliver formet ud fra naturvidenskaben, man an
vender tekniske midler og ingen regner med indgriben af 
overnaturlige magter. - Kristendommen benyttede datidens 
verdensbillede, naturligvis. Men den er ikke identisk med 
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dette verdensbillede. Hvis vi ikke forstår det, så vi løser kri
stendommen fra oldtidens verdensbillede, så må også kri
stendommen forkastes. Vil man bevare det kristne budskab, 
det eviggyldige i evangeliet, så må det tidsbestemte skilles 
ud. Altså myten må fjernes, eller bedre: den må fortolkes.

I dette er der næppe noget nyt, de fleste har vel, mere el
ler mindre klart gennemtænkt, fundet frem til noget i den 
retning. Men nu går afmytologiseringsteologerne videre. De 
siger, at vi kan ikke standse ved disse ydre ting, thi selv ved 
forkyndelsen af de mest centrale tanker, ja netop der, benyt
tede man datidens mytesprog. Jesus skildres i mytesprog 
som gudssøn i metafysisk forstand, som et præeksistent him
melsk væsen, som for vor forløsnings skyld blev menneske 
ved jomfrufødsel, som døde, opstod og for til himmels. Alt 
dette og meget mere er myter, formet som de er på grund af 
datidens verdensbillede. Hvis vi opfatter dem som historiske 
begivenheder, så binder vi dem til et verdenbillede, der ikke 
kan opretholdes. Forkastes verdensbilledet - og det gør det 
jo - så må også de begivenheder, der kun passer ind i det 
billede, forkastes.

Man ser det, hvis man tager et eksempel: Jesus delte med 
sin tid forestillingen om historiens forløb, de ventede guds
rigets komme i den nærmeste fremtid. Men verden består jo 
stadigvæk og historien går videre. Historiens forløb har altså 
modbevist mytologien. Hvis Jesu forkyndelse var bundet til 
datidens verdensbillede og historiesyn, så ville den være 
uden betydning for vor tid. Men sådan forholder det sig 
ikke. Når man fjerner, eller tolker, det mytiske, så finder 
man ind til, hvad Jesus egentlig ville sige. Når Jesus talte 
om den sidste time, betød det for ham Nuet, at øjeblikket 
bestandig er menneskets sidste time.

På lignende måde forholder det sig med Jesu opstandelse: 
den må ikke forstås som et naturbrydende mirakel, som så
dan er den »kun« myte. Men den er forkyndelse af Jesu kors, 
nemlig sådan forstået, at opstandelsestroen er udtryk for, 
at man overtager Kristi kors som sit eget og lader sig kors
fæste med Kristus. Og at lade sig korsfæste med Kristus vil 
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sige at træde ind i det liv, hvor man prisgiver al stræben ef
ter sikkerhed, også stræben efter egen frelse.

Det bør endvidere nævnes, at den måde, hvorpå man - 
efter Bultmanns mening - når frem til den rette forståelse 
af de bibelske tekster, er at benytte eksistensfilosofiens spør
gemetode: hvorledes bliver den menneskelige eksistens for
stået i Bibelen? Herved opdager man da, at mennesket ses 
som fortabt, dvs. som den, der ikke selv er i stand til at 
tage skridtet fra den uegentlige til den egentlige eksistens. 
Evangeliets gave bliver da, at muliggøre den egentlige 
eksistens.

Lad nu disse bemærkninger, trods al deres kortfattethed, 
være nok i denne forbindelse til orientering om et emne af 
så stor betydning for kristendomsforståelsen i dag, at det 
på en eller anden måde må tages op til overvejelse i skolens 
religionsundervisning. Det kan godt være, at en hel del af 
det nævnte forekommer uacceptabelt og uklart. Det kan ofte 
være svært at få hold på og fremstille eksistensfilosofien og 
eksistensteologien. Men det må dog ganske utvivlsomt siges, 
at eksistensfilosofiens tale om menneskets frihed og ansvar, 
at enhver interesse i problemet først er sand, når den er be
grundet i den enkeltes eksistens, har betydet en vældig be
frielse i en tid, da materialistisk verdensanskuelse og psyko
logi truer med at fratage mennesket dets frihed og værdig
hed. Og ligeledes har det for teologien været en vældig in
spiration at se, at Jesu forkyndelse af Gud ikke er en abstrakt 
tale om Gud og hans egenskaber, men af Gud og mennesket, 
at vi kun kender Gud, som den, der handler med mennesket. 
Og at mennesket kun kan kende Gud ved at have et forhold 
til ham; at man aldrig kan stille sig som tilskuer.

Men tilbage til afmytologiseringen: hvordan skal man 
stille sig til den? hvor langt kan man følge med? Og hvis 
man mere eller mindre accepterer den: hvordan så føre pro
blemet ind i skolens religionsundervisning?

Med hensyn til det første: hvordan man skal stille sig til 
problemet, så har jo alle erkendt nødvendigheden af nogen 
afmytologisering. Ingen opfatter mere skabelsesberetninger- 
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ne mere bogstaveligt, som historiske. Hvorvidt man har gjort 
det i tidligere slægtled i vor del af verden, er en sag for sig. 
De gamle jøder, der redigerede Mosebøgerne gjorde det i 
hvert fald ikke, så havde de ikke overleveret os to modstri
dende beretninger. De har ikke ment, at disse ville sige, 
hvordan Gud skabte, men at han gjorde det. Bibelen er 
egentlig selv en første vejleder til afmytologisering. For 
hvad her er nævnt for det gamle testamentes vedkommende, 
kan let eksemplificeres for det nye testamentes. Det er virke
lig ikke først det 18. århundredes skarpsindige hjerner, der 
har opdaget, at beretningerne om Jesu afstamning og fødsel 
ikke kan tages bogstaveligt. Beretningerne selv viser, at det 
ikke har været forfatternes mening.

Det er i det hele tage et spørgsmål, om det ikke er den 
vesteuropæiske verdens noget firkantede tankegang, der har 
skabt hele denne problematik. Man har stillet det op, som 
om kun den beretning, der kan legitimere sig historisk eller 
naturvidenskabelig, kan være sand. Man har ikke været op
mærksom på den uhyre begrænsning, der ligger heri, hvor 
mange sandheder, der så ikke kunne være »sande«. H. C. 
Andersens historie om Kejserens nye klæder er ikke sand i 
historisk forstand, nemlig hvis man vil spørge om tid og sted 
for begivenheden. Alligevel er den sand. På samme måde
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med Jesu lignelser; de kan ikke indrulleres blandt historiske 
eller naturvidenskabelige sandheder. Alligevel er de sande. 
Det er myterne også. Ja det skal nok vise sig, at de største og 
rigeste sandheder kun kan udtrykkes i lignelser og myter. 
Kommer man f. eks. til syndefaldsmyten med historiske eller 
naturvidenskabelige forudsætninger, så er resultatet på for
hånd givet - og arbejdet er kun tidsspilde. Kommer man 
derimod for at spørge, hvad datidens mennesker egentlig 
ville med denne historie, hvilken idé, hvilken sandhed, man 
ville udtrykke, så stiller sagen sig ganske anderledes. Også 
med hensyn til mytens betydning for os i dag.

Altså: det drejer sig egentlig ikke om at afmytologisere, 
fordi vi her har at gøre med ting, som kun kan udtrykkes 
gennem myter. Men det drejer sig om at forstå og fortolke 
myterne.

Det er da, hvad jeg vil fastholde: afmytologiseringens an
liggende er berettiget, er nødvendig, hvis vi skal forstå, hvad 
teksterne egentlig vil sige. - Derimod må jeg melde fra over 
for afmytologiseringens afhængighed af eksistensfilosofien. 
Afmytologiseringsteologi og eksistensteologi har så nogen
lunde være identisk. Det ikke alene behøver ikke at være til
fældet, men det bør det ikke være. Det vil nemlig betyde, at 
fortolkningen bindes til vor tids filosofi, der jo ikke er den 
endegyldige. Det er desuden for snævert kun at spørge om 
det, der angår den menneskelige eksistens. For det kunne 
jo tænkes, at de bibelske tekster også har andet at sige, men 
det afskærer man sig fra at høre.

Og nu disse problemer i skolens religionsundervisning. 
Som nævnt afmytologiserer alle, hvad angår verdensbilledet, 
men ellers har lærerne været nok så tilbageholdende. Det 
kan skyldes en forståelig ængstelse for at bibringe børnene 
unødvendig tvivl og usikkerhed. Eller det kan skyldes mang
lende kendskab til hele problematikken; man kan ikke over
komme at sætte sig ind i det og selv tage stilling. Og de tra
ditionelle bibelhistorier har just ikke været til megen inspi
ration og hjælp i så henseende. Men mon det ikke er på tide, 
at man tager hele denne sag op til grundig gennemtænkning 
til brug for folkeskolen, så man ikke bare tager det op i un
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dervisningen, når man ikke kan slippe for det, men indser, 
at det principielt hører med. Det forekommer mig ikke bare 
ønskeligt, men nødvendigt.

Hvordan man så i de enkelte tilfælde vil gribe sagen an, 
afhænger naturligvis i høj grad af ens stilling til afmytolo
giseringen. Nogle vil kun tale om myte, hvor det er bevist, 
at det historisk eller naturvidenskabeligt ikke kan tages bog
staveligt; andre vil betragte som myter alt, hvad der ikke 
stemmer med erfaring og naturlig erkendelse. Og her kan 
næppe foreskrives noget bestemt. Vil man sige, at dette bli
ver meget usikkert og forvirrende, så må det erkendes, det 
er vore vilkår, dem må skolen dele med kirken. At forlange 
større rettroenhed og bogstavtroskab af folkeskolens lærere 
end af folkekirkens præster kan dog vist ikke være rimeligt.

Skulle man tage enkelte eksempler frem, vil det være na
turligt at tage dem fra det nye testamente, hvor man nok 
møder de største vanskeligheder. - Her må man sikkert først 
gøre sig klart, at mange af underberetningerne, som i tidens 
løb har voldt beydelige vanskeligheder, nemlig helbredel
serne, utvivlsomt er historiske. De er sket, som det jo også

Vild skovbund, Norge.
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ofte fortælles, ved den syges tro. Det drejer sig som regel 
om psykisk betingede lammelser af lemmer eller sanser. An
dre underberetninger derimod vil det være naturligt at for
stå som myter, anskuelige beretninger, der skal forkynde en 
sandhed. Det gælder naturunderne; at opfatte beretningerne 
om Jesus, der stiller stormen på søen eller hans vandring på 
vandet som virkelige begivenheder, vil utvivlsomt være en 
grov misforståelse af beretningernes oprindelige intention. 
De skal forkynde, at Jesus har magt. På samme måde med 
dødeopvækkelserne: her forkyndes så klart og anskueligt, at 
enhver kunne fatte det, at ham, som man forkyndte som den 
opstandne, også havde magt over andres død. Forklarelsen 
på bjerget får sin oprindelige mening, når man ser, at den - 
i mytens form - behandler de kristnes forhold til jødedom
men, til Loven og profeterne: de forsvinder, tilbage bliver 
Jesus alene. Altså samme problem, som Paulus behandler 
teoretisk og uanskueligt og derfor også upædagogisk. Adskil
lige beretninger behandler problemer, som først opstod i 
menighederne efter at hedninger havde sluttet sig til. Men 
sagen er så behandlet og afgjort ved, at en myte eller legen
de er lagt tilbage til Jesu virksomhed, som f. eks. Tempel
skatten og den kanaanæiske kvinde.

Jeg vil gerne meget kraftigt pointere, at udgangspunktet 
for en sådan tolkning ikke er, hvad vi anser for muligt og 
umuligt. Derom ved vi intet, og det ville afskære os fra at 
høre, hvad teksterne vil sige. Men reglen må være: hvad er 
denne beretnings intention? Og da vil det let ses - for nu at 
tage et par tydelige tilfælde - at beretningen om Lazarus’ 
opvækkelse i virkeligheden handler om Jesus som opstandel
sen og livet, og Johannes-evangeliets beretning om bespis
ningen af de fem tusinde handler om nadveren, menighedens 
kultmåltid.

Og endelig lidt om Jesu opstandelse. Også den hævdes at 
være en myte. Dette vil jeg imidlertid afvise af to grunde:

1) Den beskrives som en virkelig i tiden stedfunden begi
venhed, som man kan påkalde mennesker som vidner til. Det 
sker i et af de ældste kristne dokumenter I. Korintherbrev 
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kapitel 15. Her fortælles ikke en myte, men en historisk hæn
delse. Det vil være at øve vold mod teksten at få den til at 
sige andet. Man kan nægte, at sådan noget kan ske, men 
man kan ikke nægte, at teksten siger, at det har fundet sted. 
- Det samme siger evangelierne og Apostlenes gerninger på 
deres måde: indtil påskemorgen var disciplene famlende, 
usikre, skeptiske med hensyn til denne Jesus. De var det, 
mens de vandrede sammen med ham, og de var det end 
mere efter korsfæstelsen, hvis man ikke vil sige, at da var 
de blevet sikre, nemlig på, at det havde været en fejltagelse 
at vente noget af ham. Pludselig og ganske uventet ændrer 
de opfattelse. Og det skyldes en dem selv ganske uventet og 
frygtindgydende begivenhed: de mødte den opstandne. Det 
var Jesu opstandelse, der skabte kristendommen — og ikke 
omvendt. Man kan bare tænke på søndagen: hvorfor be
gyndte man at samles på netop denne dag, upraktisk som det 
var, eftersom den ikke faldt sammen med det øvrige folks 
helligdag? Fordi det var på den dag, det var sket.

2) Evangelierne er helt ubegribelige uden denne begiven
hed. Det var nemlig den, der skabte evangelierne. Og det 
ses tydeligt. Ved fortolkning af utallige beretninger i evan
gelierne vil man, jfr. ovenfor, gang på gang spørge: hvad 
er meningen med denne beretning, hvorfor og til hvad er 
den blevet til? Og svaret vil ofte være: den skal forkynde 
den opstandne. Fordi man havde mødt ham opstanden for
kyndte man, at han havde magt, at han havde forudsagt sin 
lidelse og død og opstandelse. Megen fortolkning er håbløs 
uden denne forståelse. Men når man bygger på opstandelsen 
ved tolkningen af evangeliernes enkeltberetninger, kan man 
givetvis ikke fjerne denne begivenhed uden at hele forståel
sen af evangelierne falder. Forkastes beretningernes forstå
else af Jesu opstandelse som en faktisk begivenhed, rejser 
der sig uoverskuelige vanskeligheder for forståelsen af evan
gelierne og kristendommens tilblivelse.

Skulle en indførelse i de problemer, der her er berørt, væ
re umulig i skolen? Skulle det volde større vanskeligheder i 
skolens ældste klasser, end med anden litteratur, der kræver
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fortolkning? Noget mere problematisk forholder det sig i 
de yngste klasser. Det er utvivlsomt en stor ulykke for hele 
religionsundervisningen, at man overhovedet har faget de 
første tre-fire år i skolen. Men det er vilkårene, og vi må 
sikkert regne med de fortsætter al den stund de, der bestem
mer lever i den naive tro, at religionsundervisning, det er 
bare at fortælle bibelhistorie. Og det er i hvert fald, hvad 
det ikke bør være. Når faget drives fagligt forsvarligt (men 
kan det være muligt i en tid, da det metodisk-pædagogiske 
breder sig? Det drejer sig kun om den rette måde (at fortælle 
det forkerte på?)) så er det et fag, der kræver stor forståelse 
og modenhed.

Men drevet på denne måde stiller faget også meget store 
krav til læreren. Han må være fagligt vel funderet og stadig 
følge med i den teologiske forskning og debat, så han selv 
kan tænke problemerne igennem og tage standpunkt. - For 
så meget er givet for dette fags vedkommende: nogen form 
for bindende fortolkningsregler og -resultater findes ikke og 
det sidste ord med hensyn til kendskab til baggrund for og 
indhold af de bibelske tekster er ikke sagt. Det har oven
stående bemærkninger heller ikke gjort krav på. Kun en kort 
indførelse i problematikken, som den tegner sig i dag.

Arne Schmidt

Bajlseovn ved Helsned strand, Langeland.
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Førstelærer Frode Lund, f. 10/3 1900 
i Rosilde, Vindinge sogn. Fyn. Dim. 
Od. Sem. 1922. Andenlærer i Røn- 
bjerg ved Skive 1922-24. Andenlæ
rer i Ore ved Bogense 1924-31, 
førstelærer i Turup 1931-5S, første
lærer i Skovby, Ærø 1958-66, afske
diget på ventepenge, da skolen blev 
nedlagt 1966.
Årsskriftets populære tegner 
gennem mange år.

Saksisk gård-gavl i Gadeland (nær Neümünster).
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Seminarielekt. Johannes Nielsen. F. 
15U1 1911 i Fraugde. Organisteks
amen 1937. Organist ved Fredens 
Kirke 1944-62. Sang- og musiklæ
rer ved Odense Sem. 1954. Semi 
narielektor 1962.

ÅRET, DER GIK
1968 var året, hvor vi nåede frem til det moderne, det skide
moderne gennembrud.

(Undskyldning bringes herved, alle ører 
med sans for sprogets noblere nuancer 
og som ved tabu-ord sig sammensnører, 

og undskyld, kære stiftsfysikus, men jeg kan ikke finde på 
noget andet). Det var året, hvor ungdommen i nord, syd, 
øst og vest - manipuleret eller af egen drift, gratis eller be
talt med livet - revolterede mod det bestående, etablerede 
sig (ny undskyldning for brug af et belastende ord) som dy
namisk samfundsgruppe, der ikke mere ville nøjes med at 
være lovende, være fremtiden, være god nok etc. Den ville 
være nutiden, ville være fifty-fifty-partner i alle afgørelser 
eller mere end det. Som udtrykt af en af dens egne repræ
sentanter: 1968 var revolutionsåret for de bedsteborgerlige, 
for de unge, året, hvor de blev sig selv bevidste. Bliver det 
nogen sinde herefter rart at sidde på flæsket?

I vort eget lille lorteland (se ovenfor) har vi også været 
med, ingen skal mere komme og sige, at vi hygger os i smug, 
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mens verden brænder omkring os. Alle, som læser aviser 
eller ser fjernsyn, og hvem gør ikke det, er orienteret. Her 
skal beretttes om røg og gnister, der slog ned i vor valhal- 
liske grønnegård.

Jeg mener, her skal først beretttes om det, som kan siges 
at have en eller anden forbindelse med ungdommens bliven 
sig bevidst. Og så må vi begynde med Bo og Søren. Det 
populære provopar gæstede os i begyndelsen af året, hvor de 
gav en helaftensforestilling. Efter en indledning, der skulle 
vise, hvor let den verbale kommunikation af spores i al sin 
utilstrækkelighed, fastslog de, at der også er andre måder at 
meddele sig på. Så tog vi fat på at udtrykke os gennem mi
mik, bevægelse og primitiv dramatiseren. Vi lagde os ned på 
gulvet med alle lemmer strakt i vejret, og mens vi med hæn
der og fødder tolkede dels iboende, dels indgivne impulser, 
slog det mig, at sådan gør også hunde, når de vil indsmigre 
sig hos deres bedste ven, mennesket, eller underkaste sig 
overmægtige artsfæller. Vi regerede i seks timer og blev 
selvfølgelig dygtigere og dygtigere som aftenen skred frem. 
Det kunne nok minde om tidligere generationers selskabs
lege, når man fastholder, at disse ikke havde andre formål 
end de rent underholdende. Det hele blev overhældt med 
beat-musik eller tilsat anden pladekonserves, og da vi til 
sidst var føjelige som rejer i mayonnaise, så at sige berøvet 
følehorn og skjold, så genindførte B. og S. talens brug for 
vort vedkommende. Nu sagde vi, hvad vi skulle. Blundene 
var parat til at gø.

For det skulle jo vise sig, at denne dramatiseren, dramik 
er der nogen der siger, som i sig selv er udmærket, her blot 
skulle blødgøre gemytterne, skubbe individerne på plads i 
konformitetens klaviatur, så mestrene kunne spille på det. 
Først i finalens kadance opklaredes det, hvad løbene og tril
lerne skulle føre til.

Sidst på året kom Søren igen alene. Mens der ved den før
ste session var fuld hus, havde ved denne kun ca. 4 % af 
vore egne studerende ulejliget sig derhen. Spillet var nu gro
vere og mere direkte. Søren var iført fåreskindspels, og her
med skal ikke antydes, at vi mødte en ulv i fåreklæder. Højst
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Det jubilerende forskolehold fra 1944

en sjakal. Han bjæffede og snerrede ad dem, der forsøgte 
at argumentere med ham eller spørge om mål og hensigt, og 
om nogen meningsudveksling var der ikke tale. Han øn
skede det næppe heller. Det var envejskommunikation (så 
smukt kan det siges), der havde til formål a vinde proselyt
ter, at fremme den bevidstblivelse, eller hvad det nu måtte 
hedde. Her er argumenter blot en hindring. Hans tone var 
grov og latrinær, og vi fik trusler til at gå hjem på.

Og så er det, at alle vi, der er ude over den første ung
dom, bringer trediverne i erindring. Nu igen, stønner akti
visterne, det er sgu uudholdeligt at høre på. Jamen det er 
kun en velment advarsel. Vi har oplevet, hvad propaganda 
og massehysteri fører til, hvad førere fører til, og vi tror ikke 
på, at hensigten helliger midlet. Ikke mere. Lav bare sam
fundet og dermed skolen om, men tro dog ikke at hjerne
vask og totalitære metoder er bedre end de parlamentariske, 
hvor ineffektive og mangelfulde disse end kan være. Men 
hvem har nogen sinde villet lytte til tidligere generationers 
erfaringer. Da digteren Thorkild Bjørnvig besøgte os i for
året, talte han om erfaringen, der kun er brugelig efter en 
abstraktionsproces, men som på den anden side bliver til
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Det jubilerende seminariehold fra 1944

fordom, dersom enhver erindring om oplevelsen forsvinder. 
Derfor må den vel så godt som altid tage sig ud som fordom 
for næste generation. I bliver nok klogere, siger man til de 
unge; forhåbentlig ikke, tænker de. Og der står vi.

Vi, unge og ældre, kan dog også mødes i ren harmoni. 
Midt imellem Bo og Søren havde vi på seminariet vor egen 
flower-day, hvor vi blev modtaget fra morgenstunden med 
smil og blomster, og hvor lærerne bar røde, håndgjorte slips, 
forfærdiget af deres kære elever. Det var da skønt. Og så 
kommer vi til det største og vigtigste arrangement i revolu
tionsåret.

Allerede i foråret havde de studerendet fremsat et forslag 
om, at man tog en uge ud af skemaet og i fællesskab drøftede 
emnet demokrati. Der blev nedsat et udvalg bestående af 3 
studerende og 3 lærere, som efter en masse forberedende mø
der og mange henvendelser til foredragsholdere og diskus
sionsindledere kunne præsentere en plan for Demokratiske 
dage sidst i oktober. Man havde skåret ned til 2 dage plus 
et indledende aftenforedrag og en afsluttende fest. Talere og 
indledere var forfatteren Peter P. Rohde, pasor Søren Kra
rup, skoleinspektør Henrik Sidenius, adjunkt Stig Askgård, 
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studenterrådsformand Chr. Nissen og tidligere formand for 
LL, lærer John Boman. Udvalget modtog med beklagelse af
bud fra fhv. kulturminister Hans Sølvhøj og fra dr. Jens 
Kruuse, Nordjyllands trompet. Han deltog aldrig i sligt, fik 
vi at vide.

Men der var jo nok endda. Rohde talte om demokratiets 
forudsætninger: fra Perikles’ første, dristige forsøg til den 
amerikanske forfatning af 1776 og den franske revolution. 
Alexander den Store søgte at skabe en stat, hvori alle natio
naliteter var ligeberettigede. En spire til liberalt styre findes 
i det vestromerske riges adskillelse af den verdslige og den 
åndelige magt, kejser og pave må tage hensyn til hinanden. 
Fra det østromerske rige stammer bolchevismens grundlag, 
den verdslige og den åndelige magt forenet i kejserens (za
rens) person. Det var interessante ind- og udblik, som også 
godtgjorde, at demokratiet har vandret gennem en række 
af revolutioner, og som strejfede de store antidemokratiske 
bevægelser i det 20. århundrede.

Det var aftenforelæsningen. Ved den egentlige åbning af 
arrangementet den følgende dag stillede rektor efter sin vel
komst nogle spørgsmål: Er der i begrebet demokrati en ker
ne, vi kan enes om som definition? Hvordan kan vi opdrage 
til demokrati, hvis vi ikke ved, hvad vi skal lægge i begre
bet? Skal vi gøre det?

Derefter fik Søren Krarup og Henrik Sidenius ordet for 
at indlede dagens emne: Demokrati og opdragelse. I sin bog 
»Demokratisme« har Krarup taget hårdt på nogle af dagens 
og gårsdagens profeter, og her videreførte han sin tanke
gang: Når vi siger: barnet i centrum, mener vi: vor mening 
om barnet i centrum. Bag moderne pædagogik ligger en 
massiv livsanskuelses forvisning om, hvordan barnet skal 
være. Deri ligner den kommunisme og nazisme. Demokrati 
er ingen livsanskuelse. Man presser barnet ind i en »objek
tiv« livsanskuelses fastlagte mønster, i stedet for at lade det 
udvikle sig frit. Hvad vil det iøvrigt sige? Demokrati er en 
måde at fordele magten på, stillingtagen til livets mening er 
en personlig sag. Det ene menneske kan ikke opdrage det 
andet, i forhold til det væsentlige i livet er vi på lige fod. 
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Enhver opdragelse er et overgreb mod den, man opdrager. 
Derfor er kundskabsmeddelelse skolens vigtigste opgave.

Over for denne skarpe polemiker stod den praktiske, pro
gressive skolemand Henrik Sidenius. Han fandt Krarups 
menneskesyn kulsort og sagde, at K. jo også søgte at påvirke. 
Vi må realisere os selv i et åbent samarbejde med andre. 
Derfor er viden ikke nok - viden om os selv må med. Mange 
essentielle ting får vi først noget at vide om, når vi gør dem, 
når vi lever dem. Vi ønsker ikke at manipulere vore elever, 
men at fremme deres personlige vækst ved at give dem kend
skab til sig selv og til omverdenen, give hjælp til selvhjælp.

Man må vel sige at de to indledere i nogen grad talte ved 
siden af hinanden. Alligevel glimtede det nu og da, når klin
gerne krydsedes, men soloerne var bedst. Der blev lyttet in
tenst, og utvivlsomt har denne debat givet stof til nye dis
kussioner.

Efter oplægget fulgte gruppearbejde, hvortil der dog var 
afsat alt for kort tid. Noget nyt kom næppe frem, da man 
mødtes igen. Et citat fra »Unge pædagoger« kan vist dække 
Sidenius’ opfattelse: Demokratisk opdragelse er at skabe

Kong Humbles grav, Langeland.
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identitetsfølelse. Hvoroverfor stod Krarups nøgterne: Hvis 
demokrati bliver livsanskuelse, er det ikke mere demokrati.

Næste dag åbnedes med Stig Askgårds foredrag: Menne
sket som social dyreart. Veloplagt fremlagde Askgård i cau
serende form en række kendsgerninger vedrørende arvean
læg, selektion, drift m. m. De adfærdsmønstre, der knytter 
sig til drifterne, kan ændres, mærkede man sig. Hos prima
terne er den, der tilkæmper sig den den højeste rang, den 
bedst egnede i den givne situation. Der er spor heraf i men
neskelivet, sagde Askgård. Ved drilske sammenligninger 
mellem menneskers og dyrs aggressioner og de dermed for
bundne signaler vakte han auditoriets munterhed og beviste 
således, at vel er mennesket et dyr, men et dyr der kan le. 
Har vi naturlige tilbøjeligheder i retning af demokrati, 
spurgte han til sidst. Har vi ikke tilpasningsevne, må vi ud
dø, var det eneste svar, vi fik.

Derefter fulgte diskussion om emnet demokrati og ud
dannelse med oplæg ved Chr. Nissen og John Boman. Nissen 
søgte at stille vort utilfredshedshoroskop, kan man sige, men 
resultatet blev faktisk kendt ugyldigt af vore studerende. 
Boman hævdede, at før de studerende får virkelig medbe
stemmelsesret, skal man ikke vente nogen ansvarligheds
følelse fra deres side. De to herrers opfattelse af undervis
ningssituationen var vist ret sammenfaldende. Nissen var 
nok den radikaleste, men det fremgik ikke klart, om han 
diagnosticerede børneskole, gymnasium, seminarium eller 
universitet, og en smule forskel er der vel. Utilfredsheds- 
gørelse var et nøgleord, demokrati intetsigende, det repræ
sentative demokrati uanvendeligt. Der fulgte en livlig dis
kussion, hvori både studerende og lærere deltog. Den var 
ikke uden skarphed, men jeg tror, den var frugtbar. Lad os 
holde fast ved, at dialogen er demokratiets fundament!

Om aftenen mødtes vi til festligt, folkeligt og fornøjeligt 
samvær, hvor frihed, lighed og broderskab fejrede triumfer.

Ikke mere om demokrati, men tilbage til forårssemestrets 
fællesarrangement. Elsa Olenius, som i sit hjemland, Sver- 
rig, i mange år har arbejdet med børneteater, gæstede os og 
redegjorde for sine tanker om skabende dramatik. Noget 
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senere kom John Me Ewan i samme anledning. Han arbej
dede på overbevisende måde med børn fra Provstegårds- 
skolen. I forbindelse med en udstilling af elevarbejder fra 
Rudolf Steiner skolerne i København og Stockholm talte læ
rer Henning Andersen, Vidarskolen, om emnet: Har de 
kunstneriske fag kun rekreativ betydning? Vi fik nødtørftige 
præmisser og måtte selv svare: Søren Kierkegaard fik ved 
faderens bistand sin iagttagelsesevne og fantasikraft optræ
net inden skolealderen; Pestalozzi havde mangelfulde kund
skaber, men evnede den menneskelige varme kontakt til de 
børn, han ville hjælpe; Kasper Hauser havde, da han slap ud 
fra sin tolvårige indespærring, en knivskarp iagttagelses
evne og en fantastisk hukommelseskraft, som han imidlertid 
tabte, da han lærte at læse. Man kunne have hjulpet ham ved 
en musisk, en følelsesmæssigt udviklende undervisning, 
sagde Henning Andersen.

Bjørnvigs besøg er allerede nævnt, det var en musisk op
levelse at møde digteren, der ikke ville være rejsende i livs
anskuelse.

Den unge violinist Anker Buch kom og forlystede et dimi
nutivt publikum med sin musik, han spillede strålende, 
jævnbyrdigt fulgt af sin glimrende akkompagnatør.

En fornøjelig aften fik vi sammen med en gruppe lærer
studerende fra Oslo, som underholdt med korsang og der
efter lærte de tilstedeværende danske at svinge sig i norske 
folkedanse. Formidabelt.

Forud for det sørgelige/lykkelige valg, der resulterede i 
trekantregeringen, holdt vi valgmøde. En kreds af vore kom
munalpolitikere m. fl. kom senere under krydsild angående 
vor bys kulturpolitik.

Fra samme semester skal noteres U-landsfilm, Palæstina- 
lysbilleder, forårskoncert i kantinen, kabaret med afvekslen
de underholdning, besøg af en sovjetrussisk delegation m. m. 
Lad os ikke glemme, at elevforeningen den 31. marts holdt 
sin første sammenkomst i de nye bygninger på Valhalsvej. 
Vor tidligere rektor, Per Mogens Hansen, talte.

Dimissionen fandt sted den 19. juni, og herefter fulgte for 
sidste gang den traditionelle optagelsesprøve. Så er det sket 
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med præp’erne, som man måske nok fik ombragt en post
gang for tidligt. For hvem skal fylde de tomme pladser til 
august?

Efter sommerferien påbegyndte tre nye studenterklasser 
og to In-klasser uddannelsen. Efterårssemestret betragtes jo 
i almindelighed som den bedste og roligste arbejdstid. Alle 
Il-klasser deltog i lejrskolen på Rønshoved højskole første 
uge i september, og der var for afgangsklasserne fire ugers 
periodepraktik i september-oktober. Hovedparten af de stu
derende bistod den 5. september ved en stor trafiktælling på 
alle udfaldsveje fra Odense. Lærere og afgangsklasser var 
som sædvanligt inviteret til at deltage i Odense-lærernes 
Pædagogiske dag.

Seminariet havde besøg af den tyske rejselektor dr. Ulrich 
og af Senior Handicraft Adviser Geoffrey H. Wilson, der 
talte om engelske skoleformer, specielt om læreruddannelsen.

Odense universitets rektor, professor Brøndsted, talte i en 
fællestime om den højere uddannelse. Klart og med en un
dertone af ulmende humor redegjorde rektor for de mulig
heder, ,der kunne bestå for samarbejde, og betonede, at der 
ikke er tale om integration mellem universitet og seminari
um, men om gensidig støtte og nytte. Der kunne i lærerstu
diet indbygges visse universitetsstudier, nu da muligheden er 
givet i den såkaldte planskitse, først og fremmest de nye ba
salkurser i naturfagene. Universitetet er åbent og bør være 
det. Det er uhyre vanskeligt at opstille egnede kriterier for 
adgangsbegrænsning, ligesom virkelig studieegnethed ofte 
først viser sig efter flere års forløb. Desuden går den politi
ske tendens i retning af udvidet adgang (lærereksamen og 
HF-eksamen med tillægsprøver).

Vi har i årets løb kunnet glæde os over adskillige ophæng
ninger af kunst på O.S. Vi nævner malerne Bent Weber og 
Frank Hammershøj. Den latinamerikanske kunstner Arbole- 
da havde i foråret en stor udstilling på Stiftsmuseet, og tak
ket være Kehl Myram fik vi hele samlingen af spændende og 
utraditionelle billeder herud - mod en klækkelig forsikring. 
Resultatet blev, at studerende og lærere skillingede sammen 
og købte et af værkerne. Videre kan nævnes malerier og 
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skulptur fra kunstnersammenslutningen FLASH, en op
hængning af en af vore egne, Keld Olesen, maleren Jens 
Nielsens ekstatiske kunst og seminariernes vandreudstilling. 
Om man bifalder eller ægges til modsigelse er underordnet, 
det gælder om at se.

Der er endnu et par ting at omtale. Startfesten fandt sted 
sidst i september, og der kan nævnes flere vellykkede kaba- 
retaftener, hvor studerende og lærere bidrog med sang og 
spil, og hvor stemningen var høj. Ved julefesten i december 
opførte IS »I rum sø«, et barsk stykke om demokrati og auto
ritet af en polak, hvis navn jeg ikke kan gengive. John Lotz- 
feldt havde instrueret.

Sporten har været dyrket, fodbold, atletik, bordtennis 
m. m. Lillekoret har givet adskillige koncerter.

Blandt vore gæster kan nævnes Foreningen af pensione
rede lærere. En snes 50-års jubilarer mødtes her og beså 
seminariet, mens de drog sammenligninger mellem før og 
nu. Når man er sammen med dem, griber man sig i at tænke: 
Hvor ville man gerne se et hold af dagens studerende som 
50-års jubilarer! Vil de til den tid være så forelskede i deres 
egen ungdom, at de vil tale om deres dejlige seminarietid 
og kalde den skæppeskøn? Det er næppe troligt, men man 
skal intet forsværge. Skulle man stik imod al rimelighed nå 
en sådan alder, ville det så blive de sidste ord, man hørte. 
For man ville få en prop.

Så var det næsten jul. Der var en hyggelig julestue lige 
før ferien og sidste dag den traditionelle afslutning i kanti
nen, hvor skoleinspektør Ovesen på elevforeningens vegne 
uddelte kærkomne legater.

Sådan gik revolutionsåret set fra min skrivemaskine. I 
1969 træder en ny seminarieordning i kraft, og når året er 
gået, er det ikke sikkert, man har kraft til at gøre status, det 
bliver antagelig kun et gisp: Hvad var dog alt dette! Men 
den tid den sorg.

Johannes Nielsen
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Tove Kjærboes sandhus, Ærøskøbing.



Meddelelse fra kassereren

Den vigtigste økonomiske begivenhed for foreningen i 1968 
er modtagelsen af den i regnskabet omtalte arv. Herved er 
legatkontoen sikret en årlig renteindtægt på 350 kr. Som man 
ligeledes vil kunne se af de sidste års regnskaber, er der en 
svag nedadgående tendens at spore for indbetalingerne på 
legatkontoen. Jeg ved ikke, om man i de såkaldte velstands
tider har mindre interesse for foreningens legater, eller man 
blot regner med, at bestyrelsen disponerer efter traditionen 
og udbetaler de sædvanlige beløb. Det har den i hvert til
fælde gjort, og det er mit indtryk, at de lærerstuderende og
så i 1968 var glade for den opmuntring legaterne er.

Der er nu 883 medlemmer, hvilket er en tilbagegang på 
28. Der er foretaget 49 indmeldelser, medens afgangen har 
været 77, der fordeler sig således: 4 er døde, 2 er ukendte 
for postvæsenet, 40 har meldt sig ud, og 31 er slettet på 
grund af restance.

Med venlig hilsen
J. O. Solgård

Kontingentet er mindst 10,00
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Regnskab for

Odense Seminariums Elevforening

1968

Indtægter:
Beholdning fra 1967 .................................................... 2.787,32
Kontingent ...................................................................... 8.829,00
Legatkonto ...................................................................... 874,00
Portogodtgørelse fra restanter ..................................... 36,00
Kontant arv ................................................................... 3.746,39
Renter .............................................................................. 29,23

Balance: 16.301,94

Udgifter: 
Årsskriftet, clichéer, kuverter m. m................................ 5.503,30
Porto vedr. udsendelse af årsskriftet ......................... 449,00
Giroindbetalingskort .......................................................... 47,30
Postgirobog ..................................................................... 5,50
Redaktionsomkostninger ................................................ 35,00
Div. udgifter i forb. m. årsmødet ................................. 621,06
Kartotek samt adresseringsapparatur ........................... 783,57
Giroudbetalingsgebyr ..................................................... 3,36
Kreditforeningsobligationer (pålydende: 5.000) .......... 4.016,34
Blomster .......................................................................... 40,00
Porto til rykkerbreve m. m.............................................. 144,60
7 studielegater å 200 kr.................................................. 1.400,00
Kassererens løn .............................................................. 200,00
Kontant beholdning ........................................................ 3.052,91

Balance: 16.301,94

Som det fremgår af ovennævnte regnskab har foreningen mod
taget en kontant arv på 3.746,39 kr. Arven er efter afdøde pen
sionerede lærerinde frk. Sigrid Sofie Marie Møller, Roskilde, år
gang 1910. Foruden det kontante beløb omfatter den 4 stk. 
præmieobligationer med et pålydende på 120 kr. Efter afdødes 
testamente tilfalder arven elevforeningen » . . . til understøttelse 
af elever, således at renterne af kapitalen hvert år uddeles af 
elevforeningens understøttelsesfond sammen med forstanderen for 
seminariet.« Bestyrelsen har suppleret beløbet og indkøbt 5000 kr. 
pålydende kreditforeningsobligationer, der sammen med præmie
obligationerne henstår i åbent depot i Sparekassen Fyn.
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Legatkontoen:
Tidligere indbetalt
Indbetalt i 1968
Tidligere udbetalt
Udbetalt i 1968 . .

24.543,82
874,00 25.417,82

30.375,00
1.400,00 31.775,00

Odense, den 6. januar 1969. /. O. Solgård.

Regnskabet for 1968 er gennemgået og fundet i overensstemmelse 
med bilag, postgirokontoudtog og sparekassebog, ifølge hvilke 
kassebeholdningen er til stede.

Ringe, den 15. januar 1969. Odense, den 20. januar 1969.

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

tlf. (044) 2 16 65.
Alfred Thierlein, redaktør, Set. Knudsgade 9, Odense, tlf. 11 78 57.
Fru Toma Kragh, Årup.
Jens Ove Solgaard, kasserer, Hunderupv. 185, Odense, tlf. 12 94 63.
Fru Hedvig Thusgaard, Postparken 32, 1. sal th., 2770 Kastrup.
Frans Bay, Kørupvænget 17, 5000 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
Andersen, Poul E., seminarieadjunkt, Udsigten 12, 5462 Morud.
Askgaard, Stig, seminarieadjunkt, Carl Baggers allé 39,

5250 Fruens Bøge.
Clausen, Carl, seminarierektor, Koldingsbjerg 44, Kolding.
Hammer, Poul, seminarielektor, Ulrikholmsvej 2, Odense.
Kolmos, Jens, seminarieadjunkt, Gærdet 13, 5270 Næsby.
Lotzfeldt, John, seminarielektor, Egebakken 19, Set. Klemens.
Melson, Holger, seminarierektor, Valhalsvej 25, 5200 Odense V.
Møller, A. M., frue, A. J. Andersensvej 3, Tønder.
Møller, Inger, seminarielektor, Munkerisvej 27, 2. sal tv., Odense.
Nielsen, Johs., seminarielektor, Helgavej 13, Odense.
Amdi Petersen, Karen Margrethe, seminarieadjunkt, Kommuneskolen, 

Ringe.
Schmidt, Arne, seminarieadjunkt,
Skjødt, Helge, seminarielektor, Hunderupvej 19, Odense.
Toft, C. M., seminarielektor, Klokkevænget 1, Næsby Fyn.
Tryggedsson, O, Ligustervænget 2, 5250 Fruens Bøge.
With, Mogens, seminarielektor, Hunderupvej 160, 5000 Odense.

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

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

1913, juni
Andersen, K., frue, Rosenvænget 9, Fruens Bøge.
Christensen, M. J., Jægersborg Allé 64, 1. sal, Charlottenlund.
Nielsen, H. P., viceskoleinspektør, Kallerupvej 69, Odense.

191h, 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., Rolighedsvej 3, 4263 Hyllinge.
Christensen, K., frk., Klokkestøbergade 2, 1. sal, Slagelse.
Jensen, Simon, skoleinspektør, Holstebrovej 45, Skive.
Liebetrau, Margr., frue, Mønsvej 4, 2830 Virum.
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.
Nielsen, Age V., skoledirektør, Vibevej 21. Fredericia.
Ravnløkke, H., Biilowsvej 24, Odense.

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

1919, juni
Andersen, V., Østerbæksvej 100, Odense.
Dalgård, Johs. Pedersen, viceinspektør, Langagervej 19, Himmelev 

pr. Roskilde.
Hansen, Mette Marie, frk., Horne Møllegård, 5641 Horne Fyn.
Knudsen, Jenny, frue, Pilevej 21, Odense.
Kofoed, Cecilie, frue, Sverigesvej 8, Nexø.
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1920, juni
Ermose, Niels, Tryggelev.
Knudsen, Margrethe, frue, Grevsensgade 17, st. tv., 4220 Korsør.
Laursen, Jenny, frue, Boulevarden 88 st. tv., Vejle.
Svane, Lilly, frk., Hannerupgårdsvej 6, Odense.

1920, november
Nielsen, Petra, frue, Lindelse st., Langeland.

1921, juni
Christoffersen, Marie, frue, Skolevænget, Gudbjerg, Sydfyn.
Fokdal, Ellen, frk., Vestervangen 13, Gjersing, 6700 Esbjerg.
Hansen, Marie, frk., Bøgevej 7, 5653 Nr. Lyndelse.
Knudsen, Thorvald, kantor, Jyllandsgade 19, Viborg.
Nielsen, Viggo, Ullsgade 31, 6990 Ulfborg.
Ramlau, Ellen, frue, Skovvej 15, 4230 Skælskør.

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.
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, Christianfeld vej 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.
Rasmussen, Valborg, frue, Søndergård, Veflinge.
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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, Kostskolen »Solhverv«, Vebbestrup, 

9500 Hobro.

1926, juni
Andersen, Sven, skoleinspektør, Pårup pr. Odense.
Andersen, Louise, frue, Sallinge, Højrup.
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.

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 208, 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, 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.
Kelstrup, Erling, Hverringevej 17, Odense.
Knudsen, Ester, frue, Slettens Landevej, Søhus.
Knudsen, Karen E., Horne F.
Korup, Kaj, Bakkekammen 33, Holbæk.
Müller, Agnes, frk., 5467 Røjle.
Nielsen, Bertha, frk., Damsbovænget 28, Odense.
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Nielsen, Harald Juel, Lindealle 3, Nørresundby.
Nielsen, Lars Jørgen, lektor, Mylius Eriksensvej 23, Alborg.
Petersen, Aase, viceskoleinspektør, Damsbovænget 19, 5000 Odense.
Pedersen, Åge Damgård, Nr. Esterbølle, Grindløse.
Salling, Birtha, frue, Seest, Kolding.
Sørensen, Arthur, Rynkeby.

1929, juni
Lyngdal, Gudrun, frue, viceskoleinspektør, Humlevænget 3, Nyborg.

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.
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.
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«, Ålsg&rde.
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Lottrup, Thorkild, Jegindø Skole, Hvidbjerg.
Pedersen, Arne, Høeghsmindeparken 11, Hellerup.
Romose, N. A., viceskoleinspektør, Allégade 80, Odense.

1934, maj
Christiansen, Astrid, frue, Thorøhuse, Assens.
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, A., Centralskolen, 5661 Jordløse.
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.

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.
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, Glanisbjergvænget 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, Louisevej 1, 5482 Lumby.

1938, oktober
Hansen, Lis Eggert, frue, Torpegårdvej 9, Sdr. Nærå, 5792 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 Age, skoleinspektør, Seden.
Lund, Elna, frk., viceskoleinspektør, Læssøegade 166, 5000 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 skole, 5932 Humble.
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, skolebestyrer, Hjallesevej 2, 5000 Odense.
Jepsen, Erik konsulent for specialundervisningen, Borgvold 7,

8260 Viby, Jylland.
Rasmussen, Bodil, frue, Fasanvej, Ullerslev.
Rasmussen, Knud Bech, Ny Kongevej 22, Odense.
Sander, E jvind, førstelærer, Ryslinge.
Schmidt, Palle, seminarierektor, Kirkegade 149, Esbjerg.

1941, juni
Andersen, Hans Hedegård, Skolevej 6, Hårby.
Bertelsen, Knud, Symfonivej 8, Herlev.
Hansen, Per Mogens, seminarierektor, Trongårdsvej 42, Kgs. Lyngby.
Larsen, Johannes, Hårslev skole pr. Gamby.
Madsen, Paul, afdelingsleder-insp. f. Danm. Lærerhøjs., Odense Afd.

Vissenbjergvej 6, 5000 Odense.
Mikkelsen, Tage, 6857 Blåvand.
Myram, Kelh, seminarielektor, Åløkkehaven 36, Odense.
Nielsen, Poul, Hverringevej 21, Odense
Nygård Pedersen, Verner, Bringstrup Sigersted centralskole, Ringsted.
Pedersen, Chr., skoleinspektør, Hjerting skole, 6733 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
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, Karen, Købkesvej 59, 5000 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, Ebba, frue, Kongevejen 154, 3000 Helsingør.
Gøbel, Erik, viceinspektør, Kongevejen 154, 3000 Helsingør.
Hansen, Hans E., viceskoleinspektør, Hvedholmvænget 17, 5000 Odense.
Hansen, Kristian, H. J. Poulsens Allé 27, Fruens Bøge.
Lindegård, Peder, Skolevej 48, Hasseris, Alborg.
Nielsen, Åge, seminarielektor, Overmarksvej 16, Kolding.
Nielsen, Hakon, Mariavænget 12, Hjallese.
Nielsen, Svend Åge, førstelærer, Marslev skole, 5290 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, Ndr. Fourfeldtsvej 10, Fourfeldt, 6700 Esbjerg.
Sørensen, Ejlif Ågård, skoleinspektør, Vinterslev skole, Hadsten.
Sørensen, Jørgen Leschley, Ibsensvej 6, Odense.

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 Røge.
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, GI. Vardevej 105, 6700 Esbjerg.

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

Lyngby.

5 57



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, Poslparken, 32, 1. sal, Kastrup.

1946, juni
Hansen, Helge, skoleinspektør, Harndrup.
Hansen, Sigrid Ruth, Rastkrogen, Ullerslev.
Jørgensen, Kirsten, frue, Ved Bellahøj 122, Brønshøj
Lescly, Stig, Haugstedgade 20, Odense.
Møller, Johs., Fuglegårdsvænget 7, Gentofte.
Nielsen, Jørgen Nygård, Klintevej 12, 5300 Kerteminde.
Rasmussen, Harald, cand. psych.. Solglimtsallé 5, Esbjerg.
Rasmussen, Herluf, skoledirektør, GI. Vardevej 105, 6700 Esbjerg.
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. Niclsensvænget 12, Odense.
Jensen, Erik, seminarielektor, Kuben 28, 2840 Ilolie.
Jensen, Hans Frede, skoleleder, Juulskovskolen, 5852 Refsvindinge.
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.
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.
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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, Viggo, Købkesvej 59, 5000 Odense

1950, marts
Hansen, Karoline, frk., Lærkevej 5, Aiming St.
Gantriis, Jytte, frue, Mosegårdsvej 224, Odense.
Kjeldtoft, Rosa, frk., Overvejen 88, Sdr. Nærå, 5792 Årslev.
Mehr, Anne-Lise, Sølyst, Jyderup.
Pedersen, Ella, Bjerge Forskole, 4480 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.
Krage, Ester Stage, Fasanvænget 2, Haarby, Fyn.
Krammer, Ilse, frue, seminarieadjunkt, Set. Michaels skole, Oure.
Madsen, Bent Schaumann, Elsesvej 10, Fredericia.
Madsen, Edith Bøgehave, frue, Grundtvigsallé 78, 6700 Esbjerg.
Nielsen, Jens Chr., seminarieadjunkt, Møllekrogen 19, 6700 Esbjerg.
Nøhr, Niels, viceskoleinspektør, Haraidsgade 66, Esbjerg.

1951, juni
Aksglæde, Kristian, Maglekær 39 st., Rødovre.
Andersen, Peder, Juelsmindevej 53, Odense V.
Detlefsen, Edith, Horsetorvet 1, 3. sal, Odense.
Hansen, Ejnar, Viceskoleinspektør, Solhaven 10, 2990 Nivå.
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, Havretoften, 7430 Ikast.
Helbo, Bente Vad, frue, Skovvej 5, Aagerup, Roskilde.
Jansson, Inga, frue, Hillerslev pr. Højrup.
Nielsen, Clara, frk., Benediktsgade 46, Odense.
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.
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Brandt, Carl Ernst, Engdraget 8, Biillerup jr. Agedrup, Fyn.
Buhl, Birgit, Kløchersvej 18 st., 2820 Gentofte.
Christiansen, Arne, Kildensmindevej 30, Assens.
Hansen, Hans Jørgen, Myrtoften 19, Gentofte.
Jørgensen, Ingrid, frk., Gladsaksevej 109, Søborg.
Mikkelsen, Jørgen, seminarieadjunkt, Lektorvej 75, Aalborg.
Nørgård, Ruth, frue, Søndervang 52, 9800 Hjørring.
Oredson, Hans, Rødegårdsvej 167, Odense.
Petersen, Svend Å., seminarieadjunkt, Søndervang 19, Hjørring.
Pilegård, Erik, Vilh. Thomsensvej 6, Svendborg.
Sørensen, Henning, Henriettevej 20, Odense.
Wiberg, Sigrid Jensen, frk., Asmindegårde, Grauballe.
Agård, 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.
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.
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.
Jørgensen, Jørgen Vedby, førstelærer, Drigstrup, Kerteminde.
Kofod-Jensen, Åse, 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, Hyggevænget, Nørreby, 5486 Grindløse.
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Hansen, Ole Philip, Carl Blochsvej 109, Odense.
Hedmark, Bent, Sanderumvej 55, Fruens Bøge.
Holmboe, Inge Due, Præstegårdsvænget 60, Tarup, 5000 Odense.
Hubert, Poul Erik, Brombærvej 21, Hjallese.
Jensen, Else, frue. Herrested skole, Herrested.
Klüver, Erling, »Rosenlund«, Lille Salby, 5370 Mesinge.
Nielsen, Erik, Skovstien 4, Jelling.
Pedersen, Poul, Odensevej 29, Kværndrup.
Pedersen, Preben, Tværvej 15, Stenstrup.
Simonsen, Ellen, Kalorvej 44, Korup Fyn.
Staugård Mortensen, Ellen, Brugsforeningen, Ägård.

1955, december
Hofland, Bodil, frue, født Jacobsen, Hasselvej 18, Gedved, Horsens.
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, Leharsvej 8, 7400 Herning.
Nielsen, Ingeborg, Hillerslev pr. Højrup.
Pedersen, Børge Østergård. Flødstrup pr. Ullerslev.
Sørensen, Ingeborg Ravn, Sofienbergvej 18, Pilshuse, Nyborg.

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.
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, »Rosenlund«, Lille Salby, 5370 Mesinge.
Kralund, Otto, Aldershvilevej 77B, Bagsværd.
Larsen, Kaj Flemming, Abildhøj 10, Næsby F.
Madsen, Inge, Søndergade 50, Gelsted.
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Nielsen, Nora S., frue, Broløkken 9, 5900 Rudkøbing.
Walther, Chr., Ernlund, viceskoleinspektør, Kongsted pr. Rønnede. 
Ågård Hansen, Ruth, Skolevej 2, 6800 Varde.

1958, juni
Damsbo, Jørgen, Hjulby pr. Aunslev.
Hansen, Vagn, Krarup, 5781 Espe.
Haugaard, Dora, Palnatokesvej 5, 5000 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, Fiintholmvænget 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, Lundshøjvej 3, Malling. 
Jensen, Bente, frue, Solvænget 3, Gislev.
Jensen, Leif Schweitzer, Vindingevej 45, 5800 Nyborg.
Jensen, Erik A., Solvænget 3, Gislev.
Jørgensen, Grethe Møller, Installationsforretningen, Brobyværk. 
Kjærsgaard, Inge, frue, Vestergade 31, Vissenbjerg.
Larsen, Finn, Seden st. F.
Larsen, Poul Klouborg, Vesterloflen 43, Svenstrup, Als.
Pedersen, Ragna Nørbæk, frue, Munkebjergvej 57, Odense.
Runge, Lis, H. J. Poulsens Allé 8, Fruens Bøge.
Runge, Ole, H. J. Poulsens Allé 8, Fruens Bøge.
Svendsen, Reinhard W., Ravnebjerg skole, Holmstrup.

1960, juni
Askegaard, Ruth, frue, Hroarsvænget, Gambet, Thurø.
Blok, Keld, Skolevænget, 5892 Gudbjerg Sydfyn.
Christensen, Merete, frue, Stubberup, Martofte.
Christensen, Mogens, Løkkevej 78, 5250 Fruens Bøge.
Dybbro, Sejer, seminarieadjunkt, Åbyskov pr. Skårup.
Frederiksen, Birgit, Bystævnevænget 1, Skt. Klemens.
Frederiksen, Vita Møller, Filskov, Jylland.
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, Alborg.
Jakobsen, Kirsten, frue, Tjørnelundsallé 46, Valby.
Jensen, Sine, Ølunden 18, Munkebo.
Jørgensen, Hans, Sdr. Broby, Brobyværk.
Kjems-Petersen, Søren, Strandbakken 36, Rebæk, Kolding.
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Lindegaard, Ragnhild, Søvænget 19, Falsled, 5642 Millinge.
Lyhr, Kirsten, Tingvallavej 44, 5000 Odense.
Madsen, Egon, Løvvænget 27, Hornbæk.
Rasmussen, Eigil Husmann, Aabakken 10, Bellinge.
Rasmussen, Ryman, Fædresmindevej 74, 5250 Fruens B< ge.
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. Rodby, Lolland.
Hougaard, Ruth, seminarieadjunkt, Nørre Vejen skole, Sludsgård, 

7400 Herning.
Jensen, Kirsten Billum, Aastrup skole pr. Pejrup.
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.
Bøgehave, Mogens, viceskoleinspektør, Taagerodgaard, 5462 Morud.
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.
Houmøller, Henning, Rørsangervej 4, 7100 Vejle.
Lukassen, Niels, Nymarken 59, 5360 Kølstrup.
Lundsgaard, Lilli Fuglsang, Stentevej 7, 5764 V. Åby.
Lysholt-Hansen, Jørgen, Krogsbølle centralskole pr. Otterup.
Mathiesen, Anna Marie, Solkær 332 Ih., 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
Ditlevsen, Samuel, Lunibyvej 4, Nr. Lyndelse.
Christensen, Svend Preben, Jersore pr. Grindløse.
Flyndersøe, Else-Marie, Maarslet.
Hansen, Per Skov, Rasmus Rask-skolen, Bellinge.
Iversen, Erik Bent, Bederslev, Kappendrup.
Iversen, Helge, Sletterød, Harndrup.
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Iversen, Lisbeth Refsgaard, Sletterød, Harndrup.
Jessen, Signe, Juelsmindevej 51, 2. sal th., Odense V.
Juhl, Bente, Engdraget 61, 2500 Valby.
Knudsen, Benny, Bogø by.
Møller, Else, Torpdal, Hjallese Torp, 5260 Hjallese.
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, Brovej 3, 5792 Årslev.
Nielsen, Oluf, Skellerup, Ullerslev.
Pedersen, Anne-Grele Thane, Anemonevej 4, Ringe.
Rasmussen, Merete, Ørnfeltvej 152 tv., Odense.
Vigsø-Jeppesen, Ruth, Rosendalen 311, 5330 Munkebo.

1962, december
Bonde, Kathrine, Mollerup skole, Ørum, Sønderlyng.
Jensen, Birgit, Krarup pr. Espe.
Jørgensen, Ruth, Rosenvænget 5, Rosilde, 5800 Nyborg.
Larsen, Inger, Fyensgade 36, 1. sal, Grindsted.
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, Studsgård skole, Studsgård pr. Herning.
Schmidt, Inger, Hårslev pr. Gamby.

1963, juni
Amstrup, Grethe, Søgårds vej 38, Næsby F.
Dahlstrøm, Gudrun, Håstrup.
Ditlevsen, Birthe Grove, Lumbyvej 4, Nr. Lyndelse.
Frederiksen, Bente, frue, c/o A. Sinius-Clausen, Hillerødgade 67, 2. sal.

2200 København N.
Hansen Toppel, Aase, Sdr. Nærå pr. Årslev.
Hansen, Tove, c/o fru M. Hansen, Knold, 5620 Glamsbjerg.
Hemmingsen, Evald, Dr. Louisesvej 27, Odense.
Høgild, Birte, Søbysøgaard, Nr. Søby.
Ingemann, Karen, M., Bissensvej 89, Fredericia.
Johansen, Hanne Staff, Lunde skole pr. Stenstrup.
Johansen, Lisbeth, Ørbæk skole, Ørbæk, Fyn.
Johnsen, Hans Erik, Bregninge sogneskole, Tåsinge, 5700 Svendborg.
Jørgensen, Bente Gunvor, Kymersvej 31, Borup st., Sjælland.
Jørgensen, Jens Chr. Aa., Birkevej 17, 5663 Vester Hæsinge.
Kerdil, Grethe E., P. M. Madsensvej 3, 5280 Hjallese.
Kerdil, Mogens, P. M. Madsensvej 3, 5280 Hjallese.
Kolte, Hanne Heilung, frue, Langenæs Allé 72, Århus C
Kølin, Elly, Skårup, Fyn.
Lauridsen, Anne Steen, Finlandsvej 35, Vejle.
Laursen, Leif Vegge, Fuglebakken 190, 5000 Odense.
Lorenzen, Karen Thede, Skolevej 19, 4622 Havdrup.
Madsen, Helge, Over Jerstal skole II, Over Jerstal.
Madsen, Lajla, frue, Over Jerstal skole II, Over Jerstal.
Madsen, Lillian, Lisevej 12, 5270 Næsby.
Madsen, Vagn, Lisevej 12, 5270 Næsby.
Mortensen, Kurt, Stationsvej 4, Kværndrup.
Møller, Carsten, Miskesvej 3, Seden.
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Nielsen, Bertrand, Arkonavej 5, Odense.
Pedersen, Betty, Munkevænget 8 A, 5000 Odense.
Pedersen, Hans Dalager, Seem skole pr. Ribe.
Pedersen, Ole Lundsgaard, Egense pr. Otterup.
Thyge-Jensen, Mogens, Søgård, 6381 Kliplev.
Tveskov, Poul, Musvågevej 183, 5000 Odense.

1964, juni
Andersen, Inge Flindt, Østergade 23, Nr. Aaby.
Daugaard, Birthe, frue, Prins Haralds Allé 52, 5250 Fruens Bøge.
Dydensborg, Arne, Jens Juelsvej 44, 7. sal, 5000 Odense.
Engberg, Palle, Pinsevækkelsens Højskole, Mariager.
Fondt, Annette, Stationsvej, 5792 Årslev.
Grost, Ole, Hårslev, 5475 Gamby.
Hansen, Inge, Søndergade 47, Toftlund.
Hansen, Otto, Åsumvej 88, 1. sal, 5000 Odense.
Jensen, Bent, Hvidkløvervej 3, Odense.
Kærsaa, Birgit, Fole.
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, Askevej 7, Dyrup, 5250 Fruens Bøge.
Stougaard, Jørn Theil, Pilevej 37, Nyborg.
Svendsen, Birgit Degn, Hegnet 24, Næsby Fyn.
Tange, Anna Elise, Rødkildevænget 10, 5000 Odense.
Ubbe, Vibeke, Slangerupgade 12, 3400 Hillerød.
Villads Petersen, Bodil, Nordvej 11, 3. sal tv., 3000 Helsingør.

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, Birkum, 5280 Fraugde.
Jensen, Rita Thurø, Lunde pr. Stenstrup Fyn.
Larsen, Inge Lis, Løjt Skovby skole, Åbenrå.
Larsen, Solveig Wainø, Svendborgvej 39, 5540 Ullerslev.
Laursen, Doris Kyndi, Søndermosevej 27, Padborg.
Rasmussen, Elsebeth F., Sybergsvej 66, Kerteminde.
Sørensen, Bente, Tybjerg pr. Herlufsmagle.
Sørensen, Birgit Skytte, Landby, 4912 Harpelunde.
Tarp, Marie, Ravnebjerg skole pr. Holmstrup.
Thygesen, Asta, Agnesvej 6, Nyborg.
Tværvang, Ruth, Birkum Kohave, 5280 Fraugde.

1965, juni
Allesø, Inger, »Vægterhuset«, Kølstrup.
Andersen, Anni Georgi, Eranthisvej 27, Odense.
Andersen, Niels, 8773 Gylling.
Andersen, Villy, Skolevænget 3, Nr. Åby.
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Brandenhoff, Else Skouboe, Niels Bohrs Allé 23, lejlighed nr. 2007, 
5000 Odense.

Bundsgård, Steen, Trekronerskolen, 9690 Fjerritslev.
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.
Hansen, Tove, Hedeparken 611 tv., Ballerup.
Hedegaard, Jørgen, Hvidkildevænget 9, Odense.
Jensen, Anna Buur, Stenløsevej 106, Hjallese.
Jørgensen, Hans Rud. Bjerregaard, Kløvervej 54, 5750 Ringe.
Jørgensen, Margrethe, »Moselund«, Sdr. Nærå pr. Årslev.
Kristoffersen, Henny, Alexandragade 8, Odense.
Larsen, Lis, Hedebovej, 5474 Veflinge.
Larsen, Paul E., Kile Enggård, 5400 Bogense.
Lodberg, Inge, Margrethevej 4, Vamdrup.
Marqvardsen, Gunnar, Dybendalen 6, 5330 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, Bøgevej 11, 5450 Otterup.
Rasmussen, Ove, Elsebethsvej 12, Næsby F.
Runge, Jørgen, Bygaden 53, 5793 Højby Fyn.
Sachse, Carsten, Lærkevej 16, Allested.
Skavenborg, Christian, Sdr. Højrup, 5792 Årslev.
Starostka, Leif, Motalavej 109, Korsør.
Sleenberg, Carl, Helnæs, Ebberup.
Sørensen, Søren Linaa, Augpilagtoq, 3962 Upernavik, Grønland.
Truelsen, Kirsten, frue, Ballum, Sønderjylland.
Trøigaard Nielsen, Lene, Bøgevej 17, 5450 Otterup.

1966, juni
Andersen, Hanne, Skibhusvej 3711, Odense.
Andersen, Kirsten, Langagervej 5, Himmelev, 4000 Roskilde.
Andersen, Tove, Skolevej, Knabstrup.
Andreasen, Lisbeth, Skolegade 8, 5683 Hårby.
Brodersen, Niels-Henrik, Nørregade 88, Ejby st.
Bøgelund, Niels Erik, Sigurd Ringsvej 61, 5200 Odense V.
Clausen, Vivi, Korsløkkevej 31, Odense.
Fischer-Rasmussen, Lisbet, Nørregade 88, 5592 Ejby.
Hansen, Edith, Ved Grotten 70, Assens.
Hansen, Elly, Østrupvej 50, Tarup Odense.
Hansen, Esther, Ferritslev Friskole, 5863 Ferritslev.
Hansen, Lisbeth, »Elmely«, Kirkevej, 5580 Nr. Åby.
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 16“, 5300 Kerteminde.
Jørgensen, Jes Trøst, Krogsbølle, 5450 Otterup.
Jørgensen, Kirsten, Maegård, Kissendrup pr. Ullerslev.
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Jørgensen, Kurt, Marienlystvej 3, Odense.
Knudsen, Gurli, Korsgade 63, Assens.
Krake, Knud, Degnemarken, Tarup Årslev.
Larsen, Flemming, Viaduktvej 7 st., 7000 Fredericia.
Larsen, Frede, Odensevej 17 A, Hasmark Strand, 5450 Otterup.
Larsen, Lisbet, Odensevej 17 A, Hasmark Strand, 5450 Otterup.
Ludvigsen, Kaj, Chr. Molbecksvej 11, Odense.
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.
Sloth, Inge-Lise, 8585 Glæsborg.
Thejl, Poul, Tingvallavej 37, Odense.
Winckelmann, Willi, Toften 9, Guderup, Als.

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, Cottagevej 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, Langgade, 5632 Flemløse.
Holm, Gudrun, Vinkelen 1, Bullerup Agedrup.
Jelsbak, Kirsten, Arninge skole, 4983 Dannemare.
Jensen, Agathe, Dejbjerglundskolen, Dejbjerg pr. Skjern.
Jensen, Kirsten Raahauge, Vibekevej 5, 3400 Hillerød.
Lindegård, Grethe, »Bakkely«, Skamby.
Nielsen, Sigrid, Drejø skole, 5700 Svendborg.
Pedersen, Gudrun Kjærbye, Eranthisvej 38, Odense.
Petersen, Else, Hyrup skole pr. Bevtoft, Sønderjylland.
Rasmussen, Grete Lund, Stationsvejen, Marslev.

Juni 1967
Andersen, Carsten, Lærkevej 13, Vindeby, 5700 Svendborg.
Andersen, Henning, Brændekilde, 5573 Holmstrup.
Andersen, Inge Anne, Kragelund, 5862 Herrested.
Bay, Frans, Kørupvænget 17, 5000 Odense.
Bebe, Inger, Monbergsvej 11, 5000 Odense.
Bundsgaard, Mogens Leif, Ole Suhrsgade 14, 1354 København K.
Bæk, Mogens, Løgskov, 5771 Stenstrup.
Christiansen, Knud, Birkevænget 11, 5792 Årslev.
Dalsgaard, Torben, Tyge Rothesvej 13, 5000 Odense.
Finken, Bente, Pilevej 42, 5653 Nr. Lyndelse.
Frederiksen, Morten Høfring, Langelinie 139, 5000 Odense.
Førgaard, Roald, Box 111, 3900 Godthåb, Grønland.
Hansen, Bent Kofoed, Ellingersvej l1, 5000 Odense.
Hansen, Birthe Hesselhøj, Ellingersvej l1, 5000 Odense.
Hansen, Bodil, Hasmark, 5450 Otterup.
Hansen, Hans, Halsted, 4900 Nakskov.
Hansen, Lisbet Stemann, Svinget 20, 5300 Kerteminde.
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Hasring, Svend, Solvænget 46, 5580 Nr. Åby.
Hvidberg, Inge, Lærkevej 27, 4654 Fakse Ladeplads.
Jensen, Bent Ove, »Brolund«, Holse, 5464 Brenderup Fyn.
Jensen, Hanne Toft, Nyvej 9, 1. sal, 3230 Græsted.
Jeppesen, Børge, Skolevej 16, 5594 Strib.
Jeppesen, Inge-Lise, Set. Jørgens Park 83, 1. sal, 4700 Næstved.
Jørgensen, Inge, Bystævnet 2, 5691 Skt. Klemens.
Jørgensen, Lis, Birkevang 36 A, 7090 Brejning.
Kristensen, Birte Wittendorff, Stationsvej, Sdr. Nærå, 5792 Årslev.
Kruse, Aase, Birgittelystvej, 8800 Viborg.
Kruse, Lars, Birgittelystvej, 8800 Viborg.
Larsen, Arne G., Nr. Højrupvej, 5484 Uggerslev.
Larsen, Uffe, lærerboligerne, Birkum, 5280 Fraugde.
Lind-Thomsen, Grete, Munkebjergvej 43, 5000 Odense.
Moltrup, Ulla, Nørregade 88, 5592 Ejby.
Nielsen, Inge Holme, Rypevej 56, Langesø, 6430 Nordborg.
Nielsen, Kirsten Bøjen, Skolevej 9, 5651 Allested.
Nielsen, Lone, Lundsgårdsvej 211, 5200 Odense V.
Ottosen, Hanne, Ørbækvej 1 A, 5280 Fraugde.
Pedersen, Erik Juul, Hovedgaden 52, 1. sal, 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, Kirkevej 12, 7760 Hurup Thy.
Rasmussen, Ellen, Østergårds Allé 36, 5250 Fruens Bøge.
Sander, Lisbet, Højelse skole, 4623 Lille Skensved.
Secher, Kirsten Dorethe, »Rynkebygård«, 5350 Rynkeby.
Stamer, Therese, Platanvej 10, 5000 Odense.
Sørensen, Christa, Louisegade 14, 1. sal, 6440 Augustenborg.
Sørensen, Ruth, Carl Bernhardsvej 44, 5000 Odense.
Thomsen, Ernst Elnif, Læssøegade 127, 5000 Odense.
Toft, Kirsten, Saxovej 71 A, 2. sal tv., 5000 Odense.
Toft, Knud, Saxovej 71 A, 2. sal tv., 5000 Odense.

1968, juni
Andersen, Elly, Ejlstrupvej 66, 5461 Korup Fyn.
Andreasen, Benny, Flødstrup Søgyde, 5540 Ullerslev.
Bild, Inge, 5641 Horne Fyn.
Braun, Ulla, Græshaven 12, Bullerup, 5320 Agedrup.
Carlsen, Aase, Prins Haralds Allé 62, 5250 Fruens Bøge.
Christensen, Inga, Bakkevej 8, 8363 Stilling.
Due, Lisa, Rosengårdsvej 23, 5000 Odense.
Egelund, Niels, Marstrandsvej 23, 5000 Odense.
Eis-Hansen, Ole, Sorgenfri Allé 13, 5250 Fruens Bøge.
Elsted, Lis, c/o Knud Elsted, Nørrevænget 27, 5000 Odense.
Frederiksen, Bent, Baumgartensvej 12, st. th., 5000 Odense.
Frederiksen, Preben c/o kontrolassistent Th. Frederiksen, 

5463 Harndrup.
Frantsen, Bente, Stubhøjvej 5, 5260 Hjallese.
Frausing, Flemming, Odensevej 29, 5260 Hjallese.
Frydeman, Hanne, »Hvenekilde«, 5310 Seden.
Hansen, Inge, Birkende, 5550 Langeskov.
Heiden, Lena, Vejruphave, 5491 Blommenslyst.
Iversen, Kirsten Gjervig, Windelsvej 68, 5000 Odense.
Jacobsen, Kirsten, Rosenvænget 59, 5250 Fruens Bøge.
Jensen, Karen, Dosseringen 16, 1. sal, 5300 Kerteminde.
Käehne, Leif, Kerteminde skole, 5300 Kerteminde.
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Krall, Torleif, Svendborgvej 14, 5750 Ringe.
Kronborg, John, Tirsvej 20, 5200 Odense V.
Larsen, Lilian Højvang, Lumby-Tarup, 5482 Lumby.
Løvsø, Arne, 5793 Højby Fyn.
Maegaard, Bodil, Fremmelev, 5481 Lunde Fyn.
Maj, Kirsten, Østerbæksvej 91, 5000 Odense.
Nielsen, Bjarne Møbius, Henrik Herlzvej 7, 5000 Odense.
Nielsen, Karen M., Heden skov, 5651 Allested.
Nielsen, Knud, Bergendalsallé 8, 5250 Fruens Bøge.
Olsen, Frede Østergaard, Fuglevig, 5571 Bred.
Pedersen, Arne, Bjørnevænget 10, 5000 Odense.
Rasmussen, Grethe, Assenbølle, 5571 Bred.
Riber, Palle, Nellemose, 5683 Hårby.
Skaarup, Erna, Damhusvej 18, 5000 Odense.
Slotsgaard, Jørgen, Valdemarsgade 13, 5000 Odense.
Snedgaard, Else, »Bøgebjerggård«, 5672 Nr. Broby.
Stamp, Jørgen, Gyldenstensvej 20, 5000 Odense.
Sørensen, Susanne Bonde, Stenløkken 18, 5260 Hjallese.
Thaisen, Kristian, Nyborgvej 207, 3. sal th., 5000 Odense.
Thomsen, Lise, Lærerboligen 5, Æbeltoftvejen, 8430 Tirstrup, Østjyll.
Thusgaard, Kirsten, Mejerivej 3, 5471 Søndersø.
Zilmer, Georg, Lavendelvej 19, 5000 Odense.
Østergaard, Jytte, c/o Holger Kristensen, Fuglevig, 5571 Bred.
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