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Vor forening
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Med dette årsskrift er igen et roligt år — med hensyn
til vort foreningsarbejde — lagt bag os. En sammenkomst

har vi jo ikke haft, så årsskriftet her bliver den eneste for

bindelse mellem os, som foreningen foranstalter. Men der
for har den naturligvis ikke ligget stille, og jeg skal i det
følgende redegøre for vort arbejde i årets løb.
For det første har jeg været på seminariet ved dimissio
nen for at tale elevforeningens sag, og fortegnelsen over

nye medlemmer kan fortælle, at der ved den lejlighed ikke
er nogen vanskelighed ved at være akkvisitør.
Dernæst viste foreningen sit ansigt ved to lejligheder

lige efter sommerferien, første gang den allerførste dag.
Portner Johansen havde i sommerferien holdt 25 års jubi
læum, og det blev festligholdt af skolen denne dag ved
morgensangen. En kasse cigarer og en lille hyldesttale var
vort bidrag til feststemningen.
Nogenlunde det samme gentog sig ugedagen efter, da det
var fru forstander Henny Hansen, der nåede de 25 år i
seminariets tjeneste. En porcelænsskål var her vor gave.

Så kom som sædvanlig efterårsfesten og julefesten, og
ved den sidste kunne elevforeningen igen uddele 1200 kr.
i .studiehjælp. De 6 portioner å 200 kr. fordeltes efter semi
nariets indstilling til een elev i 1., 2., 3. og 4. klasse og to
til forskolen.

Der er grund til igen at sige foreningens medlemmer en

oprigtig tak for den offervillighed, der således kommer til
udtryk gennem legatkontoen. Enhver bestyrelse vil modtage

de penge til fordeling med stor glæde og taknemlighed, og
at de vækker tilsvarende følelser hos seminarieeleverne er
hævet over enhver tvivl. Og det var jo meningen med det.

Det er dejligt, når sammenholdet kan vise sig i andet end
kønne ord og talemåder. Måtte det fortsætte også i det kom
mende år.
Tak for året 1952.
Aage Ovesen.

Mariendal
Udløbet ved strandkanten
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Redaktionelt
Så kommer årsskriftet igen ind ad Deres dør for at
bringe en hilsen fra det seminarium, der gav os alle star
ten til lærergerningen, den meget lønnende, men ikke slet
så meget lønnede beskæftigelse, der siden har givet os
det daglige brød og i tilgift både glæder og sorger, op
muntringer og ærgrelser. De tre første fra det levende —
undertiden meget levende — materiale, vi arbejder med
(og fra de hjem, der står bag det) — de sidste mest fra
de folk, som uden at arbejde i skolen har utrolig god
forstand på den. 1 hvor høj grad årsskriftet vil formå at
afspejle dette brogede liv, afhænger af medlemmerne. Sæt
falsk beskedenhed til side og grib pennen. Gør det! og
gør det nu!
Vi glæder os over efter sædvane at kunne begynde års
skriftet med forstander Smiths særprægede og indholds
rige juletale, og over med dr. phil. Niels Møller som kyndig
fører at kunne dukke ned i Grundtvigs dybder. Vi syste
matiserer med magister Per Mogens Hansen på et område,
hvor tingene ofte kan ligge uskarpt, og vender med gård
ejer Poul Banke Hansen for en gangs skyld tilbage til den
plov, hvorfra ellers så mangen seminarist gik ud.
Og endelig vejer vi med seminarielærerne Melson og
Hammer lidt af nutidens seminarieværdier, om hvilke
stridens bølger jo stadig går højt.
Godi nytår!
Red.
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Religion og menneskelighed (juletale 1952)
På mit kontor hænger en gengivelse af et maleri af en
gammel italiensk mester Fra Angelico, oftest kaldet Fiésole
efter den by, hvor han levede som dominikanermunk lige
efter år 1400. Man siger, at hans kunst er uovertruffen i
himmelsk renhed og skønhed, og det er vist rigtigt nok;
men det billede, jeg ejer, viser tillige i al sin klassiske streng
hed og stive symmetri en mærkelig dyb forståelse af det
menneskelige. Det forestiller to munke, som kærligt mod
tager en fattig hyrde ved klosterets port. Hyrden er Jesus,
men det ved de ikke; de handler kun umiddelbart ud fra
ordet: Den, som modtager en af disse, modtager mig.
Alene dette motiv kan nok give os noget at tænke på.
Del kan holde en hel prædiken for os, og det er vel også
meningen med det: Modtager vi hinanden på den måde? —
Men hvad man ikke kan undgå at lægge særlig mærke til,
når man betragter billedet, er ansigternes udtryk: munkenes
magre, asketiske træk, som ikke blot taler om deres usel
viske barmhjertighed, men også — kan man sige — om en
stækket menneskelighed, et nej til livet — og så den sund
hed og utvungne naturlighed, som lyser ud af Jesu åsyn
og hans rolige blik. Hvilken slående modsætning: det an
strengte og anspændte hos dem — det naturlige hos ham.
Og denne modsætning kunne en katolsk maler fra før
renæssancen stille os overfor, når han fulgte sit kunstne
riske kald og sin inspiration. Man skulle næsten tro, at
Fiésole i et gudbenådet øjeblik havde glemt, at han var
katolik. Men det ville være en gal tolkning. Ikke et ondt
ord om munkene — han ved nok, hvad han vil med dem;
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det var jo dem, der fuldbyrdede den gode gerning. Men
med jesusskikkelsen prædiker han dog stærkest til os. Sådan
så han Jesus — som en, der ikke behøvede at pålægge sig
tvang, men kunne færdes frit i verden, fordi det var ham
eet at leve i det menneskelige og leve i Gud. Det er Menne
skesønnen, han fremstiller for os, som vi kender ham fra
evangelierne, som en sund og solbrændt mand vandrende
med sine venner gennem en kornmark, med markens blom
ster omkring sig og himlens fugle over sit hoved. Det var
ham, der ikke ønskede, at hans disciple skulle faste, når
han var hos dem, men som selv kunne være med til en glad
bryllupsfest i Kana. Han sagde ikke: Uden at I går i klo
ster, kommer 1 ikke ind i himmerige — men: uden at I
bliver som børn. Og er der nogen, der ikke har forstand
på at forsage verden, så er det børn.
Men nu skal jeg ikke sige mere i anledning af Fiésoles
maleri. Det har kun været min hensigt at få Dem til at
forstå, at billedet af Jesus er sandt. Han var et menneske,
som sagde ja til livet. Han elskede livet. Dette bliver tit
glemt for hans »lydighed til døden«, som jo også er det
vigtigste. Men her vil jeg blot pege på den kendsgerning,
at mange ser bort fra hans menneskelighed og livslære og
derved ender i foragt for det menneskeliv, som Gud har
givet os.

Det er moderne at male mennesket sort og gøre jorden
til en jammerdal. Vi kender det fra litteraturen, og det un
derstreges stærkt i nutidens kristne forkyndelse. Men har
vi ikke fået for sorte briller på? Han, som kaldte sig Men
neskesønnen, overså såvist ikke det onde, men han så igen
nem det ind til det, som ikke var ondt. Og overalt fandt han
noget, som han kunne sammenligne med Guds rige, i men
neskenes forhold, i naturens skønhed. Han kunne harmes,
og han kunne græde, men hans blik var lyst. Hans ord
viser — trods den ondskab, han uforfærdet afslørede — en
så sympatisk indstilling til det menneskelige, at den meget
kyndige professor Vilh. Grønbech endog har skrevet om
ham, at »når han taler, har sætningerne den varme, den
levende udtryksfuldhed, som hedder humor«. Nå, det kom
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mer vel an på, hvad man forstår ved humor — men ellers:
hvorfor ikke? Vi ser ofte noget af dette hos virkelig fromme
mennesker: De har humor, for de har råd til det. De har
et sjæleligt overskud at give ud af.

Hvis jeg med min juletale i år kunne rokke lidt ved den
opfattelse, som også De møder fra så mange sider, at alt
menneskeligt er ondt, så ville det glæde mig. Jeg kan ikke
se, at det er hele sandheden om mennesket. Og det er mig
ubegribeligt, at en lærer eller lærerinde, for ikke at tale om
en far eller mor, kan holde ud at være sortseer. Dersom vi
ikke kan se igennem det, som ikke er godt, ind til noget,
som i hvert fald har det godes muligheder i sig, så var det
ikke værd at leve og virke. De, som ikke kan det, bliver i
reglen selv golde. De har intet at give, for de kører med et
åndeligt underskud. Vi føler det, når vi læser en pessi
mistisk bog eller ser et teaterstykke, hvor ikke een af per
sonerne har noget værdifuldt ved sig. Vi går tomhændede
bort. Jeg må dog sige, at jeg for mit vedkommende under
tiden smiler ad disse sortseere ved tanken om, hvor lidt de
har nået med deres triste lære gennem det halve hundrede
år, jeg har haft lejlighed til at følge dem. De har en gam
mel eller halvgammel menighed bag sig af trofaste livs
fjender og så enkelte unge, som mener, at det er fint at
være pessimist; men stadig vokser der en ny og sund ung
dom op, som spørger efter en mening med tilværelsen og
har tro på livet og vilje til at realisere det gode. Jeg har stor
agtelse for alle, der positivt prøver al realisere det i streng
hed mod sig selv ligesom munkene — intet nedsættende
ord om dem! Men jeg retter en appel til ungdommen om
ikke at slutte sig til de negative mørkemænds menighed.
Skal jeg nævne en digter, som i særlig grad har haft
øje for det godes muligheder i mennesket, så bliver det
Charles Dickens. Han går ikke uden om det onde, men
han gennemlyser det med godhed. Der er smil og tårer
og varmende humor i hans bøger. Det er blevet sagt, at
hvis man vil være et godt menneske, skal man læse Char
les Dickens. Jeg opdagede engang, at en af vore strenge
censorer havde nogle af Dickens’ bøger i sin taske. Dem
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læser jeg i toget, sagde han. Jeg forstod ham godt. Han
trængte til det.
Og hvorfor tror De, at selv ikke-religiøse mennesker (hvis
der virkelig findes nogen af den slags) læste bogen »Don
Camillos lille verden« eller så filmen af samme navn?
Fordi forfatteren i sin skildring af den naive fromhed og
den barokke komik bæres af samme lyssyn som Dickens.
Sammenlign Scrooge i »Christmas Carol« med kommuni
sten Pepponi i den italienske bog.
Hvor vi trænger til dette lyssyn i vore dage — for vor
egen skyld og for vore medmenneskers skyld!
Lad julen minde os derom. Lad den minde os om men
neskets adel, om »hjertets ret til at kæmpe og vinde«, den
ret, som vi ikke må lade nogen tage fra os, og som vi ikke
må tage fra nogen. Vi trænger til menneskelig forståelse,
til det milde og tilgivende sind, der regner med den gode
vilje i os. »Og i mennesker en god vilje«, står der i det
engelske juleevangelium. De, der ikke møder dette hos
andre, bukker under — ligesom mange gjorde det efter be
sættelsen; jeg behøver ikke at nævne navne.
En lovende ung kunstner, Preben Hyllested, blev for nogle
år siden helt slået ned af børnelammelse. Ikke desto mindre
har han fornylig sagt til en journalist: »Vi bestemmer for
en stor del, hvordan tilværelsen skal være, blot i kraft af
vort syn på den«. Hans ord vejer mere end mine, men jeg
vil tilføje: Ja, og vi bestemmer for en stor del, hvordan
menneskene skal blive, blot i kraft af vort syn på dem.
Hvad tror De ikke, det betyder i et samarbejde, i et fælles
skab som det, vi har her på skolen? Og i snævrere for
hold? Hvilken rigdom, at vi har venner, som vi kan glæde
os med og sørge med og smile lidt ad og drille lidt og
skændes med, fordi vi har tillid til dem og holder af dem.
Hvilken rigdom at være menneske! Lad os ikke tale ilde
om det menneskeliv, som Han velsignede ved selv at leve
det.
Glædelig jul!

Harald Smith.
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Viggo Nielsen in memoriam
I det hold, der i eftersom
meren 1920 meldte sig i
Odense Seminariums præparandklasse, var også en høj,
lyshåret ung mand, der straks
vandt sine kammeraters tillid
og bevarede den, takket være
sit rolige, trofaste og ægte væ
sen. Det var Viggo Nielsen fra
Højme, og det var fra første
færd let at se, at han ville
kunne gøre fyldest på en plads
i den danske skole. — Det
kom da også til at slå til.
Viggo Nielsen vandt sig en ualmindelig smuk position både
i den forældrekreds, hvori han fik lov at virke i mange
år, og i kollegernes kreds, hvor han var formand i en år
række. Som leder af Tallerup skole — et skolevæsen i den
vækst og udvikling, som oftest finder sled i en stor sta
tionsby — blev han lit stillet over for vanskelige proble
mer, men hans rolige og reelle måde at tage tingene på,
vandt altid respekt. Viggo Nielsen elskede børn og forstod
dem. og forældrekredsen havde tillid til ham. Sil hverv
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som kirkeværge og kirkesanger røgtede han med den dybe
ste interesse. Sine andre tillidshverv udførte han også med
den pligttroskab, der var ham egen.
Det kom som en smertelig overraskelse for os, hans kam
merater, at Viggo Nielsen var død efter en kortvarig syg
dom. Men vi vil bevare mindet om ham som den lyse, ranke
og gode mand og trofaste kammerat, han var.

S. B. Andersen.
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Grundtvigs treklange
I år kommer vi så til den sidste del af mit fore
drag i påsken 1951 om Grundtvigs hovedtanker ud
fra hans bog »Den kristelige Børnelærdom«. Da jeg
faktisk ikke kan huske, hvad ord jeg brugte dengang,
men jo nok véd, hvilke fakta jeg søgte at fremstille, vil
denne sidste del af foredraget nu komme til at fremtræde som en ny udformning af de samme tanker, vist
nok på enkelte punkter noget udvidet og præciseret.
Og dette skal så være min nytårshilsen i är til gande
elever og venner med hjertelig tak for gamle dage
og ønske om alt godt for os alle i de kommende tider!
Deres hengivne N i e l s Møller.

Til sidst vil vi nu ud fra Grundtvigs »Den kristelige Børne
lærdom« tale om det, jeg har kaldt de kristelige treklange
hos Grundtvig.
Det vil åbne vort øje for visse sproglige udtryk, som
vi finder gentagne gange spredt rundt i Grundtvigs salmer,
udtryk, hvori en hel tankeverden glimtvis åbenbarer sig.
og det vil derfor øge vor forståelse og vort åndelige ud
bytte, når vi synger disse salmer.
Længe før Aksel Olrik påpegede den folkelige fortælle
mådes tretalslov i sagn og æventyr — en lov som nu også,
i den såkaldte formhistoriske metode, spiller en stor rolle
i den teologiske syslen med bibelens tekster — var tan
ken om tretallets betydning (måske ganske ubevidst gen
nem beskæftigelsen med sagn og historisk fortælling) gået
Grundtvig i blodet.
Treleddede udsagn i bibelen kom til at spille en stor rolle
for ham, særlig 1. kor. 13, 13: Paulus’s udskillelse og frem
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hævelse af de tre betydningsfuldeste spor af del guddom
melige hos mennesket: »Så bliver da tro, håb og kærlighed,
disse tre; men størst iblandt disse er kærligheden«, — og
Paulus’s korte definition af gudsriget Rom. 14, 17: »Thi
Guds rige består ikke i al spise og drikke, men i retfær
dighed og fred og glæde i den Helligånd.«
Grundtvigs fantasi sætter disse treheder i forbindelse
med andre treheder: Tanker om den treenige Gud: Fader,
Søn og Helligånd, — og med de tre kristne hovedfester:
Jul, påske og pinse, — med de tre sidste led i trosbeken
delsen: Syndernes forladelse, kødets opstandelse og det
evige liv, — samt med de tre væsentlige ord af Jesus, der
har fået rituelt liv i menigheden: Dåbens, nadverens og
fadervors ord.
Hertil kan så knytte sig andre treklangs-spekulationer,
Grundtvig stod jo ikke fremmed overfor talspekulation
anvendt på åndelige og historiske forhold, jfr. hans store
digt »Kristenhedens Syvstjerne« om menighedens liv gen
nem tiderne i syv forskellige historiske folkemenigheder,
som han finder karakteriserede ved de syv menighedsbreve i Johs. åb. 2 og 3. — Det var særlig til dette net af
tretalsspekulationer mine ord sigtede, da jeg i indlednin
gen til dette foredrag sagde, at Grundtvig prøvede sine tan
ker som et barn sine placeringsforsøg med de enkelte
brikker i et sammenlægningsspil.
De grundtvigske treklange får vi måske bedst overblik
over ved et oversigtsskema. Så kan vi i tilknytning til ske
maet tale om, hvad opstillingen betyder, hvorledes treheden
bibelsk eller logisk begrundes, og vi kan give eksempler
på, hvorledes den spejler sig i Grundtvigs salmer.
Skal vi bestemme de tre guddommelige personers væsen,
så er Gud Fader kærlighed (1. Joh. 4, 8 og 16: »Gud er
kærlighed«, jfr. K. H. 481, v. 2: »Kærlighed selv er nådens
rod, roden i himmerig inde.«) — Sønnens væsen er sandhed
(Joh. 14,6: »Jeg er vejen og sandheden og livet«; Joh. 18, 37:
»Jeg er dertil født og dertil kommen til verden, at jeg skal
vidne om sandheden; hver den, som er af sandheden, hører
min røst«), jfr. K. H. 314, v. 1: »Sønnen er sandhed, først
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Faderen

Sønnen

Helligånden

Kærlighed

Sandhed

Livskraft

Jul

Påske

Pinse

Andens rige

Sønnens rige

Faderens rige

Tro

Håb

Kærlighed

Retfærdighed

Fred

Glæde

Syndernes
forladelse

Kødets
opstandelse

Evigt liv

T rosbekendelsen

Fadervor

Bekendelsen

Forkyndelsen

Nadver-ordet

Lovsangen

og sidst; virkelig være, her og hist, kan kun, hvad sandhed
indslutter«, og K. H. 497, v. 7: »Efter evig sandheds tale
dér er liv og lys og fred« [d. v. s.: dér er — ifølge .Jesu
tale — liv, lys og fred].
Ånden, der »udgår fra Faderen og Sønnen« må altså nød
vendigt blive »kærligheds og sandheds ånd« (K. H. 301).
Sammenstillingen er Grundtvigs og er ikke direkte begrun
det i bibelen, der kun har benævnelsen »sandhedens ånd«
(Joh. 16,3). Men skal vi bestemme Åndens væsen, er det
kraft (Luk. 24, 49: »I skal blive i staden, indtil I bliver iført
kraften fra det høje«) jfr. K. H. 286.
Af de tre kristne fester er julen Faderens fest, da han
viser sit sindelag ved at sende os sin søn som frelser,
påsken Sønnens, da denne viser sit sindelag ved at lide,
dø og opstå for os, pinsen Åndens fest, da Helligånden
kommer synligt og hørligt og skaber menigheden. Denne
tankegang ligger bl. a. bagved K. H. 411: Guds menighed
syng for vor skaber i løn.
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Treheden: Tro, håb og kærlighed (1. Kor. 13) knytter sig
for Grundtvig sammen med treheden fra Rom. 14, 17: Ret
færdighed, fred og glæde i den Helligånd; thi det er netop
troens retfærdighed, håbets fred og kærlighedens glæde,
der skænkes os i kristenlivet, og de her nævnte begreber
forener sig også naturligt med de tre sidste led i dåbs
pagten: Syndernes forladelse, som vi modtager igennem
troen, kødets opstandelse, som vi tilegner os i håbet, og
det evige liv, som jo netop er det evige kærlighedsliv (K. H.
614, v. 6: »O kærlighed selv ... o, vær du vor livdrik på
jorden og bliv vort evige liv!«)
At treheden: Tro, håb, kærlighed, spiller en stor rolle
i Gr.’s salmer, kan ikke undgå at falde os i øjnene. Den
forekommer f. eks. i så forskelligartede salmer som K. H. 50
(»Hans ånd, som alting kan og véd, i disse korte dage med
tro og håb og kærlighed til himlen os ledsage«), K. H. 170,
v. 10 (»I tro og håb og kærlighed det mål opnås, hvortil
der løbes«) og K. H. 311, v. 8 (»Thi den gode jord her nede,
tro og håb og kærlighed, rense vil Gud selv og frede til
en himmelsk frugtbarhed.«). Her fremtræder det tydeligt,
at den menneskelige tro, håb og kærlighed er resterne af det
gudbilledlige i mennesket, den hjertets jordbund, hvori
gudsrigets frøkorn kan gro. Men mest storslået kommer
treheden vel frem i »O kristelighed« (K. H. 614), hvor
troen, håbet og kærligheden tiltales helt som selvstændige
guddommelige personer (»O vidundertro, - letvingede håb, o kærlighed selv!«)
Ligeledes træffer vi oftere i Gr.’s salmer benyttelsen af
Paulus’s lille definition på gudsriget, både i dets herlig
hed efter Kristi genkomst og dommen (K. H. 312: »Da riget
er med solekår til syne og til stede i evighedens gyldenår
med ret og fred og glæde«) og i K. H 311 om rigets kår i
denne verden, dette jordeliv:

Midt iblandt os er Guds rige
Synligt ej er her tilstede
det med Guds retfærdighed
med Guds fred og Herrens glæde
kommet til os oven ned.
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Men när os med Herrens stemme
Ånden kalder hver især,
kan vort hjerte dog fornemme,
at Guds rige kom os nær.

Guds retfærdighed i nåde
ser til os fra himlen ned,
og skønt os det er en gåde,
smager hjertet dog Guds fred.
Og når Herrens fødsels-g l æ d e
råbes ud med Åndens røst,
virkelig den er til stede,
gennemstrømmer os med lyst.
Udfra Grundtvigs syn på Kristus som den, der selv lys
levende er til stede og taler sit ord ved dåben, følger det
logisk, at han ser på nadveren på samme måde. Vi har
nævnt, at dette vel egentlig er hans første sakramentale
oplevelse, rimeligvis knyttet for ham personligt til hans
ordinationsaltergang.
Vi har altså både ved dåb og ved nadver faststående ord,
som Gr. regner for ord af Vorherres egen mund, hvilket jo
også er historisk bevisligt for nadverordenes vedkommende,
og vi har talt om Gr.’s begrundelse for, at han betragter dåbs
bekendelsens ord på samme måde. Men nu er der et tredie
ord af Jesus, som er blevet fast ord i menighedens brug,
nemlig bønnens ord, fadervor.

Da dåbsbekendelsen øjensynlig er troens ord, og nadve
ren er kærlighedens måltid, dens ord altså kærlighedens
ord (»O, kærlighed selv — du fylder med Frelserens gav
milde ord velsignelsens kalk på det kristne Guds-bord«),
så er det naturligt for Gr. at placere fadervor som håbets
ord; og fadervor rummer jo faktisk også alt, hvad det
kristne hjerte kan håbe på og derfor bede vor Fader om.
Derfor er dette håbets ord, fadervor, blevet »den fjeder
ham, Ånden os gav, hvormed vi kan flyve til landet bag
hav« (K. H. 614). Det er det »lille Guds-ord«, som stiger i
løn og lyder, hvor englene kvæde, og som i himmeriges kor
med glæde bliver omfavnet af Guds engle (K. H. 95, v. 3).
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Denne tanke, at det er Herrens eget skabende ord, vi
møder i dåb, fadervor-bøn og nadver, lige så mægtigt dér
og nu, som dengang det fuldførte verdensskabelsen, finder
vi vistnok stærkest og skønnest udtrykt i K. H. 362:
Herrens røst var over vandet,
Herrens røst med ånd og liv;
Herrens røst og intet andet
var det store skaber-bliv.
Deraf skinner sol og måne,
deraf sky og bølger blåne,
deraf blomstre mark og eng.

Herrens røst er over vandet,
Herrens røst i dåbens ord,
Herrens røst og intet andet
igenføder liv på jord,
nytårs-livet af Guds nåde,
kristen-livet, dåbens gåde,
salighedens visse pant.

Herrens røst var over støvet,
da han skabte mand af muld;
aldrig vorder overdøvet
efterklangen underfuld;
klart den toner fra vor tunge,
når som mennesker vi sjunge
I Guds billed skabtes vi.

Herrens røst er dulgt i bønnen
af vor Herres egen mund,
æsker barnlig nådelønnen
for hans dyd af hjertens grund,
for hans kærlighed til sine,
for hans kors og for hans pine,
for hans dybe ydmyghed.

Herrens røst er over bordet
i sin kraft og herlighed;
i sin fylde dér livs-ordet
som Guds manna drypper ned.
Kærlighed og sandhed sammen
nydes dér med lyst og gammen
som Guds vin og himlens brød.
Der findes et stærkt mystisk farvet bibeludtryk, der
har fanget Grundtvigs opmærksomhed, nemlig Koloss. 1, 27,
hvor der tales om den rigdom, der ligger i denne kristen
livets hemmelighed: Kristus i eder, det herlighedens håb,
et ord, der hos Paulus selvfølgelig er beslægtet med andre
udtryk, som han har hentet fra den hellenistiske mystik
som f. eks. »at Kristus må bo formedelst troen i eders
hjerte« (Ef. 3, 17). Af udtrykket om Kristus som herlig
hedens håb inde i mennesket fostres hos Grundtvig tanken
om, hvorledes dette håb fødes i dåben (»Gudbroder, nyfødt
i den hellige dåb« K. H. 614) og vokser op, idet det næres
ved nadveren:
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Ja, født af Ånden i vor dåb,
opvokse skal derefter
Guds herligheds det lille håb
og daglig samle kræfter
og finde så ved Herrens bord
i kærlighedens guddomsord
alt, hvad det higed efter.

(Hospitalskirkens tillæg nr. 748, v. 5)
og vi træffer tankegangen igen halvskjult
af K. H. 523 »Stol du kun på dit fadervor«:

sidste vers

Agt det kun vel: i Jesu navn
bedes det må alle dage,
som af et barn i Jesu favn,
der kan hans kærlighed smage,
føler det på sig, alt hans håb

fodtes af troen i hans dåb,
vokser med Jesu den lille.

En hel salme om de tre kristne dyder har vi i K. H. 318:
Til klart Guds åsyn vi skal se
og ret hans hjerte kende,
Guds gerning hos os dyder tre
begynde og fuldende;
med Kristus kom de oven ned,
og tro og håb og kærlighed
er navnet på de trende.

Men i denne salme knytter så v. 5 tanken om de tre
egenskaber sammen med tanken om de tre kirkelige høj
tider:
Om julen synger troen bedst
med engletoner søde,
og håbet har sin høje fest
i påske-morgenrøde,
og kærligheden klar og mild
den er vort hjertes pinse-ild,
når vore tunger gløde.

Det er jo givet, at af de tre kristelige hovedfester må
påsken, opstandelsesfesten i særlig grad være håbets fest.
Når Gr. så vil knytte tanken videre ind i rækken af tre
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klangstanker, anbringer han, som vi lige har set, julen
som troens fest og pinsen som kærlighedens fest. Denne
tankerække kommer, os bekendt, først til orde hos ham
i en pinsedags prædiken 6. juni 1824 (senere trykt i »Søn
dagsbog« 2. bind nr. XXVI) og går altså igen i K. H. 318.
At det blev netop i den rækkefølge Grundtvig fik kirke
festerne indordnet i tretalsskemaet, kan måske undre Dem,
idet Gr. jo i »Den kristelige Børnelærdom« kaldte julen for
Gud Faders fest og identificerede Gud Fader med kærlig
heden. Men Grundtvig kommer over denne vanskelighed
ved at sige, hvad jo rigtigt er, at vi i kristenlivet her på
jorden lever i Åndens rige, hvor Gud ikke er til stede hos
os i anden form end i Åndens. Derefter kommer Jesu Kristi
rige, indtil han efter genkomsten, den almindelige opstan
delse og dommen overdrager Gud Hader riget, så Gud kan
blive alt i alle (1. Kor. 15, 22—28).
Det er ved denne tankedrejning og denne ponering af
de tre riger, at Grundtvig får sine treklangsteorier til at
passe sammen med netop den ordføjningsorden, vi er vante
til fra vor bibel i ordene hos Paulus i 1. Kor. 13 og Rom. 14.
Denne drejning har jeg antydet i mit oversigtsskema ved at
lade pile angive begrebernes omplacering.
Tanken om, at vi nu i kirken her på jorden lever i
Åndens rige, spiller jo en stor rolle hos Grundtvig. Det er
af denne grund vi kan konstatere, at Gr.’s væsentligste
indsats i den danske salmebog er Helligåndssalmer og sal
mer om kirken, det gamle hus, bygget af levende stene, det
ny Jerusalem, vi alle bygger med på, den kirke, der, ligesom
himmerig, kan lignes ved mange ting. — Derimod spiller
tanken om de to fremtidige tidsaldre, de to riger: Sønnens
og Faderens rige, som skal afløse Åndens rige, faktisk
ingen rolle i Gr.’s teologi. Man søger på dette punkt også
forgæves nærmere oplysning i afdøde biskop C. J. Schar
lings interessante afhandling i »Grundtvig-Studier« 1950
om det eskatologiske hos Grundtvig.
Til sidst bør jeg måske omtale endnu en af Gr.’s tre
klangsspekulationer, nemlig om troens, håbets og kærlig
hedens livsytringer, der omtales i den 1 Oende afhandling
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i »Den kristelige Børnelærdom«: »Det kristelige åndelige
og evige liv«. Den viser bl. a. den grundtvigske tænknings
selvstændighed og uafhængighed af vedtagne dogmatiske
normer.
Hvis vi kunne gå ud fra, at Gr. i sin tænkning lod sig
lede af den almindelige kristne dogmatiks konventionelle
opstillinger, ville man vel sige, al det her er nådevirknin
gerne, saliggørelsens orden, som Gr. hidtil ikke har om
talt samlet, som han nu vil skride til at omtale. Men Gr.
følger ikke ortodoksiens eller pietismens faste mønstre. Han
har af flere grunde slet ikke brug for at opstille på række
de velkendte syv led i saliggørelsens orden: Kaldelse, op
lysning, omvendelse, retfærdiggørelse, genfødelse, helliggø
relse og herliggørelse. Omvendelsen er jo for ham den lydig
hedsvilje, der udtrykkes i forsagelsens ord ved dåben; den
har han altså været inde på; og retfærdiggørelsen og gen
fødelsen er Åndens gaver til os i dåben; de er altså også
behandlet af ham som det, de er, noget guddommeligt, og
ikke som en menneskeligt erfaret sjælstilstand. — Grundt
vig skriver selv, at det at definere »liv« og tale forståeligt
om livets ytringer altid er svært, endsige da, når man skal
tale om åndeligt usynligt evigt liv, der faktisk kun er gen
nemført af een eneste: Jesus Kristus. Og efter Grundtvigs
hele indstilling må han da søge kristenlivets livsytringer
ikke i den enkeltes personlige individuelle oplevelse og ud
vikling, men i menighedens virken. Og det kristne livs
udtryk må han naturligt søge på det samme område, hvor
han finder udtrykket for alt det specielt menneskelige, nem
lig på ordets område, ikke på handlingens. — »Kærlig
heden gerninger« er for Grundtvig ikke noget specielt kri
steligt, men noget almenmenneskelig! (jfr. tankegangen i
1. Kor. 13, 2—3), og de bliver kun kristelige i forbindelse
med kristen bekendelse og lovsang.
Troen ytrer sig da i ordets verden i bekendelsen, håbet
i forkyndelsen (Martensen siger da også om Grundtvigs
forkyndelse, at den er ikke sjælesørgerisk som Mynsters,
men løber ud i store syner af verdenshistorisk perspektiv,
bliver profetisk og eskatologisk), og kærligheden har sin
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ytring i lovsangen. løvrigt kan jeg her referere til en af
handling af professor Regin Prenter: »Grundtvigs syn på
forkyndelsen« i »Grundtvig-studier« 1948.
Når man vil forstå grundtvigianismen, kan man enten
studere den i dén historiske form, den som åndelig og
materiel bevægelse i godt 100 år har haft i Danmark, ■—
eller man kan studere den ved at gribe tilbage til udgangs
punktet. Det er det, Anders Nørgaard har gjort. Det er
det, jeg nu har forsøgt på, ganske populært.
Vi har søgt at få en anelse om, hvorledes visse hoved
tanker er blevet til i en personlighed under hans individu
elle oplevelser, hvordan de er videre udviklet under speku
lation, og hvordan de er blevet bekræftet på hans ældre
dage ved at han kom til at stå mere og mere omgivet af
en levende dansk menighed, hvor dåb og nadver var og
blev hovedsagen, og hvorfra traditionen er gået videre til
os gennem Vartov, hospitalsmenighed, Liselund, Snoghøj
eller hvad nu de forskellige kanaler hedder, hvorigennem
strømmen er ledet ud over landet.
Har vi oplevet at stå midt i denne tradition og øse livets
vand af dens kilder, så kan vi godt uden at generes finde
det flot, frisk og fornøjeligt, når professor Lindhardt prøver
at bilde os ind, at det er den danske bondestands sociale
og økonomiske udvikling fra og med landboreformernes
tid, der har skabt den ganske grundtvigske bevægelse. Vi
vil dog tillade os at hævde, at hvis der ikke havde været
en levende personlighed, som hed N. F. S. Grundtvig, med
bestemte psykologiske anlæg og med bestemte åndelige
oplevelser, så var der ikke i Danmark skabt et så skønt
åndeligt liv, som vi har mødt det, og givet sådanne vær
dier, som slægter kunne leve videre på.
Men dersom det er sandt, at der er og forbliver en le
vende menigheds-tradition, så kan det hænde, det kommer
til at gælde, hvad Bjørnson 1872 sang om Grundtvigs syner:
Nordfolkets udsigt i tusinde år
skal de rande.
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Fru Henny Hansen
Gymnastiklærerinde i 25 år
En skoledag på O. S. i året 1927; det er frikvarter, der er
et par minutter, til klokken skal ringe. Da kommer fru
Hansen ned ad trappen oppe fra »privaten«; hun er prak
tisk påklædt, har gymnastiksko med og bøger under armen;
ser oplagt ud — ja fyldt med energi. Hun står et øjeblik
stille på trappen og snakker med lærerkræfterne om et og
andet vedrørende O. S. — Alfred Hansen, fru H. Hansen’s
mand — kommer gående med sit bundt geografi- og natur
historiebøger under armen og rygende sin frikvarter-cigar.
Alfr. Hansen havde også gymnastik, så da fru Hansen i
1927 overtog kvinde- og pigegymnastikken, blev fællesska
bet mellem ægtefællerne ligesom yderligere bekræftet.
Jeg sidder med et billede foran mig af forskoleholdet 1926
med to gymnastiklærerinder på, frk. A. Hansen og fru H.
Hansen. Vi var det sidste hold, frk. A. Hansen havde til
gymnastik, og »den nye« overværede af og til vore timer.
Nu ringer frk. Lohmann med klokken, og alle går til ar
bejdet.
1 gymnastiksalen omsættes fru Hansens energi i et kraf
tigt arbejde med det levende menneskemateriale, først med
den rent praktiske udøvende gymnastik, men dernæst også
med forklaring og begrundelse af sin egen opfattelse af
fagets værdi.
Sådan husker jeg fru Hansens start for 25 år siden. Nu
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skulle hun klare undervisningen selv, og det var slet ikke
let på basis af tre måneders højskolekursus, ja i dag ville
det være helt utænkeligt. Praksis viste også dengang, at
eksamen alene redder intet, det var menneskets interesse
for og lysten til faget, dernæst evnen til at modtage og give
og tilsidst viljen og energien til at arbejde med det betroede
pund, der skulle give resultat. — Fru Hansen har nu i 25
år vist, at hun havde disse egenskaber i sig; hun har i 25
år vist sine elever en enestående arbejdsenergi, som hendes
stærke helbred gav hende lejlighed til at gennemføre.
Det er som gymnastiklærerinde, at fru Hansen har virket
i 25 år, og det blev markeret ved en festlig morgentime den
12. august. Forstander Smith og hr. Caspersen talte og tak
kede fru Hansen for hendes dygtige arbejde for seminarie
eleverne og for børnene; men som naturligt er, blev denne
tak knyttet sammen med de aldrig svigtende værtindepligter
for O. S., som vi altid ser fru Hansen varetage ved sam
menkomsterne. En elev takkede på kammeraternes vegne,
og formanden for O. S.’s elevforening, hr. Ovesen, bragte
hilsen fra gamle elever, og alle overrakte gaver.
Fru Hansen står for mig som et menneske med en stærk
fysik og et stærkt sind. Hun hører til dem, der ikke ofte
viser sine indre kampe til skue; men hun har haft dem,
det ved vi, der kender O. S. Vi siger hende tak for ek
semplet, hun har givet gennem sit virke i 25 år.

Inger Hauge Sejr.
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Jubilæer

Portner Johansen og frue
Seminariets afholdte portnerpar holdt jubilæum d. 1. juli.
I Fyns Tidende hilstes hr. Johansen og frue med følgende
linier, som gamle Odense seminarister sikkert i fuldt mål
kan skrive under på:
»På tirsdag har portner Alfred Johansen og hustru været
ansat på Odense Seminarium i 25 år. Johansen, der oprin
delig var murermester i Orte, blev ansat på seminariet af
den kendte forstander Ejler Møller, som ansatte sine med
arbejdere ud fra strenge principper om dygtighed og tro
fasthed i gerningen. Hr. og fru Johansen har ikke skuffet
disse forventninger. De er i sjælden grad vokset sammen
med den skole, de tjener, og har passet deres arbejde sam
vittighedsfuldt i enhver henseende. Den loyalitet, de har
vist overfor ledelsen, lærere og elever, er til fidde blevet
påskønnet.«
Også årsskriftet hilser dem!
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Anskuelighed i litteraturundervisningen
Redaktøren har bedt mig skrive en artikel til års
skriftet, og det er mig en glæde at efterkomme opfor
dringen — ikke mindst, fordi et bestemt emne for tiden
ligger mig meget på sinde:

Den sproglige side af danskundervisningen har gennem
mange år kæmpet sig frem mod større og større anskuelig
hed for at projicere de ofte indviklede fænomener ned til
en grad af fattelighed, der er overkommelig for det på
gældende alderstrin. I børneundervisningen kan man især
nævne Lily Gad og i voksenundervisningen Aage Hansen
og Erik Rehling som pionerer.
Noget lignende kan måske gøres i litteraturundervisnin
gen for større børn og unge, selv om det uden tvivl er
langt sværere at finde veje her end i det sproglige studium
med dettes snævrere iagttagelsesfelt.
Den litterære betragtning vil ofte kræve et overblik over
lange tekster, f. eks. en hel roman, og dette overblik er uden
tvivl af meget stor betydning. Værket er af digteren tænkt
som en helhed, og han har krav på, at hans læsere opfatter
det som en helhed.
Denne helhedsopfattelse nås sikkert bedst ved en under
søgelse af værkets opbygning i store træk, altså af dets
komposition. Endvidere er det således, at man samtidig
med overblikket får muligheden for at se en række andre
ting ved værket, der med rimelighed kan gøres til gen
stand for videre undersøgelse.
Her skal imidlertid kun arbejdes med selve kompositio
nen. Denne kan tit være meget raffineret og så indviklet, at
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man kun kan bevare sit overblik ved at fremstille kompo
sitionsforløbet ved en tegning.
Nærværende fremstilling viser et forsøg på at fremstille
kompositionen i Martin A. Hansens novelle »Paaskeklokken«
i samlingen »Tornebusken« (1946). Denne lille historie
(77 s.) er et meget tæt og forårsklart kunstværk og forsåvidt velegnet til at demonstrere et forsøg på en grafisk
fremstillet kompositionsundersøgelse.
Den som titel anvendte påskeklokke er igangsætter af
handlingen, og historiens første verbum fortæller om dens
funktion: »Paaskemorgen. Det kimer«.
Lyden når som ringe i vandet ud i den omgivende ver
den, giver os en placering i år og døgn og kalder en bedå
rende naturbeskrivelse frem.
Lyden når frem til de mennesker, vi skal præsenteres for.
Den virker som syrer eller baser på deres sinds lakmus:
den gamle mand, førstelærerkonen, førstelæreren, anden
læreren, andenlærerkonen, kirkeværgen, klokkeren, ægte
parret på Lindegården og forkarlen Johan.
Det trækker altså op til et socialt gruppebillede, som vi
kender det fra Hans Kirk, Leck Fischer, Sigurd Hoel og
fra Martin A. Hansens to første bøger »Nu opgiver han«
og »Kolonien«; men digteren, hvis teknik først var at ligne
med et fyrtårn, der kaster sit lys rundt i en cirkel, samler
nu sin fremstilling til to kegler af projektørlys: den ene
koncentrerer sig om Lindegaardsgruppen, den anden om
Kirkegruppen med kirkeværgen som centralfigur.
I et kort, men meget væsentligt glimt berører de to grup
per hinanden ved repræsentanter: andenlærerkonen og Jo
han. Det giver impulser, der for dem begge bliver af stor
betydning.
I det følgende skildres de to grupper enkeltvis, først
Kirkegruppen, dernæst Lindegaardsgruppen, så atter Kirke
gruppen. Der gives ved karakteristiske episoder indblik i
det net af tråde, der består mellem den lille landsbys be
boere, og en overordentlig spænding skabes som i et over
sensibelt nervesystem.
I den afsluttende skildring mødes alle tråde, og et højde-
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punkt skabes ved katastrofen i Lindegaardsgruppen, der
hidfører endelig afklaring af omstændighederne omkring
kirkeværgen og af forholdet mellem andenlæreren og hans
kone.
Den foreliggende tegning illustrerer disse kortfattet resu
merede forhold, og en yderligere kommentar er vist over
flødig. Dog bør det måske lige nævnes, at de fire gennem
gående linier følger fortællingens hovedpersoner og natur
ligvis intet har at gøre med de grupper, de af rent fremstil
lingsmæssige årsager kommer til at passere.
Den her på et enkelt værk anvendte metode vil næppe
kunne gennemføres med held på alle værker, men ved raffi
nerede og formelt stærkt bevidste digtere som f. eks. Martin
A. Hansen er den velegnet i det pædagogiske arbejde.
Kompositionsundersøgelsen er blot et hjælpemiddel blandt
mange andre i litteraturforskningen og litteraturundervis
ningen; men hvis den her skitserede fremgangsmåde vækker
interesse hos nogle kolleger blandt de O. S. dimittender, der
læser dette, er formålet nået.
Per Mogens Hansen,
årg. 1941.
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Seminarieholdet 1928

Årgang 1928 fejrer sit 25 års jubilæum ved en festlighed
i Odense 2. pinsedag — den 25. maj. Ved et møde i decem
ber blev der nedsat et udvalg, som nu er i fuld gang med
at tilrettelægge festen. I løbet af kort tid vil der blive
sendt program til alle af årgangen, og man håber, at
jubilarerne vil møde talrigt op.
Venlig hilsen Fischer.

Forskoleholdet 1928
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Fra lærergerningen til ploven
Tilbage til jorden, som så mange har sagt til mig, har
været mig en glædelig oplevelse.
Det om morgenen at stå op og gå ud til den ny dag med
samme pligter som den foregående, dog alligevel anderledes.
Ny dispositioner skal træffes, ny erfaringer og arbejdet
som følger årets gang, nu i skoven og trække skovsaven og
svinge øksen for at sikre varme i stuerne og ild i komfuret
til næste vinter, så snart jorden er tjenlig på traktoren og
ud i marken og så videre, hver årstid sine pligter.
Når vejret er for dårligt at gå i stalden og nyde den ro
og sindighed, der er over dyrene, lægge planer om udnyttelse
af besætningen og sludre med fodermesteren og drage nytte
af hans erfaring og kendskab til dyrene.
Tålmodighed er en borgmesterdyd, her er det en nødven
dighed, sommetider synes jeg, at det varer da usigelig længe,
inden der viser sig resultat, og hvordan er så priserne, når
vi skal til at afsætte. Alle disse ting giver for mig livet spæn
ding og farve, så jeg har ikke savnet skolen i den forstand,
at jeg har fortrudt mit bytte, men de børn, jeg har haft så
længe, at jeg har lært dem at kende som de små mennesker,
de er, dem savner jeg og følger i tankerne.
Aftenerne er for mig mere indholdsrige nu under disse
forhold, end de var før. Selv om jeg ofte falder i søvn, når
jeg bliver sat i en god stol, så kan jeg dog nyde samværet
med min familie og blandt andet høre, om lektien er i orden
til næste skoledag, i den retning føler jeg et vist ansvar.
Børnene nyder rigtig tilværelsen, som jo er forståeligt
nok, til trods for at de har meget få legekammerater her i
sammenligning med Sønderborg.
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Sommetider savner jeg en lille bog i lighed med en under
visningsplan med nøjagtig opgivelse af, hvad jeg skal fore
tage mig i de næste ikke 240 men 366 arbejdsdage for at
være på den sikre side og dermed være sikker på en velfor
tjent indkomst, men sådan en lille bog kommer der nok
en skønne dag, udgivet af en pensioneret lærer, der kender
en, som har en onkel, der har en gård. Jeg har gjort den
erfaring, at med hensyn til gode råd og vejledning skal jeg
bare spørge en forhenværende kollega, så er der ikke græn
ser for, hvad man kan skovle ind af penge, som man så
bagefter kan snyde for i skat, så nu går jeg og glæder mig
til at nyde de mægtige muligheder; ind imellem kan jeg så
spekulere på, om jeg skal lægge an med grise, høns eller
ænder, måske alle dele, eller så al jorden til med korn eller
en afgrøde, som sidste år gav 3—4000 kr. pr. td. land, og
så gå og lægge mig på sofaen og afvente en høst på mellem
25 og 35 fold, det er det mindste, der kan avles, uanset vind
og vejr, efter de »sagkyndiges« mening. Men jeg bliver som
regel afkølet, når jeg kommer i snak med en af mine nu
værende kolleger, som siger, at det er godt dumt at forlade
et fast levebrød med pension til min kone og mig selv til
vore dages ende på denne jord, så hvad skal man tro —
mon ikke en gylden middelvej.
Poul Banke Hansen,
årg. 1944.
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For en gangs skyld
et forsøg, som ikke
lykkedes
Seminarielærer, magister
Poul Hammer

I sommeren 1949 slog hr. H. Damgaard-Pedersen sig ned
i Ringe, og hans virke som lærer i naturhistorie ved O. S.
blev overtaget af mig. Da undervisningen var lagt an efter
en ret særpræget linie, som ikke godt kunne brydes for de
klassers vedkommende, som var igang, måtte jeg fortsætte
i samme spor og så at sige trække i min forgængers aflagte
bukser.
Nå, det er jo altid morsomt at prøve noget nyt, så jeg gav
mig trøstig i lag med »forsøgsundervisningen.« Og når jeg
nu på redaktionens opfordring skal levere et bidrag til års
skriftet, vælger jeg at fremlægge nogle af de herunder ind
vundne erfaringer. De må kunne interessere, måske navnlig
fordi her er tale om forsøg, som ikke er lykkedes; — beret
ninger om genialt anlagte forsøg, der har høstet velfortjent
succes, vrimler det jo med i den pædagogiske fagpresse.
De ydre rammer om vort arbejde med naturhistorien ken
der De: vor samling af håndbøger, indeholdende det strengt
nødvendige, og vore beskedne samlinger, installeret under
pladsforhold, der slider stærkt og gør det vanskeligt at ud
vide. Om princippet i den ny arbejdsmåde i korthed dette:
Eleven skal i størst mulig udstrækning selv udføre arbejdet
og så vidt muligt selvstændigt tilegne sig fagets arbejds
metoder; målet er at nå frem til en forståelse af naturen
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og at samle sig en vis viden. På det sidste punkt har man
allerede i starten resigneret: nogen oversigt over stoffet kan
man ikke forlange, og kravet om parat viden skal komme
i anden række (altså efter »naturforståelsen«). Og så skulle
forsøgene jo vise, om disse arbejdsprincipper giver bedre
resultater end den gammeldags lektielæsning, der af en eller
anden grund er kommet i miskredit.
Og så arbejdets udførelse i praksis: Klassens 36 elever
var inddelt i 4 grupper. Hver gruppe virkede som en studie
kreds; den valgte selv sin formand, som fordelte opgaverne
og ledede arbejdet. Dette foregik sædvanligvis sådan: efter
lur forberedte hver af deltagerne en indledning til en sam
tale om en opgave — natskyggefamilien, klittens plante
vækst, fuglene på et fuglefjæld, kaninens mimiske musku
latur, eller hvad det nu kunne være. Forberedelsen bestod i
en orientering i vore samlinger af præparater og i litteratu
ren, eventuelt i at fremskaffe frisk materiale (botanisk især).
Når så indlederen, den i den foreliggende opgave kyndige,
havde forelagt sine lyttende kammerater et resumé af sine
studier, gennemgik man, hvad der forelå af iagttagelsesma
teriale og samtalede om stoffet, til enhvers begær efter viden
var tilfredsstillet. Endelig udarbejdede hver gruppe efter
hånden el kartotek over litteraturhenvisninger med korte
karakteristiker af artiklernes eller værkernes art og anven
delighed.
Nu vil min læser allerede have formet spørgsmålet: Men
hvor er læreren? Hvad foretager han sig? — Jo. han er på
stadig vandring fra gruppe til gruppe som en konsulent,
der altid er til rådighed med at give svar og forresten (som
det snart viste sig nødvendigt) også med at stille spørgsmål,
som ikke spontant havde meldt sig under gruppens arbejde:
han holder et vågent øje med arbejdets gang og griber vej
ledende ind, hvor det skønnes nødvendigt. Og så er der
desuden visse afsnit af stoffet, som passer mindre godt for
gruppearbejdet dem gennemgår læreren i foredragsform.
Denne særlige arbejdsform medfører en anden eksamens
form end den gængse: Vi tager ikke sigte på at måle om
fanget af parat viden, men på at undersøge forståelsen af

35

naturen og evnen til kritisk anvendelse af fagets materiale
og litteratur. Derfor har eleven P/2—2 timers forberedel
sestid til at udarbejde en udførlig disposition, ud fra hvilken
han i et 15—20 minutters foredrag skal vise, hvor langt han
er nået. Når han er færdig, har eksaminator og censor lej
lighed til at genere med supplerende spørgsmål.
Den her skitserede arbejdsmetode og eksamensform har
jeg anvendt på to af O. S.’s klasser, men nu har jeg forladt
den som ikke forsvarlig.
Den mere konservative læser, som med hovedrysten har
stiftet bekendtskab med det foregående, vil sige: Ja, det
kunne man da have tænkt sig i forvejen — og denne dom
vil kunne underbygges med mange gode grunde. Årsagerne
til, at jeg selv ikke gav forsøgene længere løbetid, end om
stændighederne tvang mig til, falder i to grupper: De første
er principielle: 1) metoden forflygtiger lærerens indflydelse.
Hans gennem mange år indsamlede faglige viden og erfa
ring som underviser bliver ikke tilstrækkelig udnyttet; 2)
arbejdet på seminariet skulle gerne kunne tjene som forbil
lede og baggrund for arbejdet med faget i skolen, stadig
pege hen på og give mange impulser til dette; 3) man kan
ikke være en duelig lærer i naturhistorie uden et stort fond
af parat viden (uden hvilken den noget luftigt svævende
»naturforståelse« heller ikke nås). — Den anden gruppe
årsager har forsøgene affødt: 1) arbejdsformen stiller for
store krav til elevernes modenhed. Dette viste sig hurtigt
bl. a. derved, at man havde alt for lidt at spørge om, lige
som arbejdet i gruppen langsomt svandt ind og efterhånden
indskrænkedes til, at man påhørte indlederen med større
eller mindre opmærksomhed, hvorpå man uden videre dis
kussion gik videre til næste opgave; 2) metoden var over
ordentlig tidrøvende, og man befandt sig ofte på gyngende
grund, fordi læreren jo ikke kan være allevegne, og »vi kan
jo ikke betragte vore kammerater som autoriteter«; 3) den
tid, der var os beskåret til arbejdet med vort fag, blev ikke
tilfredsstillende udnyttet.
Selve eksamensformen var vi i og for sig glade for. Mange
elever, der havde slået sig til ro med, at den tilståede for
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beredelsestid var en forsikring mod, at det kunne gå helt
galt, blev ganske vist pinlig overraskede ved at opdage, at
dette ingenlunde holdt stik. — —
Men i dag arbejder vi atter med den trygge fornemmelse
det giver, at have begge ben på jorden — samlet på klassen
eller af og til i naturen med læreren som det ledende midt
punkt.
Og så læser vi iøvrigt lektier. Vi er travle folk, der skal
nå at se til mange fag hver dag — derfor har vi brug for
et rationelt tilrettelagt kursus i de fag, hvor der stilles store
krav til den parate viden. For den, som ikke personlig er
interesseret i faget, bliver der ikke så lidt terperi. Det kan
ikke undgås, men er heller ikke uden værdi. Meget af det
arbejde, livet har til os, er ikke morsomt, men skal udføres
ordentligt alligevel.------Ja, men trods alt: Det ville være af betydning, om enhver
seminarieelev havde lejlighed til i et enkelt fag efter eget
valg at drive selvstændige studier — ikke i IV2 år mellem
kl. 1 og 3 om tirsdagen, men hele seminarietiden igennem,
når tid, lyst og lejlighed gaves. Dette er en helt anden
historie. Om eller hvordan den kan føres ud i praksis, ved
jeg ikke.
Povl Hammer.

Fuglevig vandmølle
Akslens metaldup ^går« i en hård sten
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Kære gamle elever!

Så har I mig igen med det obligate brev om livet på
O. S. i det forløbne år. Jeg synes ikke, det er længe siden,
jeg sidst sad ved skrivebordet i den anledning, men det er
ikke desto mindre nøjagtig et år siden. Og nu skal jeg så
prøve på at lade fortiden leve op igen, nej, det er dog vist
for meget sagt, men så bare give nogle spredte indtryk af,
hvad der i det sidste år har været nutid og liv på det gamle
seminarium, som altså stadig består i bedste velgående.
Jeg vil begynde med at smutte tilbage til, hvad jeg skrev
sidste gang ang. seminariekommissionens betænkning: »Men
det tilkommer ikke mig, i hvert fald ikke i beretningen i år.
at komme nærmere ind på dette.« Som De ser, tog jeg et
lille forbehold, og det er jeg glad for. For jeg synes ikke, jeg
netop i år kan lade være med at nævne den sag, som natur
ligvis også på O. S. har været drøftet mere end noget andet
emne. Seminariemødet i København i juleferien skal jeg
lade ligge; vi mødte også her fra O. S. fuldtalligt op. Men
jeg vil omtale et møde, som Odense lærerkreds den 7. marts
holdt på O. S. om betænkningen med forstander Smith og
daværende skoleinspektør Paaskesen som indledere. Vi fik
trukket synspunkterne klart op. Forstander Smith’s syns
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punkter kan samles om følgende tre punkter: 1. Optagelses
prøven er en terpeprøve og bør afskaffes, i stedet stand
punktskarakterer og udtalelse og egnethed; dermed kan vi
i nogen måde bevare manden fra ploven. 2. Linjedelingen er
nødvendig af hensyn til folkeskolelovens gennemførelse,
men specialfagene vil kræve mest af elevernes flid. 3. Der
bør bibeholdes krav i de humanistiske fag; eksamen skal
ikke afskaffes, men ændrede eksamensformer. Endelig beto
nede forstanderen, at vi ikke skal sigte på det pædagogiske i
alle fag, men også på den menneskelige udvikling hos eleven.
Paaskesen indledte med en udførlig begrundelse for kravet
om en revision af læreruddannelsen. For det første er der
opgaver i folkeskolen, som seminariet ikke uddanner
lærerne til, for del andet har respekten for lærebogen domi
neret i seminariet. Hvad det første angår nævntes sløjd,
skolekøkken, fremmedsprog i eksamensskolen. Lærerinde
uddannelsen må være til hele folkeskolen, og der må være
en enhedsuddannelse. Hvad det andel angår belonedes for
søgslovens betydning for friere arbejdsformer i stedet for
den lektieprægede. Man skal bibringe eleverne indtryk af at
være sat i gang og ikke af at være færdige, og man må frem
til en stærkere betoning af de pædagogiske synspunkter i
alle fag. Vi må have en skærpet optagelsesprøve og en æn
dret eksamen. »Eks. bestemmer undervisningen og kaster
lange skygger tilbage og virker kvælende med sit kompakte
krav om præsente kundskaber. Der skal en mentalitetsændring til for at frelse vores eksamenshærgede skole.« Til
slut opstilledes flg. krav til læreren: 1. Skal kunne undervise
i alle fag. 2. Skal kunne undervise i eet specialfag. 3. Skal
være af menneskelig kvalitet. Efter disse indledninger fulgte
en livlig diskussion med indlæg fra både lærere og elever;
hovedskytset rettedes mod tanken om eksamensfrihed.
Men nu det arbejde på O. S., som vi stadig præsterer også
under den nugældende seminarielov? Ja, det går sin rolige
gang videre for III kl.s vedkommende afbrudt af vikarophold
i februar—marts. I 1952 havde vi som afslutning på dette
arbejde to dimissionsfester, henholdsvis for forskolesemi
nariet og IV kl. Ved forskolens afslutning den 22. marts
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talte forstanderen om livets forskellige sammenhænge, sam
menhængen omkring hjemmet, i skolen og her på semi
nariet. Forstanderen takkede for det bidrag, de havde givet
til O. S.’s liv og gik derefter over til at tale om den nye
sammenhæng, de nu skulle ud i, hvor det gælder om at
være noget for børnene, sådan som Kold havde sagt det.
I den forbindelse omtalte forstanderen Koids bog »Om
børneskolen«, hvor denne også talte om onde ånder i men
nesket, ja, selv i det sødeste barn. »Jeg vedkender, at jeg
holder med Kold, jeg tror ikke på romantiken hos Rousseau.«
Vi har meget at lære hos de moderne, men vi skal ikke lade
os forblinde, men selv gøre erfaringer. Vi skal i kærlighed
øve indflydelse og påvirke, negativ opdragelse duer ikke;
men så må man selv have et ståsted, find troens faste stå
sted! Ved IV kl.’s afslutning den 16. juni handlede forstan
derens tale om ydmyghed, dannelse og myndighed. Ydmyg
hed og dannelse i forening skaber myndighed. Det er den
indre dannelse, der er af værdi for mennesket, og det ydre
må komme udefra. Efter et festligt kaffebord med mange
taler af elever og lærere sluttedes der, traditionen tro, af i
forstanderboligen.

Inden jeg forlader dette afsnit om arbejdet på O. S., vil
jeg omtale to jubilæer. Første skoledag efter sommerferien
blev portnerparrets 25-års jubilæum fejret ved en lille høj
tidelighed i salen, hvor forstanderen takkede både hr. og
fru Johansen for tro tjeneste og aldrig svigtende loyalitet
såvel mod ledelsen som mod eleverne. Den 18. august fej
rede fru forstander Hansen sit 25-års jubilæum som lærer
inde ved seminariet. Forstanderen fremhævede i sin tale
fru Hansens dygtighed og kærlighed til skolen. Altid går
hun foran, kræver meget, men mest af sig selv. Især tak
kede forstanderen for det gode samarbejde, hendes loyalitet
og beredvillighed. »Fru Flansen er en personlighed med
fortrin og fejl. Tak, fordi De er, hvad De er, og ikke giver
Dem ud for andet.« Forstander Caspersen takkede på bør
neskolens vegne. »De har sikret børneskolens eksistens sam
men med Deres mand.« Fru Hansen understregede i sit svar,
at arbejdet havde været en hobby for hende, nyt og spæn
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dende hver dag. Hun takkede forstanderen for ridderlighed
og imødekommenhed, kolleger for målbevidst og flittigt ar
bejde, hr. Caspersen for al privat hjælp og støtte. »Og tak
til alle elever, der stadig møder her og dermed viser deres
kærlighed til O. S., tak for det daglige arbejde til alle elever;
bare 1 viser beredvillighed, er det godt.«
»Ej blot til lyst.« Det første, jeg her har berettet, skulle
gerne have givet et indtryk af det. Men dog altså også »til
lyst«. Lad mig begynde denne del med en omtale af de åbne
huse, der jo ligesom står med et ben i begge lejre. Af dem
har vi i 1952 haft tre. Det første den 23. august med den
sædvanlige humørfyldte udflugtsdiskussion, det andet den
20. september, hvor Jens Kruuse talte om åndslivet i dag:
Vi lever i et tidehverv, det gamle døende afløses af en ny
livsfølelse, der er præget af usikkerhed. I tiden før 1914
havde alle en fornemmelse af, at det gik fremad, men denne
tro på international fred brød sammen i lus og mudder i
Flanders skyttegrave. Jens Kruuse omtalte derefter tyvernes
og tredivernes illusioner, først og fremmest psykoanalysen
og marxismen, men i det øjeblik man lægger spændingen
bort, er idealismen og religionen trådt ind, og dermed øde
lægger man menneskene, for intet er farligere end idea
lisme. De desillusionerede blev troende fanatikere, skabte
sig en ny optimisme, og af dette spirede et åndsliv frem.
Men forfatterne fra den tid skildrede blot forskellige men
nesketyper, mens man glemte mennesket selv; det hele var
gråt i gråt. I dette moderne åndsliv trådte så Karen Blixen,
Kaj Munk, Nis Pedersen frem; de betød det første trompet
skrald, men man forstod dem ikke, sagde blot: hvor er de
interessante! Ordet interessant er nøgleordet for den tid.
Så kom krigen, verden blev kosmisk og universel, det svim
lede over os og under os. Sådan viser det sig hos de unge
digtere nu, deres digtning blev fyldt med symboler fra my
terne. Vi lever i en poetisk tidsalder, hvor poesien vil kalde
mennesket til fuld forståelse af, hvad det er at være men
neske. I denne betragtning af livet er ungdom og digtning
ved at blive eet. — Det tredie åbne hus var den 15. novbr.
med foredrag af biskop Skat Hoffmeyer om, hvad et men
neske er.
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Fra venstre: Tøndeslagning. — Børnenes komedie. — Forskolens
fastelavnsoptrin: Klods Hans. — Seminariets fastelavnsoptrin: Svine
drengen. — Efterårskomedien: »Skumringsbar“.
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Inden jeg forlader dette afsnit bør også øvelsesskolens
årlige forældremøde nævnes, der fandt sted den 18. novbr.
Forstander Caspersen talte om skyld og ansvar. Efter en
kort gennemgang af de forskellige betydninger, hvori vi
bruger ordet skyld, blev det påpeget, hvordan der er en
bred bevægelse bort fra den stærke skyldfølelse både inden
for jura og pædagogik. Men det er ejendommeligt, at psyko
logerne advarer så stærkt mod skyldfølelse, men samtidig
taler om opdragelse til demokrati, medansvar og medborger
skab; kan det forenes? Et normalt barn tager ingen skade
af at mærke sin skyld; de moderne psykologer gør os æng
stelige. Hvad vil vi da med vores opdragelse? Vi vil gøre vore
børn medansvarlige, og vi vil aldrig tillægge et barn skyld,
men opdrage det til at erkende og påtage sig skyld og ikke
vælte den over på andre. Her ligger problemet. Og denne
opdragelse giver vi både direkte og indirekte; hele atmos
færen er afgørende for børnene. Vi kender alle »Det er din
skyld-atmosfæren«, men den er farlig. Barnet må lære at
kunne påtage sig skyld og undskylde andre. Disse tanker
blev anskueliggjort ved mange rammende konkrete eksemp
ler fra barnets verden. Efter foredraget blev de udstillede
elevarbejder beset, og vi fik forevist filmen: »Far har
penge«.
Foruden alt dette har vi jo haft de egentlige, traditionelle
fester. Elevernes aften den 26. januar med udfoldelse af alt
det opsparede vid, mange fikse situationer og velturnerede
replikker. Fastelavnsfesten den 22. februar med komedie
for børnene; i år spilledes »Klods Hans« og »Svinedrengen«
med liv og lyst; det er morsomt at se, hvor vore elever sæt
tes noget ind på at gøre det godt for børnene. Tøndeslagnin
gen næste dag gik med sædvanligt humør. Efterårsfesten
den 18. oktober, hvor III kl. under forstanderens instruktion
i år opførte Koestlers: »Skumringsbar«. Hvad man ellers vil
mene om stykket, så var det forbavsende godt klaret af
eleverne. Der skal mod til at gå i gang med dette stykke,
men de havde kastet sig ud i det med ildhu og enestående
energi. Kulisserne var ganske imponerende. Og så naturlig
vis julefesten, som allerede faldt den 20. december. Det er en
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af de traditioner, man bliver gladere og gladere ved, denne
optakt til julen med al den dejlige sang og musik. Skulle
jeg fremhæve noget særligt, måtte det blive Purcell: Music
from »The Fairy Queen« og Ejnar Jacobsen: »Danmarks
rejsen«. Især synes jeg, koret udmærkede sig i år. Må jeg
her nævne, at hr. Ovesen fra elevforeningen medbragte 6
portioner å 200 kr. som en smuk julegave til flinke elever.
Så må jeg ikke glemme børnenes julekomedie den 13. dec.,
hvor piger og drenge fra 7. og 8 kl. under forstander Casper
sens instruktion underholdt deres kammerater med et for
nøjeligt stykke: »Jakob går på æventyr«.

1. klasse har lavet trekantede hatte i småsløjd

Hvad har vi så tilbage? Udflugterne! Børneskolen til Ny
borg den 14. juni, hvor vi for første gang i mange år måtte
undvære solen, men klarede os godt alligevel. Seminariets
den 30. august, der denne gang gik til Munkebjerg i strå
lende sol. Forstanderens tale drejede sig om mennesker og
det irrationelle: Det irrationelle er et vigtigt element i per
sonlighedsdannelsen. Der er forskere, der mener, at dette
usigelige findes og kan konstateres. Det har digterne længe
forstået, især Hereticafolkene. Her omtalte forstanderen også
Pär Lagerquists bøger »Gäst hos verkligheten« og »Det
besägrade livet«: menneskehjertet rummer så store idealer,
at de ikke kan andet end forplumres, konsekvensen er selv
mordet. Men som sagt er der også forskere, der mener, at
44

de kan konstatere dette evige. Her gennemgik forstanderen
i store træk Georg Brochmanns bog »Mennesket og evig
heden«; men ikke blot i fysiken, også inden for biologien
og psykologien (parapsykologien) møder vi det samme. Hvad
med religionen i alt dette? Disse folk går uden om kristen
dommen, men holder på religion, men kirken har bevist
sin livskraft ved, at den endnu ikke er død. Det irrationelle
kan komme på vildspor, derfor bør man bevare sund for
nuft og dømmekraft, selv om man er åben over for det. —
Også i år fortsatte traditionen med en lærerudflugt, der
over Ørbæklunde, Rygaard gik til Nyborg Strand.
Elevernes sportskampe afsluttedes med det resultat, at
IV kl. gik ud som sejrherre og dermed erhvervede ret til
billedet for et år. Inden jeg slutter, må jeg vel også nævne,
at forstanderen i efteråret har sagt ja til opfordringen om at
oprette en studenterlinje på O. S. Den skulle egentlig være
begyndt til januar, men da der ikke meldte sig nok, påbe
gyndes den først til aug. 53; nærmere derom næste år.
Nu har vi set tilbage på året, der gik, og De har fået nogle
glimt af det liv, der har rørt sig her i arbejde og fest. Når
vi ser fremad, ja, så ligger det daglige arbejde med dets
krav til hver enkelt lige for hånden. Mon vilkårene for dette
arbejde bliver ændret i året, der kommer?

Venlig hilsen.

Holger Melson.

Tak
KÆRE GAMLE ELEVER!
En hjertelig tak for den smukke gave, De glædede mig
med på min jubilæumsdag, den vil være mig et kært
minde om den store elevflok, der er udgået fra Odense
Seminarium.
De venligste hilsener.
Deres hengivne Henny Hansen.
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Bestyrelsen
Bestyrelsen har følgende sammensætning:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aage Ovesen, formand, Enghavevej 15, I, Odense. Tlf. 9450.
Inger Hauge Sejr, Hannerupgaardsvej 42, Odense. Tlf. 6995.
Damgaard Petersen, Ringe. Tlf. 543.
Poul Løndal-Nielsen, kasserer, Engelshøjgade 10, Sønderborg.
Frk. Bøgehave Hansen, Aasum, Odense.
Axel E. Nielsen, Viborg.
Alfred Thierlein, 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, hr.
Poul Løndal-Nielsen, Engelshøjgade 10, Sønderborg.

Meddelelse fra kassereren
Medlemstallet pr. 1. januar 1952 var 797; det er nu ste
get til 817, men da vi fik 58 nye medlemmer i det forløbne
år, vil man forstå, al der også har været el betydeligt fra
fald.
Jeg skal så minde om, at kontingentet er mindst 3 kr.
og beder Dem huske legatkontoen.
I øvrigt skal mit ønske ved tiltrædelsen af den høje post
som foreningens kasserer være, at der ikke bliver mange
postopkrævninger at udfylde, således at foreningens porto
udgifter bliver så små som overhovedet muligt.
Med venlig hilsen.
Poul Løndal-Nielsen,
Engelshøjgade 10, Sønderborg.
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Nye medlemmer
Marts 1952:
Alslev. Grcfe. Sdr. Boulevard 44, Odense.
Andreasen, Elise, Børnehjemmet Solbakken, Hestehavevej, Aarhus.

Christiansen, Bente Vad, Hyldetofte skole pr. Rødby.
Corydon-Petersen, Ingrid, Aulby pr. Kustrup
Gisselbæk, Ellen, Skjoldborg pr. Vildsund, Thy.
Helverskov, Bodil, Bejstrup, Bonderup.

Hansen, Bodil, »Petersborg«, Kerteminde.

Hansen, Lissy Sønderskov, Eskildstrup skole pr. Kongsted.

Juul, Annelise, Edisonvej 17, Rosenvang. Aarhus.
Jørgensen, Inga, Nyborgvej 10. Odense.

Larsen, Inga, Svallerup skole, Kalundborg.
Mogensen, Kirsten, »Lille Benzon« pr. Gjerrild.

Nielsen, Clara, Vallensved skole pr. Fodby.
Olesen, Clara, Hejnsvig.

Olesen, Ella, Ribevej 27, Haderslev.
Paysen, Hildegard, Collesborggade 10, Lyksborg, Sydslesvig.

Pedersen, Ebba, Hundborg pr. Sjørring.
Pedersen, Karen Uhre, Staastrup skole pr. Tarm.

Peirup, Else, Odder private Realskole, Odder.

Poulsen, Inge, Hundtofte forskole, Stenstrup st.
Rasmussen, Astrid, Hunderupgade 25, Odense.

Schultz, Anna. »Ballegaard« pr. Vester Nebel.
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Juni 1952:
Abildgren, J., Ullerslev Realskole.

Pedersen, Poul, Stormosen, Kappendrup.

Bramsen. Jytte, Johannevej 30, Odense.
Rasmussen, Svend Aage, Kastebjerg. Ejby.
Kvorning, Bent, Haastrup st.

Buhl, Birgit, Tørring.
Andersen, Else, Kappendrup st.

Mejlbjerg, Holger. Kølstrup st.
Jørgensen, Ingrid, Holmstrup st.
Møller, Anne Enné, Nyborgvej 46, 1. sal Odense.
Holzkämper, Sprotoften 7, Nyborg.

Larsen, Lis, Jernbane Allé 18, Fruens Bøge.
Christiansen, Arne, Søsted pr. Aarslev.

Frederiksen. Hans, Unsgaardsgade 8. Odense.
Thomsen, Dagny, Rynkeby skole pr. Rynkeby.

Birkeloft, Niels, Carl Baggers Allé 51, Fruens Bøge.

Mikkelsen. Jørgen, Billesgade 21, Odense.

Lindskrog, Hans, Georgsgade 50, Odense.
Wiberg, Sigrid, Baardesø, Otterup.

Jensen. Harry, Knarreborg st.
Hansen, Hans Peter, Brylle pr. Knarreborg.
Oredson. Hans, Gamby st., Fyn.
Rasmussen, Arne Ussing, Strib.

Rasmussen, Christen Keld. Gamborg pr. Kauslunde.

Jensen, B. Dons, M. Rasmussensgade 4 a, Nyborg.
Brandt, Carl Ernst, Set. Hansgade 1, Odense.

Sørensen, Henning, Henriettevej 20, Odense.
Jensen, Herbert, Hasmark pr. Otterup.

Petersen, Svend, Reventlowsvej 21, Odense.

Nørgaard. Ruth Hansen, Hjortebjergvej 14. Odense.
Pilegaard, Erik, Strandgade 16, Haarby.

Pedersen, Kjeld. Skibhusvej 86, Odense.

Hansen. Hans Jørgen, Flødstrup pr. Ullerslev.
Nielsen. Ernst, Brunsvig pr. Tommerup.

Malmos. Kaj. Lademosegaard pr. Trunderup.
Aagaard, Jørg. P., Staaby pr. Staaby.
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Regnskab for
ODENSE SEMINARIUMS ELEVFORENING 1952
INDTÆGT

Beholdning fra 1951 ..............................................................
Renter.........................................................................................
Medlemsbidrag .......................................................................
Legatkonto ................................................................................
Delvis refunderingaf portoudlæg .....................................
Ialt . . . 77

537,57 kr.
10,67 2218,00
1022,32 112,80 3901,36kr.

UDGIFT
850 indbetalingskort med påtryk ..................................
28,25 kr.
Girohæfte og kuverter .........................................................
4,00
1000 kuverter............................................................................
78,00
Porto til udsendelse af årsskrift.......................................
81,80 200 kartotekkort ..................................................................
8,70
850 årsskrifter .......................................................................
1479,00
Klicheer .....................................................................................
207,00 Porto til udsendelse af opkrævninger .........................
153,00 Gaver og opmærksomheder ............................................
100,00
Kassererens portoudlæg .....................................................
4,00 Rejseudgifter ............................................................................
18,40 Kontorartikler .......................................................................
7,20 Gebyrer .....................................................................................
3,96
Studielegater: 6 portioner ä 200 kr.................................
1200,00 Kasserer- og sekretærløn.....................................................
125,00 Ialt ................. 3498,31 kr.

Indtægt .......................................................................................
Udgift .................................................................................. . . .
Beholdning ................................................................................

3901,36 kr.
3498,31 403,05 kr.

Engelshøjgade 10, Sønderborg, den 20. decbr. 1952.

Poul Løndal-Nielsen.
Regnskabet for året 1952 er af os revideret og fundet i orden;
kassebeholdningen var til stede på anførte måde.
Odense, den 30. decbr. 1952.

Georg Knudsen.

Henning B. Andersen.
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