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VED BESTYRELSEN

Vor forening
Beretningen bliver denne gang et referat af forenin
gens generalforsamling 2. påskedag 1951. Selve sammen
komsten refereres andet sted i årsskriftet.
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog seminarie
lærer Georg Knudsen, der valgtes enstemmigt og
med akklamation.

2. Beretning ved formanden. Nedenstående følger be
retningen, der godkendtes enstemmigt og uden dis
kussion.
3. Beretning om regnskabet. Kassereren omtalte de for
skellige poster i regnskabet og supplerede med en
række statistiske udregninger. Regnskabet god
kendtes enstemmigt og uden diskussion.
4. Valg i henh. til lovene. Aage Nielsen, Frederiksberg,
meddelte, at han p. gr. af bosættelse så langt fra
Odense ikke ønskede genvalg. I hans sted valgtes
frk. Bøgehave Hansen, Aasum (årgang 1950). A.
Thierlein og Aage Ovesen genvalgtes. Suppleant blev
frk. Esther Stage Rasmussen, Odense (årgang 1950).
Til revisorer genvalgtes Georg Knudsen og Henning
B. Andersen.
5. Næste sammenkomst. Tidspunktet for næste sam
menkomst fastsattes efter bestyrelsens forslag til
påsken 1954. Bestyrelsen fastsætter den endelige
dag. Sammenkomsten ønskes fra alle sider henlagt
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udelukkende til seminariet, som fru Henny Hansen
venligst stiller til rådighed.

6. Eventuelt. Under dette punkt motiverede formanden
på bestyrelsens vegne et forslag om at udnævne dr.
phil. Niels Møller til æresmedlem af foreningen.
Dette vedtoges uden diskussion og med akklamation.

Senere på aftenen konstituerede bestyrelsen sig med
undertegnede som formand, fru Hauge Sejr som næst
formand, A. Thierlein som redaktør og Poul Nielsen, Søn
derborg, som kasserer, dette sidste p. gr. af årskursus dog
først fra august 1952.
Aage Ovesen.
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Redaktionelt
Som naturligt er, præges årsskriftet denne gang af
sammenkomsten i Påsken. Fra den stammer dr. Møllers
Grundtvig-foredrag og undervisningsinspektør Hans J.
Hansens (1901) foredrag: „Er opdragelsen blevet van
skeligere?“ Som man vil se vægtigt indhold i en dag,
der iøvrigt stod i kammeratskabets tegn, både ved mål
tiderne, hvor fru Hansen var den omsorgsfulde værtinde,
og ved aftenens samvær, hvor alt klaredes smukt af egne
kræfter. Fru Ilse Kramer (1950) og Aage Nielsen (1943)
spillede, og seminarieeleverne Frederiksen og Sv. Peter
sen underholdt med sang, oplæsning og pantomimer.
Endnu engang havde vi „det hyggeligt herinde“. Vi mø
des igen om tre år.
Af årets senere begivenheder skal jeg nævne hr. Cas
persens jubilæum den 18. august. Ovesen overrakte en
vase fra foreningen, og det er redaktøren en speciel glæde
her at hylde årsskriftets seminariemedarbejder og tro
faste støtte gennem en årrække.

Vi savnede ved elevsammenkomsten seminarieforstan
der Smith, som da var syg. Det er derfor en dobbelt
glæde gennem juletalen at konstatere, hvor levende han
igen er med i seminariets liv.

Lund har været i Norge. Med udbytte, som det vil ses.
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For nogle måneder siden fik en annonce om en ny lærer
hele landet til at smile, måske med undtagelse af Køben
havns skoledirektion. Den var indrykket af en gammel
Odense-seminarist, forstander Graae-Rasmussen, Vebbestrup pr. Doense (årgang 1925). Han har siden i kronik
ker i Jyllandsposten og Kristeligt Dagblad givet udtryk
for, at der her ikke bare var tale om en spøgefuld fægt
ning mellem ham og København, men om en dybt alvorlig
kamp mellem to livssyn, et gudløst og et kristent. Kronik
kernes længde forhindrer i dette papirfattige år årsskrif
tet i at bringe dem. Vi må henvise til Jyllandsposten den
17. november 1951 og Kristeligt Dagblad den 21. og 22.
januar 1952.
Lidt før jul styrtede overlærer Johannes Rosenlund,
Aarhus, med sin knallert og forslog sig så stærkt, at han
afgik ved døden. Han var i mine unge år foreningens
formand og sammenkomsternes myndige og hyggelige
leder. Kollegernes blad i Aarhus giver ham et overmåde
smukt eftermæle, og også her vil vi mindes ham.
A. Thierlein.
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Overlærer Johannes Rosenlund
Hvor var det trist at høre,
at Johannes Rosenlund var
død. Hvor husker jeg ham
tydeligt fra hans unge dage,
da han boede i kælderen på
O. S. Man kunne ikke undgå
at lægge mærke til ham, han
var noget for sig selv, havde
sin bestemte mening om alt.
Senere når han kom os i mø
de ved elevsammenkomster,
og vi fik hans varme, tro
faste håndtryk, kunne vi se
på hans ansigt, at han var
vi
også var glade for at se
glad for gensynet, ligesom
ham. Min mand var glad for at have ham som formand
i elevforeningen i de mange år; han var en god mand for
O. S. Det er så trist at tænke på, at den ene efter den
anden af gamle O. S.-elever, der var med til at se semina
riet vokse sig stort og stærkt og var med, da de gode
traditioner skabtes, nu ikke er mere og aldrig mere skal
komme os i møde, fyldt med minder fra gamle dage. Min
far satte stor pris på Johannes Rosenlund, og hvor kunne
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de le sammen så hjertelig, fordi de forstod hinanden så
godt, og hvor kunne de tale godt sammen.
Vi sender en venlig deltagende tanke til de mennesker,
der har mistet deres bedste ven, og prøver at trøste lidt
ved at sige, at også vi vil savne ham, han-var en trofast
gammel elev.

Vejle, den 77. januar 1952.
Henny Hansen, Vejle, Allested.
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Om det åbne sind (juletale 1951)
Over indgangsdøren til den danske højskole i Argen
tina står følgende indskrift:
Esta casa estå de fiesta, porque le esperaba y has llegado.
Det er spansk, og dette sprog plejer vi ikke at bruge
på O. S. — ellermindst i juletaler, men nogle af ordene
kan vi godt tyde. Casa betyder hus og fiesta fest, porque
fordi, og esperaba — det er noget med at håbe eller
vente. Hele oversættelsen lyder: Dette hus står i festens
tegn, fordi man har ventet dig, og nu er du kommet.

Der er en egen stilfærdig hjertelighed og varm per
sonlig tone i disse ord, og derfor vil jeg bruge dem som
motto for min tale i år og som en velkomsthilsen til
alle vore gæster, både til dem, der er kommet udefra
for at indlede julehøjtideligheden på deres gamle skole,
og til dem, der færdes her til daglig: Dette hus står i
festens tegn, fordi man har ventet dig, og nu er du kom
met!
Og lad mig så holde fast ved den personlige form og
sige du .... Se dig om. Dette hus står i festens tegn.
Den gamle, kendte sal er smykket til jul. Der er mange
ud over vort land, som mindes den sådan med vemod
blandet glæde, fordi den hørte deres ungdom til. De tæn
ker vel også på de mennesker, som de mødtes med den
gang, både lærere og venner, som gerne ville se dem; det
er jo ikke den ydre ramme, der gør det alene; menne
skene hører med, de mennesker, som venter os og gerne
11

vil se os. Ja, se dig om blandt de festklædte deltagere i
vor julefest i aften. Er der ikke i deres øjne og smil
netop noget af den stilfærdige hjertelighed, som jeg næv
nede før? I den travle hverdag holdes den ofte tilbage;
det kan være nødvendigt, når vi skal samle os om arbej
det; men her mærkes den, og jeg håber, du forstår, at
den også gælder dig. Der er nogen herinde, som glæder
sig over, at også du er med. Du hører med i fællesskabet
i julen på O. S. Man har ventet dig, og nu er du kommet.
Mon det ikke gik dig, som det gik mig, da vi for lidt
siden lyttede til tonernes brus fra orkestret og koret —
de mørke, varme toner, de blide klange, de klare pige
stemmer? Jacob Paludan siger, at det er, som rummet
udvider sig, når man hører god musik. Jeg vil tilføje:
Ja, også hjerterummet. Der er noget i vort indre, som
udvider sig og vil nå ud til de andre og dele med dem;
vi oplever fællesskabet på en særlig måde i musikken.
Derfor synes jeg så godt om julefesten, som den former
sig her på seminariet. Jeg ved, at også jeg engang vil
savne den og mindes den med vemod.
Men den tid, den sorg. Nu står jeg her og holder tale
til jer, og der er problemer nok at tage op, både ude fra
den store verden og fra vort lille land; men I har vist
allerede opdaget, at jeg går uden om dem i år og sigter
på noget personligt, hjertelaget, det åbne sind, fælles
skabet, som nok kan have sit udspring i stemningen,
men ikke vil blive stående ved den. Det kan synes ringe
og uvæsentligt i- sammenligning med, hvad der ellers
bevæger vore tanker i denne tid. Og dog er det vigtigere
end alt andet, for de store spørgsmål løses indefra, fra
den enkeltes hjertelag. Hvert år banker julen på vort
hjertes dør. Bliver der lukket op, så vi føler både glæden
og forpligtelsen ved at høre sammen med andre? Hvis
det ikke sker i den mindre kreds, så sker det heller ikke
i den store verden. Mennesker med tillukkede, indefrosne
hjerter udretter aldrig noget virkelig godt. Aldrig. Selv
om de er nok så kloge og intelligente. Det kan ikke siges
stærkt nok. Det er derfor, forholdene er, som de er —
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også herhjemme. Den kendte højskolemand dr. Holger
Kjær skriver i sin nye bog: „Den grundtvigske bevægelse
er svag, både kirkeligt og folkeligt“. Det er sørgeligt at
læse, når man har kendt nogle af de ægte, gamle grundt
vigianere. De var i ordets bedste forstand frigjorte men
nesker. Og de var det i kraft af deres åbne og sande
sind; for det er sandheden, der frigør os. Og det samme
gjaldt mange af Indre missions folk. Men også fra den
side klager man over, at nu er det anderledes. Og hvad
så med moderne, ikke-kirkelige mennesker? En over
læge skrev forleden dag i Nationaltidende: Endnu i den
ellevte time må man nære håb om, at Jesu ord: „Sand
heden skal frigøre jer“ kan vække vort stakkels vild
ledte folk og sætte kærlighed og usvækket instinkt i høj
sædet ....
Det er ikke ualmindeligt, at videnskabsmænd peger på
dette: sandhed, kærlighed, usvækket instinkt. De ser
ganske nøgternt, hvad der er årsag til tidens nød. Og
nogle af dem er ikke bange for at vise hen til Jesus og
hans tale og eksempel.
Rammer dette ikke dig og mig, som i det daglige tit
er så tilbageholdende og tillukkede, at der undertiden
skal en konflikt til, for at vi kan tale ud med hinanden
og vise os, som vi er? Jo, jeg føler mig i hvert fald ramt.
Men hvis du sidder på din plads og tænker på, at en vis
tilbageholdenhed alligevel er forsvarlig, jå påkrævet, for
at man ikke skal træde andre for nær, så kan jeg ikke
andet end give dig ret. Og Albert Schweitzer, den kære,
prægtige Albert Schweitzer, en af de få skikkelser, der
lyser op i den nuværende verden, giver dig også ret. Han
hører til dem, der af naturen ikke er åbne og umiddel
bare, og han ser en værdi i tilbageholdenheden. Men han
siger dog: Tilbageholdenhedens lov er bestemt til at
sprænges af hjertelighedens ret. Bedst kan man være sig
selv og give sig selv i musikken og i det religiøse. Sådan
går det mange. Man finder forløsning ved kunsten —
eller i religionen. Oftest ved kunsten, men stærkest og
dybest i religionen.
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.... Se, nu er det altså jul, kristen jul, og du er kom
met. Og tilbageholdenhedens lov skal sprænges af hjerte
lighedens ret. Derfor kan jeg godt, uden at gå nogen for
nær, give udtryk for, hvad der ligger mig dybest på
hjerte: Har du endnu et troens instinkt i behold, så følg
det. Det vil føre dig forbi tankens anstødsstene gennem
julens skønne billedtale ind til kærnen i det gamle evan
gelium om Ham, ved hvem sandheden og kærligheden
blev indplantet i verden. Du vil finde ham liggende i
krybben. Bøj dig i ydmyghed for ham. Tilbed ham. Sig
med hans egne hellige ord: Dit rige komme. Din vilje
ske — også i mig. Amen.
Derinde skal det begynde. Derindefra skal verden frel
ses. — Velsignet jul!
Harald Smith.
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Dr. phil. Niels Møller i samtale med pastor Øllgaard

Om nogle grundtvigske hovedtanker, —
ud fra hans bog »Den kristelige børnelærdom«,
som de spejler sig i hans salmer

„Den kristelige Børnelærdom“ er en samling i bogform
af 21 afhandlinger, som først var fremkomne i Kragballes
„Kirkelig Samler“ i løbet af årene 1855—61 (altså da
Gr. var 72—77 år gammel, moden og afklaret). Som det
ligger i bogens titel, er det et slags forsøg fra Gr.’s side
på at skrive en dogmatik; men fordi det er formet efter
hånden i tidsskriftartikler, får stoffet ofte et tidsbestemt,
aktuelt, polemisk sigte, og der bliver en del gentagelser
fra afhandling til afhandling.
Dette tidsbestemte og gentagende vil jeg søge at af
strejfe og blot give en essens af hovedtanker, idet jeg vil
indføje dem i en biografisk og psykologisk ramme, der
skulle antyde deres sandsynlige tilblivelse i Gr.’s sind.
Thi vi forstår først virkelig en tanke, hvis vi kan gen
kende den bagved liggende oplevelse og i hvert fald delvis
identificere den i vor egen erfaring. Mennesker oplever jo
først, siden samler oplevelserne sig til erfaringer, disse
drager associationer til sig og udkrystalliserer sig i ansku
elser. Først derefter kommer i regelen begrundelserne med
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logik og paralleller, — og så videre spekulation ud fra
det vundne indre grundlag. — Vi vi! f. eks. hos Gr. se en
række bibelord eller kristelige begreber, der har fanget
hans tanker, haget sig fast, og som kommer igen, drager
andre med sig, ordner sig til linjer, danner tegning, som
de kraftkurver, der tegnes af jern-fil-spånerne på et
papir, der er lagt hen over en magnets poler. — Han prø
ver sine idéér, om de kan passe ind i den eller den hel
hedstankegang, — som børn prøver med de enkelte styk
ker i et sammenlægnings- eller pusle-spil, prøver, tager
dem ud igen og lægger dem et andet sted, til der kommer
sammenhængende helhed.
Mit foredrag vil da falde i følgende afsnit: 1. Lidt
Grundtvig-biografi, 2. hovedtanker i den egentlige „mage
løse opdagelse“ eller „den kirkelige anskuelse“, 3. Grundt
vigs antropologi,
Grundtvigs kristologi, og 5. hans,
spekulationer over det, jeg vil kalde „de kristelige tre
klange“.
1. Biografien. Hvor meget havde Gr. i sin studentertid
bevaret af sin fars og sin mors og sin barndoms gammel
dags tro ? Lå den dér hvilende under et frostlag som blom
sterløg før foråret? Eller var han selv smittet af rationa
lismens tørre ræsonnementer? Vi må formode det sidste;
han betegner senere sig selv som en „selvklog og lav
stammet“ person i denne tid, og han betragter sikkert sig
selv som fuldblods rationalist.
Men nu må vi huske, at for rationalismen er djævleforestillingen den rene overtro. Derfor måtte for disse
mennesker forsagelsens ord kaste et uhjælpeligt komisk
skær over dåben. Denne blev da en blot ceremoni, en lidt
mærkelig indvielse til at blive medlem af Jesu oplyste
selskab, som man vel ville udtrykke det i den tids sprog
brug.
Så kommer Steffens-oplevelsen 1802. Læs selv Gr.’s
mindedigt ved Steffens’ død 1845 „Lynildsmand“ (Højsk.
402). Gr. har åbenbart erfaret — skønt måske med uvilje,
1) at ånd er noget usynligt men dog virkeligt, og 2) at
når et menneske taler ud af noget, det selv er begejstret
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optaget af, så bliver dets ord „levende ord“, smittende,
livgivende. Dette spiller senere ind i Gr.’s syn på sakramentordene som skaber-ord („dets gåde er et guddomsord,
som skaber, hvad det nævner“) og i hans antropologi:
Det er ordet, der skiller mennesket fra dyret:

„Umælende som hest og hund
er alle dyr i dale;
men folk gav verdens skaber mund
til med ham selv at tale.“
Så kommer vi til Langelands-oplevelsen. På sin 22års fødselsdag, da han et halvt år har været huslærer på
Egeløkke, skriver Gr. i sin dagbog: „Men at sejre står
ej i min magt“, han tumler med selvmordstanker, men
fortsætter: „Men dog, — jeg føler i mit indre en trang
til liv, stærk som, ja, var det muligt, selv stærkere end
trangen til kærlighed ... Disse tvende er, må være eet.
Kærligheden, dette højeste, vi i vor indskrænkede til
værelse kan fatte, må være kun en funke af den evige ild,
der uden veksel luer på hin side af, hvad vi kalder død ...
Først nu hører jeg den himmelske ånd tale tydeligt gen
nem Paulus: Nar alt er forgangen, da vedbliver dog tro,
håb og kærlighed.“ — Denne opdagelse af, at menneskelig
kærlighed her og guddommelig kærlighed hist er af samme
væsen, får gennemgribende betydning forGr.’s antropologi,
lige såvel som hans begyndende spekulationer over den
paulinske treklang: Tro, håb, kærlighed.
Gr.’s kristelige gennembrudskamp 1810—11 fører ham
gennem hjertekulden og djævleanfægtelserne. Et brev
(17. febr. 1811) fra Gr. i Udby til hans ven Chr. Molbech
siger: „Det liv, jeg fører, er just ikke behageligt; Guds
revselse er ikke endnu til ende ... Hvad der i den sidste
tid dobbelt ængster mig, er, at urene og formastelige tan
ker stedse forfølger mig og opstiger hos mig, uden at jeg
har styrke til at bortskyde dem. Jeg véd, du tror ikke på
djævelens fristelser; men jeg vil ønske af mit hjerte, at
du aldrig som jeg må overbevises om dem; thi det er
skrækkeligt.“ Ud af dette hjælpes han ved en sakrament17

oplevelse. Mange af os elsker billedet af den unge Grundt
vig, der sidder grublende på knæfaldet i Udby kirkes kor.
Men dertil skulle svare et pendantbillede om, hvordan han
hjælpes igennem ved at møde frelseren i sakramentet:

Så tugted mig ånden
med trøstende ord
og bar mig på hånden
til kirke i kor,
og han, som os købte
fra død med sit blod,
han skænked mig livet,
som ham det er givet,
med kysset i kærligheds kalk.
Vi gør måske ikke uret i at tænke på ordinationsalter
gangen onsdag den 29. maj 1811 i Trinitatis kirke:

Og der jeg hørte brødrene tilsammen
i Jesu kristi navn at sige amen,
da blev det samme i min sjæl udtonet,
og jeg mig følte med min Gud forsonet.
Hans sakrament-oplevelse var ikke, som man kunne
tænke det, en dåbsoplevelse, hvor han f. eks. så sin gamle
far lyse fredens ord ved en barnedåb. — Så var han
sluppet nemmere til sin „mageløse opdagelse“. Men han
kan siden (Krist. Børnelærdom) fortælle om sine erfarin
ger fra Udby konfirmandstue: „Jeg husker godt, i hvilken
vånde jeg i mine første præsteår fandt mig stedt, når jeg
ville lægge mine konfirmander på hjerte, at de endelig,
for deres sjæls og saligheds skyld, måtte blive ved, hvad
jeg har lært dem ... men at de dog ingenlunde måtte bygge
deres tro på et syndigt, skrøbeligt og dødeligt menneske
som mig og mine lige. — Da jeg også dengang virkelig
troede på den Helligånd og på Herrens åndelige nærvæ
relse hos sin menighed, især i den hellige nadver, så viste
jeg naturligvis både gamle og unge til Herren og ånden
for at finde klippen; men jeg følte godt, at det løb rundt,
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så længe jeg ikke kunne nævne et [bestemt] Guds ord,
hvori troen kunne hvile, og hvorpå Helligånden kunne
kendes.“
Gr.’s „gennembrud“ er jo mangfoldige: Det poetiske på
Langeland 1805—07, det historiske i København 1809—10,
det kristelige i København og Udby 1810—11, håbets gen
nembrud i København 1823—24, det teologiske gennem
brud med den mageløse opdagelse bekendtgjort i „Kirkens
Genmæle“ 1825; og der kunne vel også tales om både et
folkeligt, et pædagogisk og et politisk gennembrud. Han
er så gennembrudt som en schweizerost af huller; men
det vil vel blot sige, at han som manio-depressiv, stærkt
følelsesbetonet psykologisk type måske i længere tid tum
ler med gærende tanker, der så pludseligt og med stærk
stemningsvarme ordner sig til en klarhed, der føles som
guddommelig gave, en „mageløs opdagelse“.
2. Indholdet i den mageløse opdagelse. Dette vil vi nu
beskrive uden at bryde os om forberedelserne (Irenæusstudierne, reaktionen mod prof. Clausens bog, drømmen
om skaktrækket mod djævelen).
Her synes at være en præste-erfaring, der peger tilbage
mod en menigheds-oplevelse:
Hvem er det, der virker ved dåben i kirkehuset? Er
det mig sølle præst, der står og udfører en ceremoni?
Nej, det er ikke et menneske, der kan virke her; det er
Herren selv, der taler et skabende guddoms-ord.
Da Kristus har, og lige siden pinsedagen har haft, en
levende menighed, så må dette liv være meddelt i dåben.
„Det ny liv kan kun meddeles os ved et mundtligt ord
af Gud til os. — Indstiftelsesordene ved dåb og nadver
meddeler os livet, ligesom den derfra uadskillige dåbs
pagt skaber lyset og meddeler os ånden“. — „Intet men
neske uden alene det menneske Jesus Kristus, som er
den enbårne søn, Guds-ordet i egen person, kan tale et
„Guds ord“ i hele sin kraft med menneske-tunge“.------„Alle sandhedskærlige og troende mennesker véd i grun
den med dem selv og opdager det, så snart de ret går
i sig selv, at de er blevet — og vil blive ved med at være
19

kristne, ene og alene fordi de tror, at vor herre Jesus
Kristus kan og vil skænke dem og alle sine troende en
virkelig god samvittighed og et sikkert og levende salig
hedshåb. — Men kan vi ikke få en sådan god samvittighed
og et sådant salighedshåb uden ved troen på hans munds
ord til os [i dåben, da må vi ty derhen, og da er vi tyet
derhen og] da nytter det os jo slet ikke,, om vi kan gøre
de stærkeste indvendinger mod denne, tros forsvarlig
hed eller optænke andre mulige måder, hvorpå vi finder
det rimeligere at få den evige velsignelse“.
Forudsætningen for, at vi kan få at vide, hvad kri
stendom er, er, at der er en kristen menighed, og åt vi
kan finde den. Den eneste optagelse i menigheden er
dåben. Den sker ved vand og ånd og er derfor ingen blot
kirkeskik (ceremoni), men et himmelsk genfødelses-bad.
Ved det vindes fred, d. v. s. syndsforladelse, og fadervor
lægges i barnets mund, d. v. s.: Barnet bliver Guds barn
med barneret hos ham.
Fredsordet ved dåben, hvorved syndsforladelsen til
siges, bliver på denne måde noget meget betydnings
fuldt, næsten sakramentalt:
Fred med dig og fred med eder!
det er både kort og godt
hans velsignelse, som beder
for os på det høje slot;
og hvad så end verden siger,
den velsignelse ej viger
fra hans hus og menighed.

Fred med, dig! det er hans tale
til hvert barn i moders favn,
for hvem dåb er dug i dale,
og som dobtes i hans navn;
og har fred med Gud en synder,
brat hos ham Guds ånd begynder
skabelsen af hjertet nyt.

Der sluttes i dåben en pagt, d. v. s. en aftale mellem
to, og trosbekendelsen høres ved dåben som dåbens vil
kår, og fordi den er et pagtvilkår, må den altid have
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lydt ens, (selv om selvfølgelig teologer med fagbestemt
ensidighed kommer til at opfatte den som en teolog-ved
tagelse ved et eller andet slags præstekonvent). — Den
ene af de kontraherende parter kommer lyslevende til
stede med de gaver, han vil give, og stiller blot eet vil
kår, som der kan svares ja eller nej til, et vilkår, som
endogså det gamle menneske i os kan svare ja til; (thi
det ny menneske er jo endnu ikke født i dåben, når der
spørges). Forsagelsen er derfor ikke et udsagn om at
være kommet så og så langt, eller om at vi har over
vundet djævelen eller er stærke nok dertil; men vi ud
taler blot en vilje til at forsage og tro, det samme som
Johannes Døberen og Jesus selv opfordrer de ikke-kristne
jøder til: „Omvender jer og tror evangeliet“. — Vi op
siger djævelen huldskab og troskab og vil aldrig som
forrædere gøre fælles sag med fjenden. Idet vi afsiger
hans gerninger og væsen: synden og det åndelige mørke,
kan Gud komme til at hjælpe os mod hjerte-dødhedens
kulde. Vi bliver modtagelige for sandhedens ånd, og han
opdrager os så henimod Kristi fyldes mål af vækst ved
at ånde liv i vor fadervor-bøn og give os nadveren,
næringsmåltidet.
Dåbspagtens ord lærer os, hvad det er for en Fader,
Søn og Ånd, vi slutter pa.gt med; det er derfor den egent
lige kristelige børnelærdom, der både oplyser og opliver,
det troens ord, der bringer menigheden Kristus så nær
som ordet i dens mund og hjerte.
Inden vi går over til næste punkt, synes jeg, vi kort
skal betragte nogle af de konsekvenser, den mageløse
opdagelse medfører for os, og nogle af de tanker, der
hænger sammen hermed.
Her er f. eks. talen om, at „kun ved badet og ved bor
det hører vi Guds ord til os".
Dette betyder ikke, at kun dér er det muligt; i skrif
ten er det overhovedet umuligt. Men det betyder: „Vil
du være sikker på at møde et ord, der (for at tale Søren
Kierkegaardsk) er talt „i samtidighedens situation“ fra
den levende herre til dig personlig, så skal du gå til
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badet og bordet, dåbens og nadverens ord. Dér har han
lovet, at han selv er til stede med sit skabende ord“.
For det andet vil jeg pege på, at Gr. i ,,D. krist, børnel.“
sætter skel mellem skaberord og oplysningsord. De før
ste hører til kirkebegrebet; de sidste til skolebegrebet,
og disse er genstand for tvivl, drøftelse, fortolkning
o. s. v. Hertil hører skriftens ord.
Herved frigøres vi fra en bogstavelig bundethed til
bibelordet. Jeg mindes fra min studentertid en af de den
gang hyppige store forhandlinger om „kristendom og
darwinisme“. Jeg mindes det indtryk, det gjorde på mig,
da en grundtvigsk ordfører stod op og sagde, at vi be
kender tro på Gud som himmelens og jordens almægtige
skaber; men vi bekender hverken tro på de 6 dage eller
på arternes uforanderlighed. På samme måde kan vi i
alle de væsentlige ting, der ikke nævnes i trosbekendel
sen: forsoning, retfærdiggørelse, helliggørelse, ikke være
bundet til nogen bestemt opfattelse eller tolkning. — Og
har man som religionslærer tit en trykkende fornem
melse af, at ofte netop elever fra gode hjem bringes ind
i kampe og måske nervesammenbrud, fordi man påpeger
forskellige kilder, modstridende beretninger, usikker
ægthed og usikker tolkning i bibelen, så må man finde
hjælpen i dette, at skriften er et oplysningsord og derfor
fri drøftelse underkastet.
Når professor V. Grønbech skrev en bog om, Jesus, der
døde men ikke opstod, og en anden om den paulinske
kristendom, der 20—40 år senere indfører græske myste
rietanker i kristusopfattelsen, og en tredie bog om den
johannæiske kristendom, der igen en 40—50 år senere
guddommeliggør dette kristusbillede, — så kan man er
kende rigtigheden i en del af de refererede fakta; men
overfor konklusionerne spørger man uvilkårlig sig selv:
„Hvorfor protesterede ikke Jesu nærmeste, apostlene,
mod denne skæve udvikling?“ Og man svarer sig selv:
„Hvis der daglig, ligefra pinsedag af, er blevet døbt på
bekendelsen af Jesus som Guds søn, så er der jo ingen
skæv udviklingslinie; det er blot sprogbrugen i den kristne
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forkyndelse, der har forandret sig gennem berøringen
med hellenismen“.

3. Grundtvigs antropologi. Det væsentlige i Gr.’s men
neskeopfattelse er, at mennesket er skabt i Guds-billedet,
og at dette vel er forringet ved syndefaldet, men aldrig
tabt.
Den ydre Guds-lighed hos mennesket er ordet, talen
(jfr. det tidligere citerede vers „Umælende som hest og
hund“) og derigennem tanken, som ordet er udtryk for.
Den indre Guds-lighed er anlægget til tro, håb og kær
lighed. Hos det tabte menneske, der skal kunne frelses,
må der findes en virkelig levning af troen, håbet og
kærligheden, som de oprindelig udgjorde og udtrykte
menneskelivet i Guds billede: Troen på Guds-ordets kraft
og sandhed, håbet om udødeligheden i paradis, kærlig
heden indbyrdes og til Gud. Det gamle menneskes tro,
håb og kærlighed må være ensartede med det ny menne
skes, da det ellers var umuligt, at det gamle menneske
ved nogen som helst åbenbaring kunne få en rigtig fore
stilling om det ny menneskes tro, håb og kærlighed,
som han dog nødvendigvis må have for at eftertragte
dem og for at genkende dem hos sig selv; — og derfor
må kærligheden mellem forældre og børn og den ægte
skabelige kærlighed mellem mand og kvinde i det gamle
menneskeliv være aldeles ensartet med kærligheden mel
lem den himmelske fader og hans jordiske børn og med
den ægteskabelige kærlighed mellem Kristus og hans
menighed i det ny menneskeliv. — Var mennesket, som
ortodoksiens og pietismens teologer hævdede, blevet en
djævleunge, djævelens billede, så kunne vi slet ikke fatte
og længes mod det guddommelige, — og så kunne Kristus,
Guds søn, ikke være blevet et menneske, — og så kunne
han ikke tage bolig i os i dåben og vinde skikkelse i os
gennem opdragelsen og næringen i den hellige nadver.
Det er sådanne tanker, der er udtrykt i de vers af
„Kristenhedens Syvstjerne“ (1860), som vi kender fra
højskolesangbogens nr. 269:
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Ingen har guldtårer fældet
som ej glimt af guldet så,
og gudsbilledet forældet
må i glans dog for os stå,
om hos os det skal fornyes;
thi fornyes kan, som flyes,
kun hvad gammelt end er til.

Er et evigt liv med glæde
ej vor længsel, og vor lyst,
kun forgæves engle kvæde
derom os til håb og trøst.
Føler ej vi i vort hjerte,
vi oprandt af gude-æt,
ej vi føle kan med smerte,
at vi arted os kun slet.
Også med hensyn til Gr.’s antropologi mener jeg, vi
bør lægge mærke til de konsekvenser, Gr. selv i „D. kr.
børnel.“ drager deraf, og som angår os som religions
lærere.
Vi er måske alle sammen en eller anden gang faldet
i forundring over, at vi kunne benytte det gamle testa
mentes skikkelser i bibelhistorien som udmærkede eksempler på det religiøse liv, eller skikkelser fra det ny
testamente som høvedsmanden i Kapernaum, den kanaanæiske kvinde eller den blodsottige kvinde, der jo, da
vi hører om dem, slet ikke var døbte kristne. Eller vi
standser måske undrende ved den opdagelse, at gammel
testamentlige salmer som „Lovsynger Herren, min mund
og mit indre“ er gået ganske uændrede ind i kristelig
salmedigtning.
Til sådanne spørgsmål svarer Gr. i „D. kr. børnel.“:
„Hele den såkaldte bibel-historie kan da også som gud
dommelig åbenbaringshistorie kun være sand under den
forudsætning, at menneskelivet før og efter syndefaldet
og før og efter genfødelsen er aldeles ensartet og i grun
den det selv samme. — Thi dersom Adams menneskeliv
i Guds billede var tilintetgjort ved syndefaldet, da kunne
ikke Adams-barnet Abraham kaldes Guds ven, eller Gud
tale med Adams-barnet Moses som en mand med sin
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næste, eller Guds ånd hvile på Adams-børnene Samuel og
David og alle profeterne.“
Som en konsekvens af Gr.’s antropologi må vi også
betragte det, som ligger i Gr.s kendte opdragelsespro
gram: „Menneske først og kristen så“ (digt fra 1837 udg.
i Sangv. V 1881, — jfr. iøvr. Henning Højrup i Vartov
bogen 1947).
1]. Grundtvigs kristologi. Jeg vil gerne fremstille denne
ved at sætte den i modsætning til Søren Kierkegaards
tanker.
S. K. siger i „Indøvelse i Christendom“ (1850), at ind
øvelsen først består i at høre indbydelsen, den uendeligt
kærlige indbydelse „Kommer hid til mig, alle I, som ar
bejder og er besværede, og jeg vil give jer hvile“, og at
man da skulle tro, at man fik en uendelig strøm af men
nesker at se, som ville følge indbydelsen, men at man
tværtimod får lige det modsatte at se: en uoverskuelig
trængsel af mennesker, som flygter tilbage og gyser,
indtil de stormer frem og nedtramper, på grund af det,
som er uendelig vigtigere og uendelig mere afgørende:
indbyderen. „Hvo er da indbyderen? — Jesus Kristus. —
Hvilken Jesus Kristus? den Jesus Kristus, som sidder i
herlighed hos faderens højre? — Nej! Fra herligheden
har han intet ord talt. Altså er det Jesus Kristus i sin
fornedrelse, i fornedrelsens vilkår, der har sagt disse
ord“. Og hvad han har sagt og lært bliver usandt, når
vi giver det udseende af, at det er Kristus i herligheden,
der siger det. Det er den fornedrede Jesus Kristus, vi skal
„blive samtidige med“.
På denne måde bliver menneskets stræben mod at „blive
samtidig“ med den historiske fornedrede og lidende Jesus
Kristus nemt en krampagtig fantasi-anstrengelse, og
dette er vel en hovedgrund til, at så mange er gået ånde
ligt i stykker på at ville være Kierkegård-disciple.
Heroverfor kan vi pege på Grundtvigs Kristus-betragtning. Det er netop den opstandne og himmelfarne og der
for almægtige og allestedsnærværende herre Jesus Kri25

stus, der selv personlig står i sin menighed med indby
delsens ord til dåb og til nadver. Han kommer til os i
menigheden som den, der gør sig samtidig med ethvert
slægtled i hans kirke. Det er ikke os, der skal skabe
samtidigheden. — Derfor kan vi vel sige, at en ganske
kort salme står som det allercentraleste i Gr.s kristen
domsopfattelse :

Jesus, himmelfaren,
højt over engleskaren,
nu sidder ved Guds højre hånd
og sender os sin faders ånd.
Bøjer alle knæ for vor frelser.

Jesus, himmelfaren,
udsender engleskaren
al jorden rundt til sine små
at vinke dem til himlens blå.
Bøjer alle knæ for vor frelser.
Jesus, himmelfaren,
dog midt i folkeskaren,
uddeler himlens vin og brød
er med sit folk i liv og død.
Bøjer alle knæ for vor frelser.
For Gr. er Jesus kongen, „vor drot“, „vor Jesus, vor
helt og vor herre“. Prøv selv at finde de talløse udtryk
herfor i Gr.’s salmer. — Og derfor eksisterer gudsriget
„i denne verden, med Vorherre Jesus Kristus til sin ånde
lige konge og med den Helligånd som hans virkelige og
fuldmægtige sætte-konge eller hans andet jeg“. (D. krist,
børnel.). Opstandelsens og himmelfartens samt pinse
dagens under kan Gr. sammenfatte i dette ene storslåede
dobbelt-udtryk:

„Kød i himlen, ånd på jord
er Guds søn den rene“.

Derfor bliver efterfølgelsen ikke en villet og tilstræbt
lidelse, men en vandring ad „en vej, som verden ikke
kender“:
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Alt som vi gå,
vi dog af Gud oplæres
til at forstå,
vi hæves og vi bæres
i ledebånd
af livets ånd
og af vor faders engleskare.

Lad dette være en nytårshilsen til gamle elever og
venner, der hørte på mig i påsken 1951 og var så elsk
værdige at gøre mig til æresmedlem af foreningen. Hjer
telig tak for det, og for alle kærlige og gode tanker! —
Dette stykke af foredraget er rigelig langt; og sidste
afsnit („Om de kristelige treklange“ hos Gr.) kan even
tuelt følge næste år, om vi lever.

Deres hengivne
Niels Møller.
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Den første formand for foreningen, Mellerup (1906),
i samtale med den nuværende formand, Ovesen (1937).

Generalforsamlingen —
Formandens beretning
Beretningen for de tre forløbne år vil for en del blive
en udvidelse af det, jeg skrev som indledning til sidste
årsskrift. De bedes derfor undskylde, at der kommer et
par gentagelser. Det er svært at undgå gentagelser.
Første punkt bliver en omtale af min gang på semi
nariet som repræsentant for elevforeningen. Jeg møder
op de traditionelle tre gange om året: Efterårsfesten,
julefesten og ved generalprøven før julekoncerten, ved den
sidste lejlighed for at uddele legatportionerne. Mere er
vist ikke nødvendigt at sige om det.
Uden for disse faste sammenkomster har jeg repræ
senteret foreningen ved et par andre lejligheder, som
har været nævnt i årsskriftet: Der var festligheden ved
fru Laura Andersens afsked, hvor jeg overrakte en lille
gave, et fløde- og sukkersæt i Just-Andersen tin. Fru An
dersen påstod, at hun var glad for det.
Endvidere var der fru Pedersens jubilæum — som blev
forbigået af elevforeningen. Det kan gøre mig ked af
det endnu. De, der var til stede ved forrige julefest, vil
vide, at jeg der prøvede at gøre det godt igen og over28

Fra det festlige frokostbord

rakte foreningens gave. Jeg havde ikke anet noget om
begivenheden, hvilket ikke skulle ske. Og alligevel
skete det kort tid efter igen, da hr. Caspersen udnævntes
til forstander for børneskolen. Der skulle have været
roser, nu kommer der kun en forsinket lykønskning. Vi
tvivler ikke om, at skolen er i gode hænder, og at elev
foreningen har en god ven og hjælper oppe på det lille,
hyggelige kontor, som er indrettet oppe under taget.
I december 1948 fyldte forstander Smith 60 år. Thierlein mødte op til morgensangen med elevforeningens gave.
Det andet, jeg skal omtale, er årsskriftet. Vi har fast
holdt den linie, at årsskriftet skal være vort eget, i den
forstand at kun O. S.ere skriver til det. Så længe vi kan
klare det, tror jeg, det er en god linie. Rygraden i heftet
har gennem mange ar været forstanderens juletale, dr.
Møllers artikel og beretningen fra seminariet. Dette ser
jeg nødig forandret, men forandringer holder vi jo i det
hele taget ikke meget af.
Efterhånden er årsskriftet blevet dyrt. I 1950 kostede
det 1550 kr., og dette sidste (1951) står os i over 1700 kr.
Det er naturligvis prisen på papir, arbejdslønnen og post
pengene, der driller os. Måske kunne vi spare lidt på
clichéerne, men jeg tror ikke, vi skal gøre det. Frode
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Lunds tegninger ser jeg meget nødig forsvinde, og års
skriftet er jo vort vigtigste kontaktmiddel, så det må vi
nok bruge vore penge på.
Der bliver af og til klaget over, at årsskriftet kommer
så sent. Vi kan beklage det, men det er os ikke muligt
at få det frem før. Så skal det gå i trykken før jul, og
det er uladsiggørligt, bl. a. fordi artikler erfaringsmæs
sigt først kan tilgå redaktøren i begyndelsen af januar.
Så er der studiehjælpen tilbage. Jeg fremhæver over
for stipendiaterne, at de 200 kr. først og fremmest er
givet for godt arbejde og god indstilling over for skolen.
Udvælgelsen er udelukkende foretaget af lærerrådet. Det
blander vi os ikke i. Jeg har ved en bestemt lejlighed
sagt, at hvor alt andet står lige, bør den mest trængende
foretrækkes, hvilket turde være en selvfølge; men vi
må huske på, at i vore dage kan det være meget svært
at sige, hvem der trænger mest. Legatportionerne er en
god hjælp, det er en ære at modtage dem, for man pla
cerer sig dermed blandt de bedste, og jeg tør sige, at de
bliver påskønnet på seminariet. Hjertelig tak til alle, der
er med til at opretholde denne gren af vort forenings
arbejde.
Jeg har hermed kort omtalt de forskellige sider af for
eningens virksomhed. Det kunne gøres grundigere, men
forhåbentlig nok til at fortælle om vor forening som en
levende og arbejdende institution, der opfylder sin be
stemmelse efter formålsparagraffen.
Venlig hilsen
Aage Ovesen.
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Er opdragelsen
blevet vanskeligere?
Resumé af foredrag
2. påskedag 1951
Undervisningsinspektør
Hans J. Hansen

Der er ingen grund til at antage, at de børn, der kom
mer til verden nu ved århundredets midte, fra naturens
hånd er væsentligt anderledes-end de børn, der blev født
ved århundredets begyndelse — altså heller ikke, at de
er mere „vanskelige“, end børn altid har været.
Derimod er opdragelsesvilkårene på forskellige områder
blevet mindre gunstige.
Jeg behøver ikke i en kreds af lærere at fordybe mig i
den tendens til spredthed, som tiden rummer; enhver er
rede til at nævne en lang række adspredende kræfter:
biograf, radio, foreningsliv, svømmebassin o. s. v. Det er
kræfter på ondt og godt, og her skal ikke siges et fordøm
mende ord om en eneste af dem, kun fremhæves, at de
alene ved den mængde, hvori de fremtræder, afstedkom
mer en spredthed, som et barns sind ikke kan rumme —
en voksens forresten heller ikke ...
Det skulle også være overflødigt at opholde sig længe
ved det, man med et mere rummeligt end egentlig præ
cist udtryk kalder den moderne opdragelse.
Den moderne opdragelse har sin rod i den mere ind
gående kendskab til barneårenes psykologi, som er vundet
i det sidste halve århundrede. Stort set. skulle dette kun
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være godt; alligevel kan der nok nu og da spores en
kløft — mere eller mindre dyb — mellem lærerne på den
ene side og „psykologerne“ på den anden.
En del af årsagen hertil kan man rimeligvis søge i, at
skolen ifølge hele sit væsen må have et noget forsigtigt
eller i det store og hele konservativt præg; men psykolo
gerne er heller ikke uskyldige: som overbeviste fortalere
for noget nyt kommer de let til at give særlig den outre
rede del af det ny en ekstra understregning, og man kom
mer herved til at overse, at skolen — bl. a. ved at oprette
læseklasser og andre særklasser og ved en ofte dybt
gående individuel behandling af eleverne — i virkelighe
den har frugtbargjort noget væsentligt af børnepsykologien.
I de senere år er stillingen da også — taget under et
— blevet den, at lærerne og psykologerne har nærmet sig
hinanden. Man har eksempler på skolevæsener, hvor der
består et fuldkommen gnidningsløst samarbejde mellem
dem, og det er i hvert fald ved at blive almindeligt, at de
to parter ser på hinanden med gensidig respekt.
Mere ubestemmeligt er forholdet mellem psykologer og
forældre. Der er forældre, der med megen iver har for
søgt at sætte sig ind i moderne børnepsykolog!. Men langt
det overvejende flertal kender kun i tilfældige brudstyk
ker noget til, hvad børnepsykolog! en siger. Det er denne
ufuldstændige og ofte misforståede børnepsykolog!, der
i udstrakt grad danner grundlaget for hjemmenes „mo
derne opdragelse“, hvis hovedtræk i et meget stort antal
tilfælde kan karakteriseres som angst for overhovedet at
gribe ind overfor barnet.
Hertil kommer det menneskelige moment: at det i kon
fliktsituationer er det nemmeste at give efter overfor et
barns øjeblikkelige luner. Og det vil sige, at børnene vok
ser op, uden at de i hjemmet møder det myndige: „Du
skal!“ eller: „Du må ikke!“
Hvis der nu heraf fulgte, at barnet udviklede en til
svarende selvstændighed eller karakterfasthed, ja måske
endog noget så fornemt som personlighed, så var der vun
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det i hvert fald noget ved det. Men sådan går det i almin
delighed ikke. Tvært imod bliver barnet usikkert og råd
vildt; tvivlrådighed veksler med heftige anfald af egen
rådighed, hvorimod den af psykologerne så højt priste
opdragelse til fællesskab ikke synes at have sat selv de
spædeste frugter.
Et sådant barn kan være vanskeligt nok i hjemmets
snævert afgrænsede samfund; men dets vanskeligheder
mangedobles, når det kommer ind i skolen: det kan ikke
holde orden i sine ting, ikke høre efter, ikke sidde stille,
i det hele taget: ikke „følge med“, ikke føle nogen tryg
hed; det er vanskeligheder, som vi kender lidt til fra vel
så godt som alle børn, der skal begynde at gå i skole, og
man må for så vidt erkende, at det hører til naturens
orden; men hvis disse vanskeligheder optræder i vold
somt forstærket form, skaber man det, som man kalder
„det vanskelige barn“ — vanskeligt for læreren, for kam
meraterne og for sig selv, stik modsat den moderne op
dragelses idealbarn: barnet, der er opdraget til fælles
skab, det harmoniske og socialt tænkende og følende
barn . . .
Det er i denne situation lærerens opgave at medvirke
til, at der tilvejebringes en bedre forståelse mellem for
ældre og psykologer. Det kan ske ved, at opmærksomhe
den fortrinsvis rettes mod de dagligdags problemer, dem,
der forekommer under så godt som alle børns opvækst;
det er f. eks. det, man i gamle dage kaldte: orden, pligt,
lydighed, kærlighed, hjælpsomhed — lutter forslidte glo
ser, men alligevel gloser, der dækker realiteter, som psy
kologerne har adskilligt værdifuldt at sige om, og som
umiddelbart falder inden for forældrenes erfaringskreds.
Eet område er der dog, hvor hverken forældre, psyko
loger eller lærere ved hjælp af ændrede metoder kan
fjerne vanskelighederne i opdragelsen; det er den almin
delige utryghed, vi alle lever under.
Ser man på vort århundredes begyndelse, møder man
et overvejende lyssyn; alle befolkningslag oplevede en
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jævnt stigende velstand; den fredelige udvikling foregik
jævnt og støt på det materielle område — og også på
det åndelige. Den opvoksende slægt levede i en atmosfære,
som var iltet af en udbredt tro på fremgang, en tro, der
— uden at nogen reflekterede over det — i sig selv var
opdragende.
Denne tro er kuet i den forløbne halvdel af århun
dredet, først af to verdenskrige og nu af spændingen
øst—vest.
Man taler ofte om, at vor historieundervisning inde
holder for meget om krige og politiske intriger, og det
er en gammel ønskedrøm, at der skal lægges øget vægt
på kulturhistorien.
Ønsket er vanskeligt at realisere alene af den grund,
at det er lettere at fortælle fængslende om Tordenskjold
med skindbukserne end om Pasteur med hans bakterier.
Det ville også være urealistisk — og altså usandfærdigt —
at gå uden om krigshistorien eller historien om det poli
tiske spil; men det er et spørgsmål, om vor historie
undervisning ikke er gået for vidt, så den har skabt
den helhedsopfattelse, at krig til evige tider vil være
knyttet til menneskehedens udvikling. Især overfor atom
alderens ungdom, præget af presse og radio, er spørgs
målet påtrængende; man må gøre sig klart, at for den
opvoksende ungdom helt op til 20 års alderen har krig
og krigsfrygt hørt til det daglige brød.
Det er i denne situation en opgave for opdragelsen at
forlænge disse unges korte erfaringer med historiens
lære. Og sand historieundervisning kan ikke ensidigt
tage sine emner fra krigshistorien. Den må også tale om
udsoning. Matthæus 7,12 indeholder et centralt sted i hele
menneskehedens historie: „Alt, hvad som helst 1 vil,
at mennesker skal gøre mod Eder, således skal også I
gøre mod dem; thi dette er loven og profeterne!“
Ved tilføjelsen: „Dette er loven og profeterne!" peger
Jesus tilbage på fortiden og ud over sin egen forkyn
delse. Vi finder da også i Oldægypten, i det gamle Indien,
i det gamle Kina og hos de jødiske profeter tilsvarende
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tanker, og de har uafhængigt af race, nation og religion
holdt sig op igennem tiderne og finder stadig nye ud
tryk. De taler om menneskehedens drift til forsoning, en
drift, der taber sig i den fjerneste fortid. Sand historie
undervisning må have plads også til dette. Overfor tidens
tendens til at lade det, vi kalder det aktuelle, rette på
de evige tanker, foragte, forkaste eller blot glemme dem
må vi fastholde, at sagen nu engang er og altid vil være
den stik modsatte: det er de evige tanker, der skal styre
menneskeheden gennem det aktuelles malstrøm.
I samme grad, som vi har mod og styrke til det, kan
vi, om ikke fjerne, så dog mindske de opdragelsesvanske
ligheder, der har rod i vor egen tids utryghed.

Hans J. Hansen.
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Skiltet på Holbergs fødested

En norgesrejse
Når en ung håndværker længes efter at se fremmede
egne og skikke, kan han rejse, hvorhen i verden han vil,
og arbejde der med sit håndværk en tid eller altid. Helt
anderledes med os stakkels pædagoger, der kun har arbejdsadkomst hjemme i den danske folkeskole. Men da
vi så sandelig trænger lige så meget til at få luft under
vingerne, må vi en eller anden gang — gerne flere gange
— ud bag præstens mark og prøve at finde fornyelse —
så vi bag efter kan placere os bag vort hjemlige kateder
med en frisk indstilling.
Det var et ubegribeligt held, at netop jeg efter ansøg
ning i norsk-dansk-samarbejde skulle få bevilget 500
norske kroner til en studierejse en hel måned i Norge
sidste sommer.
I ansøgningens formålsparagraf havde jeg for det første
angivet, at jeg ønskede at se og tegne norsk natur, arki
tektur og brugsting, og for det andet, at jeg gerne ville
studere norske landsbyskoler. Men da skolerne var luk
kede i sommerferien, blev der mest at gøre med at grise
de ellers pæne, rene blade til i skitsebøgerne. De store
forventninger, jeg havde stillet til en rejse i Norge, ud
viklede sig til en vældig begejstring for alt, hvad jeg
hørte og så på turen. Vejret var trods den ilde berygtede
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sommer næsten hele tiden det bedste, hvilket selvfølgelig
også bidrog til at kaste glans over oplevelserne.
Det vil føre for vidt at kopiere hele min dagbog, så jeg
skal indskrænke mig til at meddele enkelte træk og ind
tryk fra turen.
Ruten: Frederikshavn, Oslo, Hamar, Lillehammar, Jo
tunheimen, Kaupanger, Sognefjorden, Voss, Bergen,
Hardangervidda, Telemark (med Dalen), Kongsberg,
Skien, Drammen, Oslo, Gøteborg og hjem.
Meget af tiden blev tilbragt i bus og tog eller på rute
bådene, men der blev også god lejlighed til at raste og
fordybe sig i de forskellige egnes særlige kulturskatte.
Selv om Norges natur var betagende i hele sin skøn
hed og vælde, blev samværet med nordmændene i de for
skellige egne en uforglemmelig oplevelse. De norske
turistforeninger har i de senere år stadig mindet os om,
at Norge er Danmarks ferieland, men det er sikkert ikke
den eneste årsag til, at særlig Sydnorge i sommertiden
har meget stor invasion af danske. På trods heraf er dan
skerne stadig velsete, og man synes undertiden, befolk
ningen viser et helt ufortjent hensyn mod danske turi37

Frederikssten — indre befæstning

ster, for eksempel når man utrættelig fortæller os om,
hvor betydelig hjælpen fra Danmark var under krigen.
Det kan de stadig glædes over. Når mælkebilens chauffør
i Bø energisk afslår at modtage nogen betaling efter
35 km kørsel, fordi man er dansker, og når „Skibladner“s restauratør af samme grund byder os til et
overdådigt middagsbord med laks og hvad dertil hører,
er det et udslag af den samme indstilling. Det er lige
ved at være flovt at skulle blive ved at høre på deres
lovord, for hvad præsterede vi andet end at afse nogle
få procenter af vor overflødighed?
Kun i Bergen får man en fornemmelse af, at norsk
imødekommenhed vil være rettet mod enhver fremmed,
der ønsker at opholde sig i byen. Her møder man som
på Holbergs tid mennesker af mange nationer. På havne
terrænet et virvar af fremmede tungemål; klokken 11
søndag formiddag så jeg 11 store ruteskibe afsejle sam38

Hansamuseet — arbejdsformandens værelse

tidig fra havnens forskellige kajer — slæbende et langt
fortonende V efter sig i det stille vand. De forsvandt i
hver sin retning. Havde jeg været 18 år samtidig med
Holberg, havde jeg bestemt også sat meget ind på at
følge med skibene på eventyr i den store verden. — Nu
står Holberg-statuen i patineret bronce på havnepladsen
og tilbageholder stoisk og fornemt sin gottelse og sine
meninger om det brogede liv, der satte hans ungdoms
sind i kog og vakte hans længsel ud til fremmede lande.
Jeg gik rundt om statuen flere gange for at sammen
ligne hans skikkelse med det billede, som jeg har båret
på, siden vor kære Fatter skabte det under salsforedra
gene.
Nu som før handles der her fra havnepladsens provi
soriske fiskeboder. Handelsmændene sprudler af skæmt,
oplagte som de er til en venlig næsvished eller en grov
spøg. Fiskeduften river i næsen fra den vældige ophob
ning af alle arter af fisk.
Længere ude på havneterrænet skifter duftene fra pak39

Tyskerbryggen set fra bagsiden

hus til pakhus: Sydeuropas frugter, Brasiliens kaffe,
Ostindiens krydderier, Ishavets hvaltran o. s. v.
Knap så appetitvækkende virker det pust af spiritus,
der stadig slår en i møde fra Tyskerbryggens porte. Jeg
har aldrig set så mange berusede unge mennesker som
her i Bergen, hvor man har spiritusforbud!!, men rusen
skal vist være af en uhyre dimension, før bergenserne
bliver generede på gaden. Jeg oplevede i hvert fald, at en
ganske ung beruset fyr høfligt og meget tjentsvilligt
viste mig rundt til steder med minder fra Holbergs tid.
Uden hans hjælp ville det have været håbløst.
Bergenserne har et særpræg, som de gerne vil være ved.
De har en stolt tendens til at betragte deres by som
Norges hovedstad — hvad den også er, når talen er
om søfart og fiskeri. De ønsker ved egen hjælp at gen
opbygge, hvad krigen ødte. De er stærkt på vej med at
fuldføre kolossale bygningskomplekser, hvor krigen efter
lod brandtomter. — I ingen byer i Norge ofres der så
meget på at forskønne med frodige parkanlæg og friluftsskulpturer.
I Telemarken — et område lidt større end Fyn — mødes
man med en ganske anden befolkningstype. Det er menne
sker med jord under fodsålerne, bofaste i dalstrøgene
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Eidsborg Stavkirke — Telemark

Udsigt fra Dalens brygge
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Et kig ind af Bugårdens port

uden umættelig trang til at gå på eventyr i en ukendt
verden, bundet af århundrede gamle traditioner, der giver
sig tydelige udslag i en herlig bygningskultur og i den
daglige klædedragt.
Hvor er de mennesker venlige og tillidsvækkende. De
tiltror vist aldrig andre noget ondt. De åbner dør og sind
uden betænkning og giver altså straks den fremmede
del i, hvad de selv har kært. Man lytter i beundring til
deres tale om de gamle brugsting og møbler, som alle
hjem er så rige på. De meget skønne billedskærerarbejder
og stiliserede farvedekorationer, som man møder på døre,
lofter og husets møbler, vidner om en højt udviklet farveog skønhedssans og om en sindets balance, som vi alle
trænger til at lære af.
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Det var her i Dalen, jeg i 5 dage deltog i det internor
diske skolemøde, hvilket for mig også betød et møde
med den norske skole. Vi var samlet 120 nordiske kolleger
om foredrag, diskussioner og kammeratlig samvær. Det
var en stor oplevelse at være medlever i det fællesskab,
der spontant rådede blandt deltagerne. Dette blev da
også for mig næsten den eneste kontakt med skolen på
hele rejsen. Hvor var det en oplevelse at sidde og lytte
til de forskellige nordiske pædagogers tale, — at høre
Norges store kunstkapacitet, Håkon Stenstadvold, der i
et 2 timer langt foredrag ypperligt karakteriserede de
norske kunstnere, så deres indsats pludselig kom os alle
ved, — at høre professor Francis Bull (g. m. en datter af
Klaus Berntsen) tale om Ole Bull og Bjørnstjerne Bjørn
son, — det gav altsammen stof til at arbejde videre med
— eller leve videre på.
Her i Dalen traf jeg en prægtig norsk kollega, Olaf
Mandt, fra Efteløt ytre skole. Vi aftalte, at vi for efter
tiden ville søge at skaffe kontakt mellem vore elever. Det
er foreløbig lykkedes sådan, at mine ældste elever alvor
ligt taler om at besøge de norske kammerater i den kom
mende sommer, og måske senere modtage dem på besøg
hos os. Jeg tvivler ikke om, at der er mulighed for en
frugtbar udveksling af tanker, der måske senere vil få
gensidig værdi for vore børn.
Tiden må vise det.
Frode Lund.

N.-eU
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Seminarieholdet 1927 — de kommende jubilarer

Forskoleholdet oktober 1926, der har haft en festlig og stærkt besøgt
sammenkomst. Billedet burde altså egentlig have været i sidste år,
idet disse billeder er ment som en optakt til glædelige gensyn.
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Seminariet 1951
„Lad os begynde forfra igen“ — sådan stod der i et
årsskrift, jeg fik i hånden nu i julen. Og det er jo egent
lig typisk for det meste menneskelige arbejde, at der
må begyndes forfra. — Og for os, der står i undervisnin
gens tjeneste, er det så sandt, som det er sagt. Vi står,
om nogen, under gentagelsens lov i vort daglige arbejde.
Jeg kom til at tænke på dette, da jeg nu igen skulle til
at samle lidt sammen af det, der har optaget os og er
sket på O. S. i det forløbne år. „Lad os begynde forfra
igen“.
År 1951! Kan det mon siges at være et år, der vil
blive stående som noget særligt, noget for sig i semina
riets annaler? Eller føjer det sig naturligt ind i rækken
af stilfærdige og jævne år, som jo trods alt og heldigvis
er de fleste i et seminariums historie? Der er vist ingen
tvivl om svaret. Det har været et år som de fleste andre:
ingen store, afgørende begivenheder, der satte sit præg
på seminariet eller ændrede dets ansigt, men et år, hvor
det daglige arbejde gik sin rolige gang, afbrudt af de
traditionelle åbne huse, fester og udflugter. Jeg vil ikke
dermed sige, at der har været stilstand, og at intet har
bragt os i affekt. Allerede da vi mødte efter juleferien,
fik vi en meddelelse, den foruroligede os meget. Forstan
der Smith var blevet alvorligt syg lige efter nytår i Kø
benhavn og kunne ikke foreløbig optage sit arbejde. Først
i slutningen af januar kom forstander Smith til Odense,
og den 8. februar tog forstanderen sin første time, indtil
videre kun en time om ugen. Lidt efter lidt genvandt for45

standeren sine kræfter, og i løbet af foråret kunne for
standeren igen overkomme sit arbejde. Jeg mindes disse
første måneder ganske tydeligt, hvor det gjorde indtryk
på os alle, både lærere og elever, og hvor glade vi blev,
da vi igen havde forstanderen iblandt os. Mange tanker
og gode ønsker er tænkt og udtalt overfor forstanderen
siden da.
Hvis jeg skulle nævne een ting til, der har opfyldt os
udover det sædvanlige, må det være seminariekommissionens betænkning fra efteråret. Den har unægtelig givet
anledning til livlig diskussion, vel især blandt os lærere;
og vi nåede da at få et lærermøde lige før jul angående
hovedpunkterne, så forstanderen kunne tale på O. S.’s
vegne ved mødet i København i begyndelsen af januar 52.
Men det tilkommer ikke mig, i hvert fald ikke i beret
ningen i år, at komme nærmere ind på dette.
Ellers har livet på seminariet i det forløbne år som
sagt vekslet mellem arbejde og fest. Nu burde det jo
være en beretning om arbejdet, der fyldte mest i en over
sigt som denne, for selv om O. S. er kendt for alt det,
der afbryder arbejdet og giver små åndehuller, så er
dog stadig arbejdet det, vi er der for. Og i den henseende
tror jeg også, jeg har lov at sige, at dette år kan stå
ved siden af de tidligere uden at skamme sig. Der arbej
des på O. S. nu som før; det kan jeg forsikre alle gamle
elever om. Jeg skal nok afholde mig fra enhver vurdering
af dette; den må vi overlade andre. Men det burde altså
egentlig være dette arbejde fra time til time, fra dag til
dag, der burde stå i centrum her. Når jeg alligevel ikke
agter at berette om dette arbejde i enkeltheder, så skyl
des det, at arbejdet på et seminarium sådan set er det
samme fra år til år. Ja, vi ændrer os vel allesammen lidt
efter lidt, som tiden går, men i de store træk er der jo
ingen særlig forandring fra det ene år til det andet. Jeg
skrev lidt om forsøgsundervisningen sidste gang; i den
henseende er der intet nyt at berette udover, at hr. Ham
mer har opgivet den i naturhistorie. Hvad praktikunder
visningen angår har man fortsat den ifjor indledede
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praksis med at besøge Aasum skole; også i år var besø
get meget vellykket og udbytterigt. Desværre blev der
ikke mulighed for det traditionelle besøg i Brejning denne
gang. III klasse var på vikarophold i jan.—febr., og lejr
skolen som de foregående år på Kerteminde højskole
under hr. Hammers ledelse. Inden jeg forlader skolens
arbejde vil jeg nævne dimissionsfesten den 1. juni. Den
blev i år overværet af statsskolekonsulent Andreassen,
der talte ganske kort til dimittenderne om, hvad der kræ
ves af dem: faglig dygtighed, men først og fremmest evne
til at skabe tryghed og arbejdsglæde hos barnet. Der
efter talte forstander Smith: Børnene venter på Dem og
trænger til Dem; det er en lykke at være lærer. Misund
aldrig andres kår. Husk, De er med til at skabe menneske
sjæle. De har været vågne og interesserede overfor kri
stendommen, men husk, at kristendom er andet og mere
end et diskussionsemne. Kristendommen skal blive noget
af Dem selv, en kilde, De kan øse af i Deres gerning.
Men lad os så gå over til det, der skifter fra år til år,
selvom formerne er de samme. På grund af forstande
rens sygdom var der ingen åbne huse før den 15. sept.
Men det var også særlig højtideligt og fik sit præg
af, at der den aften var faneindvielse af O. S.’s nye, for
nemme silkefane, skænket O. S. af gamle elever. Efter
at alle havde taget plads, blev fanen ført ind op foran
talerstolen. Som den første fik tidligere formand for elev
foreningen, overlærer Nissen, ordet. Han gav en kort
redegørelse for indsamlingen til fanen, og efter ordene:
„Det er mig en ære og glæde at slå det første søm i for
kongen,“ sang vi „Kong Kristian“. Derefter slog for
stander Smith det andet søm i for fædrelandet, idet han
udtalte: „Måtte det danske flag få lov at vaje frit i de
storme, vi måske kommer ind i! Måtte det stå som sym
bol på danskhed og kristendom, værne de bærende vær
dier i vort folk, i det fædreland, vi elsker, og som har
dannet rammen om vort liv. Måtte vort kære fædreland
få lov at bestå, som vi elsker det!“ Så sang vi „Der er
et yndigt land“, og tilsidst talte fru forstander Hansen:
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„Hjertelig tak for den smukke gave! Vi har modtaget
mange beviser på hengivenhed mod den gamle skole. Det
minder os om et godt sammenhold. Jeg ønsker for vore
nuværende elever dette sammenhold. Jeg slår sømmet i
for det gode sammenhold mellem gamle elever og deres
skole.“ Efter sidste vers af „Jeg elsker de grønne lunde“
fik Jørgen Bukdahl ordet og holdt, inspireret af fane
indvielsen, et livfuldt foredrag eller causeri om „flagets
tale“ gennem historien op til i dag: Estland, kongeflag,
krigsflag, folkeflag, nationalitetsflag. Og han endte med en
stærk appel til de unge lærere om at tage til Sydslesvig.
„Flagets tale skal lyde i Sydslesvig på lige fod med den
tyske tale; det er vort eneste svar. Symboler betyder kun
noget, når der en handling. Gå og gør det, gå og vær
det! Gør dets gerning, hvor det ikke kan hejses, tag til
Sydslesvig et årstid. Flag er aktivitet; det er flagets tale
til dig.“ Og så mundede det hele ud i en skildring af,
hvad det er at være lærer: „Der må være et punkt uden
for, der bevæger dig som lærer, ikke blot pædagogisk.
De gamle degne havde det punkt udenfor. “
I oktober var der en diskussion mellem hr. Carl Mad
sen, Viby, og hr. S. B. Andersen, Aasum, om folkeskolens
struktur og indhold. Madsen indledte med et referat af
fællesudvalgets betænkning fra sommeren 51, som han
gik ind for. Andersen imødegik synspunkterne og følte
sig ikke overbevist om, at en strukturændring var nød
vendig. Det kan blive helt rigtigt efter 1937-loven; det
er en tillidskrise i dag. Folkeskolen skal være en skole
for børn, og vi skal ikke skæve efter eksamensskolen og
erhvervslivet, men den skal være almen. I stedet for
strukturændring kunne man stærkere gå ind for emne
undervisning og gruppearbejde; her står læreren frit.
„Lad os få 1937-loven gennemført og gode, dygtige, ide
alistiske lærere“.
I november talte forstander Damgård-Nielsen, Ryslinge,
om „Theseus, ungdommen og arven“, idet han parallelliserede den græske Theseusskikkelse, der i labyrinthen
dræbte uhyret, med nutidens ungdom. Højskolen må finde
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nye veje, tale et sprog, ungdommen af i dag forstår. Den
må give værdier, der holder, den må lære ungdommen
at lytte til samvittigheden. Vi behøver ikke at lede efter
den arv, vi har fået. Den ligger i os fra dåbens dag, thi
„Guds ord det er vort arvegods“.
Øvelsesskolens forældremøde lå også i november. Her
talte forstander Caspersen udfra sangen „Et jævnt og
muntert, virksomt liv på jord“ om forholdet mellem
børn og voksne: Barnets verden og de voksnes verden
er to verdener, det må vi forstå. Børn er små, alt tager
sig anderledes ud for dem. Også i sproget ser vi det, de
taler lige ud af posen. Det viser sig også med hensyn
til børns udholdenhed og lyst i leg og arbejde. Vi må
væk med den utilfredshed, der stammer fra denne forskel
mellem børn og voksne, og øve os i tålmodighed; og aldrig
må vi svigte et barns tillid. Vi skal ikke blive som børn
derved, at vi bliver pjattede og barnlige. Det kan også
være farligt at være ungdommelig; vi skal være ærlige
overfor de store børn og unge, selv om det giver afstand.
Efter talen blev filmen „Landbyskolen“ vist.
Hvad festerne angår er vi jo på kendt grund. Først
fastelavnsfesten den 2. februar, hvor forskoledamerne
spillede Tornerose og II kl. operaparodien Kunigunde;
det var meget fornøjeligt og vellykket. Efterårsfesten
foregik også på sædvanlig måde, denne gang med opfø
relse af Anker Larsens: „Pigernes Alfred“, spillet af
III kl. med forstander Smith som instruktør. Der var lagt
et meget stort arbejde i det, og udførelsen var udmærket.
Julefesten lå i år den 21. december og dannede som altid
en stemningsfuld afslutning på årets arbejde og en god
indledning til at holde jul. Nu skal jeg nok lade være
at optræde som musikkritiker, men jeg synes, der blev
spillet og sunget overordentlig smukt. Det var mest
kendte ting, men en enkelt nyhed vil jeg fremhæve:
Aage Nielsens „Gylden sol“ (a capella; komp. 1950).
Der var den rigtige julefeststemning, og i den forbindelse
kan jeg fortælle, at elevforeningens formand, hr. Ovesen,
i år rigtig kunne optræde som julemand ved at give med49

Fra venstre: Belæring på Romsø. — Fastelavnsfesten. —
Lejrskolen: Studie i marken.
Fra fastelavnsfesten: Operaparodien „Kunigunde“ — „Tornerose“.
Efterårskomedien „Pigernes Alfred“.

50

delelse om hele 7 legatportioner å 200 kr. fra elevfor
eningen til vore elever. Tak!
Udover disse tre traditionelle fester havde vi en særlig
skuespilaften i februar, idet O. S. fik besøg af et hold
Emdrupborgelever, der under ledelse og instruktion af
Per Mogens Hansen opførte Thornton Wilder: „Vor by“.
Det blev en fin og gribende forestilling. Bagefter var der
hyggeligt samvær med eleverne.
Og så udflugterne! Børnenes til Nyborg den 9. juni,
som det nu engang hører sig til i strålende vejr. Semina
riets til Fyenshoved og Jægerkroen den 1. september;
og så i år var det IV kl.s forslag, der gik igennem ved
foregående lørdags diskussion. Det var en storartet og
godt planlagt tur; vi fik rigtigt set os om, selv om vejret
var lidt blandet. Forstander Smith holdt en meget inter
essant tale ved kaffebordet; han kaldte det: „Tidskritiske
kommentarer“. Det blev en levende skildring af tidsånden
udfra en kritisk vurdering af Alf Larsens bog om Johs.
V. Jensen — som forstanderen iøvrigt fandt alt for en
sidig i sin fordømmelse af digteren — og filmen: „Det
sande ansigt“ og en appel til de unge om at være vågne
overfor det nye, der er ved at bryde frem i tiden. Aftenen
tilbragtes i Kerteminde på „Skovpavillonen“. Og endelig
lærernes udflugt, der denne gang gik via Glavendrup til
Søndersø.
For også at nævne noget, der specielt angår eleverne,
bør de sædvanlige sportskampe og besøget i Skaarup om
tales. I år sejrede III kl. Som noget nyt kan nævnes, at
nogle af eleverne en aften har været i Særslev ungdoms
skole, hvor de underholdt ved skolens efterårsmøde med
orkester, sang og anden underholdning. Og så var der
elevernes Englandstur i begyndelsen af august under
ledelse af Sven Petersen fra IV kl. Det var en særdeles
vellykket tur, og nu håber vi at kunne fortsætte denne
udvikling. Til sommer kommer et hold Englændere her
til, og man vil også gerne have gamle elever med i disse
udvekslinger.
Endelig kan jeg fortælle, at frk. Stage-Rasmussen efter
51

et års godt arbejde til sommerferien sagde skolen farvel
for at komme til Haarby skole. Efter ferien skulle Helge
Lohmann Andersen være tiltrådt, men på grund af mili
tærtjeneste kunne han først begynde til november; som
vikar fungerede Peter Andersen. Vi glæder os til sam
arbejdet med vores nye kollega og byder ham også her
velkommen.
Inden jeg slutter, må jeg nævne hr. Caspersens 25-års
jubilæum den 18. august. Det blev fejret på den måde,
som alle gamle elever, der kender hr. Caspersen, på for
hånd kan regne ud: i stilhed, men mange gode ønsker
vil følge ham videre frem.
Og så går vi ind i det nye år, indstillet på at gøre
vort arbejde, som vi nu ser det og kan det. Der har altid
lydt kritik af dansk seminarieuddannelse, og ikke mindst
nu. Alle vi, der står i seminariets tjeneste, har kun eet
ønske: at der da ud af denne kritik må komme noget, der
vil være til gavn for den danske læreruddannelse og der
med det danske folk.
Holger Melson.
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Bestyrelse etc.
Bestyrelsen har følgende sammensætning:

1. Aage Ovesen, formand, Enghavevej 15, I, Odense. Tlf. 9450.
2. Inger Hauge Sejr, Hannerupgaardsvej 42, Odense. Tlf. 6995.
3. Damgaard Pedersen, kasserer, Assensvej 55, Ringe.
Tlf. Ringe 543.
4. Poul Nielsen, Ringgade 60, Sønderborg.
5. Frk. Bøgehave Hansen, Aasum, Odense.
6. Axel E. Nielsen, Aarestrupsvej 14, Odense. Tlf. 8422.
7. Alfred Thierlein, redaktør, Set. Knudsgade 9, Odense.
Tlf. 5740.
Bidrag til årsskriftet (skriv kun på den ene side af papiret)
modtages hele året af redaktøren, Set. Knudsgade 9, Odense.

Adresseforandringer bedes inden jul meddelt kassereren,
herr Damgaard Pedersen, Assensvej 55, Ringe. Tlf. 543.

Meddelelse fra kassereren
Medlemstallet var sidste år 795; pr. 1. januar 1952 er
det 797.
Da der er noget, der tyder på, at jeg får lov at blive
afløst som kasserer engang i løbet af 1952, vil jeg gerne
benytte lejligheden til at sige tak for mange venlige
hilsener bag på giroblanketten; jeg må også have lov
til at sige tak til de % af medlemmerne, som selv sender
kontingentet og bidraget til legatkontoen. Den trediedel,
som jeg nu gennem 12 år forgæves har forsøgt at lære
at bruge vedlagte indbetalingskort, sender jeg en und
skyldning for mange stygge tanker, som jeg ikke har
kunnet tilbageholde under den møjsommelige udfyldelse
af de mange postopkrævninger.
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Med en lærers indgroede tro på gentagelsens betyd
ning slutter jeg med for sidste gang at bede alle om at
sende kontingentet straks. Dette er mindst 3 kr. (dimit
tender af årgang 1951 kan dog slippe med 1,50 kr.). Bi
drag til legatkontoen kan udmærket sendes samtidig.
Venlig hilsen!
H. Damgaard Pedersen
Assensvej 55, Ringe.

Nye medlemmer
1951, juni.
Aksglæde, Kristian; Tværgade 24, Odense.
Andersen, Peter; Skibhusvej 58, I., Odense.
Bekker, Vagn Ove; Tving pr. Marslev.
Bjerregaard, Edith; Norgesvej 3, Middelfart.
Buhl, Hans-Ove; Teknisk Skole, Ringe.
Christensen, Find; Vejlby Skov pr. Røjle.
Hansen, Ejner; Birkum pr. Aarslev.
Holmgaard, Bent O.; Staurby, Middelfart.
Jensen, Gerda, frk.; Næsbyhoved-Broby pr. Næsby F.
Jensen, Hartvig; Fuglsbølle, Longelse, Langeland.
Jensen, Svend Havndrup; Haarslev pr. Gamby.
Kain, H.; Ørsted Skole, Ørsted.
Klottrup, Niels; Glamsbjerg Fri- og Efterskole, Glamsbjerg.
Larsen, Gerner; Søndergade 35, Ejby F.
Madsen, Poul Chr.; Saaderup Planteskole, Ullerslev.
Nielsen, Edith, frk.; Horsetorvet 1, HI., Odense.
Pedersen, Rigmor, frk.; Brangstrup, Ringe.
Pedersen, Tatjana, frk.; Gerthasminde 51, Odense.
Plauborg Edith, frk.; Sadolinsgade 138, I., Odense.
Rasmussen, Dagny Bøgely, frk.; Langtved pr. Ullerslev.
Rødbro, Frede; Klim, Jylland.
Skou-Lauridsen, Milly, frk.; Rahbeksvej 19, Odense.
Storm, Ove; Vesterbro 31, Odense.
Træde, Else, frk.; Dagmargade 7, Odense.
Vejen, Carl; Glamsbjerg Fri- og Efterskole, Glamsbjerg.
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Regnskab for
ODENSE SEMINARIUMS ELEVFORENING 1951
INDTÆGT
Beholdning fra 1950 ..................................................
125,36 kr.
Henlagt i sidsteregnskabsår ....................................
500,00 ,,
Medlemsbidrag
..................................................... 2429,82 ,,
Legatkonto .................................................................. 1186,00 „
Refundering af en del af foreningens portoudlæg...
104,60 „
Renter ..........................................................................
4,76 ,,
Ialt
4350?54kr?
UDGIFT
800 indbetalingskort med påtryk ..........................
24,50 kr.
800 kuverter ..............................................................
55,00 ,,
850 brevkort ..............................................................
26,00 ,,
500 postindkasseringer med påtryk ......................
22,75 „
850 årsskrifter .......................................................... 1420,00 ,,
Klicheer ......................................................................
270,00 „
Porto til udsendelse af årsskriftet ..........................
120,00 ,,
Porto til udsendelse af 225 opkrævninger ..............
135,00 „
Studielegater: 7 portioner ä 200 kr......................... 1400,00 ,,
Gaver og opmærksomheder:
1)
Blomsterhilsen til seminarieforstander Smith
2)
Telegram til seminarieforstander Smith
3)
Boggave til seminariet
4)
Boggave til 2 seminarieelever for underholdn.
5) Forstander Karl Caspersens 25 års jubilæum
127,70 „
Udgifter ved elevfesten i påsken 1951:
1)
Seminariets portner............................
30,00
„
2)
Frokost og middag til indbudtegæster ...
41,15 „
Kasserer- og sekretærløn ..........................................
125,00 ,,
Kontorudgifter ..........................................................
7,00 ,,
Kassererens udlæg til porto refunderet..........
5,75
„
Gebyrer ......................................................................
3,12 „
Ialt ......—3812,97 kr?
Indtægt ...................... 4350,54 kr.
Udgift .......................... 3812,97 „
Beholdning ...................
537,57 kr.
Assensvej 55, Ringe, den 23. december 1951.
H. Damgaard Pedersen.
Regnskabet for året 1951 er af os revideret og fundet i orden.
Odense, den 28. december 1951.
Georg Knudsen. Henning B. Andersen.
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Klicheerne på side 38, 39, 1/0 og ^2 er udlånt af Dansk Børneblad.

Årgang 19^7 > Odense Seminarium.
./
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Aksel Almlund, Bran st rap, Vedde.
Bodil Andersen
?

Caroline Andreassen, Aasen 62, Neksø.
Else Lund, f. Bender-Petersen, Bredahlsga^e 32, stuen, Byborg.
Aksel Brabæk Christiansen, Valdemarsgade 27, 2. sal, København

V.

Kirsten, f. Petersen,
samme adresse.
Ellen Christoffersen, Hans Tausensgade 8, 3. sal, Odense.
Agnete Dahl, Munkegården 1 A, 4. sal, Svendborg.
Marie Munk, i. Nøhr Hansen, Rønde skole, Rønde.

Bruno Hansen, Lundegade 12 B, Helsingør
Knud Hansen, Dronningensgade $6, Odense.

Niels Chr. Hansen

?

Vejle.

Ib Hauge, oonnerupvej 49, København Brønshøj.

Oscar Jensen, Roald Amundsensvej 32» Aarhus.
Thorvald. G&rbøl, f. Jensen, C. P. Richsvej 92, 1. sal, København P.
Valborg Jespersen
?
Købennavn.
Helge Baggei' Jørgensen, ”Prøven", Rødovre, Vanløse.
Petra, i. Vilstrup Olesen, Samme adresse.

Martna Krogh Andersen, f. Kristiansen, Vejstrup pr. Nørre-Broby.

Knud Mogensen, Tranekær, Langeland.
Aksel Meibom, Vesterlund Ungdomsskole, Vesterlund.
Axel E. Nielsen, Aarestrupsvej 14, Odense.

Jørgen Martin Nielsen, Brenderup.
Noomi Nielsen, Strandvej 49, Allinge.
Thyra Nielsen, Koed, Kolind.
Anna, f. Bro, samme adresse.
Vilhelm Poulsen, Aaløkke Alle 47, Odense.

Arne Salling, Seest, Kolding.
Aage Steffensen, Bomporten 16, Gentofte.
Alfred Sørensen, Faartoft, listed (?) eller Skræm, Bonderup (?).

