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Vor forening

Søndag den 27. marts fik foreningen gennemført den sam
menkomst, som måtte aflyses i 1954. Tilslutningen var no
genlunde god og havde vel været bedre, om bestyrelsen ved 
fastlæggelsen af dagen havde været opmærksom på, at 
27. marts var. årets store konfirmationssøndag. Desværre 
måtte det holde adskillige borte, hvilket vi er kede af. Nu 
må det vel lykkes os at finde den helt rigtige dag i 1958!

Årets jubilarer havde fået den knagende gode idé at slå 
deres fest sammen med foreningssammenkomsten. Det var 
et festligt islæt i dagen, som vi var meget taknemmelige for. 
Gid det må danne skole — eller tradition skal vi vel sige 
på dette sted.

Og så forløb dagen i øvrigt efter de vante former. Under
tegnede var — også på grund af konfirmation — forhindret 
i at være tilstede om morgenen, hvorfor Thierlein bød vel
kommen til sammenkomsten. Ordførerne var de to semina
rieforstandere Hansen og Smith, nævnt i den rækkefølge, 
hvori de talte. Fru Hansen havde sørget for det dejligste fro
kostbord, og frokosten blev iøvrigt en hel lille fest for sig 
takket være de mange gode og muntre taler. Det er først og 
fremmest jubilæumsholdet, der skal have æren og takken 
for det.

Som noget nyt var der ikke sørget for middagsbord, men 
man kunne finde sammen efter ønske, se på byen eller 
besøge hinanden privat. Om aftenen mødtes vi så igen til 
underholdningen, der besørgedes af nogle af seminariets 
elever. Der spilledes ekstemporalkomedie, fremragende dyg
tigt, og for de fleste af os ganske nyt og interessant.



Med fru Hansens kaffebord sluttede festen.
Atter i år har vi kunnet uddele 6 portioner å 200 kr. som 

legater til seminariets elever. Igen bringer vi en hjertelig 
tak til de mange, der bliver ved at støtte denne konto så 
godt. Det er gode beløb af små lærerlønninger, der så vist 
har adresse mange andre steder hen, vi her kan uddele, og 
det bliver påskønnet. Vær vis på det.

Større begivenheder for elevforeningen har ellers ikke 
fundet sted i dette år, hvorfor min lille beretning passende 
kan slutte her. Referat af generalforsamlingen findes andet 
sted i årsskriftet.

Aage Ovesen.
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Redaktørens bemærkninger

Årsskriftet er — som De vil finde — præget af støtterne: 
Forstanderens juletale er i år samtidig dimissionstale til den 
studenterklasse, der forlod seminariet samme dag. Så er der 
en hilsen fra forstander Schmidt til de klasser, han gennem 
en årrække kom til at stå nær.

Dr. phil. Niels Møller sender os el foredrag om den nye 
salmebog. Det er ikke mindst dr. Møllers artikler, der har 
gjort, at både Grundtvig-biblioteket i Vartov og Statens pæ
dagogiske Studiesamling har ønsket at få tilsendt årsskriftet 
for en årrække. Vi manglede forøvrigt dertil en del af 
numrene før 1940, så hvis nogen af medlemmerne har for
bindelse til studiesamlingen og har eksemplarer liggende, er 
de velkomne.

Skoledirektør Bernhard Hansen giver os et indblik i Syd
slesvigs skoleliv under øjeblikkets betingelser. Det er noget, 
vi bør følge med et åbent sind — og undertiden med en 
åben pung.

Seminariet er at få sit eget blad, og nutids elever ønsker 
gerne deres forgængere som abonnenter. De vil finde en 
henvendelse om det.

For at vende tilbage til årsskriftet: Dette nummer er for 
så vidt et ønskenummer for redaktøren. Mine henvendelser 
til gamle og nye O. S.’er har ikke blot mødt velvilje, men 
også handling. Lund har tegnet; tidligere elever har skrevet 
og på seminariet er den nye generation rykket frem med 
frøken Møller, der har skildret seminarieåret.

Men. Jeg er bange for, at jeg har overskredet budgettet. 
Hvis ikke en del medlemmer benytter den ventil, som det 
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frivillige kontingent giver, og f. eks. sender 4 kr. eller mere, 
så vil det knibe at holde trit med bogtrykpriserne. — Tænk 
på, hvad De iøvrigt får for 3 kr. i en boghandel. Men skriv 
det under kontingent, for overskydende beløb uden særlig 
betegnelse går til legatfonden, som også har god brug for 
penge til det stigende antal klasser på seminariet.

Godt nytår.
A. Thierlein.

P. S. Vort forsidebillede er nu historie, idet en byplansændring 
har medført vandtårnets nedrivning.

G<xml© huse («,. StabuO tTolkicn v.
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Mindeord

Fru Marie Blichfeld årg. 1916
Tiden går, og vi går med. Det var fru Blichfeldts sidste 

ord i den snart 40 årige vandrebog fra 1916, og i denne 
viser hun sin store trofasthed og kærlighed til en af vore 
kammerater, dei’ føler sig forurettet, idet hun siger: »Vi vil 
tro dig«. Så er fru Blichfeldt gået bort derovre i Stenlille 
hos sin datter og svigersøn og de små, men hun efterlod 
også billederne af sine dejlige børnebørn, og i dem lever 
hun. Vi har mistet en god kammerat med rige evner, og vi 
beundrede hende. Hun tabte ikke modet men tog fat efter 
at være blevet ene med sine 2 børn, og selv da hun mistede 
sin lille dreng, kunne hun fortsætte med stor nøjsomhed 
og endda smile.

Vi siger tak for hende!
Egens skole, Rønde, 21. januar 1956.

Anna Pedersen.

Overlærer Ellegaard Hansen
ansat ved Københavns kommune — dimitteret fra O.S. 1925 
— er afgået ved døden.

Da budskabet kom, føltes det smerteligt af alle, som 
kendte ham, for han var et sjældent fint menneske udstyret 
med rige evner.

Han var udlært som kurvemager, inden han kom på se- 
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minariet, hvor han med sin modne livsindstilling, sine over
legne evner og sit lyse lune blev klassens naturlige midt
punkt og den ældre ven, som mange søgte til, når der træng
tes til råd og vejledning — også i livets alvorlige spørgsmål.

Den danske skole har mistet en af sine bedste lærere og 
hans kammerater en virkelig god kammerat og ven.

Æret være hans minde.
P. K.
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Dimissionstak december 19)9

For første og rimeligvis også for eneste gang i denne sko
les lange og begivenhedsrige historie dimitterer vi et hold 
unge lærerinder og lærere ved vores julefest. De to største 
begivenheder i vort seminariums festår falder således sam
men og stiller store krav til os, der skal sige farvel til en flok 
unge, der har betroet os deres uddannelse, og som samtidig 
skal fejre vort festårs største og rigeste fest: julefesten. På 
en gang et festligt og harmonisk »farvel« og et feststrålende 
»glædelig jul!«

Skolen her har i det forløbne halvår været Danmarks, ja 
uden tvivl vel Europas mest indviklede læreruddannelsesin
stitution, hvor vi foruden vores børneskole har haft seks for
skellige uddannelsesformer, løbende sammen: den gamle og 
den nye normaluddannelse; det gamle forskoleseminarium 
og det nye småbørnslærerindeseminarium; den nye treårige 
studenteruddannelse og så jer dimittender efter den 2V2 
årige studenteruddannelse.

Let har det ikke været, og tak skylder vi alle, der har 
hjulpet til gennem disse svære måneder.

Men i dag er det ikke os, men jer — vore 27 dimittender, 
der i aften foretager det sidste lille skridt fra seminarieele
ver til unge lærere. Seminariet har jer således i tale samlet 
for sidste gang. I morgen tidlig spredes 1 for alle vinde: 
først hjem til jul, og derefter i bred vifte ud over hele det 
lærerhungrende Danmark: Bornholm, København, Midtsjæl- 
land, Fyn, Sønderjylland, Nørrejylland, Sydslesvig, og jeg 
ved, at nogen af jer drømmer jer endnu længere bort.

Midt i det emotionelle brus, som en sådan bortsendelse er, 
med sine tanker tilbage og sine tanker fremad, skal der lyde 
nogle ønsker for Dem, der nu helt selv tager Deres livs tøjler 
i egne hænder.
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Mit første og største ønske er, at det valg af livsgerning, 
De har truffet, må vise sig at være rigtigt. Det er et uende
lig svært og krævende job at være lærer. Min erfaring er 
ikke så stor, al jeg tør sige: intet er sværere; men jeg tror 
det personlig.

Det svære er nal urligvis ikke selve det undervisningsmæs
sige, det metodiske og didaktiske. Det er heller ikke det rent 
faglige; men det er det menneskelige, det personlige, der er 
så svært. Det er disse menneskelige krav, der må ligge over 
os skolefolk dag efter dag, time efter time, det er disse men
neskelige krav, der belaster. Dette står mig efterhånden 
ganske klart.

Lige i starten vil De sikkert føle, at kravene kommer til 
Dem udefra. De vil som alle os andre, der er begyndt som 
unge lærere, føle tilpasningen til nye skolers livsformer og 
til børnenes brogede verden som noget svært, som livet 
kræver af os, og former det sig således for Dem, at De kom
mer til al starte som omvandrende vikarer, bliver Deres vil
kår meget svære, og her tror jeg næsten, at jeg kan sige: 
sværere end for nogen andre unge i nogen andre erhverv.

Men meget snart vil billedet ændre sig for Dem, og kra
vene, som De i starten følte som noget, der kom til Dem 
udefra, vil nu vise sig især at komme indefra, fra Deres 
egen etiske vilje. Kravene udefra skrumper ind og bliver 
noget mindre betydeligt. Kravene indefra vokser og bliver 
det afgørende. Når det sker, når De ængsteligt (sådan kan 
man vist godt sige i et Kierkegaardsår,) når De ængsteligt 
lytter til disse krav og sammenligner dem med, hvad De selv 
er og kan yde, så er De på vej til at blive en rigtig lærer.

Kravene indefra vil naturligvis for en væsentlig del rette 
sig mod udvidelse af Deres kundskaber og viden. Jeg skal 
citere, hvad Francis Bacon om ved år 1600 siger om stu
dier:

Studier skænker glæde, skønhed og kraft. Glæde i studerekam
merets ensomhed, skønhed i tankens udtryk, kraft i problemernes 
vurdering og løsning; thi nok kan erfarne mænd udføre og måske 
også dømme om enkeltheder, een for een, men de almindelige 
synspunkter, teorier, overblikket over helheden, kræver studerte 
folk. For megen tid brugt til studier er dovenskab, for megen 
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.studerekammerpynt i talen er skaberi, og bygger man sit skøn på 
bøger alene, er man en pedant. Studier fuldkommengør naturen og 
vinder selv fuldkommenhed gennem erfaringen; thi vildtvoksende 
evner er som vilde planter, de må podes gennem studier, mens på 
den anden side studier giver for abstrakte retningslinier uden er
faringens korrektiv. Den snu ringeagter studier, den enfoldige be
undrer dem, den kloge benytter dem, thi de belærer ikke om deres 
egen brug. Hertil udkræves en visdom udenfor og over dem, som 
kun erfaring skænker. Læs ikke for at kværulere og sige imod, 
ej heller for at tro og sluge alt, ikke for at kunne tale med, men 
for at kunne forstå og dømme ret. Nogle bøger smager man på, 
andre sluger man, og ganske få tygger man grundigt og fordøjet; 
det vil sige, der er bøger, hvis studium man så at sige kan dele
gere til andre, og selv nøjes med et resumé; men det gælder kun 
ringere bøger om uvigtige emner; thi ellers er destillerede bøger 
som destilleret vand, flovt i smagen. Læsning gør åndfuld, sam
tale slagfærdig, nedskrivning nøjagtig. Derfor, skriver man lidet, 
må man være født slagfærdig, og læser man lidet, har man kløgt 
behov, hvis man vil synes at vide, hvor man intet ved. Historie 
gør viis, poeterne åndfulde, matematiken skarpsindig, naturviden
skaben grundig, moralfilosofien dybsindig, logik og retorik for
faren i diskussion.

Men kravene vil ikke alene rette sig mod udvidelse af 
Deres kundskaber og viden. De vil rette sig mod alle sider af 
Deres personlighed, for det er således, at alle sider af per
sonligheden er impliceret i lærerens store og mærkelige ger
ning.

Gerningen har brug for begavede mennesker, gerningen 
har brug for flittige mennesker, gerningen har brug for or
dentlige mennesker, gerningen har brug for omhyggelige 
mennesker, gerningen har brug for fantasirige og kunstne
risk begavede mennesker, gerningen har brug for ydmyge 
mennesker, gerningen har brug for myndige mennesker, 
geningen har brug for nænsomme mennesker.

Gerningen har brug for begavede, flittige, ordentlige, om
hyggelige, fantasirige, kunstnerisk begavede, ydmyge, myn
dige, nænsomme mennesker.

Alle disse egenskaber slår sammen og danner en akkord: 
et menneske, en lærer, der kan bruges. Men det mærkelige 
er, at hvis han er således, som disse adjektiver udviser, vil 
han selv netop ikke mene, at han slår til. Den virkelig dyg
tige lærer vil altid stadig og stadig overveje, om det, han 
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gør, og det, han er, nu er godt nok, nu slår til. Hans arbejde 
indadtil vil blive en stadig selvprøvelse, og først da mener 
jeg, at han er på vej til at blive en rigtig og værdifuld læ
rertype.

Gennem denne stadige selvprøvelse vil den rigtige lærer 
nå frem til noget, han vil, noget, han selv helt går ind for, 
og som han kan ønske at give videre til sine børn. Gennem 
hele samværstonen i faglighed og fest får han mulighed for 
det, der med et risikabelt ord hedder at øve indflydelse, at 
påvirke. Hermed mener jeg for alt i verden ikke, at eleverne 
skal formes efter lærerens personlighed som mønster.

Man må aldrig glemme, at forholdet mellem lærer og 
børn primært er et nøgternt forhold, og at al for megen 
følelsesmæssig toning er en fejl, omend en henrivende fejl. 
Mødet mellem lærer og børn er et samfundsanliggende, et af 
samfundet arrangeret møde mellem den kundskabsgivende 
og den kundskabsmodtagende part.

Principielt må man give afdøde professor Victor Kuhr ret 
i, at eleverne for lærerens indstilling primært må vurderes 
kollektivt; først i sekundær instans individuelt. Hertil svarer 
jo også, at læreren for eleverne primært er indbegrebet af, 
hvad han har at bringe. Hans individuelle manifestationer 
eller personlige forhold kan ikke have krav på elevernes in
teresse og forståelse.

Men det, som læreren kan have at bringe sine elever, kan 
meget vel også være af menneskelig art. Læreren har jo i 
kraft af hele den pædagogiske situation muligheden for at 
være den, der former samværstonen. Han har muligheden 
for at fremme de menneskelige ting, han sætter højest, i 
samlivet med sine elever.

Disse menneskelige ting kan læreren nænsomt føre frem, 
ikke gennem taler og formaninger, men igennem samarbej
dets ånd og samlivets tone i skolestuen, gennem praksis.

Pædagogisk formning og udvikling er nemlig efter min 
mening sublimeret praksis. Det er den konkrete handlings 
skjulte filosofi. Det er det kategoriske imperativ: Du skal 
ville handle således, at din handling til enhver tid kan tjene 
som mønster for handling i lignende situationer.
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Hvor er vi små over for disse krav, og hvor er det svært 
at være lærer.

Jeg ved med fuld sikkerhed, at vi nu er nået lil det punkt, 
hvor de hurtigste hoveder i forsamlingen her vil tænke: di- 
missionstalelyrik, og tvunget af disse hurtige hoveder skal 
jeg svinge mig ned i realiteternes verden, krybe ud af bu
sken, som man vist siger, og fortælle, hvad det efter min me
ning er for ting, der skal fremmes gennem det daglige skole
liv.

Måske først og fremmest evne til samarbejde, fremmet 
gennem de undervisningsmetoder og de samlivsformer, der 
hersker i klassen. Samfølelse med den helhed, man er en 
del af, fremmet ved, at man bliver betroet opgaver til fælles- 
li vels vel. Ansvarsbevidsthed over for de opgaver, man får 
tildelt, og initiativ og selvstændighed i indsatsen. En åben 
og fordomsfri indstilling over for andre mennesker og den 
dermed samhørende respekt for alle former for liv.

Hvis værdier som de ovenfor skitserede (i øvrigt må jeg 
i parentes bemærke, at min formulering er påvirket af et 
foredrag af seminarieforstander Georg Christensen) skal tri
ves, er det nødvendigt, al hele atmosfæren i Deres skolestue 
er gennemtrængt af frihedsånd, af åben og gensidig tillid og 
sympati. Kun i en sådan atmosfære kan personligheden få 
de gunstigst mulige vækstbetingelser.

De — læreren — er den centrale skikkelse i udformningen 
af disse vækstbetingelser, og det indadrettede spørgsmål, De 
må stille Dem selv, vil da blive: Hvordan?

Af de læreegenskaber, jeg før nævnte, tror jeg personlig, 
at den vigtigste er nænsomheden.

Lærerens nænsomhed er noget, der gennemtrænger hele 
hans personlighed, og står for mig som det smukkeste træk, 
der kan blive karakteristisk for vores stand.

Det kræver mod at være nænsom. Jeg skal lade Søren 
Kierkegaards ord om dette mod være det sidste ord til vore 
dimittender:

Der er i sproget et herligt ord, som tillige villigt føjer sig ind i 
mangen forbindelse, men aldrig i nogen forbindelse uden med det 
gode. Det er det ord: mod; overalt, hvor det gode er, der er også 
mod til stede; hvilken skæbne der end hænder det gode, modet er 
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altid pa det godes side; den gode er altid modig, kun den onde er 
fejg og ræd, og djævelen skælver altid. Således er dette stærke ord. 
der aldrig vender faren ryggen, men altid vender sig imod den, 
stolt i sig selv og dog så bøjeligt, når det gælder om at føje sig 
skønt ind i den inderlige forbindelse med det godes forskellighed; 
således er dette stærke ord så frastødende mod alt det onde, men 
så trofast i sammenhold med det godes forskellighed! Der er mod, 
som kækt trodser faren; der er højmod, som stolt opløfter sig 
over forurettelser; der er tålmod, som tåligt bærer lidelser; men 
det sagte mod, som bærer det tunge — let, er dog den vidunder
ligste sammensætning. Thi ikke er det vidunderligt med jernstyrke 
at tage hårdt på det hårdeste af alt; men vidunderligt er det, med 
jernstyrke at kunne tage sagte på det svageste af alt, eller lage 
let på det tunge.

Og hermed vil jeg ønske jer unge lærerinder og lærere 
varmt til lykke med, hvad 1 har nået, og held på vejen 
fremover.

Per Mogens Hansen.
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I gang, i stå - og i gang igen

Til at begynde med, vil jeg bringe Elevforeningen min op
rigtige tak for den tillid, den altid har vist mig. Intet er så 
positivt som tillid. Jeg bliver varm om hjertet, når jeg tæn
ker på, hvordan man fra alle sider er kommet mig i møde 
som forstander på Odense seminarium — og nu har jeg jo 
god tid til at tænke over sådan noget. Det var fru Henny 
Hansen, der gjorde begyndelsen. Hvis jeg ikke fra første 
færd havde mærket hendes uforbeholdne tiltro til mig, ville 
jeg aldrig have taget den beslutning at flytte fra Ranum til 
Odense. Senere viste lærerpersonalet ganske den samme 
indstilling over for mig, hvad jeg har været usigelig tak
nemmelig for. Og så var det mig en stor glædelig oplevelse, 
at ikke blot eleverne, men også de tidligere elever akcepte- 
rede mig og ikke betragtede mig som et fremmedelement i 
den levende organisme, der hedder O. S. Jeg følte mig som 
en af Deres egne, især efter den smukke 50 års fest for 
snart 10 år siden. Inden for Elevforeningen er der folk, som 
er blevel mine personlige venner, og som indirekte har 
støttet mig i min forstandergerning, mere end de selv ved 
af det, bare ved det, at de var der, og dette til trods for, at 
man i visse folkeskolekredse anså mig for en reaktionær og 
netop ikke havde tillid til mig.

Når jeg har valgt at kalde mit emne: I gang, i stå osv., 
er del i øvrigt i relation til et mistillidsvotum, jeg kom ud 
for, og som var absolut egnet til at gøre mig upopulær i læ
rerkredse. Jeg syntes ikke, det gjorde stort indtryk på mig 
dengang, men alligevel må der have været bid i det, siden 
jeg kan huske det og bruge det som udgangspunkt for mit
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foredrag her i dag. Det fremkom i »Politiken« og foranle
digede den daværende radikale undervisningsminister til at 
rette en bebrejdende forespørgsel til mig. Ind over to spalter 
i avisen stod der: Seminarieforstander retter en række 
skarpe angreb på lærerstanden. Uhyggeligt! Det hele kom af. 
at jeg i en tale i Dansk Skolebibliteksforening havde for
dristet mig til at pege på den kendsgerning, at mange lærere 
gik i stå i deres læsning og udvikling, fordi de var for op
taget af lønslaveri og praktiske gøremål. Jeg havde — natur
ligvis uden at hænge nogensomhelst ud med navns nævnelse 
— givet nogle illustrerende eksempler, som bladet udnyttede 
sensationelt. Man gav mig plads til et forsvar, hvorefter en 
af bladets pædagogiske medarbejdere allernådigst lod mig 
slippe med en tilrettevisning, idet han med løftet pege
finger indprentede mig Christen Koids kendte ord om at 
sætte de unge i gang, så de aldrig gik i stå. Det kunne der 
være en vis ræson i, og jeg havde da heller intet at indvende 
derimod, ja, jeg kan godt indrømme, at han ramte mig på 
et ømt sted, for hvor har vi under den gamle eksamensord
ning forsyndet os, når vi ofte i stedet for at sætte i gang 
satte det i stå, som var sat i gang før seminarietiden! Jeg er 
ikke så reaktionær, at jeg ikke kan indse dette — tværti
mod er der intet, der smerter mig mere af alt det, jeg har 
gjort mig skyldig i som seminarielærer og forstander.

Men vil det blive bedre efter den nye lov? Vil seminarierne 
bedre kunne sætte eleverne i gang end hidtil?

Lad os se lidt nærmere på betingelserne for det.
Der er Lo betingelser, vi altid vil kunne regne med hos 

vore elever:
1) For det førsle en almindelig drift til viden og kunnen. 

I den moderne psykologi kalder man det et erkendelses- 
og rationaliseringsbehov. På tysk hedder det: Leidenschaft 
des Erkennens. Dette behov, som giver sig udslag i viden
skabelige, æstetiske og etiske interesser, er særlig virksomt 
i de ganske unge år. Jeg husker det fra min grønne ungdom, 
og jeg tænker, det går mange af mine tilhørere ligeså. Aldrig 
har man hungret og tørstet så stærkt efter at lære noget 
som dengang. De, der kommer fra højskolerne til et semi
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narium (hvad jeg nu ikke gjorde), er ofte de ivrigste i så 
henseende. Dette være sagt til højskolernes ære, for det vil 
altså sige, at højskolerne har sal dem i gang. Dog mener 
jeg ikke, det er en fejl, at der efter den nye lov stilles større 
krav lil sådanne unge ved optagelsesprøven. Det skal de 
nok kunne klare, hvis de virkelig er sat i gang på højskolen, 
og det er jo nødvendigt, for at de kan følge med de andre. 
Men jeg finder den grundfejl ved den nye lov, at den i det 
hele taget trætter og overbebyrder de yngste klasser. Man 
propper de unge med kundskaber, så man ødelægger deres 
appetit. Når en elev får lyst lil at fordybe sig i et emne, 
netop da appetitten er størst, sætter man stopsignalet op for 
ham: det er der ikke tid til nu; nu gælder det om kun at in
teressere sig for, hvad der kræves til optagelsesprøven eller 
til den nye forcerede eksamen efter 1. klasse, der efter min 
og mange andres mening ikke kan blive til andet end noget 
fusk. Hvor skimter vi Bornholts ædle stræben efter at ud
rydde eksamensmentaliteten, når det gælder de første 2 år 
på seminariet? Var det ikke netop i disse år, eleverne skulle 
indstilles på det nye — mens de endnu er friske og har 
mod på at udføre et interessebetonet arbejde? 1 stedet der
for skal de sløves ved at terpe videre på omtrent det samme 
stof, som de har haft i realskolen. De ikke blot sløves ved 
det, de går i stå! Det bliver en ørkenvandring for dem. 
Besynderligt, at de 4 seminarierepræsentanter i kommissio
nen ikke er gået imod denne overbebyrdning i de første 
klasser, men tværtimod er gået stærkt ind for den! Den 
sandsynligste forklaring herpå er nok den, at de i virkelig
heden har meget lidt fidus til de frie arbejdsformer; 
men har trøstet sig med, at de kunne gøre eksamen 
skrappere de første år. Det, der er sket, er ikke, at eksa- 
menspresset er fjernet; det er blot lagt frem til et tidligere 
tidspunkt, hvor det efter min mening kan gøre mere skade. 
Det er synd for de første dels fag, det går ud over, og det er 
synd for de unge.

Men hvis jeg nu har ret i, hvad jeg her har sagt, rummer 
den nye lov så muligheder for. at de unge kan sættes i gang 
igen? Det mener jeg, den gør, i hvert fald på flere områder. 
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Alene det, at praktikken kan lægges ind allerede i anden 
klasse, måske sammen med psykologi og pædagogik, er en 
stor fordel. Det er noget helt nyt. Men hvad det faglige stu
dium ellers angår, tror jeg ikke, at man lægger den rette 
grund for en selvstændig arbejdsform, med et forceret 
eksamensterperi i de første år. Eleverne vil simpelthen 
ikke have anelse om, hvordan de skal tage fat på et 
frit studium i de eksamensfri humanistiske fag. Med deres 
grundigt indarbejdede læremetode fra de yngste klasser vil 
de sandsynligvis kaste sig over liniefaget, hvori der kræves 
en lille faglærereksamen, saml de andre eksamensfag — 
og lade åndsfagene ligge. Tror nogen virkelig, at fornuf
tige unge mennesker ikke vil lægge deres kræfter i det, der 
giver større bonus? Ja, Bornholts menighed tror det vel. Men 
jeg er ikke-troende. Og så må jeg sige, at jeg føler det som 
en lettelse, at jeg ikke skal være med at arbejde under en 
lov, som jeg finder er pseudo-idealistisk, fuld af kompro
mis’er, over al måde indviklet og tillige meget dyr at gen
nemføre.

2) Hvad jeg hidtil har talt om, angår de faglige interesser, 
hvordan de kan vækkes, og hvordan de kan dræbes — og 
hvad vi kan regne med som forudsætning for dem. Men nu 
kommer jeg til mit andet afsnit. Vi kan for det andet regne 
med, at der hos de fleste af de unge, der vælger lærervejen 
findes en drift eller længsel, der er religiøst præget, enten 
de unge er sig del bevidst eller ej. Den er ikke — som psy
kologerne i regelen mener — blot et »sikkerhedsbehov«, der 
i form af en religion vil sikre individet selv og dets nærme
ste. Når man antager det, har man ikke meget begreb om, 
hvad de unges religiøsitet er. Den er først og fremmest en 
længsel efter rene linier, en trang til at ofre og yde uden 
tanke om belønning her eller hinsides. Bedst er den ud
trykt i ordet om ikke at lade den venstre hånd vide, hvad 
den højre gør. Naturligvis kan denne trang forstyrres af 
erkendelsen — ved erkendelsen bliver den jo bevidst — eller 
forplumres af det føromtalte sikkerhedsbehov eller tanken 
om løn for »gode gerninger«; men i sin kærne og sit væsen 
er den det fineste i mennesket, det, der er Gud nærmest.
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Ved den levende intuition, som findes ufordærvet hos de 
unge, er der noget her, som står for dem som det eneste 
uplettede ideal i verden, og det har de jo ikke uret i. Men 
samtidig med, at de huser denne følelse i deres indre, ser 
de omkring sig kun svigten og atter svigten, og det værste 
er, at de også selv svigter og atter svigter. For de bedste af 
dem betyder det sorg og fortvivlelse — og en endnu dybere 
længsel.

Synes mine tilhørere, al jeg bevæger mig for højt op 
imod det sublime, når jeg laler om denne længsel hos de 
unge? Nå ja, så har De glemt, hvordan De selv havde det 
dengang — og hvis De ikke havde det sådan dengang, be
klager jeg Dem. Jeg kan forsikre Dem, at jeg har mødt 
denne trang hos utallige unge; men jeg har ganske vist også 
set, hvordan den kunne svinde ind, steriliseres og tilsyne
ladende helt gå tabt. Den er det centrale i Anouilh’s bedste 
skuespil, den er sjælen i den undren, som Einstein regner for 
det vigtigste af alt, og i Albert Schweitzers »ærefrygt for 
livel«. Den er det »dybt-åndelige behov«, som den kendte 
finske professor Eino Kaila opholder sig så meget ved i sin 
bog »Personlighedens psykologi«, hvori han viser, at der 
kan kaldes på dette behov gennem musikken, litteraturen, 
kunsten og kærligheden til naturen. Den er ikke det samme 
som religionen, som man ofte vender sig imod, fordi reli
gionen, især den kirkelige religion, ikke synes ren nok i sine 
motiver — men alligevel er den den menneskelige forudsæt
ning for al religion, hvad så end teologerne kan finde på al 
sige om det religiøse som religionens værste fjende. Lind- 
hardt har i en lale fornylig beklaget sig over, at vi alle er 
»uhelbredeligt religiøse«. De forstår, at jeg er enig med ham. 
Kun ikke i hans beklagelse.

Er der noget, der kan sætte et ungt menneske i gang, så 
er det, når der svares på dette behov, om end bare glimtvis 
i en undervisningstime eller en samtale om noget fagligt 
eller personligt. I de gamle seminarier var der lærere eller 
forstandere, der formåede det, gennem deres foredrag og 
undervisning. Jeg har grund til at tro, at Ejler Møller, Niels 
Møller og Alfred Hansen hørte til dem. Svares der ikke på 
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dette behov, føler de mest vågne af eleverne det, som om de 
går åndeligt i stå. Nogle af dem udtrykker sig på den måde, 
at de savner »ånd« i undervisningen — ligesom Kaj Munk, 
når han omtaler sin gymnasietid i Nykøbing. Det var ikke, 
fordi der herskede en dårlig ånd på skolen eller mellem 
lærerne. »Men der var slet ingen ånd«.

Sammenfattende kan jeg sige, at vi på seminarierne kan 
sætte de unge i gang, men vi kan desværre også være skyld 
i, at de går i stå. Sker det sidste, må vi for enhver pris se 
at få dem sat i gang igen. Og her må jeg atter nævne prak
tikken som el udmærket middel. En elev, som er blevet sløv, 
kan komme i gang igen, når han står overfor børnene. Han 
kan opleve et gennembrud og gå lykkelig fra sådanne timer, 
hvor han fik lov til at yde noget og føle et personligt ansvar. 
Mon De ikke alle husker, hvad det kunne betyde for Dem 
dengang? Efter en psykologs mening er det særlig den umid
delbare, produktive type, der oplever dette, når han har 
været ved at drukne i reproduktivt arbejde. Og det er den 
produktive lærertype, der udretter det største og mest værdi
fulde arbejde i skolen, ligegyldigt om han har en stor eller 
lille eksamen fra seminariet. Det er en erfaring, som vi år 
efter år står overfor.

Jeg vil ikke sige noget ondt om dem med de store eksa
miner, det er ikke min hensigt. Når vi møder gamle elever 
eller hører om dem, efter at de i længere eller kortere Lid 
har gjort tjeneste i skolen, erfarer vi naturligvis ofte, at de, 
som fik fem talenter, har købslået og vundet andre fem. 
Det kan også tit synes, som om de, der fik to, har vundet 
otte. Men nægtes kan det ikke, at der — så vidt man kan 
skønne — er adskillige, der graver deres pund i jorden.

Hvorfor har skolen tjenere, som synes, den er en streng 
herre, der høster, hvor den ikke såede? Hvorfor træffer 
man lærere, der er gået uhjælpeligt i stå og bare slider deres 
tid og venter på at blive pensionerede? Der er flere af dem, 
end den idige fordeling af talenterne skulle berettige til.

Den intelligente lærer burde vide, at der i hvert fald er 
een vej for ham at gå, hvis han ikke åndelig talt skal 
skrumpe ind under det daglige skoleslid — og det er vejen 
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til kundskab og viden. Hvor der skabes en levende interesse 
for et fag eller fagområde, der skal man nok finde nye syns
punkter og ny arbejdsglæde selv i det elementæreste folke
skolepensum. Trættes han af de mangfoldige, mer eller 
mindre påkrævede »psykologiske«, sociale og forsorgs
mæssige foranstaltninger, som vor tids skole er belemret 
med, eller af de vanskelige disciplinære forhold ved de store 
kommuneskoler, så bør han gribe efter denne rednings
planke, om ikke for andet, så for sin egen skyld.

Men det bedste middel til personlig fornyelse er og bliver 
dog ikke et fagstudium, hvor gavnligt dette end kan være. 
Det er noget, der er i slægt med og stammer fra den åndelige 
trang, jeg talte om, driften til at yde og give og tage vor op
gave op blandt mennesker — det er dette, at vi igennem alt, 
hvad vi læser og hører og fylder vor tilværelse med, littera
tur, kunst, politik og foreningsliv eller hvad det nu kan 
være, for enhver pris griber og fastholder den sjælelige for
bindelse med andre. At vi glemmer os selv for at komme 
dem i møde, allermest vore elever.

1 den skandinaviske litteratur finder vi et smukt eksempel 
i en mand, som uden noget egentligt kald går ind til lærer
gerningen, men hvis liv efterhånden fyldes af dette: at for
midle åndsværdierne for sine elever. Det er hovedpersonen i 
Hugo Swenssons prisbelønnede roman: »Paul Hoffmann, 
läroverksadjunkt«. Hans liv får et indhold og en mening 
derigennem.

Det er gribende al læse om, hvordan han som 65-årig pen
sionist en dag i ferien går hen på skolen, hvorfra han har 
så mange kære minder, og låner nøglerne til sit klassevæ
relse hos vaktmästeren. Han sætter sig på katedret og ser 
på de tomme borde og tænker på dem, der havde deres plad
ser dernede, og hvorledes det »alltsammans hade varit«. Og 
han lukker sine øjne og ser ansigterne for sig. Men så op
dager han, at han sidder og græder. Tårerne ruller ned over 
hans kinder under de lukkede øjenlåg. »Alltsammans, allt
sammans . . .«

Lad mig slutte med dette billede af en, som i sin gerning 
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havde fundet midlet, der holdt ham i gang til det sidste og 
gav ham kærligheden i tilgift.
. . . Jeg kunne jo ligesom han gå hen til vaktmästeren Jo
hansson og be’ om nøglerne og sætte mig ind i en klasse og 
tænke på, at her sad han, og der sad hun dengang, og de 
var unge og modtagelige og tillidsfuldt rede til at lade sig 
sætte i gang.

Men jeg går helst ikke derhen — inte jag!
For jeg ku’ nemlig heller ikke tåle del.

Harald Smith.
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Generalforsamlingen

1. Til dirigent valgtes seminarielærer Poul Petersen.
2. Formanden aflagde beretning om foreningens arbejde 

siden sidste generalforsamling og omtalle særlig repræ
sentationen på seminariet (jubilæer, fødselsdage, afskeds- 
og velkomsthøjtideligheder, dimissioner og lega I uddelin
ger), legatkontoen og årsskriftet. — Godkendtes enstem
migt.

3. Kassereren forelagde del reviderede regnskab. — God
kendtes enstemmigt.

4. Generalforsamlingen vedtog al lade nydimitterede med
lemmer betale fuldt kontingent. Dels får de nu ved di
missionen udleverel det nyeste årsskrift, dels er deres 
indtjeningsmuligheder betydelig forbedret, Endvidere 
lovfæstedes det, at der ved hver generalforsamling skal 
vælges en suppleant.

5. Poul Løndal Nielsen genvalgtes. Fru Hauge Sejr, Axel E. 
Nielsen og Damgaard Petersen ønskede ikke genvalg, 
og i deres sted valgtes Helge Lohmann Andersen (1950), 
Aage Nielsen (1943) og Ellen Marie Sandhus, f. Knudsen 
(Forsk. 1953). Som suppleant genvalgtes Esther Stage 
Rasmussen.

6. Bestyrelsen bemyndiges til at fastlægge næste sammen
komst, jubilæumssammenkomsten, i tidsrummet nytår— 
april 1958.

7. Under eventuelt udnævntes forstander Harald Smith en
stemmigt og med akklamation til æresmedlem af for
eningen.

Formandens referat.

Bestyrelsen har på et møde den 25. november 1955 kon
stitueret sig med Aage Ovesen som formand, fru Sandhus 
som næstformand, Poul Løndal Nielsen som kasserer og 
Thierlein som redaktør.
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Fødselsdage

2 halvtredsårige: 10. april.

Hr. Caspersen, forstander for barneskolen, uforlignelig 
praktiklærer gennem mange år, elevforeningens og årsskrif
tets trofaste ven — her gengivet i en misundelsesværdig si
tuation, som forener det at tage barnet ved hånden med det 
ægte kongelige.
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5. december:

Hr. Hammer. Nyere af dalo 
ved seminariet, men groet 
godt sammen med det; —her 
burde rimeligvis — om redak
tøren ellers har hørt ret ved 
sammenkomster og fester — 
have stået en snes små ram
mende anekdoter.

Endvidere bør af runde fødselsdage bemærkes fru Peter
sen 9. november og hr. Poul Petersen 28. november — til
sammen 120. — Enhver nærmere præsentation er overflødig.

Vi lykønsker dem alle fire.

I dette år — 1956 — bliver der to lige så runde fødsels
dage:

17. februar: frk. Else Lohmann.
2. november: fru Henny Hansen.
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Et karakteristisk billede
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Vagten bag Flensborg fjord

Overlærer Alfred Thierlein vil gerne have en hilsen med 
fra Sydslesvig i nærværende årsskrift. Og hvem vil ikke prise 
og takke ham for denne tanke? At jeg gør det, er vel selv
sagt. Hvad andet ville være muligt? At takken så alligevel 
får sin egen note, når idéen får adresse til min pen, være 
mig tilgivet.

Redaktøren synes, jeg skal skrive stil. Derfor tildeler han 
mig, på det man kalder pædagogisk vis, 2 emner til frit valg:

1) Den danske skole i Sydslesvig bliver voksen
2) eller lignende.

Nr. 2 er meget modificeret i sin binding. Derfor byder 
min frihedsforfængelighed mig at vælge den, selvom det 
med friheden, under henvisning til at motiveringens verbum 
er byder, nok nærmest er et kompleks. Men psykologer om 
det.

Nr. 1 valgte jeg altså ikke. Thi bliver en skole ret beset 
nogetsteds og nogen tids voksen? Og i så fald, er vi så — in 
casu jeg — vokset med den? Nej. Jeg erklærer del rent ud: 
Opgave nr. 1 er min overmand.

Men hvad er så: Eller lignende? Det kan jo ikke være det 
modsatte. Altså ikke, at skolen ikke er voksen. Jeg skyder 
på, at det må kunne fortolkes derhen: Skolen i day. Og der 
sætter jeg ind.

Skolen i dag i Sydslesvig, altså den danske skole, er i sit 
væsen, som den har været fra 1920. Den er dansk. Det vil 
sige, den lever af det, der er alle danske skolers grund
akkord, en arv og et kald.
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I englændertiden kom jeg ud for mangl og meget på mine 
utalte embedsrejser ud over Sydslesvig med engelske skole
officerer i følge. Et enkelt glimt siger adskilligt. En oberst 
havde været med fra morgenstunden. I Slesvig by tog han 
afsked for at køre tilbage til Kiel. 4—5 skoler i Angel havde 
vi besøgt. Oplevelserne var blevet drøftet fra skole til skole. 
Nærmest som enetale. Obersten havde ordet, jeg rattet. Og 
intetsteds på jorden er vejnettet mere underfundigt end i 
Angel, så mine øjne sad uden for vindspejlet. Køre galt, 
eventuelt have i en pløjemark, hvad jeg har gjort så ofte, 
var en reduction af embedsmanden »Director of Danish 
Schools in South Sleswigh«, som kunne komme mit fædre
lands omdømme til skade. Altså jeg kørte og så og rettede 
de gale sving op ved gale antisving og med britisk sindighed 
som mønster — sans comparaison. Alt var lykkedes uden 
påviselig fallit fra førstegangsgæstens side. Sømmeligheden 
forhindrer mig i at sige parvenuens. Nu skulle der blot 
tages afsked til sidst. Og det var atter obersten, der fik det 
borgerlige ord.

Jeg har ikke lyst til at være embedsmand, sagde han. 
Mit farvel vil De derfor ikke senere kunne finde i mine 
rapporter. Men det skal De vide, at aldrig før har jeg følt 
mig hjemme i en udenlandsk skole som hos Dem i dag, 
endda jeg ikke forstår et ord af Deres sprog. Tyske skoler 
har jeg besøgt i hundredevis, men altid som en fremmed. 
Der er en anden ånd hos Dem.

Dette, mine kolleger, til givendes uden kommentar.
Dansk skole lever af et sind, der ikke kan købes eller sæl

ges, og som i et grænseland kendes umiddelbart i modsæt
ningernes livsformer, mens det vel næppe ænses i en hver
dag på Fyn.

Men er skole i dag ikke noget helt andet end det, jeg 
skriver om her?

Skolemøder og bladartikler røber, at skolens form er ble
vet et altoverskyggende kapitel.

Mellemskole qua eksamensskole er blevet en vimpel for 
lærerne, en løbebane med totalisator og alle hundekunster 
for børnene og et alter for forældrene.
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Anderledes er det heller ikke hos os. Blot med den forskel, 
at her får alt omkring eksamensskole dobbelt fortegn. Tysk 
skole i Nordslesvig og dansk skole i Sydslesvig er her en og 
samme streng på skolernes fele. Og det vil ganske simpelt 
sige, at vi ikke her er herrer i vort eget hus. Her bliver en 
dansk skole i Sydslesvig straks placeret politisk og må lade 
pædagogiske komme sidst.

Her til orientering — overflødig? — derfor blot dette. 
Skolelov nr. 412 for det tyske skolevæsen i Nordslesvig for
bød oprettelsen af tyske eksamensskoler. Ved denne lovs 
revision i 1948 faldt denne indsnævrende paragraf dog atter 
bort.

Hos os, hvor der ingen lovgivning findes for vort skole
væsen, var englænderne rådvilde, men så igennem fingrene 
med, at vi udbyggede vore større skoler med mellem- og 
realklasser, blot det kunne forblive som et internt anlig
gende, der ikke hverken finansielt eller juridisk kunne stille 
krav til lysk skoleadministration. Først i det tyske cirku
lære af 1950 åbnedes vore muligheder for eksamensskoler 
officielt. Forholdet dansk/tysk skolepolitik hen over grænsen 
var dog stadig uafklaret. Så tilladelsen hos os forblev 
hvilende.

Nu har Bonn/København-aftalerne givet grønt lys, siger 
man. Og så er vi startet. Hvorhen? Qui vivra, verra!

Stærke røster har hævet sig blandt vore forældre og 
krævet en sådan omlægning af vore eksamensskoler, at de 
kan anerkendes fra tysk side. Dermed bliver rædselsglosen 
struktur også højkonjunktur hos os. Thi ingen tysk eksa
mensskoleform er dansk mellemskole eller gymnasieskole 
lig. Tysk mellemskole er 6-årig, fra 10 års alderen at regne.

Den har ingen stationer på vejen, svarende til vor mellem- 
skoleksamen, men kører lige igennem til Mittlere Reife ved 
6. mellemklasses afslutning. Den er ikke som hos os et 
integrerende led af folkeskolen, men et selvstændigt »væ
sen«, med større cylindertal naturligvis.

Gymnasieskolen hedder Oberschule, dens leder hedder 
oberstudiendirektor. Det lyder godt, men røber noget andet. 
Den er en 9 årig exclusiv skoleverden, fra det 5. til det 13. 
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skoleår. Studenterne er normalt 19 år ved deres dimission.
At omstille dansk enhedsskole til en sådan tredeling l'ra 

børnenes 10 års alder er naturligvis betænkelig, og dog er vi 
i gang med opgaven. Vore eksamensskoler bliver secunda i 
befolkningens noteringer, hvis vi ikke opnår tysk anerken
delse af vore eksamina. Et omfattende læseplansarbejde 
er blevet gennemført i afvigte efterår. Skoleledere, lærerfag- 
fraktioner og lærerorganisationer har ikke haft mange ledige 
øjeblikke. I første omgang ligger nye læseplaner for et 9 
årigt gymnasium og 6 årige mellemskoler færdige på skole
foreningens bord, ligesom der umiddelbart før jul blev op
laget kontakt med undervisningsministeriet i Kiel om pla
nernes realisation.

Men i alt dette toner en tveklang, der skal kunne holdes 
gennem alle satser som en ren og klar harmoni: Tilpas
ningens nødvendighed på den ene side og skolernes danske 
væsen på den anden. Nås det første kun ved afskrivning på 
det sidste, er »ansigtsløftningen« købt for dyrt.

Men hør nu en anden historie:
Fra Kobbermøllen over Flensborg og Slesvig til Rends

borg er der 65 km. — Tænkte man sig nu alle vore 89 skoler, 
2 ungdomsskoler og 28 børnehaver og legestuer ligelig for
delt på denne vejstrækning, begyndende med Kobbermølle- 
Skolen i nord og sluttende med Ejder-Skolen i syd, så ville 
man møde en dansk skole eller børnehave for godt og vel 
hver halve km på denne vejstrækning gennem det statsligt 
tabte Sønderjylland, en sælsom perlerad af fristeder for det, 
som dansk er og fortsat vil blive, men endnu mere sælsom, 
hvis man fik alle tidligere og nuværende skolelever til al 
danne espalier ad den samme vej; thi de ville, disse 23.213, 
om de ikke lige netop kunne stå i ubrudt kæde, dog med 
lethed kunne tale sammen, idel de jo ville komme til at stå 
med ikke 3 m’s indbyrdes afstand. Det behøvede så vist ikke 
at blive kedeligt, dette sprogbånd fra grænsefjord til grænse
flod, denne blomsterranke gennem Sydslesvig fra nord til 
syd.

Hvis vore 475 lærere gik med på den samme spøg — de 
målte såmænd gerne være til hest — ville en vejfarende 
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passere en lærer for hver 130 m eller, hvis man kører med 
80 km’s fart, een for hvert 6. sekund.

Blev jeg med dette tankebillede, mine landsmænd, måske 
lidt for fantasifuld, så tilgiv mig. At man ikke behøver at 
søge dansk nutid i Sydslesvig med lygter, har det dog — 
alle flyvetanker til trods — sikkert sagt os alle.

Og ud af alt dette vokser så den blomst, der er grænse
landets ædleste urt: Det danske sprog. Dansk tunge står op 
af døde på Sydslesvigs jord i disse mærkelige år. Nyvågner 
mere end 90 år efter dets skæbnes besegling i 1864.

Her er koncentratet af dansk skole i Sydslesvig i dag. 
Kald den så voksen eller voksende, eksamensanerkendt, eller 
hvad man vil. — Modersmålets genbyrd er dens æreskrans, 
og modersmålet til tjeneste og til vilje at være dens prioritet.

Hic Rhodos, hic salta.
Flensborg i januar 1956.

Bernhard Hansen.
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Om spandvidden i vor nye danske salmebog

Kære gamle Elever og Venner!
Jeg er glad for her i Årsskriftet at få Lov at sige 

en meget varm Tak for al den Venlighed, jeg mødte 
på min 70-Års-Dag i Sommer, både den meget smukke 
Blomsterhilsen fra Elevforeningen og de mange per
sonlige private Hilsener, der glædede mit Hjerte. Tak!

Deres hengivne
Niels Møller.

Det er naturligt, at vor nye danske Salmebog spænder 
videre end hver af de to ældre Salmebøger, som den aflø
ser: »Den Sønderjyske Salmebog« og »Salmebog for Kirke 
og Hjem«. Den har flere Numre, og den afspejler flere Sider 
af dansk Kristenliv; — ja, den spænder vist i Virkeligheden 
videre, end noget andet enkelt Lands Salmebog!

Årsagen er at søge i Salmesangens Historie; og den vil jeg 
gerne prøve at fortælle Dem lidt om.

Men Glæden ved at blade rundt i Salmebogen, og derved 
specielt opdage de nye Salmer i den, og fordybe sig i Indhol
det, den vil jeg overlade Dem selv. Det er noget man skal 
gøre i Ro, når man kan finde lidt Tid til det; — og det 
lønner sig.

Selve Salmenavnet har Bogen overtaget fra Jødernes 
Samling af religiøs Lyrik, de såkaldte Davidssalmer, som 
findes i det gamle Testamente og stammer fra omkring År 
1000 til År 500 før vor Tidsregning.

Det må have været sært betagende, når Jøderne fra de 
forskellige Egne i Palæstina stilede til Påskefest i Jerusa
lem. — Fra den ene lille Sidedal kom Mennesker vandrende
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under Sang. Så stødte de til en større Vej, og mødte andre 
med samme Mål. Stadig kom nye syngende Skarer til. Det 
blev efterhånden til et brusende Kor af Fest-Pilgrime.

De udtrykte i Sangen deres Festglæde:
Denne er Dagen, som Herren har gjort, 
<len skal hans Tjenere fryde.

De udtrykte deres Længsel efter Helligdommen:
Hyggelig rolig, 
Gud, er din Bolig 
inderlig skøn.
Oh, hvor mit Hjerte 
længes med Smerte, 
sukker i Løn 
efter at gæste din Helligdom prud, 
efter at bo hos den levende Gud.

De sang Lovprisningssalmer:
Min Sjæl, du Herren love.
Hans Navn mit Hjerte frydes ved

eller som Grundtvig oversætter den samme hebræiske Salme.
Lovsynger Herren, min Mund og mit Indre.

De lovpriste Gud for hans Storhed i Naturen:
Himlene, Herre, fortælle din Ære; 
Mesteren prises af Hvælvingen blå, 
Solen og Månen og Stjernernes Hære 
vise os, hvad dine Hænder formå.

De sang om Guds Forsyn:
Til Himlene rækker din Miskundhed, Gud, 

eller: Hvad kan os komme til for nød, 
når Herren er vor Hyrdel

eller som Ingemann har bearbejdet den samme Davids
salme :

Frelseren er mig en Hyrde god.
Men også de, der sad derhjemme og ikke kunde være 

med, havde deres Salmer at synge:
Som tørstige Hjort monne skrige 
alt efter det rindende Væld, 
så monne og efter dig hige 
o Herre min tørstende Sjæl.
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Når andre til Kirke mon gange, 
da sidder jeg her udi Vrå;
de kvæder så liflige Sange; 
men jeg må ej høre derpå.

De kunde jo være hindret af Alderdom og sidde reflekte
rende:

Kor dig, o Herre, som Dage kun 
Årtusinder er at regne, 
et Øjeblik er den liden Stund, 
vi ånde i Støvets Egne.

De kunde ligge syge og tynget af Syndsbevidsthed og 
sukke:

Af Dybsens Nød, o Gud, til dig 
mit bange Råb jeg vender,

eller klage med David:
O Herre, udslet min Synd så svar; 
den volder mig bitter Smerte.
Altid jeg den for Øje har, 
og knuse den vil mit Hjerte.

Når jeg her har nævnt nogle af Salmerne i Israels Salme
bog og nævnt dem i den Skikkelse, hvori de er oversat til 
Dansk og optaget hos os, har jeg herved villel få Dem til 
føle lidt af den Spændvidde, som ligger i selve Salmenavnet 
lige fra første Færd: Festglæde og Gudstjeneste, Forsyns
tro og Naturglæde, ensom Længsel og Syndsbekendelse — 
og for Resien meget mere.

Jødernes Salmebog var Salmebog for Jesus og hans 
Apostle, og den blev det også for de første kristne Menig
heder. Men snart kom der en ny, særlig kristen, Digtning 
til. Paulus siger i Efeserbrevet: »Tal hverandre til med Sal
mer, Hymner og åndelige Sange!«

Salmerne havde de altså fra del Gamle Testamente. Hym
ner var f. Ex. de Lovsange, der slår i Lukasevangeliets før
ste Kapitler: Englesangen Julenat, (som i vor Salmebog 
klinger igen i »Aleneste Gud i Himmerig«, »Dejlig er Jor
den« og »Glade Jul«) eller Simeons Lovsang, som vi har i 
Luthers Gengivelse: »Med Fryd og Fred jeg farer hen«.

De »åndelige Sange« var vel Digte som Efeserbrevets 
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5. Kap. V. 14, udbyggel til Salmebogens Nr. 469 »Vdyn op, 
du, som sover, stå op fra de døde. Krist lyser for dig«, eller 
1ste Korinthierbrevs 13de Kapitel, omskrevet i Brorsons 
Salme »Den ypperligste Vej« eller andre lignende Steder i 
de nytestamentlige Breve, som uomtvisteligt er i poetisk 
Form.

Fra Græsk gik Kirkens Salmer videre til Latin; og Guds- 
tjenesten fik efterhånden en fast Form, som syntes al 
spærre for al Nydigtning. — Men så spirede frisk Salmesang 
frem i Klosirenes Gudstjenester, i de såkaldte Sekventser 
og Rimbønner.

Sekventserne var særlig knyttet lil Hovedfesterne.

l’il Julen f. Ex.:
Glæden hun er født i Dag

eller Julen har Englelyd.

Til Påsken:
Verdens Igenf ødelse, Glæden igenføder.

Til Pinsen:
Kærligheds og Sandheds Ånd

eller Kom Gud Helligånd, kom brat.

Rimbønnerne blev lil i de ensomme Klosterceller, hvor 
den tilbedende løfter sit Blik op mod Krucifixet og som 
Abbed Arnulf fra Louvain omkring År 1240 fæster Øjet ved 
den korsfæstedes gennemstukne Fødder, Hænder, Side og 
Hoved, og dertil knytter sin Betragtning og sin Bøn.

Det blev lil vor Salmebogs:
Hil dig, Frelser og Forsoner, 
Jesus jeg dit Kors vil holde

og O Hoved højt for hånet.

Heldigvis forstod Morten Luther — i Modsætning til 
Zwingli — at den katolske Kirkes skønne Korsange på Latin 
oprindelig havde været den hele syngende Menigheds aktive 
Deltagelse på Folkemålet i Kirketjenesten.

Derfor genskable han Gudstjenesten som en tysk Salme
messe, hvor Menighedens Salmesang på Modersmålet vek- 
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sier med Bøn, Skriftlæsning, Udlægning og Sakramentfor- 
val tning.

Og så går Udviklingen videre på dansk Grund i vor 
lutherske Kirke.

Kingo løser først den af ham selv valgte Opgave: at give 
Salmer til Hjemmeandagten Morgen og Aften: »Nu rinder 
Solen op af Østerlide« — »Tiden skrider, Dagen rinder«. 
og alle de andre med den gode Vejledning i Taksigelse, Bøn 
og Forbøn, og med den stærke Følelse af Dagligarbejdet 
som et Kald:

Du vil i Dag mig give Kraft og Styrke, 
jeg i mit Kald og Stand 
min Gud og Fader kan 
tilbørlig dyrke.

Så gedigne Hjemmeandagtssahner tror jeg næppe nogen 
anden Kirke ejer.

Og da Kingo således har bevist sin Åndsfylde som Sal
mist, betroes der ham den store, officielle Opgave at skabe 
Evangeliesalmer til den danske Kirke.

Har De nogen Sinde tænkt over, hvor meget det betyder 
for os, at vi, som kirkelig Arv, har overtaget et Kirkeår 
med stadig tilbagevendende faste Evangelietekster om Jesu 
Liv og Lære? Calvinske Kirkeafdelinger har det ikke. — 
Dér kan Præsten mange Steder frit vælge sit Prædiken- 
Emne og stadig ride sin private Kæphest. Men dansk Kri
stendom er, gennem Kirkeårsteksterne, og gennem Evange- 
liesalmerne fast forankret i Troen på den historiske Jesus 
Kristus.

Thi Kingo skabte Skole.

Selv gav han os Salmer som:
Nu kom der Bud fra Englekor, 
Det runde Himlens Stjernetelt, 
Over Kedron Jesus træder, 
Gak under Jesu Kors at stå, 
Som den gyldne Sol frembyder, 
Hvor lifligt er det dog at gå med Jesu Ord i Munde.

Ingemann prøvede at følge i hans Fodspor med sine »Høj
messesalmer« 1825.
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Og Grundtvig gav os sådanne Evangeliesalmer som:
Dejlig er den Himmel blå,
Vor Herre han er en Konge stor, 
En Sædemand gik ud at så, 
Lille Guds Barn, hvad skader dig, 
Med Strålekrans om Tinde, 
Apostlene sad i Jerusalem.

Forrige Århundredes største nordisk-tyske Salmekender, 
Dr. A. G. Rudelbach, siger, at dette bibelsk-historiske Præg 
i Salmesangen er blevet ejendommeligt for den danske Kirke 
imellem alle andre Kirkesamfund.

Kort efter Kingo kommer — over Sønderjylland — Pie
tismen herop. Den lægger hele Vægten på det personlige 
Kristenliv: Vækkelse, Omvendelse, Kamp og Helliggørelse. 
Hans Adolf Brorson er dens trofaste Discipel, både når han 
synger selvstændigt og når han oversætter fra Tysk:

I Dag er Nådens Tid, i Dag er Gud at finde, 
Guds igenfødte ny levende Sjæle, 
Det koster ej for megen strid en himmelsindet 
kristen Sjæl at blive, 
Op I Kristne, ruster eder.

Og hans Digterånd er stærk nok til, at den personlige 
Erfaring trænger igennem, selv i Oversættelserne:

Hvo sig Gud ej helt har givet, stille hen i Angest går.

Den stille Angst står ikke i den tyske Original; men den 
har Brorson oplevet.

På sine gamle Dage giver han mest Udtryk for Pilgrims
følelse og Himmellængsel:

0 Helligånd, mit Hjerte, den Stad så hårdt attrår, 
Her vil ties, her vil bies, 
Den store, hvide Flok vi se.

Mest trofast blev de gamle lange Kingo- og Brorsonsal- 
mer bevaret i den sønderjydske Salmetradition, og de bidrog 
til at præge den — lidt tunge, men inderlige — Kristen
domstype, som bar den ældre Slægt af Sønderjyder under 
deres lange Kamp mod Fremmedherredømmet.

Derfor måtte naturligt både Kingo og Brorson blive fyl
digere repræsenteret, da den sønderjydske Salmebog nu er 
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blevet smeltet sammen med vor kongerigske. Thi Nord for 
Kongeåen var Rationalismen kommet til at bryde den 
gamle Salmetradition; og denne måtte ved Midten af det 
19de Århundrede genskabes gennem Digtere som Ingemann, 
Boye, Timm og Grundtvig.

Del blev Grundtvigs storslåede Blanding af profetisk dig
terisk Inspiration og grundfæstet kirkehistorisk Lærdom, 
der gjorde, at han berigede vor Salmelitteratur — som i 
Reformation og Pielismetid væsentlig stod i Gæld til Tysk
land — med Salmer fra (die den kristne Menigheds Tider 
og Egne.

Ny Bidrag fra hebraisk Digtning og fra Græsk:
Hør vor Helligaftensbøn,
Brat Herre Jesus blandt dine du stod,

fra Middalderlatin, f. Ex. de Sekventser, jeg tidligere har 
nævnt — fra Angelsaksisk med den krigeriske Heltetone:

Kommer Sjæle dyrekøbte,

og fra Engelsk:
Syng højt min Sjæl om Jesu Død, 
Halleluja for Lysets Drot, 
Gud Helligånd, o kom, med Klarhed fra det høje, 
Du som går ud fra den levende Gud.

Og samtidig giver han vor Menighed sine originale store 
Digtersyner:

/ al sin Glans nu stråler Solen,
O Kristelighed,
Der er en Vej, som Verden ikke kender, 
Sov sødt Barnlille.

Han klarer vort Blik for Helligåndens Gerning:
som i Helligånden trindt på Jord 

eller Gud Helligånd, vor Igenføder, 
til Børn af ham, som os har skabt,

og for Fællesskabet i Guds-Rigel på .Jord, i Menigheden:
Midt iblandt os er Guds Rige,
Vidunderligst af alt på Jord er Jesu Kristi Rige, 
Det er så yndigt at følges ad, hvor banet Vejen er 
på det jævne,
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eller Lyksaligt det Folk, som har Øre for Klang, 
herovenfra.

Og siden Grundtvigs Tid er vor Salmeskat blevet beriget 
ved Tilskud fra de nordiske Brødrefolk, måske særlig, hvor 
man følte, at vor Kirke stod svagt, som i Sangen om det 
kirkelige Arbejde:

Arbejd, thi Natten kommer, 
Guds Kærlighed ej Grænse véd, 
Din Rigssag, Jesus, være skal min største Herlighed.

Desuden er en Tone, som allerede Grundtvig har, nemlig 
den ærlige Bekendelse af Kirkens Fattigdom:

Foragter ej de ringe Dage

blevet forstærket ved f. Ex. en Salme som Nr. 307:
Herrens Kirke er på Jord.

Alt det, jeg her har skrevet om, har været med til at give 
vor Salmebog dens Alsidighed:

Vi har Forsynssalmer og Naturglæde, vi har Gudstjeneste
sang til Jul, Påske, Pinse og Evangelie-Salmerne; men vi 
har ikke Gudstjenestesang alene.

Vi har H jemmeandagtssalmerne til Morgen og Aften med 
Bøn og Forbøn.

Vi har Omvendelses-, Helliggørelses- og Kamp-Toner. Vi 
har Udtryk for en Menighedsbevidsthed, hvori vi »istemmer 
over Herrens Bord nu Menighedens fulde Kor«, og, alt som 
vi gå, oplæres af Gud til at forstå, vi hæves og vi bæres.

Vi har Udiryk for hellig Mystik:
Et Lys, som aldrig bliver slukt,
en Blomst, som altid sætter Frugt, 
en Videnskab, som Gud kun véd, 
er Livet i din Kærlighed,

og vi har praktisk Næstekærlighed:
Skal Kærlighed sin Prøve stå, da må den til 
din Fjende nå.

Der er den voksne Mands Arbejdskald og hans efter
tænksomme Ræsonneren

(»så farer al min Kummer bort, når jeg mig ret 
besinder og tænker på,------- «) 
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og der er Alderdommens typiske Tanker:
Min Gud, jeg gammel er og grå, 
At sige Verden ret Farvel i Livets Gry og Livets 
Kvæld er lige svært at nemme.

Der er Jesus-Kcerlighed og Jesus-Hengivelse:
Jesus kom dog nær til mig,
Min Jesus lad mit Hjerte få en sådan Smag på dig, 
at Nat og Dag du være må min Sjæl umistelig.

Der er Pilgrimstone og Hjemlængsel, der er Salmer om 
jordisk Bryllupsglæde, Ægteskab, Hjem og Børneopf ostring, 
der er Salmer til Dødsberedelse, Til Trøst i Sorg, i Sygdom 
og Svaghed, og der er Dåbs- og Altergangs-Salmer.

Men så har vi tillige — hvad, mig bekendt, meget få 
Lande har — Salmer, der svarer til den enfoldige og trygge 
Barnealder, Alderen inden det 4.—5. År, den Alder, Jesus 
selv fremhæver som den egentlige Tros Exempel:

Da er alle Skabninger — ligesom for Frans af Assisi — 
Guds Børn og vore Brødre og Søstre: Solen er Guds Sol, 
som går over Verden ud og om Aftenen går ind i sit Guld
slot. Fuglene er Guds Fugle små, som flyver fra Reden og 
priser vor Herre så godt de formå og synger »God Morgen«, 
»God Dag«, »Guds Fred«, »Gud ske Lov« og i Luften hen- 
suse; og Menneskene er »Guds Børnevrimmel«. Han ånder 
på Øjet, når det græder.

Det er Ingemann, der har givet os dette.
Og derved gør han det muligt for os lige fra den spæde 

Alder gennem Sangen al drage Børnene bevidst og glad med 
ind i det Hjemmenes Menighedsliv, som vil være den natur
lige Forudsætning for Menighedslivet i og ud fra vore Kirke
huse.

Ubevidst eller bevidst har vel nok de fleste Kristne fået 
deres Livsforståelse præget, mindst lige så meget af de Sal
mer, de har sunget eller læst, som af den Forkyndelse, de 
har hørt.

Derfoi’ er det lykkeligt, at vor Salmebog spænder over 
så vide Felter af Menighedens Tro og Erfaring, lige fra 
Oldtiden lil vore Dage!
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Om Mozarts musik

Året 1956 bliver et Mozart-år, og hele verden over bliver 
den store Salzburg-mester fejret med opførelser af hans vær
ker. Man har kaldt Mozart for det hidtil største musikalske 
geni, og det er sikkert nok rigtigt, men det skal i samme 
åndedræt også nævnes, at han i lighed med andre af mu
sikkens store mestre har måttet gå en streng skole igennem, 
hvorved han tilegnede sig det absolutte herredømme over 
form og stil. Mozart var i og for sig ingen nyskaber på sin 
tid, og mindst af alt ville han revolutionere. Derimod bragte 
han adskillige nye værdier ind i sin musik — specielt in
den for operaen og kammermusikken. Han beherskede som 
ingen anden komponist de musikalske former, så at disse 
ikke blev snævre, ensartede rammer om det musikalske ind
hold, men snarere ydede ham fuld støtte til initiativudfol
delse, frie individuelle påfund og motiverede afvigelser, der 
er typiske for ham, så han undgår formel stagnation. Man 
undrer sig gang på gang over det liv og den ynde, hans 
klaversonater er i besiddelse af, og de må betragtes som re
sultat af det lykkelige møde mellem formbeherskelse, sikker 
kompositionsteknik og det musikalske geni.

Man har sagt, at Mozart i modsætning til f. eks. Beetho
ven komponerede let og hurtigt, og det er vel også rigtigt; 
forskellen mellem de to beror imidlertid ikke på, at Beetho
ven er en ringere musiker end Mozart, for det er han ingen
lunde, men der er snarere tale om en forskel i deres psyke 
og temperament, hvortil kommer, at Beethovens selvkritik 
ofte hindrede den kompositoriske flugt. Nok komponerede 
Mozart hurtigt, men overfladisk nodearbejde var det imidler- 
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lid ikke, han arbejdede målbevidst, energisk og med uhyre 
koncentrationsevne.

Mozarts musik er slet ikke let at spille, som mange kunne 
Iro, for det lyder, som om den er let at udføre; sagen er dog 
den, al hans musik — det være sig den symfoniske, den vo
kale eller kammermusikken — er komponeret så »gennem
sigtig« og korrekt, og kan man ikke til fulde honorere de 
krav, der stilles udøveren (ne), bliver det i hvert fald ikke i 
Mozarts ånd, man spiller. Det er med hensyn til hans musik 
ikke nok, at man kan magte den rent teknisk, der kræves 
også noget mere, som ikke lader sig definere, men som har 
noget med indlevelse og medskaben at gøre. Jeg tror, al vi 
her er ved hemmeligheden ved Mozarts musik, det, der gør 
den så velkendt og yndet af alle mennesker, og som får 
mange til at kåre ham som deres yndlingskomponist. Jeg 
I ror ikke, det er tilstrækkeligt, når man mener, al det spe
cielle mozartske er det legende lette, det smilende glade og 
lystige, for det er kun den ene side; Mozart er også alvorlig, 
og når han smiler, er det med tårer i øjnene, som Carl Niel
sen skriver om ham. Hemmeligheden er vist den, al Mozarts 
musik er skønhed, og derved taler den til alle mennesker 
og vækker til eftertanke. Hans musik er fortidens gave til 
os, vi glæder os over den nu ved 200-året for hans fødsel, 
og den vil leve langt ind i fremtiden, for den er skønhed, 
og skønheden vil altid have ret blandt mennesker, der hol
der af musik.

Vi vil så gerne fortælle vore skolebørn om noget stort og 
smukt og vise dem vej til åndens stormænd; lad os da nu 
fortælle dem om vidunderbarnet fra Salzburg, der blev en 
af musikkens største mestre, og lad dem få lov til at lytte 
til de skønne toner, han har skabt.

Åge Nielsen.
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Elevblad

Et forslag om udgivelse af et elevblad på Odense Semina
rium har fået elevrådets samtykke og støtte. Og redak
tørerne er i gang med at forberede det første nummer.

Bladet skal ikke være el skoleblad i gængs forstand; vore 
planer går i retning af et tidsskriftpræget elevblad, der skal 
være et aktivt organ og el aktiviserende medium i semi
nariets liv. Vil vi gennem artikler etc. bringe vore kamme
rater i kontakt med tidens åndsliv og kulturelle debat, og 
søge at engagere dem selv i debatten. Og vi vil kontakte 
seminariets elever med hinanden. Det siger sig selv, at vore 
skribenter i første række rekruteres fra eleverne her på sko
len. Men fra alle læsere ser vi gerne bidrag af den ene eller 
anden art, og bringer vi en artikel, der får kampånden til 
at blusse i Dem, så skriv! Og vi siger tak til.

Selvom alle seminariets elever abonnerer, vil det ikke 
være tilstrækkeligt til at dække bladets udgifter. Vi må have 
annoncer, og vi må — det ser vi hellere — have læsere uden 
for skolens mure. Først og fremmest henvender vi os til 
Dem, seminariets gamle elever, og beder Dem støtte vort 
foretagende, om hvis værdi der ikke kan tvivles, ved at tegne 
abonnement. Om vi kan yde andet end lak lil gengæld kan 
kun De selv afgøre, men det er naturligvis vort håb, at vi 
vil være i stand til gennem vore artikler og debatter at få 
betydning også for Dem.

Der er til udgivelse i tiden januar—juni planlagt 4 numre 
å 8—12 sider for kr. 2,50 for alle 4 numre. Kr. 2,50 ind
betalt på postanvisning (ikke giro) til: Odense Seminariums 
Elevblad — c/o Finn Held, Palnatokesvej 12, Odense, gæl
der som abonnementstegning.

Finn Larsen — Finn Held.
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De jubilerende hold

Seminarieholdet 1931

Forskoleholdet 1931
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Seminariet 1999

Årets vigtigste begivenhed var for O. S. som for andre 
danske seminarier uden tvivl den ny seminarielovs ikraft
træden den 1. april 1955. Lærerkollegiet markerede begi
venheden med en meget vellykket lille fest — i bevidstheden 
om at handle i lovens ånd ved således yderligere at styrke 
det kollegiale samliv! Den ny ordning vil bl. a. kræve en 
stadig orientering mellem kolleger indbyrdes om deres fag 
og ofte sikkert et ret vidtgående samarbejde mellem fagene. 
Den vil utvivlsomt komme til at kræve mere af både elever 
og lærere. Den modtoges af de fleste vel med den blanding 
af spænding, bekymring og forventning, som er naturlig ved 
slige lejligheder, men samtidig med en fælles vilje til at gå 
positivt ind under de ny arbejdskår.

Den mest indgribende ændring er nok linielæsningen, 
hvorved hver elev får en videregående uddannelse i eet, evt. 
lo fag med henblik på undervisning i eksamensmellem
skolen. Eleverne vælger frit mellem de af seminariet til
budte fag.

Linielæsningen, der for eleverne jo gerne skulle betyde 
en forbedring af deres uddannelse, vil medføre en stor 
stigning i antallet af lærertimer og stille seminariernes 
ledere overfor el vanskeligt tilrettelæggelsesarbejde. De 
allerfærreste seminarier vil sikkert kunne tilbyde linie i 
alle de fag, hvor loven åbner mulighed for det, men der vil 
vel efterhånden danne sig en nogenlunde fast praksis ved 
de enkelte seminarier fra år til år, og sammenlagt dækker 
seminarierne så forhåbentlig elevernes behov. O. S. har for 
det kommende skoleår tilbudt linielæsning i flg. fag: dansk,
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historie, dansk + historie, sløjd, naturhistorie + geografi, 
engelsk, tysk. S-klasserne (studenterklasserne) kan desuden 
vælge engelsk + tysk.

Linielæsningen omfatter i n-klasserne (den 4-årige uddan
nelse: »normaluddannelsen«) 6 ugentlige timer i II, III, IV, 
i s-klasserne 4 timer i hvert af de tre skoleår. Seminariet har 
valgt at lade sin nuværende l’s læse 6 timer i hver af de to 
øverste klasser, sådan at al linielæsning ved O. S. begynder 
fra næste skoleår.

Ikke blot arbejdsmæssigt er O. S. i øjeblikket en broget 
institution, hvor gammelt afvikles og nyt påbegyndes. Også 
i rent ydre forstand er der røre på skolen — alle klasser 
både i seminariet og børneskolen er fyldt, med en klasse
kvotient på op mod 36 i seminariet. Desuden har skolen 
arbejdet med flere klasser end nogensinde før. Fra sommer
ferien til november, da Ill's fik læseferie, rummede semi
nariet 9 klasser voksne elever I—IV n, p (præp.), f (forsko
len), smp (småbørnslærerindepræp.) Ill’s, l’s. Pladsman
gelen betyder, at hver klasse får enkelte lange eller sene 
skoledage hver uge, da ikke mindst faglokalerne må ud
nyttes fra tidlig morgen til sen eftermiddag. Desuden må p 
og smp være vandreklasser. Men alt går forbavsende gnid
ningsløst, takket være en venlig og saglig indstilling fra 
elevernes side. De mange seminarieklasser betyder også, at 
børneskolen ikke mere kan tage al praktikken. Noget af den 
henlægges til Munkebjerg-skolen og Korsløkke-skolen, hvis 
lærere og ledere beredvilligt har tilbudt deres hjælp. -— 
Størstedelen af praktiktimerne ligger dog stadig i børne
skolen.

Selv om den store tilstrømning komplicerer skolearbejdet 
noget, er det samtidig festligt at se O.S.’s gamle bygninger 
så myldrende fulde af liv. Men da den nuværende tingenes 
tilstand næppe er holdbar i det lange løb, har der siden 
august 1954 været arbejdet frem mod en ny administra
tionsform, uden at det endnu kan siges med bestemthed, i 
hvilken retning denne vil gå.

Det er tanken fremtidig at tage en ny s-klasse ind hvert 
år, da der synes at være behov for det. I tilgangen til små- 
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børnslærerindeuddannelsen har der været en glædelig stig
ning, hvad den ny lovs befæstelse af denne institution jo 
nok har sin andel i.

O. S. har i år kunnet dimittere to hold unge lærere. His’s 
dimission var kædet sammen med julefesten og vil blive 
omtalt under denne. Lørdag den 4. juni fandt dimissionen 
af IV n sted i det mest strålende sommervejr, kastanierne i 
gården havde akkurat nået at tænde festblussene til dimit
tendernes ære. Kl. 19,30 samledes man i gymnastiksalen. 
Efter forstanderens velkomst sang det lille kor under Johs. 
Nielsens ledelse, en klar og fin optakt til aftenen. Derpå 
talte forstander Per Mogens Hansen til dimittenderne: »De 
vil i deres fremtidige arbejde blive genstand for megen til
lid, fra myndighederne, fra forældrene, fra børnene. Intet 
er mere belastende end tillid. Møder man åben tillid, fyldes 
man af den oprigtigste gode vilje til at svare til denne tillid, 
og De vil gang på gang vende Dem imod Dem selv og 
spørge: »Slår jeg nu til?« Det er et af mine håb og ønsker 
for Dem, at Deres svar må blive et: »Det gør jeg ikke!« 
Sådan skal det være. Ingen slår til i ordets egentligste for
stand i et lærerembede. Arbejdet kan altid gøres bedre 
endnu. De må se åbent og sandfærdigt i øjnene, at De ikke 
er færdige og stadig må stille krav til Dem selv. Udefra — 
fra Deres foresatte — kan der med rette stilles krav til Dem, 
krav om orden, præcision, redelighed, respekt for arbejdet, 
tilpasningsevne. Men der skal også komme krav inde fra 
Dem selv: krav om at tænke klart og godt. Nøgternt og vel
overvejet skal De vurdere Deres viden og anvendelsen af 
den. Deres metoder og Deres adfærdsformer, Deres motiver 
og Deres handlinger, alt skal underkastes en klar og sund 
menneskeforstands renselse. Men — indefra vil De også 
stille krav til Dem selv om følelsesmæssig renhed. Hvad 
gavner Dem en klar og god forstand, hvis De mangler kær
lighed, den lysende varme over Deres gerning? Nogle af de 
mest menneskelige og varme skikkelser, jeg har truffet, 
er gamle skolemænd. Gennem deres sind har tusinder og 
atter tusinder af børn løbet, titusinder af episoder med børn 
har formet deres væsen, og tilbage sidder de med en uende
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lig tålmodighed og mildhed. Intet menneskeligt er dem 
fremmed. Måtte De om fyrretyve år sidde som en sådan 
klog, tålmodig, mild og varm gammel skolemand!«

På elevernes vegne takkede Helge Madsen skolen, hvor
efter skoledirektør Gregersen bød de unge lærere velkom
men som medarbejdere: »De skal have ungdommens mod 
til at prøve nyt — selv om megen reformiver ender i god 
tradition«.

Seminarielærer Poul Petersen bragte dimittenderne lærer
kollegiets hilsen med tak for godt arbejde og velvillig ind
stilling. Dimissionen sluttede som tidligere år med kaffe
bord for dimittender og lærere.

De »Åbne Huse« indlededes 22. januar med et foredrag af 
forstander Arnfred: »Hvorpå grunder vi vor moral?«. Ved 
kaffebordet fortalte forstander Arnfred fængslende om ind
tryk fra en rejse til Sovjet. Den 17. september talte forfat
teren Erik Knudsen om »Svaner og benzin«, en redegørelse 
for den unge lyriks stræben efter at finde nye veje. Erik 
Knudsens bevidst paradoksale, æggende form fremkaldte 
livlige diskussioner de følgende dage. Den 26. november 
gennemgik magister Bengt Johnsson »Det eensatsede des
criptive klaverstykke fra baroktiden til vore dage«. Det var 
en skam, at den lærde titel havde skræmt nogle. De frem
mødte fik en særdeles god aften ud af det — en kort, in
struktiv indledning og en mængde dejlig musik inciterende 
tolket af magister Johnsson på skolens ny flygel. I oktober 
talte Stig Guldberg en eftermiddag om sit arbejde med han
dicappede børn. Foredraget og ikke mindst den påfølgende 
film gjorde dybt indtryk på alle, hvad der ikke blot mærke
des på den åndeløse stilhed, men også satte sig spor i en 
indsamling, som nogle dage senere startedes på initiativ af 
en elev, og som gav en velfortjent støtte til dette arbejde. 
Endelig bør nævnes, at alle de elever, der den 2. december 
havde ventet at høre om Nigeria — da foredragsholde
ren uden forudgående afbud udeblev — i stedet fik et ud
mærket litterært foredrag af forstanderen: »Shakespeare i 
Frankrig«.

Medens foredrag og »Åbne Huse« har været arrangeret 
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af seminariet, har en række andre sammenkomster i årets 
løb mere eller mindre fuldstændigt hvilet på elevernes ini
tiativ, noget, der sikkert for fremtiden vil blive et stærkt 
indslag i skolens liv jævnsides med dens gamle festtradi
tioner.

»Elevernes aften« den 7. februar blev både festlig og hyg
gelig, en vel forberedt fest med et program, hvis niveau 
tjener arrangørerne til ære. De forskellige numre på pro
grammet var i år sat ind i en fælles ramme, sikkert en frugt
bar idé, da den indebærer muligheder for et snævere sam
arbejde klasserne imellem.

Den 1. april fejrede O. S. •— for at skolens fest ikke skulle 
falde sammen med byens — H. C. Andersen. Elever fra Ill’s 
stod for arrangementet i samråd med forstanderen. Man 
fulgte digterens udvikling gennem livets forskellige stadier. 
Ved hver vigtig epoke vistes på »det hvide lærred« et for 
dette tidsrum karakteristisk H. C. Andersen-portræt, inden 
der på scenen fremførtes et af digterens værker fra samme 
tidsrum. Festen sluttede med, at eleverne overrakte skolen 
et smukt H. C. Andersen-portræt, som nu hænger på 1. sal 
i seminariets opgang.

Udflugtsdiskussionen indledtes med en hyldest til den 
danske sommer, der jo i år visselig havde fortjent det! -—■ 
Elever fra de forskellige klasser tolkede i recitation og sang 
danske digteres forelskede skildring af dansk sommer.

Udflugten, der arrangeredes af Ill’s, gik til Fanø. Den 
lange rejse muliggjordes ved, at statsbanernes årlige billige 
skolerejse anvendtes hertil. Turen blev meget vellykket, om 
end noget anstrengende.

Emdrupborg Seminarium havde i år lagt sin skoleudflugt 
som et besøg på O. S. Trods øsende regn blev turen en stor 
succes. Efter et fælles arrangement på skolen spredtes 
gæsterne, idet vore klasser var værter for hver sin køben
havnske parallelklasse. Det blev et kammeratligt møde 
mellem to skolers elever og lærere, som begge parter var 
glade for.
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Den 1. oktober fejredes Dansk Seminarieidræts fest på 
O.S., efter at finalekampene havde fundet sted på Stadion 
om eftermiddagen. O. S. havde den glæde at hjemføre 
vandrepokalen i damehåndbold.

Skolen har i år forsøgt at markere indgangen til to af 
årets højtider på en ny måde. Sidste skoledag før påske
ferien sluttede med en fremførelse af Grundtvigs »Påske
liljen« ved elever fra forskellige klasser. Klassernes jule- 
pyntning sluttede med, at man samledes i gymnastiksalen 
om en opførelse af Dorothy Sayers »Judæa Konger«, over
sat, instrueret og opført af eleverne selv, enkelt og ægte. Til
slutningen viste, at der åbenbart er stemning for at indlede 
julefestlighederne på skolen med en opførelse af den art.

Dramatiske arrangementer er ved at komme til at spille 
en ret stor rolle i O. S.’s festliv. De hviler så vidt muligt på 
elever fra alle klasser. Når s-klassernes elever ret ofte har 
været med, skyldes det, at disse klasser ikke får nogen 
egentlig skolekomedie i deres seminarietid. Derimod vil 
hver III n komme til under forstanderens instruktion at op
føre efterårskomedien. (Navnet har de sidste par år været 
lidt misvisende!) Man havde i år påtaget sig den meget 
krævende opgave, at opføre Sophokles’ tragedie »Kong 
Ødipus«. Uden iøvrigt at fremhæve de enkelte må man 
retfærdigvis nævne fremstilleren af hovedrollen. Det var en 
præstation så ganske udover, hvad amatører sædvanligvis 
kan yde, og den virkede inspirerende på kammeraterne, 
mærkede man. Nævnes må også det meget fine samspil 
mellem personerne og koret. Der var en samstemthed over 
alle optrædende, en gåen ind for opgaven, som fik den 
antikke tragedie til at leve i al sin strenge renhed, med dens 
dystre skæbnetro, men også samtidig med dens mærkvær
dig forløsende virkning på tilskuernes sind. Der blev ved 
kaffebordet bagefter varmt givet udtryk for, at det, der 
måske er en skolekomedies fornemste opgave: sammen
smeltningen af en klasse under løftningen af en fælles 
opgave og samarbejdsglæden mellem skuespillere og in
struktører, var lykkedes fuldtud.
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Da »Kong Ødipus« naturligvis kun kunne opføres for de 
voksne elever, var arbejdet med efterårskomedien igen i år 
delt således, at hr. Caspersen instruerede komedien for 
børnene. Det var denne gang forskolen, der fik sin chance 
i »Aprilsnarrene«, de gjorde det kvikt og morsomt, og bør
nene morede sig kongeligt.

Dermed er vi nået frem til en omtale af de begivenheder, 
hvor samspillet mellem voksne og børn — som selvfølgelig 
også findes i hverdagen i praktikken i børneskolen -— 
måske føles på særlig festlig måde. Rammerne er de samme 
år for år — så gamle elever vil nikke genkendende — men 
de har en mærkelig evne til at fyldes med nyt liv hvert år. 
På mange måder betyder den ny seminarieordning en spe
cialisering, en koncentrering om fagene, stoffet, så selv om 
loven stærk! betoner læreruddannelsens barneskolesigte, 
kunne dette vist let trænges i baggrunden, hvis børneskolen 
ikke var en stadig levende påmindelse om det!

18.—19. februar: fastelavn. Der er spændte forventninger 
i dagene før! »Jeg har slet ikke sovet i nat for bare spæn
ding«, siger en lille pige i 4. kl., som i år for første gang skal 
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med til karneval. Det blev en festlig aften med mange mor
somme forklædninger både hos voksne og børn, en lang 
række taler og et fyldigt sanghefte, morsomt illustreret med 
børnenes egne tegninger, indhøstede ved en rask lille kon
kurrence under hr. Nørgaards ledelse. IV og forskolen op
førte hver en eventyrkomedie for børnene, og dansen gik 
lystigt. 1.—3. kl. mødte næste formiddag fulde af kræfter 
som aldrig før og slog tønderne ned på rekordtid — det blev 
tre kattedronninger, så sig ikke, at »det svage køn« mangler 
kræfter! Også her blev der ved kaffebordet talt med stor 
frimodighed af de ca. 30 små talere. O. S.’s gamle tradi
tioner for festtaler lever så absolut bedst videre hos bør
nene! Også ved børnenes udflugt til Nyborg den 11. juni 
føltes sammenholdet mellem voksne og børn som noget 
stærkt og godt, III n deltog i røverlegen, medens forskolen 
legede med 1.—3. kl., og begge klasserne gik til opgaven 
med den for vordende lærere rigtige indstilling. Over afslut
ningen på skoleåret 25. juni var der det rette festlige brus. 
Da børnene havde sunget for forældrene, og forstander 
Caspersen havde talt, og man sluttede med sommerferie- 
sangen, følte alle, at nu var sommeren virkelig inde!

Lærerkollegiet havde kort inden en vellykket tur til 
Faaborg. Om lærerkollegiet kan iøvrigt meldes, at flere i år 
havde »runde fødselsdage«: hr. og fru Petersen blev begge 
60, hr. Caspersen og hr. Hammer 50. Alle dage foregik efter 
fødselarernes ønske i al stilfærdighed. I efteråret gav port
ner Johansens alvorlige sygdom en overgang grund til 
ængstelse, men nu har vi atter den glæde at se ham færdes 
på skolen.

Tilbage står vist kun at slutte beretningen om årets gang 
med det, der danner den naturlige kronologiske afslutning: 
juleugen og julefesten. I år blev der ved generalprøven af 
hr. Ovesen uddelt 6 legatportioner å 200 kr. Der var smukt 
julepyntet i alle klasser, og børneskolens juleafslutning — 
også en af de lejligheder, hvor børn og voksne glæder sig 
sammen — stemte yderligere til fest. Julekoncerten den 22. 
december, som traditionen tro overværedes af mange gamle 
elever, dannede tillige rammen om His’s dimission. Det
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Forskolens fastelavnskomedie, IV. klasses fastelavnskomedie og 
forskolens efterårskomedie for børnene



smukke program indlededes og sluttede med det specielt 
julebetonede og omfattede desuden en Händel-ouverture, 
Schulz’s »Serenade at synge i skoven« for blandet kor, soli 
og orkester samt en afdeling nyere sange, deriblandt Dan
markssangen med melodi af seminarielærer Poul Petersen. 
Både Poul Petersen og Johs. Nielsen havde megen ære af 
deres elever.

Forstanderens dimissionstale findes gengivet andetsteds 
i årsskriftet i sin helhed og refereres derfor ikke her. Som 
klasselærer for Ills talte hr. Melson til dimittenderne og 
takkede dem for vågent samarbejde gennem de 2V2 år. Inge 
Marie Brix Christensen talte på klassens vegne: »Vi takker 
for læretiden her og ved, at den bare er begyndelsen. Hele 
livet skulle helst være en læretid«. Derpå bød amtsskole
konsulent Viggo Land dimittenderne velkommen og lyk
ønskede dem til, at de, i vor nivellerende og rationaliserende 
tid, havde det privilegium at gå ind til et arbejde, som sta
dig står og falder fuldstændigt med, at det personlige mo
ment bevares stærkt og urokket. Der kan i dag være en fare 
for at forveksle redskabet med arbejdet inden for skolen. 
Psykologien er et udmærket redskab. Båndoptageren er det. 
»Men barnet vil mere af os, end at vi kan gå fra klasse til 
klasse med en båndoptager under armen. Det ønsker stadig 
den levende fortælling af os, fortællingen, hvori det mær
ker, at vi har en værdimåler, en mening —■ måske også, at 
vi har et hjerte. Mindre vil det ikke nøjes med«. Med disse 
ord fra en gammel O. S.-elev som en hilsen til andre gamle 
elever være årsberetningen hermed sluttet.

Inger Møller.
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Meddelelse fra kassereren

Medlemstallet er pr. 1. januar 1956 860, hvilket er en 
fremgang fra i fjor på 31 medlemmer.

Trykkeriudgifterne var sidste år, som følge af årsskrif
tets formindskede omfang, relativt små, og selv med en for
øget legatudbetaling kan vi møde med en noget større kasse
beholdning i år, takket være mange ekstrakontingenter og 
bidrag til legatkontoen.

Til trods for min udmærkede forgængers meget bestemte 
henstillinger om kontingentindbetaling, en fremgangsmåde 
som jeg hidtil kun spagfærdigt har efterlevet, så har vor 
forening i de sidste 10 år helt unødvendigt forøget post
væsenets overskud med ca. 500 kr. Disse 500 kr. er alene 
gået til porto til postopkrævninger, som er kommet uind- 
løste tilbage. Hertil må så føjes udgiften til ca. 800 kuverter 
— 800 girokort — 800 postopkrævninger og 800 årsskrifter 
samt porto til udsendelse af disse, og så kommer man op på 
et beløb, der svarer til 6—8 legatportioner.

Jeg håber, at ovenstående vil formindske antallet af 
restanter fremover. Ingen bliver fornærmet, hvis man ikke 
ønsker at være medlem mere, men har man modtaget års
skriftet, så har man også en moralsk forpligtelse til at 
sende pengene derfor, og så meddele eventuel udmeldelse 
bag på kuponen — fremfor at påføre foreningen store 
ekstraudgifter og undertegnede en masse unødigt besvær.

Venlig hilsen
Poul Løndal-Nielsen.
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Regnskab
for Odense Seminariums Elevforening 1955

INDTÆGT 
Beholdning fra 1954 ....................................................... 94,65 kr.
Renter................................................................................... 3,71
Medlemsbidrag .................................................................. 2470,55 -
Legatkonto ......................................................................... 1130,50
Refundering af foreningens portoudlæg ................... 144,00

Ialt .... 3843,41 kr.

UDGIFT 
Giroblanketter .................................................................. 16,00 kr.
Transport af årsskrifter................................................. 10,00 -
Porto til udsendelse af årsskrift ................................ 98,40 -
Trykning af årsskrift ..................................................... 1441,04 -
Påtryk af giroblanketter................................................. 17,00 -
Kasserer- og sekretærløn ....................................  125,00
850 kuverter til årsskriftet . . . ..................................... 92,65 -
Kartotekskort .................................................................... 4,25
Foreningens udgifter ved sammenkomsten 27. marts 92,50 -
Annonce i »Folkeskolen« ................................................... 10,80
Opmærksomheder ............................................................ 49,00 -
500 postindkasseringer med påtryk ............................ 38,55 -
Porto til udsendelse af postindkasseringer...............  202,80 -
Diverse udlæg (porto, telefon m. m.) ....................... 68,10 -
Gebyrer ............................................................................... 3,02
Studielegater: 6 portioner å 200 kr............................... 1200,00 -
Beholdning pr. 20. december 1955 ............................ 374,30

Ialt .... 3843,41 kr.

Sønderborg, den 20. december 1955.
Poul Løndal-Nielsen.

Regnskabet for 1955 har vi gennemgået og fundet i orden-, 
kassebeholdningen, kr. 374,30, var til stede på den anførte måde.

Odense, den 5. januar 1956.

Georg Knudsen. Henning B. Andersen.
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Nye medlemmer

Juni 1955:
Andersen, Erling Kliiwer, Ubberud pr. Korup.
Andersen, Henning, Reventlowsvej 70, Odense.
Christensen, Finn, Rødegårdsvej 61, 2. sal, Odense.
Hansen, Agnete, Tarup skole, Odense.
Hansen, Ester, Hårslev-Tingjellinge fællesskole pr. Sandved.
Hansen, Inge Steemann, Violvej 1, Odense.
Hansen, Ole Philip, Gretevej 6, Fr. Bøge.
Hubert, Poul Erik, Pantheonsgade 18, Odense.
Jensen, Else, Herrested pr. Herrested.
Jensen, Inge Due, Vestergade 90, Kerteminde.
Jørgensen, Kirsti Hillerup, Kystvej 5, Nyborg.
Larsen, Ellen, Krudthusgade 5, Odense.

XMadsen, Helge, Bragesvej 26, Bolbro.
Munkgaard, Inge, Sønderborg.
Nielsen, Ellen Bang, »Paris« pr. Harndrup.
Nielsen, Erik, Ejby realskole, Ejby st.
Nielsen, Hans, Godthåbsgade 34, Odense.
Nielsen, Ib, Prinsesse Maries Allé, Odense.
Nielsen, Inge J., Fraugde skole pr. Marslev.
Pedersen, Bent Hedemand, Kosterslev mark pr. Søndersø.
Pedersen, Poul, lærerboligen, Vemmelev pr. Forlev.
Pedersen, Preben, Tallerupvej 65, Tommerup st.

XPetersen, Helge, Schacksgade 27, Odense.
xPetersen, Oluf, Prins Haraids Allé 8, Fr. Bøge.

Petersen, Tove, Kristiansdals Allé 156, 1. sal, Fr. Bøge.
Rasmussen, Bent-Ole, Ørnevej 2, Fredericia.
Rasmussen, Ellen Juelsgaard, Vindegade 29, Odense.
Rasmussen, Grete Bo, Schacksgade 38, Odense.
Rosschou-Jensen, Jørgen, Drewsensvej 16, Odense.
Spech, Karl August, Am Ostseebad 3, Flensborg.
Steffensen, Bergit, Østerled 7, Odense.
Talbro, Birgit, lærerboligen, Vemmelev pr. Forlev.
Aagaard, Ella, Hyllinge centralskole, Hyllinge st.
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December 1955:
Andersen, Bent, Rismarksvej 36, 1. sal, Bolbro.
Baade, Birgit, Østergårds Allé 20, Fr. Bøge.
Christensen, Inger Marie Brix, »Gravensgaard«, Fjerritslev 

(Nordjylland).
Hoby, Grethe, Holkegade 3, Faaborg.
Jacobsen, Bodil, Nordskov, Guldbjerg st. (N. F. J.).
Jakobsen, Maja, Nygaardsvænge, Holme-Olstrup (Sjælland).
Jensen, Eskild, Maare pr. Herrested.
Jessen, Friedmor, Diblerstrasse 35, Flensborg.
Jørgensen, I. Ellegaard, Teisensvej 5, 2. sal, Odense.
Lolk, A., Jeppe Aakjærs Allé 15, Odense.
Madsen, Birthe (f. Dam), Gjørding st., Jylland.
Madsen, Ove, Gjørding st., Jylland.
Michaelsen, Elsie, fru, Langelinie 35, Odense.
Mortensen, G., Sdr. Boulevard 38 c, Odense.
Pedersen, Grethe, Klintevej 7, Roskilde.
Pedersen, Ragnhild, Tårnborg, Aarup.
Tyllekær, Birthe, Bernstorffsvej 52, Odense.
Westergaard, Bodil, fru, Thorsgade 5, Odense.
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