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ÅRSSKRIFT 1954

FOR

ODENSE SEMINARIUMS ELEVFORENING

VED BESTYRELSEN

De største begivenheder for foreningen har i det forløbne
år ganske naturligt været forstander Harald Smiths afgang og
forstander Per Mogens Hansens tiltræden. Elevforeningens
formand har været inviteret ved begge lejligheder, og jeg ud
nytter endnu engang en anledning til på foreningens vegne at
sige tak for stor trofasthed og aldrig svigtende interesse for
vor forening. Mange gange har vi haft bud efter forstanderen,
og aldrig har vi fået nej. Vi er glade for, at forstanderparret
bliver boende i Odense, så kontakten stadig kan være levende
mellem os.
Til den lille festlighed efter ferien, hvor forstander Per
Mogens Hansen tiltrådte sit nye embede, var elevforeningen
den eneste indbudte, og det er vel det bedste bevis på, at den
gode kontakt, vi altid har haft med seminariet, vil fortsætte i
de kommende år.
Dernæst må vi jo omtale den mislykkede sammenkomst.
Tilmeldingen var så ringe (8 — og det var endda overvejende
ægtepar), at bestyrelsen ikke fandt det rigtigt at gennemføre
arrangementet, men hellere ville vente et år og så finde et
mere heldigt tidspunkt. Påskedagene kan åbenbart ikke bruges
mere. Vi valgte søndag den 27. marts, dagen før dronningens
fødselsdag, og håber så på bedre tilslutning.
De stedlige medlemmer af bestyrelsen fik et par travle dage
med at sende afbud til samtlige medlemmer. Desværre skete
alligevel en lille fejl. Som man vil have bemærket i sidste års
skrift, var der sket en ombryderfejl i medlemslisten, så år
gangene var kommet til at stå i en syndig uorden. Vi inddelte
afmeldingerne efter sidetal og var ikke opmærksomme på, at
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et lille afsnit af medlemslisten var helt udgået. Følgelig har
enkelte medlemmer ikke fået aflysningen, men forhåbentlig
har ingen rejst forgæves. Vi beklager.
Endnu engang må jeg på det varmeste takke for den store
trofasthed, der stadig vises legatkontoen. Igen har vi kunnet
uddele 1000 kr. på seminariet. Tak for det.
Og tænk så på søndag den 27. marts.
Aage Ovesen.
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Redaktionelle bemærkninger
Hermed den årlige hilsen til gamle og nye seminariekamme
rater.
Årsskriftet fremtræder i år lidt tyndere end ellers. Det var
ganske simpelt nødvendigt, hvis bunden ikke skulle gå ud af
foreningens kasse. Jeg tænker, at en del læsere af sidste års
skrift har haft lidt hovedbrud med at sammenstille medlems
listen. Det var nu ikke tilsigtet, og der var da heller ikke ud
sat de præmier, som der burde have været. Det hele skyldtes,
at en fremflytning af mindesiden fremkaldte en ombryderfejl
lige som årsskriftet gik i trykken for alvor, og ingen af os
opdagede den, før skriftet var udsendt. Mine uforbeholdne
undskyldninger. I har chancen for at aflevere eventuelle klø
ved elevsammenkomsten. En grund mere til at komme.
Andetsteds i skriftet vil man finde en opfordring fra en af
det jubilerende hold. Sammenkomsten i år ligger således, at
man både kan få udbytte af det fælles samvær og mødet med
gamle lærere — og dog få lejlighed til en lille privat „dinner“.
Der er i år ikke indgået meddelelser om dødsfald i vore
rækker. Da redaktionen ikke er i stand til at følge vore med
lemmer ud over landet, beder jeg nærboende kammerater
sende meddelelse fra deres egn.
Årsskriftet er naturligvis både i sit almindelige indhold og i
beretningen om året på seminariet præget af forstanderskiftet,
og seminarieforstander mag. art. Per Mogens Hansen har
gjort os den glæde at følge traditionen op med juletalen, for
stander Smith hilser gamle elever, dr. phil. Niels Møller på
kalder vor bistand over for et problem i tiden. Seminariefor7

stander Carl Clausen sender en hilsen fra Kolding, og semi
narielærer cand, theol. Melson fortæller endnu denne gang om
livet paa O. S. Han har gennem en årrække været os en dygtig
hjælper til kontakt med seminarielivet, og når han nu ønsker
afløsning, skal der fra gamle elever lyde en oprigtig tak for
den måde, han gjorde det på.
Hans beretning har netop haft noget af den evne til at leve
sig ind i begivenhederne og give dem videre til andre, som
hver af os har brug for i det daglige.
Lund har igen brugt sin tuschpen til oplivelse tor skriftet.
Og så skal her sendes en hilsen til vore kammerater i Syd
slesvig. Det er der som her, at uroen om skolen kommer mest
udefra. De af os, der har fulgt med i begivenhederne, har haft
meget stof til eftertanke de sidste år.
Men vi glæder os over, at også O. S.'ere lever med i skole
livet syd for Kruså.
Og så Godt Nytår! Ikke mindst til alle, der er ude på fjerne
poster. Husk, at vi gerne modtager hilsener, der bringer nyt.
Red.
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Program for sammenkomsten
søndag den 27. marts 1955
Kl. 10,00: Samling på seminariet.
Kl. 10,30: Morgensang. Umiddelbart derefter foredrag af for
stander Per Mogens Hansen.
Kl. 12,15: Frokost på seminariet.
Kl. 14,00: Foredrag af forstander Smith. Derefter general
forsamling. Om aftenen Kl. 20,00 bliver der sel
skabeligt samvær og dramatisk underholdning
(ekstemporalkomedie) af seminarieelever.
Dagsorden for generalforsamlingen

Valg af dirigent.
Beretning.
Regnskabet.
Lovændringer. (Suppleantordning og ændring af 1. års
kontingent).
5. Valg i henhold til lovene.
Efter tur afgår fru Hauge Sejr, Axel E. Nielsen, Damgaard
Petersen og Poul Løndal-Nielsen. 1. medlem skal vælges
fra årgangene 1952—54.
6. Næste sammenkomst.
7. Eventuelt.
1.
2.
3.
4.

Man vil have bemærket, at der denne gang ikke arrangeres
middag på seminariet, men kun frokost. Deltagerne i denne
bedes sende et kort til formanden senest den 20. marts. løvrigt
vil sammenkomsten blive gennemført uanset tilslutningen. Vi
anmoder alle gamle elever om i videst muligt omfang at
komme til stede og tage ægtefælle med, så vi kan få en god
dag sammen.
Bestyrelsen.
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Seminarieforstander, mag. art. Per Mogens Hansen
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Juletale 19)4
Ethvert menneske er uhjælpelig bundet fast til sin tid. Hans
tids tænke- og følemåde — måske ikke mindst det sidste —
omslutter ham som et hegn. Han kan ikke se ud over det.
Selv i det højeste i menneskelivet, i synet opad, er vi på godt
og ondt bundet til vor tid.
Det kan ske, at voldsomme begivenheder vælter hegnet
uden om os, så vi bryder ud, men kun for at opdage et nyt
hegn — en ny tænke- og følemåde. Det kan ske, at enkelte
fremragende mænd, når de ser opad, eller når de hæver sig op
mod hegnets kant en kort stund, støttet af videnskabens
stenmasser eller hævet på kunstens vinger, kan tænke og føle
på en ny måde, men snart bliver den også vor.
Det er derfor, at de historiske videnskaber: religionshistorie,
kulturhistorie, litteraturhistorie, kunsthistorie stillep så store
krav til sine dyrkere: de skal tænke og føle på en ny måde.
Også De — ungdommen af i dag — er på godt og ondt
bundet til Deres tid, om Dem kunne man godt sige: ramt af
Deres tid. De har set illusioner blive knust og er kommet i
den svare fristelse at tro, at alt er illusioner.
Man kan med rimelighed sammenligne Deres generation
med den første mellemkrigsgeneration. Også den generation
var desillusioneret. Tredivernes digtning er det typiske udtryk
for en desillusionering, der stjal al kraft fra generationen, så
den kun momentvis kunne slå igennem i en Kaj Munks ild
eller en Kjeld Abeils stærke lys. En desillusioneret generation,
der først vågnede op til handling hen mod midsommeren 1943
i et fygende Sanct Hansbål, hvis lys kunne ses over hele den
frie verden.
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Anderledes med Deres generation. Desillusioneringen er dy
bere, for mulighederne er frygteligere, Deres verden er hår
dere, selv om vor danske kultur endnu yder Dem et skrøbeligt
helle, som ungdommen skønner på ved sit enorme stormløb
mod de værdier, der ligger skjult i dansk sprog, dansk historie,
dansk litteratur.
Den store humaniora er blevet et af ungdommens tilflugts
steder for de mange skuffelser i politik og i menneskers fær
den, tilflugten for hykleriet og hældøreriet, tilflugten for
atomalderens apokalyptiske billeder.
Men med tilflugt menes ikke flugt. Det er ikke den ud
døende kulturs flugt ud i det superæstetiske. Det er ikke den
overraffinerede bykultur, men træffer fx. i den alexandrinske
tid, hvor Hellas høje kultur løber ud i et Nildelta af raffine
menter, det er ikke det sene Roms decline and fall, det er ikke
den europæiske middelalders slut, hvor verdens hidtil fineste
og mest præcise åndsliv knuses af en flok hujende barbarer.
Ungdommen søger de regenerative kræfter i den ny huma
nisme, søger i arbejdet og fordybelsen styrke til dagens hård
hed. Der er en særegen søgen det eksistentielle i det humani
stiske, en sien livsindhold ud af det religiøse, det videnskabe
lige, det kunstneriske. Man møder denne stærke tendens i den
katolske realisme, der er så udpræget i intellektuelle kredse,
man mærker det i den vide og almene kristne realisme over
hovedet, kristendommens intense eksistentialbetoning.
Og som ungdommens grundstemning står en dybtborende
kritisk pessimisme, der på afgørende måde bryder med den
lammende vulgærpessimisme fra trediverne og årene lige efter
sidste verdenskrig.
Denne kritiske pessimisme ■—• Sartre har kaldt den „hård
optimisme“ — søger dybtborende at skabe en stærk og ren
handlingsetik. Den nægter at anerkende en personlig pessimi
stisk grundstemning som universelt vilkår for menneskelivet.
Nok ser den med kritisk mistro på tilværelsen; men den
anerkender mennesket som et ansvarligt væsen, der har mulig
hed for at lede sine handlinger, og som har ansvaret for sine
handlinger.
Et sådant stærkt og rent handlende menneske traf De i
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Anouilh's Antigone, og omridsene af et sådant syn på menne
skets vilkår skimter vi i den unge lyrik, tydeligst hos Halfdan
Rasmussen og Ole Wiwel. Sådanne tanker gør Martin A. Han
sen sig til talsmand for i et essay, der har inspireret disse
betragtninger.
Vi håber for Dem — den nye generation, der skal være
med til at forme Danmarks kultur — at De må få evne til at
hæve Dem op fra den lammende vulgærpessimisme, gennem
den kritiske pessimisme, til en hård optimisme med en ren og
stærk handlingsteknik, der kan bære gennem kommende dage,
og vi ønsker, at De må finde støtte i det evangelium, der lød
til menneskene for 1955 år siden.
Per Mogens Hansen.
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Sønderborg 1954.

Kære gamle Elever og Venner!

Idet jeg ønsker jer alle et lykkeligt 1955, vil jeg gerne have
Lov til at rette et Spørgsmål til alle dem af jer, som er Reli
gionslærere, og at bede om et personligt Svar, hvis man selv
har stået overfor Problemet, — sendt til min Adresse: Ring
gade 184 al, Sønderborg.
Det er dels gennem en ivrigt debatterende Studiekreds, som
jeg er blevet Medlem af, dels gennem Ytringer og Breve i An
ledning af mit Snoghøjforedrag „Hvordan læser jeg min
Bibel?“, at Spørgsmålet er kommet ind på mig. Jeg har fået et
overvældende stærkt Indtryk af, at mange Hjem og mange
Lærere er kørt i Stå overfor den Opgave at fortælle Bibel
historie for Børnene, og at meget af Forknytheden overfor
denne Opgave skyldes Indvendinger mod selve de bibelske
Fortællinger: deres Forhold til Naturvidenskaben, deres hi
storiske Pålidelighed, deres Moral eller andet.
Det står for mig som en Sag af overordentlig stor Betyd
ning, om Menigheden nu i vor Tid kan magte den Opgave at
give Børnene noget af det, som Kristen Kold og andre gode
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Fortællere i ældre Tid har givet deres Barne-Elever af Menne
skeforståelse, Gudsforståelse og grundlæggende kristen Børne
lærdom gennem Fortællingens Form, uden at denne bliver til
Æventyr og Uvirkelighed for Modtagerne.
Derfor vilde jeg gerne have mine egne Tanker herom sup
pleret og korrigeret ved så omfattende et Materiale som mu
ligt af andres Erfaringer. Jeg tror helst, jeg må formulere
mine Spørgsmål således:
1. Hvilke Fortællinger volder jer Vanskelighed (både i
Gamle Testamente og i Ny Testamente)? — 2. Hvorfor vol
der disse Fortællinger jer Vanskelighed? — 3. Hvordan har I
prøvet at løse disse Vanskeligheder? (f. Eks. ved at indskyde
den eller den Forklaring, eller ved at udskyde Fortællingen til
et senere Alderstrin, og da hvilken Alder?) — eller hvorfor
har I givet helt op?
Det vil vistnok være praktisk, at Spørgsmålsbesvarerne an
giver, hvilken Bibelhistorie de benytter, hvis de ikke holder
sig til fri Fortælling uden Bog.
Måske vil Stoffet, jeg får fra jer, overvælde mig, så jeg ikke
mægter at samle det; i så Fald må jeg bede om Tilgivelse for
Spild af jeres Tid. Måske afklarer det sig for mig til et eller
to Foredrag. Og så kan vi, om vi lever, drøfte videre.
Godt År!
Jeres Niels Møller.
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Om autoritet og om hjerteforhold
Mens jeg skriver denne artikel, er seminariets III. klasse
spredt ud over landet for at gøre vikartjeneste. Jeg sidder med
en af klassens gamle navnelister foran mig og kan ikke lade
være at sende de unge mennesker en venlig tanke. Jeg kender
dem så godt, synes jeg. Hvert navn siger mig noget. I to-tre
år har jeg udspioneret og mistænkt hver enkelt af dem og
prøvet at lure dem deres svagheder af, uden dog vel helt at
være kommet til klarhed over, hvor store slyngler de i virke
ligheden er. Og de ved vistnok endnu mere om mig. I hvert
fald kender de min måde at camouflere mine følelser på, hvil
ket er heldigt, for så behøver jeg foreløbig ikke at komme
nærmere ind på disse følelser. Men nu indstiller jeg mig altså
så venligt som muligt og søger at følge de unge i tankerne.
Det er en spændende tid for dem. For første gang skal de
arbejde selvstændigt i skolen. Hvordan vil de blive modtaget
af deres elever? Hvordan vil de klare de metodiske og disci
plinære vanskeligheder, de kommer ud for? Nu skal det vise
sig, om de dur til at være lærere. At de på ærlig professionel
vis tjener sig nogle hårdt tiltrængte skillinger, spiller selvfølge
lig også en rolle for dem; men det er ikke hovedsagen. Det er
langt vigtigere for dem, at de magter deres opgave. Sådan
føler de det alle — det ved jeg. Og jeg tager ikke fejl, når
jeg påstår, at det altovervejende spørgsmål bliver dette: Kan
jeg vise den rette autoritet? Det står dem klart, at uden en vis
autoritet er skolearbejdet forgæves.
Ganske vist har de fået ørerne tudet fulde af forsikringer
om, at autoritet er et fuldkommen forældet begreb. Selveste
kirkeminister Bodil Koch har sagt: Væk med al autoritet af
17

skolen! Og i mange interessante og virkelig lærerige bøger,
som de har læst under det pædagogiske studium, siges det
samme, mere eller mindre direkte. Men tør man tro det? Tør
man slippe sig selv løs som lærer — tør man „producere sig
på slap line“? A. S. Neill kan gøre det på „summerhill“, for
han har erfaring og personlighed til det — og øver altså alli
gevel på sin måde en autoritativ indflydelse på sine børn; men
det er ikke enhver givet, og hvorfor har hans teorier, trods
den begejstring, hvormed de tit er blevet modtaget, ikke slået
bedre an — hvorfor har ikke flere helt unge fulgt hans prak
sis?
Det er ikke underligt, at unge seminarieelever, der kan
tænke sig om, gør sig saadanne tanker. De er vant til at være
skeptiske, og det er rimeligt, at de også anvender deres skep
sis over for psykologiske dogmer. Tilmed siger deres sunde
instinkt dem, at der er noget galt i den moderne pædagogiske
nihilisme. Og figura viser, at frihedens træ på godt og ondt
ikke altid bærer de skønneste frugter. Det er synligt for en
hver, som har øjne i hovedet, at den opdragelse, der totalt
har fornægtet autoritetsfølelsen og ladet børnene regere sig
selv eller — som Rich. Gandrup lige har skrevet det i Aarhuus
Stiftstidende — administrere deres egen udvikling, allerede
har skadet vort samfund ubodeligt. Eksempler er overflødige.
Jeg glæder mig kun over, at de vordende lærere er optaget
af at vise den rette autoritet i deres skolearbejde. Vel ved jeg,
at det i begyndelsen i regelen betyder: Kan jeg hævde mig
blandt børnene? Men er der noget særlig slemt i det? Bodil
Koch og hendes svigerinde, psykiateren i Aarhus, og Kragh
Müller og andre nihilister vil vel nok sige fy! og mene, at det
er det værste af alt. Forsåvidt er det ligegyldigt, i hvert fald
m i g ligegyldigt, hvad de siger fra den kant, for de regner
ikke med læreren, som det menneske, han er, behæftet med
sine svagheder og mangler, jfr. hvad jeg spøgefuldt bemær
kede i indledningen til min artikel. De forstår ikke, at en ung
lærer behøver al den hjælp, han kan få også til at afstive sin
holdning og derigennem i virkeligheden opdrage sig selv. Og
hvis hans ønske om autoritet efterhånden, som det oftest er
tilfældet, sigter på noget mere og højere end selvhævdelsen —
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hvis han spørger sig selv: Kan jeg med min personlighed få
indflydelse på disse børn, kan jeg lede dem, så de bruger
deres evner og muligheder til gavn for det samfund, de skal
tjene? — så er autoritetsmodstanderne heller ikke med, for
børn må efter deres opfattelse absolut ikke ledes til at gøre,
hvad der er ret og rigtigt; det skal de selv finde ud af, det er
den fineste og eneste forsvarlige pædagogik! Altså: de skal
regere sig selv.
Ærlig talt: er vi ikke kommet langt nok ud til den side?
Lige så glædeligt det har været for mig år efter år at opleve
de unge seminarieelevers begejstring og oplagthed og spæn
ding, når de skulle begynde at praktisere på egen hånd, lige
så sørgeligt har det været at høre adskillige gamle elevers be
retninger om, hvad de må finde sig i af ulydighed og lige
gyldighed og respektløshed i de store kommuneskolers klasser.
Mange lovende og dygtige unge lærere og lærerinder er blevet
desillusionerede i skolens tjeneste. De sigter ikke mere efter
noget højere mål, måske ikke engang efter a hævde den nød
vendige autoritet for overhovedet at kunne lære børnene no
get: nej, de nøjes med blot at klare sig igennem for at tjene
de hårdt tiltrængte skillinger!
Det er ingen overdrivelse, hvad jeg her skriver. Sådan er
forholdene virkelig mange steder. Det gør mig ondt at tænke
på, hvor mange rige muligheder der er gået tabt både for de
unge (eller ældre) lærere og for børnene, ikke mindst de sidste
naturligvis, og det bare fordi man ansvarsløst og med meget
ringe forståelse af menneskenaturen har hamret det dogme
fast, at barnet ikke skal ledes, men have lov at gøre, hvad det
selv vil. Jeg tør profetere, at en dag før eller senere vil bladet
vende sig. Det må nødvendigvis vende sig, hvis vi skal kunne
holde sammen på vort folk og vor kultur.
Da jeg for 101/2 år siden tiltrådte min stilling som for
stander for Odense seminarium, holdt jeg en tale, hvori jeg
anvendte en lignelse af Søren Kierkegaard. Der var nogle, som
mistydede lignelsen dengang, hvilket jeg i og for sig ikke un
drer mig over, da dens tone og stil er langt stærkere, end hvad
jeg personligt har kunnet svare til. Jeg håber, at alle mine tid
ligere elever vil forstå mig, når jeg nu bruger lignelsen igen.
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Den siger mere om, hvad den sande autoritet betyder, end jeg
kan udtrykke med mine egne ord. Her er den:
— „Der var engang en rigmand. Han lod i udlandet købe i
dyre domme et par aldeles fejlfrie og udmærkede heste, som
han ville have til sin egen fornøjelse og fornøjelsen selv at
køre.
Så gik der vel omtrent et år eller to. Dersom nogen, som
tidligere havde kendt disse heste, nu så ham køre dem, han
ville ikke kunne kende dem. Øjet var blevet mat og døsigt,
deres gang var uden holdning og sluttethed, intet kunne de
tåle, intet udholde, næppe kunne han køre en mil, uden at
han måtte tage ind undervejs, stundom gik de i stå, netop som
som han sad allerbedst og kørte; derhos havde de fået alle
hånde nykker og vaner, og uagtet de naturligvis fik foder i
overflod, skæmmede de sig dag for dag.
Da lod han kongens kusk kalde. Han kørte dem i en må
ned; der var på hele egnen intet par heste, der bar hovedet så
stolt, hvis blik var så fyrigt, hvis holdning var så skøn, intet
par heste, der således kunne holde ud at løbe, om det så var
syv mil i eet træk, uden at der toges ind.
Hvori stak det? Det er let at se: ejeren, der uden at være
kusk gav sig af med at være kusk, han kørte hestene efter
hestenes forstand på, hvad det er at køre; den kongelige kusk
kørte dem efter kuskens forstand på, hvad det er at køre.
Således med os mennesker: her er evner og kræfter nok, —
men kusken mangler.
Engang var det anderledes. Der var engang, da det behagede
guddommen selv, om jeg så tør sige, at være kusk; og han
kørte hestene efter kuskens forstand på, hvad det er at køre.
O, hvad formåede et menneske ikke dengang!“
Kierkegaard bruger dette billede om de første kristne, der
„stolte som de var i ydmyghed for Gud“ løb halvfjerdsinds
tyve år i eet træk uden at komme af selerne. Og han slutter
med følgende markante ord:
„Det var kristendommen, der skulle igennem; de trak den
også igennem, ja, det gjorde de; men de var ogsaa godt kørte,
ja, det var de.“
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Det er ulykken i øjeblikket: Hestene bliver alt for ofte kørt
efter deres egen forstand på, hvad det er at køre. Det er
situationen i vore hjem og vore skoler. Og det er derfor, de
unger skæmmer sig, skønt de får det bedste foder i overflod.
Det er derfor, der bliver tale om disciplinkrise, opdragelses
krise og voksende ungdomskriminalitet. Der savnes tro på
opdragelsens mulighed. Der savnes myndighed og ledelse.
Men der er een ting, jeg må sige til sidst, for at ingen igen
skal misforstå mig:
Hvad er det, der er hemmeligheden ved den kongelige
kusk? Det er ikke dette, at han „kusker“ med sine heste. Tro
ikke det! En god kusk gør ikke sine dyr sky og skræmte,
tværtimod. Han kræver ganske vist lydighed af dem; han
spænder deres evne til det yderste til gavn for dem selv og
giver dem en stolt og skøn rejsning, men dette formår han
kun, fordi der er en indbyrdes forståelse mellem ham og hans
heste — et hjerteforhold. Sådan har en god kusk det
med sine heste, og er det ikke hemmeligheden ved al sand
autoritet og god opdragelse?
Kører vi med for slappe liner, søger vi efter de såkaldte
moderne principper at „frigøre“ de unge til hvad som helst
og lade dem selv bestemme farten, så bliver resultatet, som
Kierkegaard har beskrevet det. Bedre bliver det naturligvis
ikke, hvis vi ville forsøge at tøjle dem efter en gammeldags
preusserdisciplin, for så ville vi ikke opdrage karakteren, men
kun udslette den. Det er der dog vist heller ingen, der tænker
på i vore dage. Den form for autoritær opdragelse behøver
psykologerne ikke at advare os imod.
Men hvor vi bygger et hjerteforhold op, hvor vi kalder på
følelsen eller rettere på kærligheden, den kærlighed, vel at
mærke, som også kender krav og pligt, fordi det er dens væ
sen at lyde og yde — dér opdrager vi aldrig forgæves; dér kan
vi godt give frie tøjler, om det skal være, og hestene vil
strække ud og løbe syv mil i eet træk uden at trættes!
Husker vi det ikke fra vor egen barndom eller ungdom,
hvordan en lærer eller en far eller mor i en lykkelig stund
kunne gribe os om hjerteroden, og vi følte det, som vi kunne
gå gennem ild og vand for dem? Og har vi ikke siden, da vi
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selv stod over for børn eller unge, oplevet dette, at nu var
kontakten der mellem os og dem, nu havde vi dem, eller de
havde os — åh, Gud ske lov, kan noget lykkeligere times os
mennesker! — og der var ikke tale om tvang; af egen vilje
gik de i selerne og trak, som vi aldrig havde tænkt os, de
kunne trække!
Jeg har oplevet noget af dette, også på Odense seminarium,
og det vil jeg aldrig ophøre at sige tak for. Hvor meget jeg
end har kludret i min svaghed, hvor dårlig en kusk jeg end
har været på mange måder, det har jeg at mindes som noget
af det rigeste i mit liv.
Harald Smith.

(^ohkilde dom k« f k «
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Odense-Kolding
En aftenstund først i juni måned for halvandet år siden —
ja, det var vist den aften, der var dimissionsfest på O. S. —■
sad vi et par stykker og sludrede om en annonce i „Folke
skolen“. Stillingen som forstander ved Kolding seminarium
var opslået ledig. Sådan begyndte det. En måned senere forelå
bestyrelsens indstilling, og i slutningen af juli kom ministeriets
godkendelse. Jeg kunne gå i gang — glad fordi nye opgaver
blev mig betroet, og taknemmelig for alt, hvad jeg havde levet
med i og lært på O. S.
At medvirke til opbygningen af en skole med alt, hvad det
indebærer af arbejde, liv og præg, er en ønskeopgave og tillige
en meget alvorlig sag. Det gælder både tilrettelægningen af det
daglige, praktiske arbejde, og måske endnu stærkere, når man
spørger sig selv, om de idealer og værdier, man ønsker, at
eleverne skal møde, virkelig har bærekraft.
Praktiske problemer er der nok af. Endnu har vi ikke egen
bygning, men deler lokaler med gymnasiet, nærmest af hensyn
til faglokaler og samlinger. Ellers er der jo ikke noget slægt
skab mellem de to institutioner. Undervisningen må af samme
årsag ligge om eftermiddagen. Vi starter kl. 14 og går hjem
kl. 20 eller 21. Dette antyder noget ekstraordinært, halvvejs
et aftenseminarium. Det er vi ikke. Kolding seminarium er i
anlæg og udformning et ordinært dagseminarium blot med
forskudt arbejdstid. Vi har to 2. kl., to 1. kl. og en præp. kl.,
i alt 145 elever, og hvis en gammel O. S.‘er ville kigge inden
for, tror jeg, at et og andet i seminarielivet her ville fore
komme velkendt. Julekoncerten har vi lige gennemført for
første gang, ledet af Åge Nielsen (dim. O. S. -43), der sammen
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med to andre lærere blev fast tilknyttet seminariet her fra
august.
Kolding seminarium er en selvejende institution med kom
munen som økonomisk garant. Initiativet til seminariets op
rettelse udgik fra skolefolk, og idéen vandt genklang i by
rådet, som gennem tilskud til seminariets byggefond og studie
fond har skabt basis for seminariets videre udbygning. I besty
relsen finder for tiden overvejelser sted om rejsning af en
selvstændig seminariebygning, og med den gode vilje og inter
esse, der vises for sagen, tror jeg, det vil lykkes.
Godt nytår og mange hilsener.
Carl Clausen.

Seminarieholdet 1930
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Dimittender af 1930
Kære Kammerater.

Forskellige pæne, unge mennesker af denne ædle årgang har
i en ret truende tone betydet mig, at jeg skal vise lidt af min
ungdoms initiativ og tilrettelægge en sammenkomst, ved hvil
ken vi kan mindes de herlige dage i ungdommens vår, hvor vi
i al beskedenhed søgte at blive børn af Minerva og høstede et
godt kammeratskabs frugter.
Naturligvis kunne mange andre gøre det langt bedre —
dette være sagt med min sædvanlige høflighed og beskedenhed
— men på den anden side bør jeg ikke underkende de opfor
drendes forstand og indsigt. Altså, jeg adlyder, og gør det
gerne.
Forberedelser er allerede i gang. I denne måned samles alle
herværende af årgang 1930 til et møde, hvor indkomne for
slag vil blive drøftet og endelig bestemmelse taget. Værst er
det at finde den dag, der passer alle. Forslag er fremme om
søndag den 27. marts, dagen for O. S. elevforenings årsfest,
idet vi nok kunne finde en passende kombination af fælles- og
særfest. Vi vil gerne høre, hvad I synes.
Alle I, der læser dette og har lyst til at være med, vil hjælpe
os her i begivenhedernes centrum ved at meddele os jeres
adresse og ved at agitere for deltagelse i jubilæumsfesten hos
de kammerater, I har stadig forbindelse med.
På et glædeligt gensyn og med venlig hilsen
Odense, den 5. jan. 1955.
Knud Schwaner,
Mads Hansensvej 5, Odense.
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Seminariet 1954
Kære gamle elever!

Når man har fået det job at skulle referere årets begiven
heder på O. S., må man gøre sig klart, at det er et nøgternt,
sagligt referat, der kræves af en, og ikke en subjektiv vurde
ring. Jeg vil gerne slå fast, at jeg principielt er enig i dette, og
undskylde, hvis jeg i det flg. falder for fristelsen til selv at
stikke hovedet frem mere, end tilbørligt er. De må da forstå,
at det er fordi, jeg er personlig engageret i det, der sker.

Og hvad er der da sket på O. S. i 1954? Der er sket ait det,
der plejer at ske, hvad jeg senere skal komme tilbage til, og så
er der sket noget, der sjældent sker: et forstanderskifte på
O. S. Vores gamle forstander Smith har taget sin afsked med
udgangen af skoleåret, og vi har fået en ny forstander, mag.
art. Per Mogens Hansen fra det nye skoleårs begyndelse. Hvor
demokratiske vi end er, og hvor vidt fremskreden nivelle
ringstendensen end er, er der ingen tvivl om, at en forstander
betyder uendelig meget for et seminarium med hensyn til at
lægge linjen og præge ånden; et forstanderskifte hører til de
store begivenheder i et seminariums historie og er en begiven
hed, der ikke kan undgå på den ene eller den anden måde også
at virke på vore følelser. I dette tilfælde oprigtig sorg over
ikke længere at have forst. Smith iblandt os, men samtidig en
dyb taknemlighed for alt, hvad denne mand har givet O. S. og
hver enkelt af os; det vil vi aldrig glemme. Og over for dette
en åben, imødekommende forventning og tillid til vores nye
forst. Hansen, der med så stærke bånd er knyttet til det gamle
seminarium: hvordan står han, hvad vil han?
Seminariet tog afsked med forst. Smith og fru Smith ved
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to lejligheder, først ved børneskolens afslutning den 26. juni
og dernæst ved en festmiddag den 30. juni. Børneskolens af
slutning, der foregik på den sædvanlige festlige måde i gymna
stiksalen, var stærkt præget af afskeden. Forst. Caspersen tol
kede børneskolens tak; han takkede fru Smith for hendes
uforanderlige venlighed, hendes kærlighed til og interesse og
forståelse for børnene. „Deres ve og vel har ligget Dem på
sinde, fru Smith, og vi har hos Dem fundet en evne til ind
leven, som har skabt et trygt tillidsforhold, hvis værdi vi ikke
noksom kan påskønne“. Til forst. Smith sagde hr. Caspersen
bl. a., at han af ham havde lært at være bange for de store
Ord, men på denne dag var der meget at sige tak for, bl. a.
for det eksempel på det milde og forstående sinds magt, som
forst. Smith altid havde givet, hans blik for det positive hos
sine elever og medmennesker og hans evne til at fremelske det.
Det er mennesket i hver enkelt, han kendte og huskede. Han
havde aldrig opdraget i flok, men altid arbejdet med den en
kelte, hvor han gennem samtalens kunst forstod at dreje det
ligegyldige til noget værdifuldt, forstod at give en samtale
virkeligt indhold. „Det er næppe bevidst og villet, hvad De
har gjort og været, forst. Smith, men det er noget, De er nødt
til, et krav i Deres sind, at De skal pege på livets alvor. De
har brugt Dem selv i deres skole og i det folkelige arbejde og
i Deres selvstændige indsats i dansk seminarieliv. Vi vil lære
af Dem at skelne mellem det væsentlige og uvæsentlige. Jeg
husker Deres tale paa Langesø i 1944, hvor De sagde, at ingen,
der vedkender sig dansk kultur, kan sige sig fri for kristen
dommens indflydelse, for de er uløseligt sammenvævede, og
sådan har det også været i Deres pæd. virke. Det siger vi Dem
tak for og for den tillid, De har vist os ved at give os den
forpligtende frihed i arbejdet“. Efter forst. Caspersens tale
overrakte børnene og seminariets elever gaver, og derefter
takkede elevrådets formand Filip Hansen: „De har haft Deres
måde at behandle os på, stilfærdigt og venligt, når vi kom til
Dem. Vi takker for al hjælp, når vi kom til Dem med vore
private vanskeligheder. Tak til mennesket forst. Smith“. Fra
elevforeningen bragte hr. Ovesen hilsen og tak med gavekort:
„Vi har en stor tak at bringe. De har aldrig sagt nej, når vi
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Afsked med forst. Smith og frue

har kaldt. Tak for altid redebon vilje overfor elevforeningen.
De har altid været i første linje ved at forme tiden og præge
mennesker med Deres markante, stilfulde, myndige væsen og
Deres evne til at finde det centrale“. Tilsidst udtrykte forst.
Smith sin og fru Smiths tak for tiden på seminariet: „Jeg kan
en historie om en stor dreng, det er ikke mig selv og dog —.
En dreng skulle ud og prøve livet; der måtte spares op, han
måtte arbejde selv i marken, han glædede sig til at opleve ver
den som et eventyr. I gården stod en ny kuffert, og nu skulle
han have plads. Han blev underlig tilmode, livet var ikke bare
medgang, han så de kendte mennesker, der vinkede efter
ham. Han forstod, at han skyldte dem tak. Da han skulle sige
farvel, sagde far til ham: Hav det nu godt, min dreng, og Gud
være med dig! Han fik tårer i øjnene, men så tænkte han, at
han ville klare sig godt og så komme hjem igen og være til
glæde. — Jeg kan slet ikke sige tak og rigtig forstå det alt
sammen. Tak til jer børn og unge. Tak til Dem alle, fru Han
sen og medarbejdere, for de ti år af mit livs eventyr, jeg fik
lov at opleve her i medgang og modgang. Vi står her som den
store dreng, og der er så mange, vi er taknemlige overfor. Tak
allesammen. Gud være med jer allesammen her paa O. S.“
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Den 30. juni efter optagelsesprøvens afslutning var fru
Henry Hansen værtinde ved en strålende middag paa semina
riet for forstanderparret og lærerkollegiet med damer, hvor
hr. Petersen og hr. Knudsen på en meget smuk måde gav ud
tryk for kollegernes tak til henholdsvis hr. og fru Smith, og
hvor iøvrigt mange andre i aftenens løb havde ordet for at
bringe en personlig tak. Jeg tror, at denne aften både lor forst.
Smith og frue og alle os andre, der var med, vil stå som et
dejligt minde trods den vemod, der fyldte os alle.
Og så skifter billedet; nu er det ikke afskedsord, men vel
komstord, der lyder. Den 16. august begynder det nye skoleår,
og O. S. byder sit nye forstanderpar velkommen. Først talte
forst. Caspersen: „For børnene vil jeg gerne sige velkommen
til forstanderen og fru Betty Hansen — også velkommen til
tre små legekammerater! For mig selv: De har haft en god vej
frem mod denne stilling, og De har mod til at prøve nye veje.
Fru Hansen har bevaret kontinuiteten. Jeg vil lytte efter det,
der vil blive Deres, det, De tror på. Vi ser med forventning
hen til Deres arbejde her. Velkommen!“ Derefter tog fru
Hansen ordet: „Utroligt, at det er 10 år siden, vi bød forst.
Smith velkommen, og vi siger tak for de 10 år. Nu ser vi
fremad med forventning til den kommende tid. Vi glæder os
til, at den nye forstanders gode uddannelse skal komme ele
verne til gode. Vi vil gøre vort til, at vi må få en god tid
sammen“. For lærerne talte hr. Petersen: „Forst. Smith ledede
i 10 år skuden og sagde farvel til skibet i driftsikker stand.
1. august skiftede skolen ledelse, og i går så vi lærere venlig
hed, forståelse og hensyntagen. Det er ikke let at stå for en
institution som O. S. — og ikke let at følge efter forst. Smith.
Det er muligt, at elever og lærere drager sammenligninger.
Men det skal forst. Hansen ikke være bange for; han har sine
velunderbyggede meninger, er en erfaren mand med sin egen
pæd. målsætning og — han er kommet hjem! Han har fra
barn indsuget O. S.s særlige tone. Vi lærere lover godt sam
arbejde; vi kan være trygge og frie i vore arbejdsformer. Til
et dagblad sagde forst. Hansen i sommer: livet er en treklang:
grundtonen er det faglige, tertsen er barneskoleperspektivet,
kvinten er det menneskelige, personlighedsdannende. Jeg vil
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tilføje oktaven: glæden over arbejdet. I den akkord skal vort
seminarieliv rummes. Gid De hver dag må gå glad til arbej
det!“ På elevernes vegne talte Mogens Hansen fra III kl., der
ønskede et godt forhold til forstanderen fra begyndelsen og
håbede at kunne bevise samarbejdsvilje. For elevforeningen
ønskede hr. Ovesen gode dage med liv og lyst, arbejde og re
sultater. „De skal vide, at De ikke må tøve med at komme,
hvis De ønsker hjælp. Især, hvis vi kan være en kontakt mel
lem Dem og de årgange, der ikke kender Dem. Vi tilsiger
Dem et ærligt venskab“. Tilsidst tog så forstander Hansen
selv ordet og fremsatte i en klar og åben tale sit syn på semi
nariets arbejde og problemer. Forst. udtrykte sin glæde og tak
for den velkomst, han havde fået på O. S.; den lyste op midt
i vemoden og spændingen, og forst. fortsatte: „Men jeg vil
også gerne lade tankerne glide tilbage. Med tak i hjertet tæn
ker jeg på forst. Smith, som jeg gerne havde set her i dag,
men som efter eget ønske venter med at være denne skoles
altid velkomne gæst til senere lejligheder. På punkt efter
punkt har jeg mødt kærlig omtanke og nænsom tilrettelæg
ning,, og alt er gjort for at give efterfølgeren en god start.
Seminariet glæder sig til at se sit gamle forstanderpar som gæ
ster. Mine tanker glider længere tilbage — til egne, hvor
minderne er rige, og hvor skoleidealerne til brug i fremmed
jord er hentet, til egne, hvor hjertet har sine rødder“. Efter en
omtale af den nye seminarielovs krav til sem. og den deraf
flg. nødvendige ændring af seminariets status som privat in
stitution, hvorom der snarest ville blive indledt forhandlinger,
fortsatte forst.: „Men jævnsides med disse store ting løber
vort daglige skoleliv, et skoleliv i arbejde og fest. Det er mit
varmeste ønske at kunne bidrage til, at alt det værdifulde og
ofte geniale, der præger denne skoles sociale liv i fest og sam
arbejdsformer, må kunne bevares. Jeg ved, at mine medarbej
dere vil stå sammen med mig i dette ønske.
Vi står også sammen i et krav til jer unge: at I er klar over,
at I deltager i en studieform, der kræver mødepligt. Dette er
det farligste og alvorligste punkt i samlivet på et seminarium,
og jeg henstiller så kraftigt som muligt til jer at hjælpe os på
dette punkt. Jeg mener at have ret til at sige dette så kraftigt
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cand. mag. Inger Møller

på dette tidspunkt og haaber aldrig at have behov at sige det
mere.. . . Det er vores ønske, at det daglige skoleliv her som
sit hovedmål må have det ene sigte: at uddanne Børnelærere.
Vi ønsker at give Dem fag, så meget fag, som vi formår, men
vi ønsker at give det på en sådan måde, at De kan se, at det
kan bruges i Deres kommende gerning. Vi ønsker at give det
således, at vores omskrivning af faget kan danne mønster for
Deres omskrivning af det. Vi ønsker, at hele seminariets un
dervisning må være gennemsyret af denne ånd, der ligger og
skal ligge, som noget uudtalt, og som i musikundervisningen,
i psykologi og pæd. og praktikundervisningen kommer til
udtryk.
Men samtidig ønsker vi noget tredie — som for alle ung
domslærere vil være noget centralt — at være med til at ind
stille Dem, og for at bruge en skala af stadigt mere intensive
ord: indstille Dem, påvirke Dem, forme Dem.
Indirekte — indirekte: under vores fælles høst på fagets
brede marker, under hele vort brogede skoleliv, med sine
morgensmil, med sin travle færden i den lyse dag, under afte
nens glade fester. Dette skal ikke være nogen programtale,
blot en foregriben af, en orientering om enkelte af de ting,
der skal ske i vores fælles fremtid. Det er denne fremtid, der
betyder noget. Det er den, der rummer realiteterne, som
ordene ikke formår at bære. Og for denne fremtid vil jeg
gerne udtale det ene store ønske: måtte O. S. og O. F. S. ved-
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blive at være et godt sted, en god skole, hvor arbejde og glæde
går hånd i hånd.“
For disse to forstandere vil vi ønske alt godt i fremtiden,
for forst. Smith et lykkeligt og roligt otium, for forst. Han
sen en lykkelig og virksom arbejdsdag til gavn for O. S.
Foruden ny forstander har vi også fået nye lærere. Fru Ro
sendal forlod O. S. for at få en stilling i København. . ., vi sav
ner fru Rosendal med hendes stilfærdige og kollegiale væsen,
men ønsker hende lykke til det nye arbejde. Vi byder vel
kommen til tre nye kolleger: hr. organist Johs. Nielsen, der
afløste fru Rosendal, hr. konsulent for særundervisningen i
Odense og Assens amter Kristian Steinow, der har overtaget
psykologiundervisningen, og cand. mag. frk. Inger Møller, der
har skoleembedseksamen i gymnastik, tysk og dansk og skal
fungere i alle sine tre fag.
Hermed kommer jeg så til „det, der plejer at ske“ på O. S.
Vi vil som sædvanlig begynde med arbejdet. III kl. var på
vikarophold febr.—april, II kl. på lejrskole på Vesterdal som
ifjor, III kl. og forsk, sammen med frk. Hansen tur til Ladbyskibet og Svanehavn, IV kl. på skolebesøg i Aasum skole med
lorst. Caspersen, herregårdstur med frk. Hansen, aflagde be
søg i børnehave og externatskole. Og endelig var s-kl. en tur
til København den 19.—22. nov. med forst. og deres klasse
lærer; det blev en meget udbytterig tur med besøg på det kgl.
bibliotek, i teatermuseet og det kgl. teater. Også traditionen
med nogle eftermiddage til aktuelle pæd. spørgsmål blev fort
sat: i septbr. havde vi besøg af forst. Johs. Møller, der levende
og anskueligt fortalte om „det største pæd. eksperiment i
dansk skolehistorie“, undervisningen af værnepligtige med
alle dens særlige problemer; i nov. fik vi på en meget klar
måde forelagt de forsk, synspunkter i debatten om enheds
skolen, fremført af henholdsvis hr. Thierlein som repr. for
eksamensskolens syn, hr. S. B. Andersen for enhedsskolen og
hr. Ovesen for et midterstandpunkt.
I forbindelse med seminariets arbejde plejer jeg at nævne
dimissionsfesterne og børneskolens forældremøde. Ved for
skoleseminariets dimissionsfest den 24. marts gav forst. Smith
først i causerende form udtryk for de tanker og følelser, der
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fylder den unge forskolelærerinde overfor arbejdet med bør
nene, tanker, der samledes i dette ønske: måtte jeg nu komme
til at betyde noget for dem, bringe dem glæde! Derefter frem
hævede forst. de egenskaber, en lærer må have: sundhed, pæd.
rådsnarhed, ro og besindighed, intelligens, kombinerende fan
tasi, vilje og hukommelse, og ikke mindst skal følelseslivet
være rigt og varieret. Og talen mundede ud i ønsket om, at de
unge lærerinder måtte være fyldte af den eros, Platon taler
om, den pæd. eros, der betyder, at vi vil dele med andre
mennesker, åndeligt skabe noget i dem. „Denne eros er som
en gudgiven gave; jeg håber, De må få meget af den i Deres
arbejde.“
Ved dimissionsfesten for IV kl. den 29. maj holdt forst.
Smith så sin sidste dimissionstale, der ikke kunne undgå at
virke stærkt på os alle, der vidste, at her talte denne mand for
sidste gang til unge dimittender, uden at forst. selv på nogen
måde lod sig mærke med det. Efter en skildring af en for
standers særlige muligheder for personlig kontakt med de
unge på kontoret citerede forst. først S. Kierkegårds ord:
„Hvis nogen hele livet igennem bevarede ungdommens tan
ker, ja, da fuldkommede han den gode gerning“, og fortsatte:
„Ældre lærere siger undertiden med et suk: vor tids lærerugdom føler intet kald! Jeg tror ikke, det er rigtigt. Det er
snarere sådan, at de unge ikke gør sig det klart og i hvert fald
absolut ikke bryder sig om at skilte med det. Men et kald er
der alligevel. Man vil noget, når man vælger lærergerningen.
Tit har det, man vil, front mod det hævdvundne og finder et
negativt udtryk: jeg vil frem for alt ikke leve og virke, som
jeg ser den eller den gøre det — jeg vil noget andet og noget
nyt!.... Men ungdommens tanker vil ikke ga på akkord.
Trods alle de personlige nederlag, man lider som ung, består
der en renfærdighed i tankegangen eller i intensionen: ligesom
min forlovelse, mit ægteskab, mit hjemliv skal også min ger
ning være præget af denne renfærdighed i motiver og hand
ling. . . . Vil man udlægge Kierkegaards udtryk religiøst, så
kan man nok forstå, hvad han mener, når han holder på, at
ungdommen i sine anelser bedre hører skaberens kald end de
ældre. „Ungdommen tænker naturligst, for den hører Guds
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røst. ... Når man bliver ældre, da er der langt til himlen, og
larmen på jorden gør let, at man ikke savner den. Men for
ungdommen kom Gud straks herned.... Midt i glæden og
sorgen hører den Guds røst, der kalder“. Tænk over det, en
ten De mener, De er religiøs eller ej: når idealet melder sig
med sine krav til Dem i de unge år, så er det Gud, der kalder;
så er der tale om et kald“. Og så sluttede forst. med en stærk,
personlig præget appel til de unge om at bevare ungdom
mens tanker livet igennem: „Der må i vort liv ikke sættes
noget grænseskel for ungdommens higen og stræben, dens
irrationelle krav om renhed. Vi skal føre vor ungdom med os.
Ungdommens ånd skal følge os op gennem årene. Den skal
være som en streng i vort sind, der klinger igennem, så længe
vi lever. ... Det evigt unge i sjælen, det er dette, der hindrer
os i åndelig forkalkning og sløvhed og ligegyldighed. Det
kommer an på, om vi bevarer evnen til at høre kaldet, Guds
kald, Guds stemme i vort indre“.
Ved børneskolens forældremøde den 23. nov. talte forst.
Caspersen i år om „Formaninger“. Forst. begyndte med at af
grænse begrebet overfor mulige misforståelser og redegjorde
derefter for sit eget syn på formaninger: Det er grundforhol
det mellem formaneren og den formanede, der er det afgø
rende; de to må have tillid til hinanden, holde af hinanden,
ellers bliver formaningen kold og uægte. Det positive er det,
at vi vil advare børnene for at skåne dem. Er børnene nået
til at opfatte livet som en række af valg, kan vi hjælpe dem.
„Det eneste man ikke kan arve, er erfaringerne“, men alligevel
vil vi gerne skåne børnene for de dårlige erfaringer. Forma
ningen giver den livsvisdom, vi ikke selv kunne udlede af
erfaringen. Derfor er formaningen naturlig mellem forældre
og børn, for der er grundforholdet i orden, men det er også
forpligtende for forældrene. Forst. mindede her om Anton
Nielsens „Hyrdedrengen“, hvor vi møder alt det positive, den
kærlige formaning, der gives, når drengen har brug for den:
„Vær lige så flink som du har været herhjemme!“ Det er en
formaning, der har noget at bygge på, det er noget, der er
levet frem. Her ender dette opdragelsesspørgsmål også hos op
drageren, som det altid bør gøre. Efter foredraget spillede
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Øverst: „Et drømmespil“. - I midten: „Soldaterløjer“
Nederst til venstre: „Cirkus“. Til højre: „Prinsessen på ærten“
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4 kl. en lille komedie „Modens magt““, skrevet og instrueret
af hr. Caspersen; det var morsomt at se, hvor børnene udfol
dede sig.
Som vi plejer på O. S., har vi også i år haft en række åbne
huse. Det begyndte med elevernes aften den 6. febr., hvor der
blev vist flere fornøjelige indfald. Den 28. aug. var der ud
flugtsdiskussionen, der denne gang formede sig lidt anderledes,
idet aftenen indledtes med, at elever fra s-kl. spillede ekstem
poralkomedie for os om flg. emner: klassekamp, rejseselskab
og boligmangel; de gjorde det udmærket. Idéen var forst.
Hansens, der i det hele taget har stor interesse for det drama
tiske. Som forst. har udtrykt det i et interview: „Jeg er umå
delig interesseret i dramatik, fordi den har evne til at samle.
Det er teamarbejde og fællesliv og vænner de unge til at del
tage i det fællesliv, der leves i en skoles lille samfund.... For
mig er dette dramatiske islæt noget meget væsentligt, fordi det
kalder de unge ud af krogene og ind i tingenes centrum og bi
drager til at gøre de mange enkeltindivider til en enhed og en
helhed“. Den 25. sept. talte seminarielærer Egebæk til os om
kunst og anskueliggjorde det sagte med en række glimrende
lysbilleder. Den 13. nov. fortalte skoledirektør Gregersen
erindringer fra sit eget skolevirke og gik stærkt ind for at
drage børnene md i det daglige arbejde på skolen ved præ
fektsystemet. Bagefter spillede s-kl. uddrag af Garcia Lorcas
„Blodbryllup“. I en klasse for sig var det foredrag, Martin A.
Hansen holdt for os den 17. nov. Jeg må nøjes med at sige, at
her mødte vi digteren og forfatteren Martin A. Hansen i et
indholdsmættet og stærkt personligt foredrag om lyrik og
prosa; vi fik et uforglemmeligt kik ind i en digters værksted.
Seminariets fester var som sædvanlig præget af liv og op
lagthed. Den 26. febr. havde vi fastelavsfesten, hvor der i år
var særlig mange masker, og hvor forskolen underholdt bør
nene med „Prinsessen på ærten“ og IV kl. med „Cirkus“.
Næste dag blev der tre glade kattekonger. Den 16. okt. den
store efterårsfest, hvor III kl. denne gang under forstander
Hansens instruktion opførte „Et drømmespil“ af Strindberg.
Det var en stor opgave. For stor? Nej. Som en avis skrev:
„Man gav ikke alene spillet, man meddelte en oplevelse“.
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Gennem en fortrinlig og inciterende instruktion lykkedes det
III kl. at levendegøre et kunstværk for os, så vi altid vil huske
det. Det blev en stor aften. Da det ikke rigtig var noget for
børnene, spillede s-kl. den 9. okt. „Soldaterløjer“ under hr.
Caspersens instruktion til stor glæde for børneskolen. Den 22.
dec. kom så vores dejlige julefest med alt, hvad der hører
dertil: julekoncert, juletale og julebal. Også i år kunne vi
glæde os over en smuk koncert med hr. Petersen som dirigent;
må jeg især fremhæve Buxtehude: „Eders hele værk“. Udde
lingen af legatportioner å 200 kr. ved generalprøven fortsatte
i år til glæde for 5 flinke elever.
Udflugterne blev også gennemført efter programmet.
Børneskolens til Nyborg i dejligt vejr den 12. juni, lærernes
den 19. juni over Hjemstavnsgaarden til Haarby og Semina
riets den 4. sept. til Skamlingsb anken; på hjemturen så vi
Koldinghus, og eftermiddagen og aftenen tilbragte vi på Kongebrogaarden. Ved Kaffebordet talte forst. Hansen om klar
hed og dunkelhed i digtningen på baggrund af en artikel af
Paul la Cour i Vindrosen.
Til slut burde jeg vel nævne det sportsstævne, der fandt
sted her den 18. sept. med kampe mellem Skaarup, Ollerup og
Kolding og Odense, og hvor om aftenen s-kl. spillede uddrag
af Annouilhs „Antigone“.
Så er da denne kavalkade til ende. Og lad den da ende der,
hvor den også endte ifjor. Den 29. jan. fremsatte undervis
ningsministeren forslag til ny seminarielov i folketinget, og
den 21. maj blev loven vedtaget med forsk, ændringer. Som
forst. Hansen sagde det i sin tale den 16. aug.: „Fra næste
sommer skal alle klasser, der optages, arbejde efter den nye
lov, og mange arbejdstimer ligger forude for lærerrådet med
at tilpasse vores skole til det nye. Det er en stor og rig op
gave“. Ja, vi har allerede haft mange arbejdstimer i lærerrådet
og får mange flere, men trods betænkeligheder ved forsk, i
loven går vi positivt ind under det nye og vil gøre vort til,
at det skal blive til gavn for dansk læreruddannelse.
Venlig hilsen
Holger Melson.

38

Bestyrelsen
Bestyrelsen har følgende sammensætning:
Aage Ovesen, formand, Enghavevej 15', Odense. Tlf. 9450.
Inger Hauge Sejr, Hannerupgaardsvej 42, Odense. Tlf. 6995.
Damgaard Petersen, Ringe. Tlf. 543.
Poul Løndal-Nielsen,, kasserer, Engelshøjgade 10,
Sønderborg.
5. Frk. Bøgehave Hansen, Aasum, Odense.
6. Axel E. Nielsen, Viborg.
7. Allred Thierlein, Set. Knudsgade 9, Odense. Tlf. 5740.
1.
2.
3.
4.

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.
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for Odense Seminariums Elevforening 1954

INDTÆGT
Beholdning fra 1953 ........................................
Renter
............................................................
Medlemsbidrag ................................................
Legatkonto ...................
Refundering af portoudlæg .............................
Ialt ....

UDGIFT
Porto til udsendelse af årsskriftet.....................
600 kuverter........................................................
Trykning af årsskriftet ....................................
100 særtryk af foreningens love .....................
Kassererens og formandens portoudlæg .........
Trykning af brevkort ang. aflysning.................
Porto til forsendelse af samme.........................
Opmærksomheder ............................................
Gebyrer ...........................................................
50 postindkasseringer........................................
25 girokuverter ................................................
Porto til udsendelse af postindkasseringer..........
Studielegater: 5 portioner å 200 kr....................
Kasserer- og sekretærløn.....................................
Beholdning pr. 22. dec. 1954 .............................
Ialt ....

319,93
7,53
2247,00
1052,80
146,00

kr.
-

3773,26 kr.
96,00
50,70
1988,23
24,00
13,27
66,00
61,44
60,00
2,97
1,50
3,00
186,50
1000,00
125,00
94,65

kr.
-

3773,26 kr.

Sønderborg, den 22. dec. 1954.

Poul Løndal-Nteisen.
Regnskabet for året 1954 er af os gennemgået og fundet i
orden. Kassebeholdningen var til stede på anført måde.
Odense, den 30. dec. 1954.

Henning B. Andersen.

40

Georg Knudsen.

Meddelelse fra kassereren
Medlemstallet er pr. 1. dec. 1954 829. Vi har i det forløbne
år — foruden regulære udmeldelser — taget afsked med 20
medlemmer, som er blevet slettet på grund af kontingent
restance, men da vi denne gang har nyindmeldelser fra 2 hold
dimittender, kan vi alligevel notere fremgang i medlemstallet.
Medens indtægterne ligger på samme niveau som ifjor, er
udgifterne — bl. a. som følge af større trykkeriudgifter —
desværre vokset så meget, at status fremviser en noget mindre
beholdning i år. At vi overhovedet endnu har en positiv ba
lance, skyldes de ekstrakontingenter, som foreningen bliver
betænkt med. Legatkontoen ligger så nogenlunde uforandret,
takket være de mange bidrag, som kommer til denne konto.
Små og store imellem hinanden. — Foreningen har f. eks. fra
en forskolelærerinde i de sidste 7 år modtaget 700 kr. til
denne konto — foruden 28 kr. i ekstrakontingent.
Jeg takker de mange, som fulgte min henstilling fra ifjor
om at opgive årgang paa indbetalingskortet. Det letter arbej
det meget.
Kontingentet er uforandret 3 kr. — mindst!
Venlig hilsen

Poul Løndal-Nielsen.
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Nye medlemmer
Marts 1954.
Andersen, Betty Raymond, Rødegårdsvej 134, Odense.
Carlsen, Elsa, Præstebakken 16, Virum.
Dahl, Bodil, Mindeallé 24, Korsør.
Degn, Birgit, Bessel, Samsø.
Drud, Inga, Helnæs.
Hansen, Helga, Brændskov skole, pr. Gudbjerg.
Jensen, Grethe, Hundtofte, Stenstrup.
Jensen, Inga, Nimtofte skole, Nimtofte.
Jensen, Inger, Sognevej, Ølsemagle, Køge.
Jensen, Karen, Grønnegade, Vamdrup.
Jensen, Marie, Gribstrup, pr. Klovborg.
Langholm, Inge, „Ejershåb““, Frørup.
Larsen, Inger, Røsby skole, pr. Kalundborg.
Larsen, Kirsten, Brylle, pr. Knarreborg.
Larsen, Magda, Nørreallé 29, Strib.
Lundgaard, Herdis, Østergaardsallé 11, Fruens Bøge.
Nielsen, Kirstine, Slæbækgaard, Kirkeby.
Olsen, Anna Lis, Bagiterp skole, Hjørring.
Olsen, Inge, „Hyldedal“, Rødding.
Pedersen, Elly, Glæsborg skole, Glæsborg.
Pedersen, Ragnhild, Næsbjerg skole, Næsbjerg.
Petersen, Anna, Kærum skole, Ebberup.
Pors, Karen, Søvej 17, Birkerød.
Poulsen, Rigmor, Brugsforeningen, Haubjerg.
Sandhus, Ellen, Lumby skole, pr. Lumby.
Schjødt, Herdis, Dagstrup skole, pr. Mørke'.
Sørensen, Karen Klejs, Fillerup skole, pr. Odder.
Troelsen, Signe, Rask Mølle.
Seminarielærerinde, frk. Inger Bay Kristensen, Drewsensvej 21, Odense.
Frk. Anna Hansen, Hessum, pr. Otterup (årg. 1916).
Juni 1954.

Andersen, Erik Egeskov, Skibhusvej 419, Odense.
Andersen, Poul E., Hasmark 0, Otterup.
Axelgaard, Tove, Tvinde, pr. Rynkeby.
Buk, Else, Westermannsvej 9, Odense.
Erichsen, Frederik J., Grøftebjerg, Bred.
Gloth, Inger, Dybdevej 2 a, Odense.
Hansen, Grethe Gjeraae, Trælasten, Kværndrup.
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Hansen, Gunner, Holemarken, Uggerslev.
Hundahl, Poul, pr. Nymark.
Jacobsen, Mogens, Dronningensgade 20 st., Odense.
Jansson, Flemming, Refsvindinge,
Jensen, Annette Linde, Fredericiavej 75, Vejle.
Jensen, Inga, Cederfeldsvej 20 II, Odense.
Jensen, Rita, Baumgaritensvej 59, Odense.
Jørgensen, Finn Hillerup, Kystvej 5, Nyborg.
Jørgensen, Jørgen Vedby, Kancellivej 37, Odense.
Kofod-Jensen, Aase, Adelgade 141, Odense.
Larsen, Elise, Bredgade 12, Otterup.
Mogensen, Per, Stolbergsvej 6, Odense.
Mortensen, Gerda, Magleby skole, Langeland.
Nielsen, Keld, Chr. Lundsvej 115, Nyborg.
Nørgaard, Kirsten, Ullerslev postkontor, Fyn.
Odbjerg, Grethe, Kauslunde skole, Kauslunde.
Pedersen, Anders, Tranekær skole, Tranekær.
Patersen, Karen Meidal, Bøgegaard, Søndersø.
Rasmussen, Hans Jørgen, Fengersvej 14 I, Odense.
Sørensen, Gerda Jessen, Nyborgvej 16, Langeskov.
Thrane-Rasmussen, V., Ærøgade 46, Odense.
Vosegaard, Birgit, Husby, pr. Ejby st.
Wilstrup, Gudrun, Kystvej 20, Nyborg.
Ostergaard, Else, Nr. Jernløse, pr. Regstrup.
Ostergaard, Johannes, Helenevej 2, Odense.
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