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VED BESTYRELSEN

Vor forening

Ved sammenkomsten i 1968 fik vi vore vedtægter revideret
på forskellig måde, bl. a. fik de en nutidig terminologi. Vig
tigere er det dog, at foreningens formålsparagraf fik en ud
formning, der svarer til virkeligheden og dennes realiteter.
Der står nu kort og godt: »Foreningens formål er at vedlige
holde forbindelsen mellem dimittenderne indbyrdes og mel
lem disse og seminariet«. På det grundlag må en elevforening
af denne art virke, og det store og trofaste antal medlemmer
er da også et bevis på, at den sag er i orden.
Et uvant stort frafald blandt de yngre årgange kunne
imidlertid tyde på, at vor måde at arbejde på trænger til en
ændring, i hvert fald på visse områder. Jeg er ikke i stand til
at anvise nye veje, det kan yngre kræfter måske gøre, men
jeg kan stille et par spørgsmål, der kan belyse problemerne:
Hvad forstår vi ved forbindelsen mellem dimittenderne og
seminariet? Er det lærerne? Er det de lærerstuderende, altså
de kommende kolleger? Er det institutionen som helhed med
dens tone og klima og hele ånd, som foreningen i så mange
år har været en del af? Det viste sig tidligere ved de gamle
elevers opmarch ved de store fester, særlig julefesten, samt
ved sammenkomsten. Det første er ude af billedet nu, og
foreningens sammenkomster har alt for lille tilslutning. I
»gamle dage« kunne man samles i stort tal i hele to dage, og
det var ikke alene den indbyrdes forbindelse, som her blev
varetaget, det var også forbindelsen med seminariet. Som
årsag til den svigtende tilslutning er blevet nævnt de nyere
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årganges forskellige forudsætninger ved optagelse på semi
nariet; men det er næppe det hele, og er det tilfældet, kan
det ændres ved den nye seminarielov, der vel efterhånden
vil samle det hele gennem H.F.
Det er vist også aktuelt at overveje, om vor form for
støtte til de lærerstuderende stadig er den rigtige. Forenin
gen yder mange penge, men elevtallet vokser kolossalt, og
støtten fra anden side har fået et vældigt omfang. Skulle vi
måske samle legaterne til ét stort i stedet for 6-7 mindre,
eller ville det være rigtigere at samle pengene i et fond, hvis
afkastning kunne vokse med årene?
Som anført har jeg ikke til hensigt at svare på disse
spørgsmål, og muligvis er det tænkte problemer, men det
kan være praktisk allerede nu at forberede en forhandling
om disse emner ved sammenkomsten næste år. Så meget er
i støbeskeen disse år, og vi må foretage en nyvurdering på
så mange områder. Det ville være et særsyn, om vort ar
bejde kunne fortsætte så uforanderligt, som det stort set har
gjort i mangfoldige år. Jeg håber, vi sammen kan finde veje
til en fornyelse, der bevarer det positive og værdifulde af
det gamle.
Som rygsøjlen i det gamle, det faste, hvorom alt andet
kan gruppere sig, står vort årsskrift. Først og fremmest gen
nem det formidler vi forbindelsen til alle sider. Det er vor
store opgave, og ser vi rækken af årsskrifter igennem, frem
går det da også tydeligt, at det er her, vi har sat ind, efter
hånden som sammenkomsterne udtyndes. Vi opfordrer alle
medlemmerne til at være med til at gøre det så vægtigt og
alsidigt som muligt og takker for hver artikel, der bliver til
sendt redaktøren.
Da dette jo skal være en beretning, må jeg da til slut for
tælle, at vort arbejde er fortsat i de traditionelle baner i det
forløbne år. Som repræsentant for Elevforeningen var jeg
med til den fornemme og stilfulde, men også hyggelige ind
vielse af det nye seminarium. Det var virkelig en oplevelse.
Repræsentantskabet, hvor jeg som formand for Elevforenin
gen er medlem, har været samlet efter regel og sædvane, og
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endelig har vi ved årets slutning kunnet uddele 1500 kr. i
legater, denne gang efter seminariets ønske 5 legater å 300
kr. Igen siger bestyrelsen hjertelig tak for de mange penge
til dette formål, og tak til alle, der ved medlemsskab og på
anden måde har støttet vort arbejde.
Aage Ovesen
Tak for året 1969.

Blåbæk vandmølle ved Fakse,
hvor Chr. Winter efter sigende skrev dele af »Hjortens flugt«
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Redaktionelt
Årsskriftet er denne gang præget af seminariets indvielse og
af artikler om specialundervisning og giver et tydeligt ind
tryk af, at idealismen ikke er død blandt danske lærere.
Seminariets indvielse var en stilig festdag, og ikke mindst
var det velgørende for en gammel lærer at høre elevråds
formandens besindige indlæg. Det såvel som seminariefor
stander Melsons dimissionstale giver indtryk af, at en god
portion af det gamle O.S.’s fællesskab mellem lærere og
elever trods alle pædagogiske uvejr er flyttet med over i det
store nye kompleks.
Blandt illustrationerne findes denne gang et par sandhuse
fra Ærø. De er taget fra en smuk bog på næsten 200 sider
med tegninger på hveranden, som vor mangeårige tegner,
førstelærer Frode Lund, Sværup pr. Korup (5461) har ud
givet i 500 nummererede eksemplarer. Den koster 30 kr. og
skulle nogen ønske at få den, sker det lettest ved at skrive til
ovenstående adresse. Sandhuse på Ærø er en smuk bog om
en rest af en gammel kultur.
I anledning af seminarielektor Johannes Nielsens afslut
tende digt:
Ingen har knurret
end ikke murret,
alle har haft glæde:
J. N. bør fremdeles være til stede.

A. Thierlein
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In memoriam
Samme år som det nye semi
narium indviedes, døde fru
Laura Andersen. Nej, det har
ikke noget med hinanden at
gøre, men det virker næsten
symbolsk, for fru Andersen
var i en sådan grad og i så
langt et tidsrum knyttet til det
gamle O.S. og dets forstan
dere, at de blev ganske uad
skillelige i vor forestilling, og
hun endte med næsten at bli
ve en institution i dette ords
bedste betydning.
Skal vi nævne en håndgribelig ting, der mere end noget
andet kan symbolisere hendes lange virke, bliver det for mig
den lange række af bannere, syet af en lige så lang række
seminariehold, der prydede væggene hele salen rundt ved
festerne på det gamle O.S. De symboliserer en indstilling, et
tilhørsforhold og et sigte, der forhåbentlig aldrig dør i vor
læreruddannelse, selv om fanerne vel nu må lægges i arkiv.
Det er begreber som trofasthed mod arbejdssted og arbejds
givere. Det er ydmyghed mod den gerning, der blev hendes
i mere end det, vi kalder en menneskealder, og det er et be
standigt sigte mod det folkelige, kristelige og nationale, der
i hendes tid samlede seminariets unge og dets lærere.
I 50 år - fra 1900 til 1950, hvad er der ikke sket i den tid
- var hun på seminariet og i dets børneskole en urokkelig
støtte og arbejdskraft, uforanderlig den samme. Hun kunne
sit fag, håndgerning, og udførte det med usvigelig flid og
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omhu, men at nævne et fag i forbindelse med fru Andersen
siger så lidt. Hendes venlige og milde færd hørte med som
det selvfølgeligste i hele seminariets liv. Et vers af en sang,
der blev skrevet af dr. Niels Møller til hendes afsked, karak
teriserer forholdet allerbedst:
»Vokset i fru Thomsens ledebånd,
blevet et med seminariets ånd,
hjælp og ven for Møller, Hansens, Smith,
og af alle elsket ikke lidt.«
Selv citerede hun ved samme lejlighed: »Hver dag er en
herlig gave, en skinnende mulighed. Hver dag er på ny en
nåde, der stiger fra himlen ned. Hver dag er på ny et an
svar, et stort og mægtigt krav.«
Således så hun sit liv.
Det var med god grund, fru Laura Andersen blev elev
foreningens æresmedlem. I hendes seminarieliv hørte vor
forening også med, og vi takker for langt og trofast virke
blandt os.
Aage Ovesen

Kort tid efter sin 75-års fød
selsdag døde overlærer Ger
hard Jensen den 24. august
1969.
Han tog lærereksamen fra
O. S. 1915, kom først til Sanderum-Højme skole og deref
ter til skolehjemmet Landerupgård. Arbejdet interessere
de ham meget, og selv om han
forlod det, da han blev soldat, bevarede han i mange år for
bindelsen til hjemmet.
Efter soldatertiden var han kort tid ved Mulernes Legat
skole, men kom så til Dalum skolevæsen, hvor han fra 1920
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til sin afgang i 1961 var en dygtig og afholdt lærer i natur
fagene. Allerede i 1921 fik han anlagt en skolebotanisk have
i Dalum, og han var en ekspert i botanik. Han var da også
i mange år beskikket censor i naturhistorie ved landets præ
liminærkursus.
Han var et meget levende menneske, som interesserede sig
for sine omgivelser og gerne fremsatte sin ofte skarpe me
ning om tingene. Malerkunst og litteratur havde hans spe
cielle interesse, og fra sin tidlige ungdom samlede han på
bøger og billeder. Han var en kræsen bogelsker, som ikke
blot samlede for det boglige indhold - f. eks. havde han en
næsten komplet samling af Johannes V. Jensens skrifter men som også ofrede meget på bøgernes smagfulde indbin
ding.
Gamle elever, kolleger og venner vil mindes ham som et
retlinet og nobelt menneske.
A. Th.

Torsbjerg mose, Slesvig
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FÆLLESSANG
ved Seminariets indvielse 4. september 1969

Mel.: Otto Mortensen:
Det store hav. som omspænder jorden
Endnu går lyset mod jordens strande
som bølgeslag, endnu tøver mørket.
Der falder skygger på somrens veje,
men stjerner brænder i nattedybet.

Endnu har sommerens røde rose
sin sene blomstring, og æbletræet
er tungt af frugter, men markens grøde
er bragt i hus før septembers komme.

Nu farver skoven sin sommerkjole,
mens vinden lader orkestret stemme
og intonere en høstlig vise.
Snart går kehrausen i alle lunde.

Snart smelder skingrende stormtrompeter,
mod syd, mod syd bærer vingeslaget.
Nu vokser skyggen, men lampen brænder
i eftertænksomheds stille timer.
Snart famler kulden langs vej og gærde;
men frost forædler de sure frugter.
Om sent blev endelig tanken moden
og huset rejst førend vintrens komme.
Og endnu varmer septembersolen,
så lys er dagen, så let er hjertet.
Tænd festens lamper, giv sangen vælde,
lad huset fyldes af livets vrimmel.

Johannes Nielsen
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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 Scm.
1945, seminarierektor 1964.

Ved seminariets års-afslutning
28. juni 1969
Undervisningsåret 1968-69 er forløbet uden større begiven
heder på det ydre plan. Vi havde ventet at kunne overtage
lokalerne i fællesfløjen allerede efter juleferien, men det lod
sig ikke gøre, og det er bl. a. grunden til, at vi endnu i år
har måttet lægge dimissionsfesten her i kantinen. Men nu er
byggeriet i øvrigt så langt fremskredent, at det med sikker
hed kan siges, at vi kan begynde undervisningen i fagloka
lerne i fællesfløjen umiddelbart efter ferien og dermed være
i stand til at holde indvielse af seminariet til september. Det
har været en usædvanlig langvarig byggeproces, så der er
vist ingen, der kan undre sig over, at vi glæder os til ind
vielsen, efter at vi har holdt til herude i ufuldendte bygnin
ger i 3 år. Hvad det indre plan angår, er der 2 ting, jeggerne vil fremhæve. For det første har dette år i usædvanlig
grad været præget af forberedelserne til og drøftelsen af
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den nye læreruddannelseslov, der træder i kraft den 1.
august 1969. Det gælder lærerne, der i større udstrækning
end nogensinde før har været indkaldt til kursus af forskel
lig art med henblik på denne lov, hvad der i øvrigt har givet
store vanskeligheder for den daglige undervisning på semi
nariet, og hvor de nuværende studerende altså i nogen måde
har måttet betale for de kommende, men det er nu engang
vilkårene. Og det gælder rektorerne, der jo kommer til at
stå med ansvaret for at det hele kan funktionere, også vi har
været indkaldt til en række møder angående det administra
tive. Endelig vil jeg ikke undlade at nævne de store proble
mer, den nye lov har stillet seminarierne overfor, ikke blot
undervisningsmæssigt, men også størrelsesmæssigt. Planlæg
ningsudvalgets sidste betænkning er endnu ikke offentlig
gjort, men dens indhold kendes jo allerede og har sat debat
ten i gang udover landet, hvor det kan blive et spørgsmål
om at være eller ikke være for en del seminarier. Også for
os vil der rejse sig alvorlige problemer, og vi må uden tvivl
imødese en større udvidelse, hvis vi skal kunne efterkomme
de krav, der stilles til os både fra ansøgere og fra den
nye lov.
Vi nåede i år op på et ansøgertal på ca. 165, og det vil
uden tvivl stige i de kommende år, og vi kan under de nu
værende forhold højst optage 120 om året.
For det andet har vi aldrig i seminariets historie haft så
megen diskussion om undervisningsproblemerne og demo
kratiproblemet som i dette år. Det har på mange måder væ
ret frugtbart for alle parter, men det kan jo ikke nægtes, at
det også er meget tidkrævende. Også hos os er det proble
met om det repræsentative demokrati hos de studerende, der
har stået i centrum, og vi kan vist ikke sige at have fået løst
dette problem tilfredsstillende. De studerendes Råd har gjort
en meget stor indsats på mange områder, og jeg ønsker det
held med dets fortsatte arbejde. Det er med tilfredshed, at
jeg også i år kan konstatere, at al debat er foregået på en
saglig og rolig måde uden at der er blevet slået skår i det
nødvendige og ønskelige samarbejde imellem seminariets
forskellige led.
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Må jeg her bringe en hjertelig tak til alle studerende for
loyalitet mod deres seminarium og til alle mine medarbej
dere for god indsats også i dette år, det gælder lærere, mine
medhjælpere i administrationen, kantinens personale, Provstegårdskolens leder og seminariets portner.
Tak for i år.

Nu skal vi jo ikke blot markere afslutningen af et under
visningsår, men vi skal tage afsked med et hold studerende,
og det er mig derfor en glæde at kunne bringe Dem alle,
kære dimittender, seminariets varme lykønskning med Deres
afsluttede eksamen. Af hjertet ønsker vi Dem til lykke og
håber, De vil kunne bruge Deres uddannelse i den skole, De
søger ind i. Og samtidig siger vi Dem tak for den usædvan
lige positive holdning til seminariet, De har vist igennem
årene. Det har været en glæde at undervise Dem som klas
ser, det har været en opmuntring at tale med Dem som en
keltpersoner, og det har været en tilfredsstillelse at forhand
le med Deres repræsentanter i de forskellige råd og udvalg,
hvor De altid har vist besindighed og respekteret saglighed.
En personlig tak til hver enkelt! Traditionen tro vil jeg også
i år have lov til ved denne lejlighed at sige et par ord af
mere almen karakter. Det skorter ikke i dag på meninger
om lærernes opgaver. Man er altid parat til at stille nye og
større krav til dem. Jo større vanskeligheder og problemer
af moralsk art, der viser sig ude i samfundet, desto stærkere
lyder råbet om lærernes forstærkede indsats. Men den der
tænker kritisk, må advare mod for stor optimisme her. Det
tjener jo ikke noget godt at bygge på pædagogiske ønske
drømme, det er langt bedre at regne med den virkelige situa
tion og de begrænsede muligheder, der ligger deri. Lærernes
kræfter er ikke uudtømmelige. Hvad han kan yde, afhænger
i stor udstrækning af om han kan finde den rette livsglæde
i sit arbejde. Og det hænger sammen med 2 ting: 1. de for
hold, samfundet giver skolen og lærerne: Skolebygningerne,
undervisningsmaterialet, arbejdsvilkårene med hensyn til
løn og tjenestetid. 2. den enkelte lærers personlige forhold:
hans dygtighed, hans private forhold, hans menneskelige
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holdning. Det første har han kun begrænset indflydelse på,
det sidste derimod er hans eget ansvar, der må han selv
sætte alt ind på at klare og styre.

Når man betragter skolens situation, er der meget forskel
ligt, der falder en i øjnene, billedet har vel aldrig været
mere broget og forvirret. Meninger og handlinger divergerer
som aldrig før, og det er næsten umuligt at finde en fælles
nævner for alt det mangfoldige. Men én ting synes at være
karakteristisk for den pædagogiske situation: det man kunne
kalde begejstringen mangler. Som en kendt pædagog har sagt:
»vi kender ikke længere den ægte entusiasme«. Den patos,
hvormed tilhængerne af den pædagogiske reformbevægelse
fra første trediedel af vort århundrede troede på deres kald,
er aldeles fremmed for os i dag. Lærerstanden er blevet
nøgtern, man er på vagt over for store ord og højtflyvende
planer og det er der mange grunde til. Jeg skal i det føl
gende pege på nogle af disse grunde:
Det første, man måske kunne nævne, ligger i de stadigt
voksende krav til skolen og dens lærere. Samfundet har
vænnet sig til at sætte lighedstegn mellem opdragelse og
skoleopdragelse. Da så mange vigtige opdragelsesfaktorer i
familien og samfundet svigter, læsses stadig større pædago
gisk ansvar over på de professionelle lærere. De skal udligne
alle de mangler og skader, der påføres barnet uden for sko
len. Ganske vist kan skolen i denne henseende yde meget,
men der er også sat grænser for dens virke. Den kan ikke er
statte det, der skal ydes af andre opdragere før, ved siden
af og efter den. Hvad der bliver ud af børnene afgøres for
en stor del uden for skolen. Jeg tror, det er ganske nødven
digt at holde dette fast, hvis man ikke vil ligge under for
en illusion og bedrage sig selv. Det er familien, kammera
terne, samfundet, arbejdspladsen, deltagelsen i hele det kul
turelle og sociale liv, der på dybest måde præger og former
børnene og de unge. Og læreren mærker ganske eftertrykke
ligt, hvordan hele hans arbejde står og falder med, at alle
disse faktorer fungerer tilfredsstillende.
En anden vigtig grund til den ovennævnte nøgternhed
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kan vi finde i mange pædagogiske reformforslags stærke en
sidighed. Den, der forsøger at anvende og følge dem, bliver
ofte skuffet på grund af reformpædagogernes manglende vir
kelighedssans. Mange forslag og metoder synes at være be
regnet på lutter topbegavelser, på børn, der sjældent findes
i de almindelige klasser, men også på lærere, der er fuld
komne mestre, pædagogiske virtuoser, i stedet for på den
store gruppe af lærere, der her ligesom i ethvert andet er
hverv hører til gennemsnittet. Der bliver meget ofte af de
pædagogisk-psykologiske avantgardister givet os et ideali
seret billede af barnet: dets skabende evner, dets arbejds
iver, dets spontane interesse og dets opfattelsesevne bliver
overvurderet. Man fremhæver kritikløst opdragelsesmæssige
resultater, der i virkeligheden hører til undtagelserne. Men
læreren erfarer jo daglig, hvor vanskeligt det er at opnå små
fremskridt. Han ved, hvor let børns opmærksomhed afledes,
hvor let de søger den vej, der byder den mindste modstand ganske som vi voksne - og hvordan deres interesse langt
snarere går i bredden end i dybden. Måske har læreren
kræfter til at hjælpe få enkeltelever, men det kniber med
både tid og energi i den alt for store klasse. Den anstren
gende skoledag gør læreren realistisk, ja, ikke sjældent skep
tisk endog over for pædagogiske muligheder, der dog måtte
kunne realiseres. Denne skepsis hænger sammen med den
mistro, der opstår ved en overbetoning af den såkaldte kalds
etik. Der findes ikke mange erhvervsgrupper, der er udsat
for så mange appeller til indsats, kærlighed, hengivelse og
forbilledlighed som netop lærerstanden. Da de opdragelses
mæssige opgaver aldrig hører op, og da de altid er større
end ens kræfter, ligger den fare snublende nær at fortabe
sig i den moraliserende snak. I en tid, hvor lærerens kalds
etik var fast forankret i en levende religiøs bevidsthed, har
det nok virket mindre splidagtigt end i dag i vor sækulariserede verden, hvor den pædagogiske kaldsetik ofte kun er
et skin og en usikker røst fra fortiden uden nogen egentlig
forpligtelse og uden nogen religiøs b'nding. Under disse om
stændigheder kan man ikke tage den ideale opdragerperson
ligheds moralske normer og krav ganske alvorligt. Idealer,
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der ofte og for let fores i munden, er uvirksomme. For høj
spændte fordringer får en til at tabe modet og frister til ikke
en gang at gøre det, man dog havde kræfter og evner til.
Og endnu et: Lærerstanden lider endnu af et misforhold
mellem deres arbejdes etik og dets psykologisk-pædagogiske
grundlag. Etikken er højt udviklet, men den pædagogiske
forskning er relativt tilbageståendde, og selv de fremskridt,
den har gjort i de sidste årtier, er ikke i fuld udstrækning
blevet fælleseje for alle lærere. For mange halvsandheder
bliver kritikløst efterplapret, resultatet af den pædagogiske
reformbevægelse fra 20’erne og 30’erne er endnu ikke blevet
almentanerkendt. Ellers ville det ikke være muligt at mis
kende en så central grundsætning som den, der handler om
polariteten i al opdragelse. Hvor opdragelsen skal være le
vende, må man stadig acceptere spændingen mellem 2 poler:
det kan formuleres på mange forskellige måder - at løse og
at binde, frihed og tugt, at give lov og at kræve, at videre
give fortiden og være åben for fremtiden, uddannelse for
alle og særlig uddannelse for de bedst begavede, alt dette
hører sammen i enhver opdragelse, det ene er lige så vigtigt
som det andet. Enhver metodisk eller skoleorganisatorisk en
sidighed er falsk, hvad enten den så synes reaktionær eller
fremskridtsvenlig. Hvis videnskaben lader læreren i stikken,
eller hvis den ikke kan gøre sig forståelig for ham, så træder
følelsesbetonede meninger i stedet for saglige argumenter,
og med dårligt begrundede meninger kan en lærer simpelt
hen ikke klare alle de opgaver, skolens hverdag lægger hen
til ham. Han bliver hurtigt træt og mister begejstringen.

Hvad jeg her har nævnt er egentlig tilstrækkeligt til at for
klare den nøgternhed der i dag præger lærerstanden, ganske
bortset fra alt det, der i øvrigt er karakteristisk for vor tid
og giver den sit åndelige ansigt. Her deler lærerne kår med
alle befolkningsgrupper og erhvervsgrupper. Lad det da i
dag være mit ønske for Dem, at De nok vil være nøgterne,
saglige og kritiske i varetagelsen af Deres lærergerning, nøg
terne over for de stadig voksende krav til lærerens opdra
gelsesmuligheder og -evner, saglige og kritiske i bedømmel18

sen af de mange overeksponerede, højtflyvende og ensidige
pædagogiske ideer, der fremføres af højttalende og selvbe
vidste psykologer og pædagoger. De får brug for al den
jordforbindelse, De kan have, De får brug for al den dyg
tighed, De kan opnå både fagligt, pædagogisk-psykologisk
og metodisk for ikke at blive offer for den første den bedste
pædagogisk-psykologiske missionær. Deres dygtiggørelse er
en stadig vedvarende proces, der vil stille store krav til Dem
om dagligt slid og ihærdig indsats, enten det så sker som
selvstudium eller ved deltagelse i et af de mange efterud
dannelseskurser, der tilbydes Dem rundt i landet, arrangeret
af Danmarks Lærerhøjskole. Lad det blive noget helt selv
følgeligt for Dem, en mentalitet hos Dem, at al uddannelse
er noget der varer hele livet, og da slet ikke er afsluttet med
en eller anden embedseksamen. En sådan er kun startskud
det til den livslange uddannelse der forestår os alle. Jeg kan
ikke fremhæve dette stærkt nok, men ved siden af denne
nøgternhed, saglighed og kritiske holdning, der er nødven
dig for gennemførelsen af både Deres lærergerning og den
fortsatte uddannelse og dygtiggørelse, så kan jeg ikke lade
være med at ønske for Dem et stænk af begejstring, at De
må have evne til at kunne lade Dem engagere med hele
Deres personlighed, at leve med i Deres arbejde med børne
ne, at De må opleve, hvad det vil sige at kunne glemme sig
selv, give sig selv hen i sit arbejde. De får jo det privilegium
at skulle arbejde blandt mennesker, blandt børn, og her kan
tingene ikke lykkes, hvis man mangler evnen til sympati,
medleven, følelsesmæssig forståelse. Mit ønske skal være, at
De hver især må finde en passende balance mellem disse to
holdninger til gavn for den skole, De skal tjene og til lykke
for Dem selv.
Holger Melson
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Om
ORDBLINDHED
Nederst i en dødsannonce kunne man i december læse: »I
stedet for blomster bedes ordblindesagen (Callisensvej 34,
Hellerup) betænkt.«
Afdøde var søn af maleren og billedhuggeren Niels Skov
gård, bror til Joakim Skovgård. - Om denne begavede fa
milie ved man, at flere var ordblinde.
Men ordblindhed og intelligens har kun det med hinan
den at gøre, at man er ilde stillet, hvis man er født med det
første, men mangler det sidste.
Og ilde stillet var man for ikke så mange år siden, selv
om man var velbegavet, når man havde dette handicap i
sværere grad.
Lad os dvæle lidt ved den ulykkelige dreng eller pige,
der i hine tider - fejlvurderet af en uvidende eller uforstå
ende lærer — henslæbte sin skoletid med disse usynlige ord
hængende over sig DUM eller DOVEN eller måske begge
dele?
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Barnet måtte være meget robust eller et særdeles ube
kymret gemyt, hvis det skulle komme usåret gennem sin
skoletid.
Var forældrene ambitiøse og lagde pres på barnet, kunne
tilstanden meget vel nærme sig det katastrofale.
Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig, hvad et
læsestaveretarderet barn kunne komme ud i for at søge sin
situation ændret: adfærdsbesvær — i nogle tilfælde med kri
minalitet til følge. - Ingen statistik har endnu vist den di
rekte følge af ikke-behandlet ordblindhed; men man kender
selvmord, hvis årsag var det, ordblindhed medførte. — Givet
er det, at tragedier kunne have været undgået med hjælp
på rette tid og sted.
Jamen hvad kommer det egentlig vore moderne skole
forhold ved? De fleste skoler har jo psykologer til at rubri
cere børnene ind de rette steder til den rette undervisning.
Jo, det kommer vores tid ved, fordi det til alle tider vil
være af vigtighed for børn, at deres lærere er iagttagende og
har vilje til at lindre eventuelle problemer.
Følgende erfaringer har jeg fundet positive i arbejdet
med læse-staveretarderede, når knuder har skullet løses op
og noget værdifuldt komme ud af særundervisningen:
Det er bedst at BEGYNDE RETTIDIGT med særunder
visningen. Tidspunktet vil være individuelt for de forskel
lige børn, blot skal det helst være før for mange nederlag i
klassen.
SAMARBEJDE er nødvendigt med hjem, de forskellige
lærere, skolelæge og psykolog.
I mange tilfælde kan, efter anvisning fra læreren, hjem
mets hjælp være til nytte for barnet - selv om forældres
hjælp til tider må frarådes, må man ikke altid underkende
denne - men vejledning må der til fra speciallæreren.
Det er godt lige at minde regnelæreren i de større klasser
om, at Michael har svært ved at læse tekststykkerne, - om
en vil hjælpe ham - evt. læreren selv.
At dansklæreren husker at bakke den eller de retarderede
op i timerne, burde være en selvfølge — ligeså at man sam
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men af og til a jourfører standpunktet i forhold til klassen.
Fysiske svagheder noteres og tages hensyn til.
Psykologens årlige eller halvårlige prøve bemærkes og
sammenlignes med egne prøver.
BARNETS TARV må være hovedsagen. - Det tjener
intet formål at hyppe sine egne små kartofler, f. eks. at be
holde et barn til særundervisning, hvis man af en eller an
den grund ikke kommer af stedet, når man har opbrugt sit
lager af metoder. — Dels er man sjældent eneste ordblindepædagog på stedet, dels findes der ordblindeskoler eller pri
vat praktiserende ordblindepædagoger. Det skal her indsky
des, at et ordblindt barn som regel trænger til hjælp i frem
medsprog, så det kan være på sin plads at lade dansk ligge
og hjælpe med tysk grammatik eller engelsk udtale og over
sættelse i de højere klasser.
Som i al undervisning fremmes foretagendet ved en tryg,
glad atmosfære.
Særundervisning må ikke lægges i elevens yndlingsfag.
Tryghed vil et barn føle, hvor læreren er indstillet på at
forstå og hjælpe det og møder ordentlig forberedt samt har
tid til at lytte til barnets personlige oplevelser. - I en prak
tiktime i første klasse hos hr. Caspersen, O. S. havde et barn
fortalt om en hvalp, det lige havde fået. »Nu regner det
barn med« sagde hr. C. »at jeg til næste time, jeg har bør
nene, ikke har andet i tankerne, end hvordan det går med
hvalpen!« — Og det er jo rigtigt — sådanne betydningsfulde
begivenheder (ikke ironisk ment) må man ikke skuffe bør
nene med at glemme.
Glæden opstår, hvis man beskæftiger sig med noget, man
kan lide. Selv deler jeg mine timer — dog flexibelt - i 2 af
delinger: S.O.S. (Slid Og Slæb) og A.O.F (Afspænding Og
Fornøjelse) - idet jeg vedkender mig en gammeldags (?)
indstilling, at også det kedelige arbejde må og skal gøres;
men det sure er til at overse, når det søde vinker forude.
Under S.O.S. hører stavetræning — diktat i varieret form
- lydøvelser - læsetræning - bøjning — opslag i synonym
ordbog til udvidelse af ordforrådet.
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A.0.F. er det samme på en legende måde gennem forskel
lige spil, spændende opgaver og tid til samtale.
Man behøver ingenlunde at gå til af kedsomhed i stave
træning - tværtimod - det gælder om at gøre børnene in
teresserede i at analysere ordene. Her tænker jeg ikke på
det sproghistoriske, som nok vil være for overvældende at
komme ind på - men på at lære at betragte ordene ud fra
bl. a. en grammatikalsk synsvinkel og benytte mnemoteknik.
»Hvad kommer ordet af?« spørger man sig selv, hvis man
er i tvivl om g-et i spurgt eller d-et i skudt. »Og hvad ender
stammen på?« Hyppigt suppleres med andre hjælpemidler.
Enhver elev på bøjestadiet ved, at det ubestemte kende
ord en eller et hæftes efter navneordet i bestemt form, når
der ikke er e i forvejen. »Måneden« er svært for en ord
blind - »en måned« er mindre svær, lettere endnu, når vi
taler om, at det kommer af »måne« - Vi forestiller os en
mand, der sidder på månen (nu er det oven i købet aktuelt)
og siger: »Jeg »må ned« — og så sætter vi »en« efter.
»Fødselsdag« behøver ikke at fejlstaves, når man konsta
terer, hvor let den første og sidste stavelse er og derefter
samler sin energi om midterste meningsløse stavelse »seis«
(»sels«kab) - Hokus-Pokus - hvad der før var svært, er nu
oplagt indlysende. På samme måde går det »egern« — »ger
ne« falder som regel let — flyt det sidste »e« foran - så står
der »egern«. »Billeder« kan angribes på flere måder. Hvis
man siger: »Der er en »bille der« vil nogle synes det er let,
andre glemme dobbeltkonsonanten. — Deler man derimod
sådan: en »bil« en »le« og »der« står ordet, går det fint;
men hvad så, hvis eleven skal stave »billede« eller »billedet«
(flertal bestemt volder ikke besvær i den forbindelse) Nuvel — vi går til ordets grundform »bil« og »led« og på
sætter så endelserne. - Dette sidste er ganske vist det mest
logiske, men behøver ikke at være det letteste for eleven.
Som hjælp til større elever må nævnes lektor Rosendals
staveregier.
I forbindelse med stavetræningen skal omtales, hvor vig
tigt ET VELTALT SPROG er for en lærer. - Det fore-
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kommer mig, at flere unge lærere taler bredt, fladt og af
stumpet.
Her skal indskydes en lille sandfærdig historie, hvor det
ganske vist ikke er læreren, der skal dadies: På en lejrskole
bed en pige fortvivlet i sin blyant, fordi hun ikke kunne
stave »pøvs«. »Pøvs«? gentog læreren spørgende - »Du kun
ne vel ikke sige mig hele sætningen?« »Joe — det er: Kære
far og mor! I pøvs ikke at sende flere penge.« - Også mange
voksne siger »behøvs« for behøver og »bidler« for billeder.
Vel er vort sprog ufonetisk - men det er dog muligt at få
ikke alt for auditivt svage elever til at opfatte et ordbillede
ved at åbne munden og artikulere bedre - ikke snuppe ord
endelserne af - ja, endog i visse tilfælde udtale stavelserne
helt ud i detaljer.
Og så forbinde det talte med det sete og skrevne.
Just udkommet fra Gyldendals Forlag er »Fernalds Me
tode«, der tilgodeser dette - dog med den forskel fra oven
stående, at man her udtaler ordet normalt: »plu - sö - li«
(pludselig) mens man »tracer« (sporer) det stavelse for sta
velse — dvs. fører fingeren (bemærk: ikke blyanten før bag
efter) over det i forvejen stort skrevne ord.
En pæn,, korrekt forskrift og rettelse er vigtig - i øvrigt
ikke rette frie stile kun diktater evt. genfortællinger, bøj
ninger o. lign., men helst iagttage og forebygge.
»Hvad vil De gøre ved et barn, der har reversaleringstendens i forbindelse med konsonantophobning?« lød et af
spørgsmålene til den mundtlige ordblindepædagog-eksamen.
Jeg greb et ord »skriv« og foreslog at bygge ordet op så
dan: »riv« — »kriv« — »skriv«. Eksaminator (talepædagog)
var enig med mig. Den ene af censorerne (konsulent for
ordbi.arbejdet) ville omvendt starte med »s«-lyden og der
efter samle op »sk«, »skr«, »skri«, »skriv«. - Den efter mit
skøn noget tunge facon ville givet føre til positivt resultat
i den dygtige lærers undervisning. — Så selv om det ideelle
nok vil være at kunne finde frem til nemmeste indlæring
for eleven er det dog en fordel for læreren at have METO
DEFRIHED.
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Man må således have mange forskellige materialer. Her
under skrivemaskine — Læreren skriver en af eleven lavet
historie - efter diktat eller renskriver frie stile.
Det er min fornemmelse, at mange fejl kunne undgås,
hvis den ordblinde tidligt var vænnet til at skrive på ma
skine. Forleden fik en elev hos 2 forskellige lærere 2 for
skellige retskrivningsprøver. Han havde henholdsvis 20 og
18 fejl.
Hos psykologen blev han prøvet i auditiv stavning - ikke
nogen nedskrivning - stavelserne var kortere, men konso
nantophobninger gjorde den tilsvarende sværere: 0 fejl!
At der ingen fejl ville have været, ved brug af maskine,
tør jeg ikke påstå; men færre ville der have været, fordi
vanskeligheden opstod ved udformningen af bogstaverne,
når disse skulle sammenfattes med det hørte.
Desuden kan en båndoptager være en støtte brugt ved
f. eks. referat af noget læst eller ved samtaler om et emne
samt ved højtlæsning og indøvelse af roller. - Ved aflytning
konstateredes fejl i vendinger og udtale.
Videre skal af materialer i spredt fægtning udplukkes
Palin opgaver — Combi-box — Forvekslingsord med lydskelneøvelser — Lydtavle — Sporlege »Læs og Forstå« - KribleKryds — Ord-Domino — Lotterier med og uden puslespil Sættekasse - meget papir - farver — ringbind - Læsestof i
mængder — leksikon - retskrivningsordbog — synonymordbog
— telefonbog — bykort -120 hyppigt forekommende ord osv.
Endvidere må en ordblindepædagog have god kontakt
med BIBLIOTEK, lære eleverne at benytte det og STIMU
LERE TIL LÆSNING ved f. eks. selv at læse op for eleven,
til interessen bliver så stor, at besværet ved selv at fortsætte
overvindes.
Den stærkt individuelle behandling af ordblinde forud
sætter SMÅ HOLD eller ENETIMER. Kun under sådanne
forhold fås det fulde udbytte af særundervisningen.
Nogle betragter ordblindeundervisningen som en mental
hygiejnisk foreteelse.
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Det er den også. - Men forudsætningen er ikke blot en
nænsom og forstående ordblindepædagog - den er lige så
fuldt et forstandigt, vidende menneske - en lærer med fan
tasi, åben over for nye impulser. En, der - uden at tabe
balancen - stadig er villig til at prøve uortodokse metoder,
og hvis indstilling til elevens muligheder er positiv, men
realistisk - evner, vilje og miljø taget i betragtning.

Ordblindhed er en hjernefunktionsforstyrrelse. »Noget«
fungerer anderledes end normalt.

Således har jeg hos et par af mine elever iagttaget føl
gende ejendommelige forvekslinger - (som jeg netop har
erfaret, man kan læse tilsvarende om i en lille bog af Franz
From »Drøm og neurose« i afsnittet »Børns emneverden«) under højtlæsning:
En elev siger »Mariefær« for Ingefær. Fra en anden nu
værende elev har jeg noteret følgende synonymer, antony
mer eller tilfælde, hvor han ved, at byen hedder Snerpe,
men ikke hvor den snerper hen.
»Vinduet« for ruden, »indbudt« for inviteret, »dejligt«
for rart, »historie« for fortælling, »skinnerne« for sporene og »til« for fra, »op« for ned - desuden »køkkendøren« for
kældertrappen, »eftermiddagen« for aftenen, »natten« for
aftenen, »trak på skulderen« i stedet for trak på smilebån
det, »skyder« for brugte kugler, »gned sine øjne« for rodede
rundt i sit hår, »ikke så slemt« for meget rart, »Olsen« for
Hansen. Og i diktat - jeg siger endt, Henrik skriver »slut« og da han bagefter skal læse sit skrevne op, siger han »for
bi«. Nu - 3 år efter - forekommer dette sjældent.
Har man selv erfaret, hvad en dygtig lærer formåede at
udrette med en i et fag, der voldte kvaler, så føler man i
særlig grad en dyb trang til at få noget til at »gå op« for
elever, der er på vej til at få eller måske allerede er fulde
af hæmninger og komplekser. Det er godt at få lært disse
elever noget, de kan bruge - og det er saligt at se fortrykt
hed ændret til glad frigjorthed.
Grethe Forchhammer
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En orientering om undervisningen på

Vojens Ungdomsskoles hold
for boglig handicappede
(FORSØGSUNDERVISNING)

Den tolvte august sidste år startede man på Vojens Ung
domsskole et nyt hold. Det særlige ved dette hold var, at in
gen af eleverne, seksten i tal, selv havde drømt om at søge
på ungdomsskole, alle var de henvist til skolen gennem sko
lepsykologerne i de sønderjyske amter.
Fælles for de seksten var, at de i det daglige skolearbejde
var stødt på store vanskeligheder, og derfor ikke havde no
gen stor fidus til det, der hedder skole. Min kollega, Børge
Jakobsen fra Varnæs skole, og jeg havde midlertidig forladt
folkeskolens sikre havn for at beskæftige os med disse
drenge.
Undervisningens indhold var blevet forelagt skolepsykolo
gerne og amtsskolekonsulenterne ved et møde i Vojens, og
fra alle sider var der givet os grønt lys, så det var jo bare
at fange an. Vor teori går i korte træk ud på, at vore elever
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i deres skoletid har oplevet så mange nederlag, at et over
vejende træk hos dem er en latent nederlagsfølelse, der blo
kerer for videre indlæringsprocesser. De er hæmmede i deres
evne til at abstrahere, og mangler en masse konkret viden,
som deres jævnaldrende kammerater har læst sig til. De
mangler selvtillid, og anser sig selv for dumme og unyttige.
Vi vil så lade dem opleve en masse små personlige sejre,
og erstatte den boglige viden med konkrete oplevelser. Der
måtte en masse ekskursioner til. På grundlag af de fællesop
levelser vi får, laver vi vort undervisningsmateriale — fra
det abstrakte til det konkrete - tilpasset den enkelte elev.
For at klare ekskursionerne solgte vi vore privatbiler og an
skaffede hver en folkevognsbus, der jo som bekendt rummer
otte mand.
Fra skolepsykologerne har vi fået alt, hvad der findes af
papirer om den enkelte elev, og da vi lægger meget stor
vægt på et effektivt forældresamarbejde, kendte vi en lille
smule til vore elever, allerede inden vi havde dem samlet
første gang.
Vi lagde ud med et tre ugers lejrskoleophold på en lille ø,
der hedder Barsø, og som ligger lige udenfor Aabenraa fjord.
Da Børge og jeg ankom til Barsø Landing med hver sin bus
fuld drenge, kiggede vi en gang på hinanden og bed tæn
derne sammen. Drengene så for de flestes vedkommende lidt
forknytte ud, men det var der jo ikke noget at gøre ved.
Bagagen kom om bord i færgen, en ombygget fiskerbåd, og
vi tøffede over til øen.
Vor ankomst var temmelig forvirret, men vi fik da sat så
meget system på det, at bagagen blev slæbt op til huset, hvor
vi skulle tilbringe de næste tre uger, og så kaldte vi drenge
ne sammen i den store stue. Vi inddelte dem nu i fire grup
per, hver på fire mand. De blev udtaget efter følgende prin
cip, en der kunne svømme, en der tidligere havde gebærdet
sig i en båd, en, der kunne lave mad, og så gik vi frejdigt
ud fra, at den sidste kunne det hele. Da disse grupper var
organiseret, fik de lov at finde et sted at sove, og tilfældig
vis valgte de at bo sammen i grupper, så det var jo dejligt.
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Vi havde Børges motorbåd til vor disposition, det er en
temmelig stor glasfiberbåd (Lunderskov), og vi havde ind
købt en hel del rødspættegarn samt et par åleruser, og så
var det faktisk meningen, at vi skulle holde os selv med kost,
hvis da Neptun tillod det. Desuden havde vi to mindre glas
fiberjoller med påhængsmotorer og en sejlbåd, så det skulle
være muligt at gøre drengene fortrolige med at færdes på
d t våde element. Onde røster mumlede engang imellem om,
at det var en slags sømandsskole, vi drev.
Langs huset var der et gammelt stengærde, og det havde
vi påtaget os at sætte i stand og flytte ud i det nye skel, ca.
4 m fra det gamle. Endelig var vi velkomne til at foretage
allehånde småreparationer rundt om huset.
Gruppe I blev omgående udnævnt til fiskehold og sendt
om på den anden side af øen for at sætte garn. Gruppe II
blev dagens køkkenhold, og gik uden yderligere kommenta
rer i gang med at skrælle en masse kartofler og bage mini
mum fire franskbrød. Brødene smagte temmelig meget af
gær den første gang, men blev allerede næste dag fuld
komne. Gruppe III smøgede ærmerne op og gik i gang med
at grave i gærdet, og den sidste gruppe begyndte at grave
ud til en ny og større bålplads.
Hele eftermiddagen gik, og da klokken var 18.00 satte vi
os alle til bords. Jeg tror nok, at vi var kommet i gang med
sådan en fart, at hverken drengene eller vi fattede, hvor da
gen var blevet af. Ved aftensmaden sludrede vi lidt sammen
om, hvilke regler vi ønskede håndhævet. Vi blev enige om,
at én regel var nok - vis hensyn! Alt kunne komme ind un
der denne regel. Der er ingen af vore drenge, der ryger,
mens der spises o.s.v.
Efter aftensmaden gjorde bådholdet bådene klar til nat
ten, og vi viste dem, hvordan en fortøjning bør være. Køk
kenholdet gjorde opvasken færdig og ryddede op i køkkenet
samt lavede dejg til 40 snobrød. Gruppe III samlede bræn
de, tændte bål og snittede pinde til at bage snobrød på.
Gruppe IV skulle sørge for aftenens underholdning, og fik
derfor lov at trække sig tilbage for at planlægge.
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Klokken 23.00 sluttede voi første dag. Vi sad ved bålet
og hyggede os med snobrød og ristede pølser, og undredes
over, at der stadig findes steder i denne verden, hvor man
kan sidde en sommeraften uden at høre en eneste bil. Så gik
hele banden i vandet, selv lærerne, og Børge og jeg begav os
til køjs. Drengene havde fået at vide, at de måtte selv om,
hvornår de ville i seng, men der skulle være ro af hensyn
til dem, der ville sove, og ingen måtte have små øjne om
morgenen.
Næste morgen vækkede vi dem blidt klokken 07.00, og så
var der lige tid til en dukkert inden morgenmaden, som køk
kenholdet havde færdig til kl. 08.00. Bevar mig vel, hvor
sådan en flok drenge kan spise. Køkkenholdet for frem og
tilbage med gryn og brød, og det hele forsvandt som dug
for solen. Klokken 08.30 gik vi i gang med vort arbejde.
Grupperne skiftede funktioner hver dag, så det er nemmest
at beskrive, hvordan en dag ser ud.
Fiskeholdet var først oppe om morgenen. De tog sig selv
en kop kaffe, inden de sejlede af, og de forlod broen klok
ken 04.30, og var så forventet hjem til huset igen klokken
ca. 08.00. Samtidig med dem stod den vagthavende køkken
mand op, han skulle nemlig holde radiokontakt med fiske
holdet, så vi vidste, hvordan det stod til om bord. Vi havde
lånt nogle radioer ved Hjemmeværnet, og noget af det før
ste vi gjorde var at sætte drengene ind i radioproceduren.
For drengene var det meget spændende, om der var no
get i garnene, og der var altid sammenstimling om radio
manden, når han snakkede med fiskeholdet, der befandt sig
på den anden side af øen. Når så holdet ankom til broen
med fangsten, skulle de gøre de fisk i stand, de havde fan
get, og efter morgenmaden skulle båden renses for tang
m. m. og garnene klares op. Det sidste er ikke det nemmeste,
og den, der aldrig selv har renset et garn, gør sig ingen be
greb om, hvor lang tid det tager at få rede på en sammen
filtring af krabber, søstjerner og knuder. Det var et arbejde,
der oftest varede det meste af eftermiddagen. Ind imellem
skulle fiskeholdet klare vor forbindelse til land, samt sejle
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ud med en af de små både og' efterse vore åleruser. Sidst på
eftermiddagen var holdet på fiskeri med stænger, og inden
mørkets frembrud skulle næste dags fiskehold sætte garn for
natten.
Køkkenholdet havde ansvaret for den daglige madlavning
og rengøring, og det siger sig selv, at det at sørge for mad
til 18 personer, giver arbejde nok til fire drenge. Vi fik altid
god mad. Var der ikke fanget nogle fisk, stod det på spejl
æg, men aldrig så vi nogle sure miner. Der skulle ganske
særlige omstændigheder til, hvis maden ikke stod på bordet
til den aftalte tid. Køkkenholdet var oppe klokken 06.30 om
morgenen og var de sidste, der kunne holde fri. Den ene
dag bød ellers vort køkkenhold på en udsøgt opgave. Fiske
holdet havde fået seks havænder i garnene, og så måtte de
stakler i køkkenet i gang med at stege ænder. Det klarede
de ganske udmærket efter at have allieret sig med færge
mandens kone, Sine, som forresten stod drengenes hjerter
nær. Sine kom gerne listende og kiggede til drengene og
hjalp dem med et og andet, og drengene smuttede gerne op
til Sine, hvis de havde været særlig heldige med deres
franskbrød, så skulle Sine og Martin færgemand have frisk
bagt brød. Der var forresten ikke et tørt øje, da vi efter tre
uger sagde farvel til Sine og Martin.
De to udendørshold knoklede på efter bedste evne. Vi
flyttede hundredvis af læs sand, og vi baksede med store
sten. Det skal også siges, at det var med stor stolthed, at vi
bagefter betragtede vort færdige værk. Drengene voksede
ikke så lidt, når øens indbyggere på deres aftenture kom
med rosende bemærkninger om dagens arbejde.
Vort Barsøophold bød drengene på mange oplevelser af
forskellig art. De fleste lærte at svømme, og alle lærte at
begå ,sig i en båd. De lærte at orientere sig efter et kort,
såvel ved dag som ved nat, og vi præsterede at lave mad til
75 personer på vore forældredage. Disse forældredage for
løb iøvrigt som en ganske almindelig dag, men det var dren
genes store fornøjelse at tage deres forældre med ud at sejle,
navnlig hvis vejret ikke var alt for godt.
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Vi havde ikke regnet med, at vore drenge skulle plages
med noget, der i ringeste måde mindede om skole, men det
kunne selvfølgelig ikke undgås, at de en gang imellem for
faldt til at læse lidt i en eller anden bog, som de »tilfældig
vis« faldt over på deres vej. Vore private skrivemaskiner
havde ikke megen ro, der var altid en eller anden, der lige
skulle skrive et lille stykke, inden han skulle til ro.
Så fik Barsøtiden ende. Vi vendte hjem til Vojens Ung
domsskole, men dog kun for kort tid. Drengene skulle lige
vænnes til den tanke, at det faktisk var der, de var elever.
Vi indkøbte fire transistor-båndoptagere, en til hver
gruppe, samt fem sæt komplet campingudstyr, og gav os til
at øve os i at slå lejr. Den næste del af vor undervisning
skulle være i det sønderjyske område, og vi havde bestemt
os til at begynde med Hedeby.
Lykken tilsmilede os, og vi fik lov til at bosætte os i Ny
Hedeby ved Hostrup sø. Det er Det Danske Spejderkorps,
som har skabt dette udmærkede pædagogiske studieområde.
Det var lidt henne på året, så vi slog os ned i de bedste af
jordhytterne og studerede de opførte huse in natura. Vi
tegnede husene, vi lavede byplaner, og vi snakkede om,
hvordan det kan have været at bo under sådanne forhold.
Selv blev vi i løbet af disse dage umådelig snavsede, vor mor
kunne næppe genkende os, da vi vendte tilbage til de civili
serede egne.
Når vi sådan er på tur, klarer hver gruppe selv det for
nødne. De har selvstændig husholdning, og får udleveret
kostpenge til nogle dage af gangen, og så må de selv om,
hvordan de vil klare resten. Det lærer dem at arbejde sam
men om en kostplan og tage lidt hensyn til hinanden.
Atter var vi et par dage på skolen, og så løb den rigtige
Hedebytur af stabelen. Vi pakkede trailerne, det vil sige
vore glasfiberbåde, der er sammenklappelige og til at spæn
de efter bilerne. På den måde har vi altid et par både med,
når vi er på tur.
Første dag kørte vi til Gelting, hvor vi kom ind på en
campingplads, der glimrede med sine høje priser. Da vi slog
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teltene op, var det næsten mørkt, og drengene måtte gå en
tur, hvis de ville. Der var et par stykker, der gerne ville en
tur ud til færgen, og da de kom tilbage, havde de et inter
view med en tolder på deres bånd. De legede videre med
båndet, og vækkede Børge og mig klokken 01.00 for at lade
os høre, hvad de havde fået ud af det.
Næste dag var alle grupper i gang med at lave dagbog på
bånd, og det er man fortsat med siden. Den brug vi havde
tænkt os af båndoptagerne opstod spontant. Dagsrejsen var
ikke så lang, vi skulle bare til Slesvig, og vi smuttede til
Kappel for lige at se den på vejen. Efter at have camperet i
Slesvig, beså vi domkirken og Gottorp Slot. Vore telte stod
lige ved siden af indsejlingen til Hedeby Nor, så selvfølge
lig sendte vi halvdelen af styrken til Hedeby ad søvejen,
mens vi andre gik. Det var en barsk sejltur, for det blæste
kraftigt og haglede. Børge og jeg frøs med anstand, men der
var en enkelt af drengene, der endnu ikke mente, at det var
koldt nok til at bære fodtøj. Drengene badede til hen om
kring november måned. Områderne ved Hedeby blev beset,
fotograferet og tegnet, og skal senere opføres på et terræn
bord, som vi netop i disse dage har fået bygget færdigt. Om
aftenen kørte vi drengene ind til Slesvig, så vi kunne se lidt
på de kønne piger, og så undlod vi ellers lejrbål, det blæste,
så vi havde nok at gøre med at holde teltene ved jorden den
nat.
I de følgende dage beså vi Sydslesvig fra øst til vest, og
så købte vi cigaretter for vore sidste penge og vendte næ
serne hjemad. Vi ved fra afdøde forstander Hagelsø, der
havde drengene til fortælletimer, at Sydslesvig var et om
råde de følte sig bekendt med og gerne talte om. Nu var vi
kommet så vidt, at drengene engang imellem talte om, at
vi vel skulle i gang med en mere boglig undervisning, men
vi afslog med den gode begrundelse, at så skulle vi til at
rette opgaver og den slags, og det gad vi ikke.
Endnu en større ekskursion har vi nået i år. Vi var på tolv
dages camping i Sverige, hvor vi især beskæftigede os med
elve og vandkraft. Det var sjovt. De fleste steder fik vi at
3
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vide, at campingsæsonen var slut, men alligevel fandt vi
altid udmærkede overnatningsmuligheder. Trollhättan betog
drengene meget, og ligeledes var det sjovt at se, med hvil
ken glæde de genså Kinnekulladiabas, den kender vi fra
Barsø, var der en der sagde, og så var der et godt grundlag
for en snak om istiden.
Det vil føre alt for vidt at komme ind på en detaljeret
redegørelse for vor tur til Sverige, men jeg vil dog gerne
nævne et par små pudsige tildragelser, der siger lidt om vort
forhold til drengene. Det er en selvfølge, at vi alle fra star
ten har været dus og på fornavn. Det er vi forøvrigt også
med forældrene. Når teltene var slået op, og vi var færdige
for den dag, gik der som regel ikke mange minutter, før
drengene dukkede op ovre hos os. De kom bare dryssende,
og inden vi så os om, var vi 18 mand i et telt, der var bereg
net til seks personer. De skulle gerne sludre et par timer,
inden de kunne bekvemme sig til at gå til ro. Det er vældig
hyggeligt med sådan en flok drenge, der sidder der i de
stille timer og krænger sig ud for hinanden, og det er næsten
som at få et kig ind i en forbudt have, når man får et flig af
deres fortrolighed. En aften sad vi ved den åbne pejs i en
hytte, som en god ven havde lånt os. Vi diskuterede lige til
klokken tre om morgenen før det lykkedes os at overbevise
en af vore drenge om, at han ikke er så dum, som han gav
udtryk for. Det lykkedes, for vi kunne jo henvise til adskil
lige situationer, som han havde klaret udmærket.
Lykkelig undgik vi sygdom. løvrigt klarer vi sygdom på
en nem måde. Den, der mener han er syg, får havresuppe
og rygeforbud, og så er de fleste på benene igen på ingen tid.
Vor hjemkomst passede med efterårsferien, og så havde
drengene en uge til at fortælle forældrene om deres oplevel
ser i Sverige. Ugen efter efterårsferien var vi igen på Barsø.
Denne gang havde vi en del bøger med. Vi fiskede også
denne gang, men vejret var meget hårdt. Vi var ude at sejle
i en vindstyrke 9, og fire af drenge var søsyge, men næste
dag ville de med igen. De morede sig også vældigt i de små
motorbåde i de høje søer. Vejret snød os denne gang, men
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uvejr på en lille ø er ikke at kimse af. Vi havde nogle dej
lige aftener, hvor jeg blandt andet fortalte noget af Dickens,
og vi ligesom samlede os om, at nu skulle vi så småt til de
boglige sysler.
Nu her ved juletid er vi groet til på skolen. Vi arbejder
stadig i de fire grupper, og søger at gøre undervisningen så
virkelighedsnær, som det er muligt for os. Meget af det, vi
laver er hobbypræget, og vi arbejder med de mest varieren
de materialer. Vort klasseværelse er indrettet af drengene,
der er et fællesrum og fire gruppepladser samt en lille hyggekrog, hvor vi kan lave en kop kaffe og slappe af et par
minutter, hvis vi trænger til det. Drengene er meget arbejdsvillige, og det er ikke sjældent, at de nægter at holde de fri
timer, de visselig har krav på.
Vort dansksystem er ganske enkelt, jeg laver en slags
dagbog over vore ture, og den duplikerer jeg fra dag til
dag. Så har vi lavet en hel masse opslagsøvelser, hvor de
tvinges til at læse et stykke tekst og besvare det skriftligt,
og endelig køber vi alt, hvad vi kan finde, der egner sig for
unge og voksne med læsevanskeligheder. Senere er det tan
ken at de skal have hjælp på de områder, hvor de har speci
fikke vanskeligheder.
I regning satser vi på at udvikle talfærdigheden indenfor
det område, som vi skønner, de vil få brug for. Vi har for
resten også købt en elektrisk regnemaskine. Vi rafler, klun
ser og bruger de mange udmærkede spil, der findes. Hvad
vi ser af gode ideer hos kolleger, stjæler vi uden skrupler.
Hvor alt dette skal ende, ved vi ikke endnu. Det er jo kun
et forsøg. Vi kommer til at begå en hel masse dumheder, og
har sikkert på nuværende tidspunkt begået en masse. Vore
forældre er meget positive, og mener, at deres drenge er ble
vet mere modne og afbalancerede, navnlig det sidste har vi
hørt fra mange sider. Vi kan ikke selv bedømme drengene,
dertil har vi haft dem altfor tæt på. Sommetider synes jeg,
at drengene er blevet dygtigere, men måske er der tale om
en gensidig påvirkning, min retskrivning er i hvert fald ble
vet ringere i den sidste tid.
3*
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En gang i det nye år skal eleverne prøves af skolepsykolo
gerne igen, så vil der måske vise sig noget. Inden sommer
ferien vil vi også stikke hovederne sammen, og sludre lidt
om det videre forløb. Hvis der skulle være en eller anden,
der er blevet nysgerrig, kan man henvende sig til under
tegnede.

Venlig hilsen

Mogens Thyge Jensen
Vojens Ungdomsskole
Forsøgshold M. B. I.

Sandhus, Ærø
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O. Tryggedsson, seminarielektor. F.
d. 18/4 1933. Lærereksamen fra Fre
deriksberg Seminarium 1956. Psykologisk-pædagogisk embedseksamen
1963. Skolepsykolog for Odense og
Assens amter 1964, ansat ved Odense
Seminarium 1966.

Psykologiundervisningen
i den nye læreruddannelse
I den nye læreruddannelse vil faget psykologi blive styrket
væsentligt. Fremover vil der på timeplanen hver uge figure
re to psykologitimer. Dette giver seks ugetimer i et studie
forløb på tre år. I de pædagogiske specialer indgår psykolo
gi også, endda med et ret stort timetal. Den enkelte stude
rende kan vælge et speciale, der læses i fjerde, femte, sjette
og syvende semester. Der læses fire timer pr. uge.
De pædagogiske specialer omfatter:
Speciale A: Undervisning af elever i folkeskolens yngre
klasser. Speciale B: Undervisning af elever i folkeskolens
ældre klasser samt ungdoms- og fritidsundervisning. Speciale
C: Undervisning af elever med særlige vanskeligheder (spe
cialundervisning) .
Det er naturligvis meningen, at de studerende skal sættes
i stand til ud fra en psykologisk-pædagogisk-metodisk ud
dannelse, at kunne varetage undervisningen af elever i fol
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keskolens yngre- eller ældre klasser eller kunne give special
undervisning.
Det ses heraf, at psykologi indgår med megen vægt i den
nye læreruddannelse.
Det vil nu være nærliggende at spørge om faget også kan
bære denne store timeforøgelse, og om man, som lærer, har
brug for en større psykologisk viden.
Til dette må svares et ubetinget ja!
De lærere, der uddannes efter 54-loven, har en ganske
utilstrækkelig psykologisk-teoretisk baggrund. Til dette kom
mer, at den psykologiske viden udvides med eksplosionsagtig hast. Det er fagligt meget svært at følge med. Årsagen til
denne faglige ekspansion skyldes dels at psykologi endnu må
betragtes som en ung videnskab, dels at der i de sidste par
år har fundet en intensiv forskning sted støttet af moderne
teknik.
Den psykologiske forskning har fjernet sig langt fra den
tysk prægede filosofisk orienterede retning, der var så ud
præget i trediverne. Vi er i datalogiens tid, hvor det er mu
ligt statistisk at bearbejde observationer eller data i et om
fang som ikke før. Psykologien har også forandret sig der
hen, at det er blevet almindeligt, at den psykologiske forsk
ning arbejder snævert sammen med andre videnskaber, som
f. eks. medicin eller biokemi.
Et af de psykologiske emner, som både russere og ameri
kanere i nyere tid har beskæftiget sig stærkt med, er hjerne
fysiologiske processer (tænkning og indlæring). Det vil være
naturligt at netop perceptionspsykologi og indlæringspsyko
logi indtager en central plads i en læreruddannelse, da en
væsentlig del af en lærers arbejde er at indlære elever nyt
stof. Det er ikke stedet her at gennemgå indlæringspsyko
logi eller hjerneprocesser, men jeg vil blot pege på enkelte
sider af den teori, der ligger til grund for det mest gennem
prøvede af indlæringspsykologien, nemlig indlæringsmaskine
med programmeringssystem.
Det er desværre uhyre lidt der i den daglige undervis
ningssituation tages hensyn til de mest elementære indlæ
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ringsregler. Lad mig blot nævne det grundlæggende indlæ
ringsprincip om øjeblikkelig forstærkning (øjeblikkelig be
lønning). Dette princip har Skinner formuleret som en lov
mæssighed på grundlag af sine forskningsresultater: »Jo hur
tigere forstærkning, des effektivere indlæring.«
Meget af det en lærer sætter skoleelever til, giver i høj
ere grad beskæftigelse end indlæring. Hvis en elev f. eks.
regner 20 regnestykker, er der meget ofte først forstærkning
(belønning) når alle 20 stykker er regnet, eller måske først
lang tid efter det sidste stykke er regnet. Vi ved, at indlæ
ringen i dette tilfælde er meget lille. Forstærkningen (viden
om regnestykkets rigtighed) skal komme øjeblikkelig efter at
regneoperationen er foretaget, for at give en acceptabel ind
læring. Disse indlæringsprincipper tilgodeses bedst i pro
grammet undervisning, men kan naturligvis tilgodeses i al
mindelig undervisning. Det er i denne forbindelse betænke
ligt så lidt programmeringsprincippet (både lineært som for
grenet) bruges i folkeskolens undervisning.
Mange andre indlæringsprincipper som »motivation«,
»approximationsprincippet« (gradvis formning af adfærden)
eller aktivitetsprincippet kunne fremdrages som betydnings
fulde (måske nødvendige) for indlæringen.
Når skolen stort set i dag underviser på samme måde som
for 30 år siden, uden at tage hensyn til elementære indlæ
ringspsykologiske lovmæssigheder, kan dette enten skyldes,
at læreren ikke kender nok til indlæringspsykologi eller og
så, at læreren opfatter sig selv som så stor en pædagog, at
disse indlæringspsykologiske regler ikke behøver at blive
fulgt.
Socialpsykologien har i de sidste år taget et stort opsving.
Det er nok et område, som man i en tidligere læreruddan
nelse ikke lagde så megen vægt på, men det må fremover
placeres mere centralt. I erkendelse af at mennesket ofte op
træder sammen med andre og at adfærden for det enkelte
individ bl. a. er afhængig af »disse andre«, er læren om
disse interpersonelle relationer blevet aktuel. Hvis vi skal
forstå en anden persons adfærd, er det ikke nok at have et
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godt kendskab til personen som enkeltindivid, det er ikke
nok at kende personens behov, motiver, intelligens o. s. v.,
men man må også kende de gruppedynamiske faktorer, som
i det enkelte tilfælde påvirker personen og afstedkommer en
given adfærd. I dag ved vi, at de gruppedynamiske faktorer
oftest er mere betydningsfulde end de individualpsykologiske
faktorer.
For at kunne fungere hensigtsmæssigt i en undervisnings
situation, må læreren kende og tage hensyn til disse social
psykologiske faktorer, og så ikke blot betragte sine elever
som nogle individer uden indbyrdes relationer.
Disse gruppedynamiske faktorer spiller iøvrigt en forskel
lig rolle, eftersom individerne i en gruppe har større eller
mindre samarbejdsmulighed og personlig frihed i interaktionsprocessen. I dag hvor undervisningen er forholdsvis fri,
hvor de enkelte elever fungerer i forskellige samarbejds
situationer, betyder de nævnte sociale processer mere end
før, hvor eleverne ikke havde så mange samspilsfunktioner
med lærere og kammerater. De sociale processer er så betyd
ningsfulde i undervisningsprocesser, at læreren må tage dem
med i sin planlægning af og gennemførelse af en undervis
ningstime.
Det er almindelig kendt, at det er sværere nu end nogen
sinde før at være lærer i folkeskolen. Det stiller store psyki
ske krav til læreren eller sagt på en anden måde, læreren
har brug for en større psykologisk forståelse for at kunne
klare de psykiske problemer i undervisningssituationen.
Der kan være mange grunde til, at flere af eleverne giver
psykiske problemer. En af årsagerne kan nok findes i en sta
dig stigende manglende kontakt mellem forældre og børn,
men også selve skolens struktur og forandrede undervis
ningsform kan være konfliktskabende. I den moderne under
visning giver man større mulighed for at det enkelte individ
kan udfolde sig. De dygtige, de modne, de selvstændige kan
nå langt, men de uselvstændige og usikre eller måske lettere
adfærdsvanskelige, har også større mulighed for at fungere
uhensigtsmæssigt. Hermed har jeg ikke sagt, at jeg ønsker
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den autoritære skole tilbage, men vi må give læreren mulig
hed for at arbejde med større psykiske problemer, der følger
med en friere samværsform.
Man vil naturligvis straks sige, at læreren skal have færre
timer og klasserne skal have lavere klassekvotient. Dette vil
også gavne, men man må også give læreren personlige for
udsætninger for at kunne løse de psykiske konflikter. Her
kommer læreruddannelsen ind i billedet. Uddannelsen må
give læreren et grundigt kendskab til personligheds- og ud
viklingspsykologi. Han må lære at forstå, hvorfor et andet
individ reagerer som det gør, og ud fra denne forståelse må
hans behandling af dette andet individ styres. Som eksempel
på hvad jeg mener med dette, kan jeg anføre, at mange læ
rere stadig bruger »eftersidning« eller »at sætte uden for dø
ren« som en generel straf, uanset at der kan være forskellige
årsager til at en elev opfører sig provokerende. I flere situa
tioner burde man nok »rose« eller »tage eleven på skødet«,
for at give eleven den kontakt, som en provokerende elev
higer efter.
Med undervisningspligtens forlængelse vil man få flere
store elever der, uanset at de ikke er motiverede til under
visning, og uanset at man endnu ikke pædagogisk og meto
disk har udbygget undervisningsmulighederne, skal være in
den for folkeskolens rammer. Dette vil give store pædago
giske problemer og skabe mange konflikter. En grundig psykologisk-pædagogisk uddannelse af lærere med hovedvægten
lagt på de store børns problemer, vil kunne blive givet i det
pædagogiske speciale om undervisning af elever i folkesko
lens ældre klasser.
Endelig skal bemærkes, at faget psykologi kan have en
helt anden funktion for den vordende lærer. De nævnte em
ner, indlæringspsykologi og socialpsykologi, kan bidrage til
at den studerende kan få mere ud af sit studium. Med et
grundigt kendskab til indlæringspsykologi vil den studeren
de kunne tilrettelægge sit studium således, at han udnytter
de psykologiske lovmæssigheder til gavn for sin egen ind
læringsproces. På samme måde vil socialpsykologien kunne
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give den studerende mulighed for at forstå sin egen adfærd
og dermed forbedre denne i relation til andre studerende.
Det siges ofte, at psykologi er læren om det vi alle ved.
Hvis dette er rigtigt, må man forbavses over, at så få retter
sig efter det, de ved. Det er ikke alene psykologiens opgave
at lære de studerende nogle psykologiske regler og love. Det
er lige så nødvendigt at lære de studerende at bruge deres
psykologiske viden i arbejdet som lærer.
Ole Tryggedsson

Sandhus, Ærø
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ÅRET, DER GIK
Så er det ude med tresserne, men det er vel ikke nødvendigt
at henfalde til dybsindigheder af den grund. Upåkrævet ei
det vist også at gå i lag med tiårets signalement, dels har
mange allerede forsøgt, dels bliver resultatet let falsk, i bed
ste fald utilstrækkeligt. Ingen vil vel nægte, at der i disse
få år er sket bemærkelsesværdige forandringer på alle ydre
og indre fronter. Her på stedet har vi bevæget os inden for
rammerne af tre seminarielove. Vi har arbejdet med tre ud
dannelsesformer og har på det sidste startet den fjerde, den
nye enhedsuddannelse, som snart bliver enerådende. Hvad
denne sidste sammen med planlægningsudvalgets forslag
om seminariernes antal, størrelse og placering har medført
af problemer er næppe forblevet skjult for nogen, det har
været almindeligt avisstof.
Udflytningen til det vestlige Odense var naturligvis den
store begivenhed for os. Et kig i gamle årsskrifter viser, at
denne flytning med forberedelser og efterslæb har optaget
os indtil monomani i hele tiåret. Med omtalen af komplek
sets indvielse kan vi heldigvis slutte og gå over til noget an
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det: nu skal vi tale om udvidelse: Ifølge førnævnte plan
skitse skal en rationelt arbejdende læreruddannelsesanstalt
kunne rumme op til 800 studerende. Vi har plads til halv
delen.
Ikke mindre mærkbare er forskydningerne på den indre
front - på det mentale plan. Den altid flydende grænse mel
lem generationernes interesse- og indflydelsessfærer er mere
ustabil end nogen sinde. Krigsårenes romantiske forhåbnin
ger til den velsignede frihed efter tyrannernes fald er en
saga blott. Friheden var vanskelig at administrere, alle dens
suspenderende problemer trængte sig frem med fornyet styr
ke. Nye tider, nye tåber, nye tyranner. Magtspillet, de poli
tiske, økonomiske og ideologiske kræfters hensynsløse gang
over jorden kan meget vel forlede til kynisme.
Alle hidtil anerkendte værdier synes også hos os at være
under omvurdering, intet godtages af traditionelle grunde.
Om nogen fællesskabsfølelse på national, religiøs eller al
men kulturel basis er det vanskeligt at tale. Den kan i det
højeste komme til udtryk inden for grupper af forskellig art
begrænsede af alder, profession, miljø eller ideologi. Tidens
principielt kritiske holdning gøres ikke her til genstand for
kritik, endsige beklagelser. Min værdimåler står på nul. Jeg
registrerer blot og ser mine iagttagelser bekræftet af folk,
der på officielt plan og for kommunikationens skyld taler
om nødvendigheden af at »skabe en fælles referenceramme.«
Man siger, at det dynamiske samfund er på vej. Det labile
samfund er her allerede.
Men jeg er bange for, at lommefilosofiske betragtninger
alligevel er ved at tage overhånd. Og jeg skulle dog blot op
regne årets tildragelser.
Året begyndte med kurser i den store stil: foruden film
kursus var der kurser i dansk, engelsk, tysk, skrivning, form
ning, håndgerning, musik, historie, fysik, matematik og psy
kologi, alle med deltagende lærere fra O. S. Efter- og videre
uddannelse er løsenet.
Københavns Strygekvartet forlystede os i en fællestime
med ung musik af Haydn, Holmboe og Beethoven, det var
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et dejligt intermezzo i januar. I en anden fællestime lagde
fængselsinspektør Aude Hansen liberale synspunkter for da
gen vedrørende indespærrede medborgere. Elsa Olenius kom
igen, der var stor tilmelding til hendes kursus og lille del
tagelse. Hvor har man hørt om sådan noget før? Der var
en teateraften, hvor unge skuespillere og elever demonstre
rede, hvordan man arbejder med stoffet, med gebærderne
og ordet, en enkelt med balancen. Der var foredrag med
demonstration for afgangsklasserne af de nyeste skolefilm,
der var udstilling i de endnu ikke helt færdige fysik- og
kemilokaler, arrangeret af fa. Buch og Holm, København, i
forbindelse med Danmarks Fysiklærerforening, og der var
en udstilling af musikalier til skolebrug, arrangeret af en af
vore studerende. Der var forårskoncert i kantinen, der var
instruktion i kunstigt åndedræt, der var 25-års jubilarer, der
var delegationer og foreninger, som ønskede at gennemgå
seminariekomplekset eller benytte lokalerne.
Der var eksamen, men ingen optagelsesprøve. Der var di
mission den 28. juni, den seneste i mands minde. Og så var
der sommerferie.

Da vi begyndte igen den 15. august, modtog vi foruden de
»gamle« en ny årgang på 123 studerende, 66-lovens første
grøde. Med den krævede holdopdeling på mange forskellige
ledder gav det ca. 30 større og mindre hold. Årgangen star
tede med kursusundervisning i 8 dage, omfattende studie
teknik og AV-midler, hvorefter man påbegyndte almindelig
undervisning i 14 skemauger. Kursusvirksomheden blev gen
optaget den 5. december for en 144-dages periode, hvor man
fortsatte de tidligere påbegyndte kurser og gennemførte nye
i sundhedslære og førstehjælp. Kursus i stemmedannelse er
lagt ind i skemaet for hele året.
Denne holdning måtte jo medføre skemamæssige vanske
ligheder af forskellig art, og hertil kom, at de undervisnings
vejledninger, udfra hvilke arbejdet skulle tilrettelægges,
først kom os i hænde ved juleferiens begyndelse. Bekendt
gørelsen var i forvejen undergået visse ændringer, som in
gen endnu har råbt hurra for. Trods disse trakasserier tør
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Seminarierektor Melson
på talerstolen.

man hævde, at semestret er gået godt. Det ser ud som om
studenter og HF’ere trives udmærket sammen.

Indvielsen af vort nye seminarium var ellers efterårets
begivenhed. Vi begyndte jo herude i 1966, og lidt efter lidt
tog det hele form, øvelsesskolen rejstes og blev taget i brug,
den såkaldte fællesfløj med faglokaler, festsal og svømme
hal stod færdig i august 69. Svømmehallen, der er offentlig,
blev taget i brug allerede 6. maj, og de sidste håndværkere
nåede lige at komme ud af festsalen, da gæsterne begyndte
at indfinde sig den 4. september kl. 10. Forud for denne dag
havde mange lagt sig i selen for at alt skulle glide smerte
frit, og da Odense Byorkester under kapelmester Børge
Wagners ledelse intonerede Carl Nielsens Maskarade-ouverture, havde en repræsentativ forsamling taget plads i den
nyslåede sal. Nogen og noget glemmes altid, men seminari
ets studerende, lærere med fruer og de mange indbudte gæ
ster oplevede virkelig et hus i fest. Blandt gæsterne nævner
vi minister Helge Larsen, direktør Hans Jensen, embedsmænd fra undervisningsministeriet, Odense bys borgmester,
Odense universitets rektor, kommunale embedsmænd, semi
nariets bestyrelse og repræsentantskab, tidligere lærere ved
O. S., seminarierektorer, gymnasierektorer, skoleinspektører,
lærerrepræsentanter, husets arkitekter, ingeniører og hånd-
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Prominente gæster i den nye festsal.

værkere, dommere ved arkitektkonkurrencen, formanden for
Danmarks lærerforening, formanden for elevforeningen, re
daktørerne af vore fagblade, repræsentanter for dagspres
sen m. m. fl.
Rektor Holger Melson bød forsamlingen velkommen og
udtrykte sin glæde over, at vi efter mange vanskeligheder
var nået frem til denne dag. Formanden for Odense kom
munes anlægs- og byggeudvalg, forretningsfører Thorvald
Christensen, »afleverede« på byens vegne bygningerne. Der
efter fik undervisningsminister Helge Larsen ordet, og efter
sang ved Lillekoret talte formanden for seminariets besty
relse, kredslæge Erik Lage, borgmester Holger Larsen og
formændene for lærerrådet og De studerendes Råd. Sidste
taler var arkitekt Mogens Didriksen: Det var en stor ople
velse for ham at se sine drømme og syner virkeliggjort, at
de mange års arbejde ved tegnebordet havde taget fysisk
form. Han rettede en tak til Odense by for gode arbejds
vilkår og en tak til alle medarbejdere. Efter en fællessang
kunne rektor Melson slutte den officielle del af festen.
Lidt senere samledes man i kantinen, hvor seminariet var
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vært ved en frokost for de indbudte gæster. Mange talere
havde ordet, bl. a. Dansk Seminarieforenings formand, rek
tor Tage Kampmann, rektor, professor Mogens Brøndsted,
seminariets tidligere leder, forstander Harald Smith, arki
tekt Harild, medlem af dommerkomiteen arkitekt Windinge,
skoleinspektør Ovesen, en repræsentant for håndværkerne
o. m. a. Stemningen var høj, og ind i de festlige klange ba
nede en lille protestsang sig vej, et kontrasterende motiv,
for at blive i musiksproget, udført solistisk af en af semina
riets lærere: Alt var ingenlunde som det burde være i det
nye hus.
Aftenen var de studerendes, Papa Bues Viking Jazzband
spillede op til dans, Preben Neergård underholdt og beat
orkestret Blues Syndicate gav deres besyv med. Musik, be
vægelse, lys, farver — jo, det var en festlig aften. En festlig
dag. En stærk dag sagde en af de deltagende gæster.
Semestret begyndte iøvrigt med lejrskole for
serne, som sædvanligt på Rønshoved højskole.
vikariat. Og så tog vi ellers vore nye lokaler
det interimistiske forelæsningslokale i underste
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alle 2. klas
Hin var på
i brug, også
etage i fæl

lesfløjen. 66-loven fordrer, at mindst 10 % af timerne af
vikles som forelæsninger for hele årgangen eller dele deraf,
noget der selvfølgelig ikke var forudset, da planerne for det
nye seminarium udformedes. Der kan være grund til at sige,
at der i seminariets hele udformning ikke er taget hensyn
til denne lov, den eksisterede jo ikke, da arkitekterne fik
opgaven overdraget. Ændringer undervejs har der ikke væ
ret mulighed for.
I den nævnte underhal, der var tænkt som ramme om na
turhistoriske samlinger, mødte vi i en fællestime Odense
Teaters frokostgruppe, der opførte Ionescu’s Den skaldede
sangerinde og bagefter indbød til diskussion om stykket. I
festsalen læste digteren Benny Andersen egne værker og
fortalte om drengen, der gik ud foi' at lede efter snøvsen,
som alle gik fra. Og her tudede tenorsaxofonisten Dexter
Gordon os ørerne fulde bistået af Finn Zieglers orkester.
Sidst, men ikke mindst oplevede vi her teatergruppen
TEAM fra Herning, som gav os en spændende og dejlig af
ten med »Forår i Milkwood«.
Mens vi er ved scenerierne, må vi huske vore egne aktører,
der midt i december lavede revy. Udmærket fornøjelig var
især sidste halvdel, der handlede om vore egne forhold, der
var både bid og vid. Sidste fællesarrangement var julestuen
i kantinen med børneaktiviteter og spil på gamle instru
menter. Afslutningen før juleferien fandt sted i festsalen på
traditionel vis.
Forskellige udstillinger har pyntet op på gangene i årets
løb. Vi har set fransk grafik, vi har set værker af Asger An
dersen, Erik Friberg og Georg Poulsen. Fra Fyns Kunstfond
har vi haft dansk kunst i mellemkrigsårene (I. W. Larsens
samling). Endelig har vi glædet os over Ole Schalbes »Ro
merske synonymer«.
Seminariet har i det forløbne år kunnet købe 2 kunst
værker, et maleri af Poul Christensson og en collage af
Asger Andersen. Det skal her nævnes, at seminariet ved
indvielsen modtog mange gaver, som vi daglig har for øje.
Fru Flenny Hansen skænkede en skulptur af Erik Aalykke
4
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og et maleri af Helge Christensen, arkitekter, ingeniører og
håndværkere to dejlige emaljearbejder af Inger Hanne
mann, de studerende akvareller af P. O. Hansen og lærerne
et maleri af Egon Banke.
Fra 1. august 1969 er fru Inga Alice Jackson, Vejle, ansat
som lærer i pædagogik-psykologi. Som timelærere virker fra
samme dato skoleinspektør Holmboe (undervisningslære),
overlærerne Kr. Hansen (regning) og J. Talleruphus (regn
skabsføring), lærer Ole Phillip Hansen (formning), lærer
Bent Mikkelsen (regning), stud. mag. Claus Olsen (kunst
historie) og pastor Ebbe Schmidt Huus (kristendomskund
skab).
Det var lidt af det, der toner frem, når man prøver at
genkalde sig, hvad der gled bagud. Det daglige liv rummer
tusind stemninger, oplevelser, forløb, som skulle med, om
billedet skulle være sandt; men så blev det en roman, uden
handling, men med masser af handlinger der tilsammen
strukturerede tiden. Det er vist klogere at stoppe her. Og
må jeg så sige tak for denne gang og slutte med en person
lig bemærkning:
Han lagde hovedet i blød.
Han trak det op og vred sin hjerne.
Han kogte saften ind til grød.
Han bød tolv gange fadet rundt.
Paté de viande var det ikke.
Grød var det. Grød kan være sundt.

At byde tolv år sådan spise
er nok. Nu må det ha’ en ende.
Ellers begynder folk — at knurre.
Johannes Nielsen
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Meddelelse fra kassereren
Det forløbne år giver ikke anledning til særlige bemærknin
ger vedrørende regnskabet. Desværre fik vi en ekstra op
krævning af arveafgift på den arv, vi modtog sidste år, for
di revisionsdepartementet fandt ud af, at en forkert sats var
brugt ved beregningerne, da vi modtog arven. Det sædvan
lige hjertesuk over, at 250-300 medlemmer glemmer indbe
talingskortet i første omgang, gør vel heller ikke i år nogen
forandring. Som man ser, kommer pengene godt nok ind,
men alt for mange skal »hentes«.
Der er nu 871 medlemmer, hvilket er en tilbagegang på
12. Der er kommet 69 nye til, men der har været en afgang
på 77. Heraf er 36 udmeldelser, 4 er døde, 10 er ukendte af
postvæsenet, og 27 er slettet på grund af restance.
Med venlig hilsen
J. O. Solgård

Kontingentet er mindst kr. 10,00
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Regnskab for
Odense Seminariums Elevforening

1969

Indtægter:

Beholdning fra 1968: girokonto
196,81 kr...............
sparekasse 2.856,10 kr. 3.052,91
Kontingent .......................................................................
8.389,00
Legatkonto .......................................................................
974,00
Portogodtgørelse fra restanter ......................................
18,00
Renter...............................................................................
366,25
Balance: 12.800,16
Udgifter:

Årsskrifter, clichéer, kuverter m. m................................
Porto i forbindelse med årsskriftet ...............................
Indbetalingskort, påtryk m. m..........................................
Ekstra arveafgift ............................................................
Porto til erindringsskrivelser til restancer...................
Blomster og krans ..........................................................
Kuverter ...........................................................................

5.814,00
393,50
86,63
330,50
315,00
80,00
150,00

Fem studielegater å tre hundrede kroner ..........

1.500,00

Gebyr og boksleje ..........................................................
Adressering af kuverter ................................................
Løn til kassereren ..........................................................
Kassebeholdning den 9. januar 1970 ...........................

7,83
40,00
200,00
3.882,70

Balance:

12.800,16
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Legatkonto:

Tidligere
Indbetalt
Renter af
Tidligere
Udbetalt

indbetalt:
i 1969
legatkapital
udbetalt
i 1969

25.417,82
kr.................
974,00
kr.................
350,00 kr................. 26.741,82
31.775,00
kr.................
1.500,00
kr. 33.275,00

Obligationsbeholdning:

Kreditforeningsobligationer (pålydende) .....................
Præmieobligationer (pålydende) ...................................
sum:

Odense, den 9. januar 1970.

5.000,00
120,00
5.120,00

J. O. Solgård

Regnskabet for 1969 er gennemgået og fundet i overensstemmelse
med bilag, postgirokontouddrag og sparekassebog, iflg. hvilke
kassebeholdningen er til stede.
Regnskabet modtaget til revision den 13. febr. 1970.

Ringe, den 17. febr. 1970.

Sanderum, den 19. febr. 1970

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

Hansen, Henny, frue, Bakkedraget 59, 3480 Fredensborg.
Smidt, Harald, forstander, Fremtidsvej 40, Søborg.

Særlige medlemmer
Andersen, Poul E., seminarieadjunkt, Udsigten 12, 5462 Morud.
Askgaard, Stig, seminarieadjunkt, Særslevgård, 5472 Særslev.
Clausen, Carl, seminarierektor, Koldingsbjerg 44, Kolding.
Hammer, Poul, seminarielektor, Ulrikholmsvej 2, Odense.
Jensen, Inger, seminarieadjunkt, Musvågevej 231, 5000 Odense.
Kolmos, Jens, seminarieadjunkt, Gærdet 13, 5270 Næsby.
Lotzfeldt, John, seminarielektor, Ananasvænget 12, 5493 Søhus.
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.
Pedersen, Maja Leermann, seminarieadjunkt, Bernstorffsvej 44,
5000 Odense.
Amdi Petersen, Karen Margrethe, seminarieadjunkt, Kommuneskolen,
Ringe.
Schmidt, Arne, seminarieadjunkt. Fåborgvej 30, 5250 Fruens Bøge.
Skjödt, Helge, seminarielektor, Hunderupvej 19, Odense.
Toft, C. M., seminarielektor, Klokkevængct 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
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.
19H, 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, skoleinspektor, 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.
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, Åge V., skoledirektør, Vibevej 21. Fredericia.
Ravnløkke, H., Biilowsvej 24, Odense.

1919, juni
Andersen, V., Østerbæksvej 100, Odense.
Dalgård, Jobs. 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.
1920, juni
Ermose, Niels, Tryggelev.
Laursen, Jenny, frue, Boulevarden 88 st. tv., Vejle.
Svane, Lilly, frk., Hannerupgårdsvej 6, Odense.
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1920, november
Nielsen, Petra, frue, Lindeise st., Langeland.
1921, juni
Christoffersen, Marie, frue, Skolevænget, Gudbjerg, Sydfyn.
Fokdal, Ellen, frk., 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., Sønderparkvej 147, 4100 Ringsted.
Davidsen, Antonie, frue, Højslev kirkeby, Højslev, Jylland.
Hansen, Henriette, frk., Høed gyde, 5632 Flemløse.
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, Sloregade 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.
Halkjær-Rasmussen, A., Thurø.
Hjort, Aksel, Birkevej 12, Odense.
Iversen, Karen Scheel, seminarielektor, frue, Christianfeldvej 100,
Haderslev
Larsen, Alfred, Kong Georgsvej 33 st., Odense.
Thomassen, Marie, frk., Teisensvej 20, Odense.
1925, april
Andersen, Karen, frk., Havdrup.
Gregersen, Anna, frk., Teglværksvej 12, 7000 Fredericia.
Rasmussen, Valborg, frue, Søndergård, Veflinge.

1925, juni
Holm-Petersen, Ellen, frk., Godthåbsgade 50, Odense.
Jensen, Johs., skoleinspektør, Holbergsvej 9, Fredericia.
Pedersen, Anna, viceskoleinspektør, Vesterbro 5, 1. sal, Ålborg.
Pedersen, Christian, faginspektor, Sadolinsgade 107, Odense.
Rasmussen, J. Graae, forstander, Kostskolen »Solhverv«, Vebbestrup,
9500 Hobro.
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1926, juni
Andersen, Sven, skoleinspektør, Tingvallavej 51, 5000 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.

1927, juni
Almlund, Aksel, Karrebæk pr. Karrebæksminde.
Andreassen, Caroline, frk., Asen 62, Nexø.
Bagger Jørgensen, Jørgen, forstander, »Prøven«, Nyholms Allé 47,
Rødovre.
Bagger Jørgensen, frue, »prøven«, Nyholms Allé 47, Rødovre.
Christiansen, Kirsten, frue, Valdemarsgade 27, 2. sal, København V.
Garbøl, Thorvald, Duevej 203, Kbhvn. F.
Hauge Ib, Sonnerupvej 49, Brønshøj.
Nielsen, Axel E., skoledirektør, J. H. Wesselsvej 18, Viborg.
Petersen, Anna, frue, Pr. Haralds Allé 8, Fruens Bøge.
Petersen, Cilius, viceskoleinspektør, Pr. Haralds Allé 8, Fruens Bøge.
Poulsen, Vilhelm, Hjallesevej 175, Odense.
1928, april
Eriksen, Ingrid Wisbech, frue, Lysgård, Skelhøje.
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, Karen E., Horne F.
Korup, Kaj, Bakkekammen 33, Holbæk.
Müller, Agnes, frk., 5467 Røjle.
Nielsen, Bertha, frk., Damsbovænget 28, Odense.
Nielsen, Lars Jørgen, lektor, Mylius Eriksensvej 23, Alborg.
Pedersen, Åge Damgård, Æbeløgade 15, 5400 Bogense.
Petersen, Aase, viceskoleinspektør, Damsbovænget 19, 5000 Odense.
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.
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1930, juni
Andersen, Knud Winther, Martofle.
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.
Juel-Hansen, Cai, Allégade 65 st., Odense.
Pedersen, Chr. Damgård, Solvænget 13, 5610 Assens.
Pedersen, Ester, frue, Høeghsmindepark 11, 1. sal, Hellerup.
Pedersen, Svend, Kavlslund, Ribe.
Thyregod, P., Mosegårdsvej 77, 5000 Odense.

1932, juni
Andersen, Henning B., skoleinspektor, 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, »Rosenhoj«, Ålsgårde.
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.
Hemmingsen, Asta, frue, Samosevej 22, København S.
Land, Viggo, amtsskolekonsulent, Bergsvej 47, Odense.
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Møller, Johs., seminarielektor, A. J. Andersensvej 3, 6270 Tønder.
Pedersen, Poul Agård, 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, skoleinspektør, Tingkærskolen, 5280 Fraugde.
Christensen, Harry, Ahlefeldtsvej 15, Odense.
Nielsen, Ejner Th., skoleinspektør, Løgstrup centralskole. Løgstrup.
Ovesen, Age Barkholt, skoleinspektør, Paludan Miillersvej 14, Odenst
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.
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.
1939, juni
Andersen, Ester, frk., 5891 Svindinge Fyn.
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.
Nielsen, Karen, frk., Skafterup, Sandved.
Petersen, Elna, frk., Tryggelev skole, 5932 Humble.
Petersen, Petra, frk., Langesvej 37, Hillerød.
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Rasmussen, Inger Marie, frk., Nr. Bork skole, 6893 Hemmet.
Smith, Inger v. Huth, frk., Forbundsskolen, Hjertebjerg, Stege.
1940, juni
Bogh, 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, Ejvind, førstelærer, Ryslinge.
Schmidt, Palle, seminarierektor, Fortuna allé 59, 6700 Esbjerg.

1941, juni
Andersen, Hans Hedegård, viceskoleinspektør, Skolevej 6, 5683 Hårby.
Bertelsen, Knud, Symfonivej 8, Herlev.
Hansen, Per Mogens, seminarierektor, Skovmosevej 26, 2820 Gentofte.
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, St. Andreasskolen, 4000 Roskilde.
1942, juni
Andersen, Edel, frue, Bramingevej 10, Odense V.
Christiansen, Johs., Nordvangsvej 1, Randers.
Geckler, Knud, skolebestyrer, Frederiksgade 10, Slagelse.
Hansen, Herluf, Høed, Flemløse.
Krall-Pedersen, A., Svendborgvej 14, Ringe.
Ovesen, Frode Barkholt, skoleinspektør, Skibby skole pr. Skibby.
Pedersen, Ester Trøst, Fasanvej 14, Odense.
Thorbek, Karen, Købkesvej 59, 5000 Odense.

1943, juni

Andersen, Erna Råe, frue, Sætling Strandvej 7, Svendborg.
Andersen, Jens Vagn, Nivåvænge 15, 1., 2990 Nivå.
Banke, Bodil, frue, Norgesvej 49, Næstved.
Djurså, Marie, frue, Strandstien 4, 5594 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, Ålborg.
Nielsen, Åge, seminarielektor, Overmarksvej 16, Kolding.
Nielsen, Hakon, Mariavænget 12, Hjallese.
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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 Bøge.
Nielsen, Alfred, Hannerupgårdsvej 15 B, Odense.
Pedersen, Åge, førstelærer, Notmark, Augustenborg.
Pedersen, Bodil, Jens Juelsvej 27, Odense.
Pedersen, Emil, Jens Juelsvej 27, Odense.
Rasmussen, Esther, frue, GI. Vardevej 105, 6700 Esbjerg.
1946, marts
Andersen, Johanne, Marie, frue, Ilerluflille, Herlufmagle.
Brogård, Ellen Margrethe, frk., Hyllehøjskolen pr. Kauslunde.
Forchhammer, Grethe, frue, ordblindepædagog, Bækkevang 45, Kgs.
Lyngby.
Frank, Erna, frk., Skolen, 6893 Hemmet.
Hansen, Anna Elise, Majvænget, Lundby, 5993 Landet.
Laugesen, Ingried, frue, Nr. Søby pr. Højslev, Jylland.
Mortensen, Astrid, frk.. Ulfborg.
Nielsen, Anna, frue, Brigstrup, Kerteminde.
Nielsen, Esther, frue, Kirke Søby, Flemløse.
Petersen, Inger, Skovvej 24, Nyborg.
Rasmussen, Eva Holm, frk., Lindknud, Brørup.
Thusgård, Hedvig, frue, Postparken, 32, 1. sal, Kastrup.
1946, juni
Hansen, Helge, skoleinspektør, Harndrup.
Hansen, Sigrid Ruth, Rastkrogen, Ullerslev.
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., Kornvej 3, 6700 Esbjerg.
Rasmussen, Herluf, skoledirektør, GI. Vardevej 105, 6700 Esbjerg.
Warming, Kai, Danhaven 7, Valby.
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1947, juni
Bentzen, Arne, Clausholms Allé 5, Viby J.
Christensen, Ejvind, Carlsen-Skiødtsvej 70, Odense.
Christensen, Frode, Set. Jørgens vej 3, Haderslev.
Hansen, Jørgen, Zach. Nielsensvænget 12, Odense.
Jensen, Erik, seminarielektor, Kuben 28, 2840 Holte.
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.

1949, juni
Boe, Poul E., skoleinspektør, Sanderum vej 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, Auning 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.
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1950, juni
Andersen, Helge Lohmann, Rolfsted pr. Ferritslev Fyn.
Basse Pedersen, Asta, frue, Kløvervej 10, Fredericia.
Krage, Ester Stage, Fasanvængel 2, Haarby, Fyn.
Krammer, Ilse, frue, seminarieadjunkt, Set. Michaels skole, Oure.
Madsen, Bent Schaumann, Elsesvej 10, Fredericia.
Madsen, Edith Bøgehave, frue, Grundlvigsallé 78, 6700 Esbjerg.
Nielsen, Jens Chr., seminarieadjunkt, Møllekrogen 19, 6700 Esbjerg.
Nøhr, Niels, skoleinspektør, Haraidsgade 66, 6700 Esbjerg.
1951, juni
Andersen, Peder, Juelsmindevej 53, Odense V.
Hansen, Ejnar, Viceskoleinspektør, Solhaven 10, 2990 Nivå.
Jensen, Svend Havndrup, »Birkely«, Mejlskov.
Kain, Birthe, Rugvang 35, Odense.
1952, marts
Alslev, Grete, frk., Sdr. Boulevard 44, Odense.
Andersen, Helga, Ejby forskole pr. LI. Skensved.
Helbo, Bente Vad, frue, Skovvej 5, Aagerup, Roskilde.
Jansson, Inga, frue, Hillerslev pr. Fløjrup.
Nielsen, Clara, frk., Benediktsgade 46, Odense.
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, Billesborg, 4600 Køge.
Brandt, Carl Ernst, Engdraget 8, Bullerup jr. Agedrup, Fyn.
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.
Petersen, Svend A., 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, 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, stadsskoleinspektør, Gyldenstenvej 4,
5400 Bogense.
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, Drigstrup Brugsforening, 5300 Kerteminde.
Hansen, Helga, »Toften«, Ørsted, Djursland.
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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.
195^, juni
Axelgård, Tove, førstelærer, Ulstrup Skole, Vig.
Erichsen, Frederik J., Brylle pr. Knarreborg.
Jansson, Flemming, Hillerslev pr. Højrup.
Jensen, Inga, Hjortebjergvej 42, Odense.
Jørgensen, Jorgen Vedby, førstelærer, Drigstrup, Kerteminde.
Kofod-Jensen, Åse, Gyldenstensvej 21, Bogense.
Fløj-Jensen, Gerda, Rødding Centralskole, 7863 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.
Hansen, Ole Philip, Carl Blochsvej 109, Odense.
Hedmark, Bent, Sanderum vej 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, seminarieadjunkt, Skovstien 4, 7300 Jelling.
Pedersen, Poul, Odensevej 29, Kværndrup.
Pedersen, Preben, Tværvej 15, Stenstrup.
Staugård Mortensen, Ellen, Brugsforeningen, Ågård.
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
Bräuner, Ketty, Barrit.
Dreier, Agnete, Margrethevej 6, Odense.
Jensen, Kirsten, Kvanløse pr. Holbæk.
Jørgensen, Anni, frue, Drigstrup, Kerteminde.
Kragh, Toma, frue, Bredgade 44, Arup.
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, Brændckildevej 29, 5681 Bellinge.
Reetz, Bodil, Hostrupskov pr. Åbenrå.
Petersen, Marie, Sdr. Ottingsgade 28, Haderslev.
Vestergård, Frida, frue, født Sørensen, Drastrup, Assentofte.
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1956, juni
Andersen, Børge Hoick, førstelærer, Hou skole, 9370 Hals.
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, Pileløkken 3, 5320 Agedrup.
Grønnemose, Svend, Pileløkken 3, 5320 Agedrup.
Helmer-Hansen, M., Revningevejen, Kerteminde.
Jensen, Karen Marie, Søgårdsvej 3, 2750 Ballerup.
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.
Nielsen, Nora S., frue, Nattergalevej 11, 4100 Ringsted.
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.
Jørgensen, Finn, Kymersvej 31, Borup st., Sjælland.
Nielsen, Kai Egon, Fyrrebakken 4, Kongerslev.
Petterson, Inge, Abels Allé 38, Fruens Bøge.
Solgård, Birgit, Hunderupvej 185, Odense.
Sørensen, Bente Hærvig, Lærkevej 56, Roskilde.
Vilain, Henning, Flintholmvænget 13, Odense.
1959, marts
Guldbæk, Mary, Thorup, 5793 Højby.
Jørgensen, Ruth Bachmann, Tved forskole, Skolevej 6, Tved,
Svendborg.
Laursen, Margrethe, Bredvig, »Østerhus«, Ørum mark pr. Daugård.
Olsen, Anne Marie, Rosenvej 3, 4573 Højby Sj.

1959, juni
Christensen, Villy, Lærkevej 14, 5560 Arup.
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, Egilsvej 114, 5000 Odense.
Larsen, Finn, Mindelundsvej 10, 5310 Seden.
Pedersen, Ragna Nørbæk, frue, Munkebjergvej 57, Odense.
5
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Runge, Lis, H. J. Poulsens Allé 8, Fruens Bøge.
Runge, Ole, H. J. Poulsens Allé 8, Fruens Bøge.
Svendsen, Reinhard W., Ravnebjerg skole, Holmstrup.

I960, juni
Blok, Keld, Skolevænget, 5892 Gudbjerg Sydfyn.
Christensen, Merete, frue. Enghavevej 60, 5390 Martofle.
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, Kløvervej 37, 5750 Ringe.
Høiberg, Jørgen, Skovvej 32, Nyborg.
Jacobsen, Hanne, Bredgade 1 A, Ålborg.
Jakobsen, Kirsten, frue, Tjørnelundsallé 46, Valby.
Jensen, Sine, Ølunden 18, Munkebo.
Jørgensen, Hans, Sdr. Broby, Brobyværk.
Kjems-Petersen, Søren, Strandbakken 36, Rebæk, Kolding.
Lindegaard, Ragnhild, 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 Bøge.
Sørensen, Ole, Strandparken 33, 5800 Nyborg.
Thyge-Jensen, Ruth, frue, Søgård, 6381 Kliplev.

1960, december
Christensen, Bodil, Lærkevej 14, 5560 Årup.
Bennetzen, Gunhild, Søndervænget 15, 8732 Hovedgård.
Egelykke, K. Marie, Bursø, 4930 Maribo.
Hougaard, Ruth, seminarieadjunkt, Nørre Vejen skole, Studsgård,
7400 Herning.
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, AIs.
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, 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 40, 5560 Årup.
Houmøller, Henning, Rørsangervej 4, 7100 Vejle.
Lukassen, Niels, Nymarken 59, 5360 Kølstrup.
Lundsgaard, Lilli Fuglsang, Stenlevej 7, 5764 V. Åby.
Mathiesen, Anna Marie, Solkær 332 th., Rødovre.
Naundrup-Jensen, Mogens, H. P. Simonsens Allé 99, Fruens Bøge.
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Nielsen, Raimond, Rydsåvej 11, 5000 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. Farsirup.
Wellejus, Sonja, Skolen, Egedesminde, Grønland.
Wenø, Kirsten, frue, født Beyerholm, Solsortevænget 7, Pårup Odense
1962, juni

Ditlevsen, Samuel, Lumbyvej 4, Nr. Lyndelse.
Christensen, Svend Preben, Jersore pr. Grindløse.
Flyndersøe, Else-Marie, Engleddet 8, 8320 Mårslet.
Hansen, Per Skov, Brændekildevej 33, 5681 Bellinge.
Iversen, Erik Bent, Bederslev, Kappendrup.
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, Rosenhøj 23 B, 8260 Viby J.
Nande, Elisabeth, Rosenhøj 23 B, 8260 Viby J.
Nielsen, Carl, Heslekrogen 1, Nyborg.
Nielsen, Jørgen, Brovej 3, 5792 Årslev.
Pedersen, Anne-Grete Thane, Anemonevej 4, Ringe.
Rasmussen, Merete, Juvelvej 21, 5000 Odense.
Vigsø-Jeppesen, Ruth, Læssøegade 211, 5000 Odense.

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, Sludsgård skole, Studsgård pr. Herning.
Schmidt, Inger, Hårslev pr. Gamby.
1963, juni
Ditlevsen, Birllie Grove, Lumbyvej 4, Nr. Lyndelse.
Frederiksen, Bente, frue, Røragervej 15, 2670 Greve Strand.
Hansen, Aase Toppel, Stationsvej 115, 5792 Årslev.
Hemmingsen, Evald, Dr. Louisesvej 27, Odense.
Høgild, Birte, Søbysøgaard, Nr. Søby.
Ingemann, Karen, M., Bissensvej 89, Fredericia.
Johansen, Hanne Staff, Lunde skole pr. Stenstrup.
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
Kristensen, Lisbeth, Stationsvej 5, 5853 Ørbæk.
Kølin, Elly, Skårup, Fyn.
Lauridsen, Anne Steen, Finlandsvej 35, Vejle.
5»
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Laursen, Leif Vegge, Fuglebakken 190, 5000 Odense.
Mortensen, Kurt, Stationsvej 4, Kværndrup.
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.
Tvesköv, Poul, Musvågevej 183, 5000 Odense.

1964, juni
Andersen, Inge Flindt, Østergade 23, Nr. Aaby.
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, 6510 Gram.
Nielsen, Poul H., Kulepile, 5900 Rudkøbing.
Pedersen, Tom Møller, Rolfsted pr. Ferritslev Fyn.
Rasmussen, Mogens Husman, Nørrevænget 242, 5000 Odense.
Skovrup, Marie Juhl, frue, Tværvej 4, 5672 Nr. Broby.
Stougaard, Jørn Theil, Pilevej 37, Nyborg.
Svendsen, Birgit Degn, Hegnet 24, Næsby Fyn.
Tange, Anna Elise, Rødkildevænget 10, 5000 Odense.
Ubbe, Vibeke, Hollændervej 71, 1855 København V.
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, 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, Rita Thurø, Lunde pr. Stenstrup Fyn.
Larsen, Inge Lis, Løjt Skovby skole, Åbenrå.
Laursen, Doris Kyndi, Søndermosevej 27, Padborg.
Rasmussen, Elsebeth F., Sybergsvej 66, Kerteminde.
Sørensen, Birgit Skytte, Kallerupparken 26, 2600 Brøndby Strand.
Tarp, Marie, Ravnebjerg skole pr. Holmstrup.
Thygesen, Asta, Agnes vej 6, Nyborg.
Tværvang, Ruth, Birkum Kohave, 5280 Fraugde.

1965, juni
Andersen, Anni Georgi, Eranthisvej 27, Odense.
Andersen, Niels, 8773 Gylling.
Andersen, Villy, Skolevænget 3, Nr. Åby.
Brandenhoff, Else Skouboe, Pærehaven 9, Bullerup, 5320 Agedrup.
Bundsgård, Steen, Kochsgade 55, 1. sal, lejl. 29, 5000 Odense.
Christensen, Torben, Billeshavevænget 2, 5461 Korup.
Gundlach, Hanne, Küngmiut, 3913 Angmagssalik.
Gundlach, Poul, Küngmiut, 3913 Angmagssalik.
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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.
Jørgensen, Hans Rud. Bjerregaard, Kløvervej 54, 5750 Ringe.
Kristoffersen, Henny, Lægårdsvej 72, 7500 Holstebro.
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, Nina Findshøj, Fredens Allé 26, 5250 Fruens Bøge.
Olsen, Kurt, Jens Ulriks Allé 23, Dyrup, Fruens Bøge.
Pedersen, Helge Høirup, Vinkældervej 22B, Odense.
Pedersen, Inger, Nr. Nærå, 5485 Skamby.
Peterhänsel, Allan, Bøgevej 11, 5450 Otterup.
Rasmussen, Ove, Elscbethsvej 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.
Steenberg, 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. Solbakken 704, 5330 Munkebo.
Andersen, Kirsten, Kongebakken 40 B2, 4000 Roskilde.
Andersen, Tove, Rugvænget 3, 4440 Mørkøv.
Andreasen, Lisbeth, Sportsvej 8, 5683 Hårby.
Brodersen, Niels-Henrik, Nørregade 88, Ejby st.
Bøgelund, Niels Erik, Sigurd Ringsvej 61, 5200 Odense V.
Clausen, Vivi, Esbern Snaresvænget 35, 5000 Odense.
Hansen, Edith, Vibevænget 1, 5610 Assens.
Hansen, Elly, Nyenstad 3, 3. sal, 5000 Odense.
Hansen, Esther, Østparken 2, 5280 Fraugde.
Hansen, Lisbeth, Båring skole, 5466 Asperup.
Ingerslev, Birgit, Skolegade 32, Hundested.
Jensen, Edith Steenberg, Kristiandalsallé 162, Fruens Bøge.
Jensen, Else Marie, »Egelund«, Hald Ege, Viborg.
Jensen, Kirsten Bergstrøm, Nygade 25, Ejby st.
Jensen, Ole Bergholdt, Hesselhavevej 3, 5856 Ryslinge.
Jørgensen, Jes Trøst, Krogsbølle, 5450 Otterup.
Jørgensen, Kirsten, Maegård, Kissendrup pr. Ullerslev.
Jørgensen, Kurt, Marienlystvej 3, Odense.
Knudsen, Gurli, Østergade 23, 3. sal, 5610 Assens.
Krake, Knud, Engkrogen 4, 5792 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.
Madsen, Hanne, Longgård, Dybbølbjerg 26, 6400 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, Cikorievej 26, 8763 Rask Mølle.
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Raahauge, Christensen, Oehlenschlægersgade 13, 4. sal tv., 1663 Kbh. V.
Sloth, Inge-Lise, 8585 Glæsborg.
Thejl, Poul, Tingvallavej 37, Odense.
Winckelmann, Willi, Toften 9, Guderup, Ais.

1966, december
Andersen, Inga, Brændstrup skole pr. Gram.
Andersen, Lise, Nordens Plads 4, 20. sal, lejl. 7, 2500 Valby.
Bender, Yrsa, Gudumholm Centralskole, 9282 Gudumholm.
Blådal-Hansen, Kirsten, Allerslev skole, Allerslev Sjælland.
Frodelund, Selma Juul, Tøndervej 28, 6780 Skærbæk.
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, 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, Slationsvejen, Marslev.
Juni 1967
Andersen, Carsten, Lærkevej 13, Vindeby, 5700 Svendborg.
Andersen, Henning, Birkevej 10, 5681 Bellinge.
Andersen, Inge Anne, Kragelund, 5862 Herrested.
Bay, Frans, Kørupvænget 17, 5000 Odense.
Bebe, Inger, Monbergsvej 11, 5000 Odense.
Bundsgaard, Mogens Leif, Kochsgade 50, 5000 Odense.
Bæk, Mogens, Vinkelvej 18, 5783 Korinth.
Christiansen, Knud, Birkevænget 11, 5792 Årslev.
Finken, Bente, Pilevej 42, 5653 Nr. Lyndelse.
Frederiksen, Morten Høfring, Langelinie 139, 5000 Odense.
Førgaard, Roald, Box 111, 3900 Godthåb, Grønland.
Hansen, Bent Kofoed, Elmegårdsvej 2d, 5681 Bellinge.
Hansen, Birthe Hesselhøj, Ehnegårdsvej 2d, 5681 Bellinge.
Hansen, Bodil, Hasmark, 5450 Otterup.
Hansen, Hans, Halsted, 4900 Nakskov.
Hansen, Lisbet Stemann, Svinget 20, 5300 Kerteminde.
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, Kåsvænget 37, 5594 Strib.
Jørgensen, Inge, Ternevej 167, 5000 Odense.
Jørgensen, Lis, Lindevangshusene 622 tv., 2630 Tåstrup.
Kristensen, Birte Wittendorff, Stationsvej, Sdr. Nærå, 5792 Årslev.
Kruse, Aase, Hald Ege, 8800 Viborg.
Kruse, Lars, Hald Ege, 8800 Viborg.
Larsen, Arne G., Nr. Højrupvej, 5484 Uggerslev.
Moltrup, Ulla, Nørregade 88, 5592 Ejby.
Nielsen, Inge Holme, Reventlowsvej 68, 5000 Odense.
Nielsen, Kirsten Bøjen, Skolevej 9, 5651 Allested.
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Ottosen, Hanne, Thorup, 5793 Højby Fyn.
Pedersen, Erik Juni, Hovedgaden 52, 1. sal, 3520 Farum.
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.
Sørensen, Christa, Louisegade 14, 1. sal, 6440 Augustenborg.
Sørensen, Ruth, Carl Bernhardsvej 44, 5000 Odense.
Thomsen, Ernst Elnif, Lærerboligerne, Birkum, 5280 Fraugde.
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, Skyttehusene 33, 2620 Albertslund.
Carlsen, Aase, Prins Haralds Allé 62, 5250 Fruens Bøge.
Egelund, Niels, Marstrandsvej 23, 5000 Odense.
Eis-Hansen, Ole, Toftegårdsvej 17, 5471 Søndersø.
Elsted, Lis, c/o Knud Elsted, Nørrevænget 27, 5000 Odense.
Frederiksen, Preben c/o kontrolassistent Th. Frederiksen,
5463 Harndrup.
Frydeman, Hanne, »Hvenekilde«, 5310 Seden.
Hansen, Inga, Hedemarksvænget 1151, 2620 Albertslund.
Hansen, Inge, Byvejen, 5370 Mesinge.
Heiden, Lena, Vejruphave, 5491 Blommenslyst.
Iversen, Kirsten Gjervig, Windelsvej 68, 5000 Odense.
Jensen, Karen, Hesselhavevej 3, 5856 Ryslinge.
Knudsen, Bodil, Bårdesø, 5459 Otterup.
Krall, Torleif, St. Rådhusgade 122, 6400 Sønderborg.
Kronborg, John, Sallinge, 5782 Højrup.
Käehne, Leif, 5350 Rynkeby.
Larsen, Grethe, Borrebyvej 32, 2700 Brønshøj.
Larsen, Lilian Højvang, Havrevænget 2, 5462 Morud.
Løvsø, Arne, 5793 Højby Fyn.
Madsen, Bente Hering, Birkevej 7, 6520 Toftlund.
Nielsen, Bjarne Møbius, Gyrstinge, 4100 Ringsted.
Nielsen, Karen M., Heden skov, 5651 Allested.
Nielsen, Knud, Nellikevej 9, 5800 Nyborg.
Olsen, Frede Ostergaard, Fuglevig, 5571 Bred.
Orthmann, Kirsten, Soløjevej 16, 9400 Nr. Sundby.
Pedersen, Arne, Korshøjen 1, 5330 Munkebo.
Riber, Palle, Ore skole, 5465 Mejlskov.
Skaarup, Erna, St. Kannikestræde 19, 1169 København K.
Slotsgaard, Jørgen, Skolevej, 4050 Skibby.
Snedgaard, Else, »Bøgebjerggård«, 5672 Nr. Broby.
Stamp, Jørgen, Gyldenstensvej 20, 5000 Odense.
Sørensen, Susanne Bonde, Stenløkken 18, 5260 Hjallese.
Thaisen, Kristian, Langebyende 5, 5471 Søndersø.
Thomsen, Lise, Lærerboligen 5, Æbeltoftvejen, 8430 Tirstrup, Østjyll.
Thusgaard, Kirsten, Dallundvej 7, 5471 Søndersø.
Zilmer, Georg, Lavendelvej 19, 5000 Odense.
Ostergaard, Jytte, c/o Holger Kristensen, Fuglevig, 5571 Bred.
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1969.
Andersen, Ane, Ny Mæglergårds Allé 69, st., 2660 Brøndby Strand.
Andersen, Ingc-Lise, Birkeve.j 10, 5681 Bellinge.
Andersen, Irene, Asser Rigsvej 5, 5000 Odense.
Bernboni, Ilse, Vestergade 52, 5494 Stige.
Brøndum, Jørgen, Lahnsgade 57, 5000 Odense.
Carlsen, G., Tietgens Allé 60, 5000 Odense.
Christensson, Eva, Skovalleen 10, 2880 Bagsværd.
Clausen, Claus, Påskeløkken 1, 2., 5000 Odense.
Clausen, Tyge, Esbern Snares Vænge 35, 5000 Odense.
Eriksen, Anne-Grete, Åvænget 4, 5681 Bellinge.
Fahnøe, Vibeke, Immerkærsvej 13, Gærup, 5387 Korinth.
Grarup, Axel, Munkemøllestræde 11, 5000 Odense.
Hall, Preben, Asumvej 92, 3., 5000 Odense.
Hansen, Emmy, Rostrup, 5485 Skamby.
Hansen, Ingelise, Ny Stenderup, 5663 Vester Hæsinge.
Hansen, Kirsten, Bjørnshøj 4, 5200 Odense V.
Hansen, Tove Ertner, Enghavevej 31 A, 5000 Odense.
Harder, Lise, 5486 Grindløse.
Holm-Jensen, Vera, Skibhusvej 20, 5000 Odense.
Høeg, Inger-Lise, Lyngkrogen 3, Jørlunde, 3550 Slangerup.
Jacobsen, Lise, Ekkodalen 9, 5270 Næsby.
Jacobsen, Marianne, Hjallesevej 130 B, 5000 Odense.
Jensen, Alice Tagge, Møllervænget 1, 5550 Langeskov.
Jensen, Anny Toft, Odensevej 36, 5260 Hjallese.
Jensen, Dorte Damsgård, Dreslette skole, 5632 Flemløse.
Jensen, Ellen Nyholm, Bergthorasvej 17, Tarup, 5000 Odense.
Jensen, Ingrid Rask, Kochsgade 80, 5000 Odense.
Jensen Lillian, Hørdumsgade 17, 5000 Odense.
Jensen, Vibeke Holme, Langelinie 45, 5000 Odense.
Jespersen, Karen M„ Gormsgade 6, 5000 Odense.
Jespersen, Kirsten, Ny Adelgade 7, 5610 Assens.
Jørgensen, Else, Engdalsvej 19, 2650 Hvidovre.
Jørgensen, Hanne, Vandtårnsvej 7, 76, 3460 Birkerød.
Jørgensen, Ib, Finlandsvej 87, 7100 Vejle.
Koch, Kirsten, Odensegade 41, 8000 Århus C.
Kristiansen, Annelise, Hannerupgårdsvej 3, 5000 Odense.
Krøis, Guri A., Munkevænget 10, 5700 Svendborg.
Kyndbøl, Leo, Njalsvej 17, 5000 Odense.
Larsen, Annie, Hillerødvej 44, 3330 Gørløse.
Larsen, Annie Steen, Lupinvej 38, Tarup, 5000 Odense.
Lund, Jens, Nyvej 10, 5633 Knarreborg.
Lund-Sørensen, Karen Vibeke, Solvangen 10, 8260 Viby J.
Lysebjerg, Marianne, Flødstrup, 5540 Ullerslev.
Madsen, Telse, Bolbro Apotek, 5200 Odense V.
Mikkelsen, Bent, Langelinie 80, 5000 Odense.
Mouritsen, John, Kongevejen 13, 6959 Ringkøbing.
Møller, Kate Frøberg, Møllevej 23, Jyllinge.
Nielsen, Anne Bech, Pantheonsgade 4, 5000 Odense.
Nielsen, Frode, Tvindevej 1, 5350 Rynkeby.
Paulsen, Marie, Lumbyvej 3, 5653 Nr. Lyndelse.
Pedersen, Per, L'ffesvej 25, 5000 Odense.
Petersen, Arne, Rømøvej 2, 7200 Grindsted.
Rasmussen, Erik, Krudthusgade 19, 5000 Odense.
Rasmussen, Flemming, Langelinie 57, 5000 Odense.
Rasmussen, Jens, Birkebakken 18, 5691 Skt. Klemens.
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Rasmussen, K. W., Toftegaard, 5661 Jordløse.
Rasmussen, Susanne, H. C. Ørsteds Kollegiet 2031, Niels Bohrs Allé 23,
5000 Odense.
Repsholt, Anne Marie, Rågelund Skolehjem, 5290 Marslev
Rosenlund, Annemarie, »Rosenlund«, 5620 Glamsbjerg.
Simonsen, Ole, Åsumvej 124, 3. tv., 5000 Odense.
Stougaard, Anne-Marie, Langelinie 57, 1., 5000 Odense.
Sørensen, Jytte, Laen, Elved Mark, 5474 Veflinge.
Sørensen, Palle H., Skibhusvej 179, 5000 Odense.
Therkildsen, Mogens, Nordmarksvej 6, 5793 Højby.
ThoIIe, Inge S., Melbyesvej 26, 5000 Odense.
Thomsen, J. K., Holmehusvej 69, 5000 Odense.
Winberg, Aase, Oluf Bagersgade 7, 1., 5000 Odense.
Ægidius, Jens Peter, Stationsvejen, 5671 Brobyværk
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Vej mod Gyldensten

Pibe Mølle, Nordsjælland

En hegnspæl i Trøstrup

Indholdsfortegnelse
Vor forening- (Aage Ovesen, årg. 1937).....................................................

5

Redaktionelt (A. Thierlein, årg. 1922) .......................................................

8

In memoriam ......................................................................................................

9

Sang ved Seminariets indvielse (Seminarielektor Johannes Nielsen)

12

Ved seminarieårets afslutning (Seminarierektor H. Melson) .............

13

Om ordblindhed (Ordblindepædagog fru Grete Forchhammer,

årg. 1946) ........................................................................................

20

Forsøgsundervisning på Vojens Ungdomsskole
(Mogens Thyge-Jensen, årg. 1963) .....................................................

27

Psykologi på seminariet (Seminarielektor O.Tryggedson) ..................

37

Äret, der gik (Seminarielektor JohannesNielsen) ....................................

43

Meddelelser fra kassereren (Overlærer J. O. Solgaard, årg. 1953) . .

51

Regnskab ..............................................................................................................

52

Bestyrelsen ...........................................................................................................

54

Medlemsliste .......................................................................................................

54

