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ÅRSSKRIFT
FOR

ODENSE SEMINARIUMS ELEVFORENING

1956

VED BESTYRELSEN

Beretningen bliver denne gang kort — som dette årsskrift.
Elevforeningen har været på seminariet ved to »officielle«
lejligheder: Afskedsfesten for portner Johansen og hustru
samt fru Henny Hansens 60-års fødselsdag. Alle modtog en
mundtlig og synlig hilsen fra foreningen.
Så er der jo som sædvanlig efterårsfesten og julekoncer
ten, altsammen oplevelser på min vej som formand. Men den
største oplevelse er nok på sin vis generalprøven til julekon
certen, hvor legatportionerne uddeles. Vi havde 5 portioner
å 200 kr. i år. Tak for enestående trofasthed mod denne
gren af vort arbejde.
Det er nødvendigt allerede i år at omtale sammenkomsten
i 1958. Det bliver foreningens 50-års jubilæum, og det skulle
gerne fejres med stor deltagelse. Adskilligt kunne tyde på,
at det kommer til at falde sammen med store omskiftelser
for seminariet, og at det i hvert fald bliver sidste gang, vi
kan samles i de vante omgivelser. Dagen er fastsat til
søndag den 9. marts 1958, og den vil forme sig som en sam
menkomst med eftermiddagsmøde, middag og aftenunder
holdning. Mere kan ikke meddeles nu, men bestyrelsen
beder Dem indtrængende om at reservere dagen allerede
nu, inden De lægger årsskriftet til side, så vi kan blive
mange om at fejre det halve århundrede.
Aage Ovesen.
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Redaktionelt
Elevforeningen udsender i är el lille årsskrift. Det skyldes
ikke stofmangel, men derimod, at vi næste år fejrer 50 års
jubilæum og derfor gerne vil udsende et smukt jubilæums
nummer. Hvis medlemmerne yderligere vil støtte, ligesom
en del gjorde sidste år, ved frivilligt at indbetale 5 kr. I il
foreningen i stedet for 3, så skulle det kunne lade sig gøre
at få det lidt festligt — uden at det går ud over legatkonloen.
Hvis så yderligere en række jubilerende eller halvjubilerende årgange ville henlægge deres sammenkomst til
samme dag, som foreningens jubilæum, så skulle vi kunne
få en virkelig god sammenkomst også. Jeg vil f. eks. foreslå
min egen årgang, al vi i stedet for al mødes til 35 års fest i
sommer, som en har opfordret til, slutter op om jubilæums
festen og så har frokosten for os selv. Og ellers er der jo
10 års, 15 års, 20 års, 25 års o. s. v. til 50 års jubilarer,
der kan samles 9. marts 1958, når blot et par stykker i hver
årgang tager initiativet til det.
Godt nytår.
Redaktøren.

(i

Mindeord
Overlærer, frøken Johanne
Johansen, årgang 1921, døde
19. april 1956 efter kun få
dages sygdom. Med hende er
en stærk og fin personlighed
og el særpræget menneske gåel
hort.

Hun har levet og virket i
Odense hele sit liv og var
usædvanlig trofast og om
sorgsfuld over for den gerning,
hun havde påtaget sig. Et ud
præget hjemmemenneske var
hun også, og det kan med rette
siges om hende, al hun stod som en af Danmarks gode re
præsentanter over for treklangen hjem-skole-kirke.
Skønt ensom på sin vis, i hvert fald i de seneste år, havde
hun dog altid »vinduerne åbne« og var levende interesseret
i, hvad der rørte sig i tiden, og bl. a. Sønderjyllands sag
lå hende altid stærkt på sinde.
Hun havde en egen evne til at virke ansporende pa bedste
måde, og vi, der har kendt hende personligt som den glade
og varmhjertede kammerat, hun var, vi mindes hende med
stor taknemmelighed.
Æret være hendes minde!
Ellen Fokdal.
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Karen Margrethe Kristensen
(Kamma) fødtes 18. februar
1885 i Skovlund pr. Mølby,
hvor faderen var lærer, og hun
døde samme sted nogle dage
før sin 71 års fødselsdag.
Kamma Kristensen kom på
Odense Seminarium og viste
sig snart som en velbegavet
pige. Efter eksamen i 1909
havde hun pladser flere ste
der, men en skønne dag fandt
hun sin rette plads og blev an
sat på forskoleseminariet i
Vejle. 1 de desværre alt for fa år, hun fik lov at virke der,
viste det sig, at hun virkelig var kommet på sin rette plads.
Mange gange havde man fra forskellige sider bud efter
hende til instruktionskursus, og hendes kammerater her i
Odense havde da den glæde at have hende som gæst, når
rejsen gik gennem Odense. Desværre blev hun angrebet af
tuberkuløse lidelser i ryghvirvlerne, og hun måtte flere gange
ligge lænket i år til sengelejet. Efter flere sådanne sygdoms
angreb tog hun sin afsked fra seminariet, og sine sidste år
boede hun hos sin søster, der var lærerinde i Skovlund.
For nogle år siden fik jeg at vide, at hun havde fået et
tilbagefald og atter lå på sygehus og denne gang i Grind
sted. Da jeg var på besøg i nabosognet tog jeg til Grindsted
og spurgte efter hende på kontoret. Efter henvisning kom
jeg ind i en temmelig stor sygestue med 8 senge. Jeg spurgte,
om man kunne sige mig, hvor lærerinde Kamma Kristen
sen lå. Da lød fra en seng inde i en krog Kammas over
raskede stemme: »Det er jo mig, H. H.«
Stemmen kendte jeg jo straks, men jeg havde ikke et øje
blik tænkt, al den hvidhårede dame var Kamma Kristensen.
Sygdommen havde forandret hende så meget, men i den
følgende timelange samtale viste det sig hurtigt, at humøret
fra seminarieårene endnu var i behold.
Fra søsteren har vi hørt, at hun levede et rigt liv med
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megen læsning og en del arbejde med musikelever. Hun var
en god kammerat, og vi hendes kammerater på 0. S. vil
holde hendes minde i ære.
E. u. Petersen.

Lærer Hans-Ove Buhl, år
gang 1951, døde den 13. fe
bruar sidste år efter en kort
og meget streng sygdom.
I de første par år efter se
minariet var Buhl lærer hos
forstander Damgaard Peder
sen, Ringe, samtidig med at
han gik på studenterkursus i
Odense.
Efter at have taget studen
tereksamen rejse han til År
hus for at studere ved uni
versitetet. Først læste han
litteratur, men gik senere over lil sin lidenskab, teolo
gien. - Vi vil huske Buhl som et menneske med rige evner,
fuld af hjælpsomhed og med et varmt sind.
p_ E.
Midt i den lyseste sommertid sidste år kom budskabet om,
at Aage Enggård var død. Han havde da i nogen tid været
en syg mand og gennemgået meget. Ved begravelsen i
Gudbjerg var kirken fyldt til sidste plads, og i følget sås
adskillige af Enggårds klassekammerater.
Aage Enggaard var — med sit lyse, ukuelige sind og sil
venlige og hjælpsomme væsen — en ægte søn af den fynske
muld. Sådan mindes vi ham fra de snart fjerne seminarieår,
og sådan var han, når vi siden traf på ham. Han fik sin
manddomsgerning i Gudbjerg, hvor han i en lang årrække
udførte et trofast arbejde i skole og kirke. Enggård var et
udpræget familiemenneske og var aldrig gladere, end når
han kunne samle sine børn omkring sig.
Vi, Aage Enggårds klassekammerater, vil, så længe vi
lever, bevare mindet om en god og trofast kammerat.
A. H.
9

I havnekvarteret og skøgekvarteret
med sømænd og kipper, klør knægt og bét
og sligt, som er bedst, når man ikke ser’et,
de’r bo’de engang Mathilde Magnet.
Hun havde det så som så, mens hun leved’
— vel sværest med præsten og politi’t; —
men nu er af syndens bulmeurt blevet
i paradiset en lilje hvid.
Thi synden var bare snavset, der sværted’
den sjælens rude, som gråd tvætted’ blank;
og indenfor var der en stue i hjertet
vel lukket mod omverdnens støj og stank.

Der bo’de en lille pige derinde,
som aldrig rigtig fik glemt, hvad det var,
at vågne en morgen med sol i sinde
til kaffe på sengen hos mor og far,

og
og
og
af

til katten i køkkenet, leg i haven
ændernes rappen ved søens bred
lov til at stoppe i munden og maven
moders rødmende jordbærbed.

Om alting var smudsigt og ækelt ellers,
den stue var søndagsfin i hver vrå
og stænget med dobbelt lås imod fællers
og »gæsters«s forsøg på at trænge på.
10

Dog hændte det stundom, når mørket sukked’,
og minderne brændte i syn og sind,
at døren gik op af sig selv og lukked
en lille ulykkessøster derind.
Men først, da hun la som forkrænkelsens fangest,
den stakkels gamle Mathilde Magnet,
sprang døren på vid gab, og dødens angest
ved skæret fra barndommens stue blev spredt.

Så kom der en engel fra hinden og førte
den lille pige derop som en dans.
— Det andet, som ikke var hende, kørte
man bort i en kiste med granris-krans.
Efter Bo Bergman: »Liljan i Paradis«, (Bo Bergman:
Samlade Dikter II, S. 135).

Med venlig hilsen og godt nytår! til alle O. S.’er, nuvæ
rende og forhenværende!
Deres Niels Møller.
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Dimissionstale den 16. juni 1956
Den store humanist Rabelais formulerer i et meget smukt
brev, som Gargantua skriver til sin søn Pantagruel nogle
tanker, som jeg synes er så smukke, at jeg vil citere dem
for Dem på denne vor store dag.
Gargantua udtrykker den glæde, han som fader føler ved
al se sin søn gøre fremgang i studier og dyder, og han op
stiller el rigt og alsidigt studieprogram:
»Jeg byder og ønsker, at du lærer sprogene lil fuldkom
menhed, samt al du uddanner din stil. Lad der ikke være
nogen historie, som du ikke bevarer nærværende i din erin
dring.
'Fil de frie kunster, geometri, aritmetik og musik vakle
jeg nogen tilbøjelighed hos dig, da du var lille, i fem — seks
års alderen. Gå nu videre deri. 1 astronomien må du kende
alle regler; men lad stjernetyderiet ligge sammen med guldmageren Lullius kunst; thi det er idel forfængelighed.
Af civilretten ønsker jeg, al du skal kende de skønne
tekster udenad og sammenholde dem med filosofien.
Med hensyn lil kendskab til naturfænomenerne ønsker
jeg, al du skal lægge omhyggelig vind derpå. Der må ikke
være noget hav. ikke en flod eller kilde, hvor du ikke kender
fiskene, der lever deri, ligesom du også må vide besked om
alle lullens fugle, alle træer, krat og buske i skovene, alle
jordens urter, alle metaller, der er skjulte i afgrundens dyb,
ædelstene fra hele orienten og syden; intet må være dig
ukendt.
På visse lider af dagen må du granske de hellige skrifter.
Kori og godi; lad mig se en afgrund af viden. Men i frem12

liden, när du bliver en mand og har vokset dig stor, må du
træde ud af del stille og rolige forskerliv og lære ridder
færd og våbenøvelser for al forsvare mit hus og bistå vore
venner i alle sager mod ildgerningsmænds anfald.«
De — vore dimittender — træder nu af studielivet og
skal ud al øve Deres ridderfærd i den danske skole. De ven
der Dem fra indadrettet, selvopbyggende, selvbevæbnende
funktion lil et arbejde i den danske skoles tjeneste — en
gerning, De selv har ønsket og valgt, og som De har kæm
pet for at gøre Dem værdige lil.

For sidsle gang er vi samlet her som klasse på Odense
seminarium. Jeg håber, vi ofte i fremtiden får Dem at se,
men som klasse er det sidste gang.
Deres klasse, vor IV klasse, vil jeg da ønske varmt til
lykke med Deres eksamen. Til lykke med, al De nu har
gennemført 4—5 års seminarietid, at De har bestået svære
og krævende prøver og nu slår umiddelbart foran det længe
ventede mål.
Men allermest til lykke med det, De nu går ind til, således
forståel, at der må være brug for Dem. Jeg tænker ikke
rent bogstaveligt på et embede, for det ved vi alle, at der
er; men at der må være brug for det, De har at give: Deres
viden og kunnen, Deres idealisme og arbejdslyst, og at De
må blive lil velsignelse for mange mennesker: for de børn.
De får belroet, og de hjem, hvis børn De får ansvar for.
Således, al det må vise sig, at det var en lykkelig dag, da
De log den beslutning at gå lærervejen, at blive lærer.
Der er ikke mange livsgerninger, der i så høj grad er til
lykke og lil ulykke for menensker som lærergerningen. For
den, der har sit hjerte med i sin gerning, føler glæde ved al
omgås børn og unge, forstår børnenes natur og føler trang
til at opdrage og oplære dem, fordi han selv har noget på
hjerte, for den, som har lærergaven, er det en overmåde
lykkelig gerning at virke og vokse i. Jeg ved ingen bedre og
lykkeligere.
Men for den, som ikke har sit hjerte med i gerningen,
ikke har sans for børn og evne lil at komme i kontakt med
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dem, er der stor fare på færde for, at hans liv skal mis
lykkes.
De forstår derfor, at det er med varme ønsker om, al del
må blive til lykke for Dem, når vi nu sender Dem ud i
skolens tjeneste.
Vi ønsker Dem, at De må eje det, livet nu vil fordre af
Dem, og så ønsker jeg, at De til dette selv vil føje det, De
formår at yde videre frem, ved at holde Dem levende og
vågne. Det liv, der skal udstråle fra Dem, skal De selv nære,
så det ikke skal visne og dø, og det kan De gøre ved at holde
Dem i levende kontakt med de stærke, livgivende kræfter,
der springer som livskilder, hvor altid de sprang.

Jeg vil ønske, at det må være således, at De altid vil være
at træffe der, hvor de positive kræfter virker, der, hvor vær
dierne er at finde, såvel folkeligt, menneskeligt og pædago
gisk. De vil finde en bølgende masse af synspunkter på disse
ting, og der vil blive trukket i Dem fra mange sider, men
vi vil ønske, al Deres unge og sikre instinkt må føre Dem
således, at De altid ved, hvad De vil.
Forfald aldrig som lærer til død og tom rutine. Der er ikke
nogen tvivl om, at enhver af os kan opnå en betydelig un
dervisningsrutine, som kan få vor arbejdsdag til at glide
let, ubesværet og velsmurt hen; men det er slet ikke nok.
Hvis ikke en lærer taler og virker ud fra noget, der lever
stærkt i hans eget sind, så falder hans ord inderlig tomme
og virkningsløse til jorden, og livet bliver tilsvarende fattigt
for lærer og børn. Der vil for Dem som for os alle, der
virker som lærere, komme tomme og glansløse dage, hvor
kontakten til Deres elever vil svigte, hvor en tynd, men
uigennembrydelig glasvæg vil vokse op mellem Dem og
Deres børn; men ved Deres sinds glæde og Deres hjertes
varme skal denne glasvæg smelte.
Og selv om De som Pantagruel har rustet Dem vel til
Deres arbejde, vil De alligevel snart opdage, at De har brug
for at lære mere. De vil føle, at Deres kundskaber og færdig
heder er til del yderste ufuldkomne. De vil forstå, at en
absolut forudsætning for god og vellykket gerning i skolens
tjeneste er en rig og nuanceret viden. Den er forudsætningen
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for undervisningen, idet den giver muligheden for et udvalg
i tilrettelægningen. Lærerens faglige viden er den bredere
cirkel, ud fra hvilken han former den mindre cirkel, som
skal være barnets faglige viden.
Jeg ønsker Dem evne til at skabe skolehygge omkring
Dem, så børnene kan være glade og trygge sammen med
Dem. De skal føre den tillid og varme, der er karakteristisk
for et godt hjem, ind i skolestuen, så børnenes følelsesmæs
sige vækstvilkår bliver de bedst mulige. Den disciplin, som
er en hovedhjørnesten i Deres arbejde, skal udspringe af
børnenes følelse ikke af frygt, men af tillid, arbejdsoptaget hed og tryghed under Deres ledelse.
En anden fase i disciplinens naturlige beståen formuleres
meget klart af den unge norske forfatter Jens Bjørneboe i
opdragelsesromanen »Jonas«. En ung lærer gør følgende
opdagelse: »Samtidig gjorde han den erfaring, at nøjagtig
i samme grad han forberedte sig til en time, og følgelig
havde noget morsomt at fortælle, ophørte alle disciplinvan
skeligheder, fordi klassen kom ham i møde og delte hans
interesse for de ting, han fortalte.«
Gør, hvad De formår for at skabe et smukt skoleinteriør
og oplær børnene til orden og præcision, pligtopfyldelse og
flid. Hold alle disse gammeldags dyder i ære. Det vil både
børn og forældre være Dem taknemmelige for senere i livet.
Gid der må have været noget i Deres seminarietid, De
kan få brug for i fremtiden. For tiden er De måske over
mætte af alt, hvad De har mødt; men jeg føler mig over
bevist om, at De vil vende tilbage til mangt og meget og se,
al der var god mening i at tage det med.
Og så siger jeg Dem på seminariets vegne tak for den
tid, vi har kendt hinanden, og for mange gode oplevelser,
vi har haft sammen. Rent personlig har jeg jo ved skæb
nens ugunst ikke haft lejlighed til at lære Dem rigtig at
kende, og med rigtig mener jeg som lærer; men jeg har altid
glædet mig over klassens positive holdning, over den gode
måde, på hvilken De som seminariets ældste klasse har været
med til at bære alt, hvad der var rigtigt og godt og holde
den gamle gode Odense-seminari tuns-tone, hvis opret hol -
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delse og beståen er af så væsentlig betydning for os alle. Fra
Deres lærere ved jeg, at De har været en lærelysten og
interesseret klasse.
Og lev så vel — og gå frem under høje idealer, brændende
af lyst til al bringe bud om noget, som bor i Dem selv, og
til med liv at tænde liv — til ære for den stand, De nu til
hører, til ære for den skole, De er medlem af, til ære også
for Deres seminarium.
Lad os i vort stille sind aflægge et løfte på denne dimis
sionsdag om aldrig at gå på akkord med uret og urenhed,
aldrig at søge over, hvor gærdet er lavest, men al holde vor
gerning i ære og sætte alt, hvad vi magter ind på al gøre os
værdige til vor gerning, til enhver tid at sammenligne opad
og aldrig nedad.
Lykke på den store rejse, De nu står over for, gid den
må føre til lyse og lykkelige egne.
Per Mogens Hansen.
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De jubilerende hold

Seminariehoklet 1932

Forskoleholdet 1932
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Seminariet 1936
Trods bestræbelser fra seminariets side bragte det for
løbne år ikke nogen løsning på spørgsmålet om O. S.’s ad
ministrative fremtid, men der arbejdes videre med sagen,
og meget tyder på, at der i løbet af 1957 vil kunne skabes
en tilfredsstillende løsning i samarbejde med Odense kom
mune, der er meget positivt indstillet.
Tilgangen til alle 3 linier, især den 4-årige, er meget stor
i disse år, så vi er ganske overbevist om vor egen uundvær
liglied for samfundet — og det varmer jo altid! Men fore
løbig går arbejdet altså sin gang indenfor de gamle rammer.
Der har fundet visse praktiske forbedringer sted. Hr. Nør
gård har nu sit eget domæne, et kombineret tegne- og sløjd
lokale, i den tidligere portnerlejlighed i kælderen, medens
det gamle sløjdlokale er inddraget til klasseværelse for Is.
Det er nu kun præparanderne, der må undvære et fast
klasseværelse, og hvad kan man ikke bære som præparand
i håbet om kommende bedre dage!
Ved disse lokaleændringer og ved, al seminariet har lejet
gymnastiksalen i den katolske skole en række timer ugent
lig, er skemaet blevet væsentlig forbedret, så hver klasse kim
har ganske få ugentlige eftermiddagstimer, især linietimer,
der jo er holdtimer og for nogles vedkommende læses af
timelærere. Den praktik, børneskolen ikke kan tage, vare
tages i år af Munkebjergskolen og Kragsbjergskolen. O. S.
har som de fleste andre seminarier valgt at give eleverne
den timereduktion, som sikkert er nødvendig, hvis man med
rimelighed skal kunne kræve mere selvstændigt arbejde af
dem, således som den ny lov foreskriver det, i form af en
18

Portner Johansen og frue

ugentlig skemafri arbejdsdag, som skifter regelmæssigt mel
lem de forskellige ugedage, så alle fag rammes ligeligt.
Nogle af disse dage bliver hjemmearbejdsdage, andre an
vendes til ekskursioner, skriftlige prøver o. 1. Disse skemafri
arbejdsdage føles måske nok, indtil man vænner sig til
at regne med dem, som nogen uro i det daglige, og selv
følgelig vil de fag, der især er færdighedsfag, ikke få samme
nytte af dem som fag, der er mere egnede til skriftlige op
gaver. Men som helhed synes det at være en ordning, som
eleverne udnytter fornuftigt efter dens bestemmelse og er
glade for.
Seminariet måtte med udgangen af sidste skoleår tage
afsked med portner Johansen og fru Johansen. Der blev
fra seminariet, fra elevforeningen og elevrådel i ord og
gaver givet udtryk for taknemmelighed for mangeårigt tro
fast arbejde og omhu for skolens vel. Deres efterfølgere blev
hr. og fru Starostka, som straks er gledet fint ind i arbejdet
og faldet godt til på skolen. Også Helge Lohman Andersen
sagde til sommerferien farvel til O. S. Efter 5 års dygtigt
arbejde ved børneskole og seminarium ønskede han at se
andre skoleformer og er nu ved den nye kirkeskovskole i
nærheden af Slagelse. Frk. Ingeborg Ravn Nielsen, dim. 56.
har overtaget hr. Lohmann Andersens timer i børneskolen
for dette skoleår. Til oktober tiltrådte lektor Herløv Sejr
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Davidsen, Sel. Knuds Gymnasium, som seminarielærer i
dansk og tysk. Dermed fik O. S. en erfaren og dygtig lærer,
ikke mindst til at bestride en række krævende linietimer i
disse fag. To af skolens bærende kræfter fra gammel tid,
frk. Lohmann og fru Henny Hansen, rundede i år de 60.
Georg Knudsen, som trods sygdom har hjulpet skolen igen
nem det meste af tiden til nytår, da det er muligt at få vikar,
må vi desværre undvære igen en tid i det nye år. Hans
vikar bliver lærer og civilingeniør Peder Mathiassen, som
fra næste år er knyttet til skolen som fast lærer, men nu
altså kommer lil at starle som vikar. Som timelærere i
engelsk virker i år cand. mag. fru Elly Oehlenschläger og
cand. mag. John Lotzfeldt. Desuden har Jens Ove Solgård
Larsen, dim. 1953, overlaget geografien i småbørnslærerinde
seminariet og fru Betty Hansen regningen i præparandkl assen.

Seminariet har i det forløbne år dimitteret lo hold, den
24.3. det uigenkaldelig sidste hold forskolelærerinder. (Til
trøst for institutionens venner skal dog i samme åndedræt
siges, at der nu i deres klasseværelse sidder 30 vordende
småbørnslærerinder, vistnok det største hold, seminariet
endnu har haft.) Ved den officielle dimission om eftermid
dagen bød amtsskolekonsulent L. Chr. Petersen, Svendborg
Amt, de nybagte lærerinder velkommen til et arbejde i fol
keskolens tjeneste. Forstander Per Mogens Hansen sagde i
sin tale til dimittenderne: »1 dag siger vi farvel til den
sidste forskoleseminarieklasse i Odense seminariums historie.
I den nye småbørnslærerindeuddannelses lovmæssige pla
cering er der givet en meget smuk anerkendelse af, hvad
forskolelærerindeuddannelsen har betydet, idet småbørns
lærerindeuddannelsen er gledet helt ind på linie med den
4-årige og den 3-årige uddannelse som en særlig 2'/a årig
uddannelse, der kvalificerer lil arbejdet med små børn.
Vejen frem mod dette mål har været lang og trang. De —
vore dimittender — er altså sidste led i en udvikling, der
nu på afgørende måde har knæsat Deres uddannelsesform.
Lykke til, at der må være brug for Dem, også i indre for
stand: at De må mærke hos de mennesker, som De skal
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tjene, at der er brug for, hvad De kan yde. Del, at der er
brug for Dem, er noget usigeligt lykkeligt, der må fylde
Deres hjerter med taknemmelighed. Ret meget mere end
dette: at der i egentligste forstand er brug for én, kan man
vel næppe kræve af livet. Lykke til, at De må kunne gå
glade og friske til Deres arbejde, at det må fylde Deres
sind, at De må opnå lykke ved Deres gerning: glæden ved
at se børn vokse og forme sig under Deres hånd, under
Deres vejledning, se dem vokse og forstå. Det er en glæde,
som meget vel kan bestå i de utrygge og ofte angstfyldte
tider, vi gennemlever her i den mørke midte i det 20. år
hundrede. Forudsætningen er blot, at gerningen øves i tro
fasthed og med indsats af alle evner og kræfter.« Om afte
nen samledes lærerkollegiet med klassen til et vel ledet og
hyggeligt kaffebord med taler og sang.
Lørdag den 16.6. fandt IV’s dimission sted. Efter klassens
eget ønske mødtes lærere og dimittender kl. 17,30 til middag
i restaurant »Skoven.« Det blev en festlig og god sammen
komst. Den egentlige dimission kom så til at danne afslut
ningen på dagen. Skoleinspektør Jacobsen, Risingskolen,
talte til dimittenderne. Det er blevet tradition, at hvert hold
nye lærere fra O. S. bydes velkommen til deres arbejde i
den danske folkeskole af en mand, der selv står midt i dette
arbejde.

Ved det nye skoleårs begyndelse d. 14. august samledes
alle seminariets elever og lærere i salen, og forstanderen
bød velkommen. Efter at have givet forskellige praktiske
oplysninger, sagde forstanderen om seminariearbejdet: »Godt
seminariearbejde vil på intet tidspunkt glemme, at det er
børneskolelærere, der skal udformes. Derfor er de barneskolesigtende fag, praktisk skolegerning og pædagogik, jo
også seminariets hovedfag, som De støder på lige fra begyn
delsen af studiet. Også i seminariets andre fag vil De mærke
en kraftig betoning af fagenes brugsværdi. Men der vil også
være dele af stoffet, som ingen relevans har til barneskolens
fagstof. Et moderne seminarium vil jo nemlig også være en
faglig skole, hvor vi ønsker at præsentere Dem for fagstof
på et så højt plan som overhovedet muligt. Men der må
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være en principiel forskel mellem den fremragende dygtige
danske ungdomsskole, der hedder gymnasiet, og seminariet.
Vi må gå frem på en væsentlig bredere front. Dette er semi
nariets svaghed, men det er en absolut og definitiv nødven
dighed. Barneskolelæreren skal kunne meddele undervisning
i alle fag på barnets elementære trin. Gerningen kræver der
for, at børnelæreren har denne brede orientering. — Vi
ønsker at skabe en åben, tillidsfuld atmosfære her på stedet.
Denne atmosfære nås kun gennem frihed med det dertil
knyttede ansvar. Vi ønsker, at De må føle, at det er friheds
ånd og tillidsfuld ånd, der dominerer her, og jeg beder Dem
hver på sin måde hjælpe med til at skabe og opretholde
denne ånd, der er den overhovedet eneste, i hvilken god ung
domsopdragelse kan trives.«
Til det første »Åbne Hus« talte skoleinspektør Nissen,
Dyssegårdskolen, Gentofte. Aftenen var kaldt: »En gammel
skolemand fortæller«, og det var i sandhed en levende og
klog gammel skolemand, som ud fra sin rige erfaring —
først som vestjysk vinterskolelærer, senere som lærer ved
en forældreskole og gennem de sidste 25 år som leder af en
stor skole i Københavns nærhed — med både lune og ildfuldhed fortalte om lærergerning. Desværre nød ålt for få
godt af det; de, der var, følte, at det var noget, de havde
brug for. I februar fandt elevernes aften sted. Den begyndte
med en opførelse af udvalgte scener af Anouilhs »Eurydike«
og sluttede med en muntrere afdeling med forskellige fikse
smånumre. Den 25.8. talte direktør Helge Rungwald om
»Teateret og ungdommen.« Det blev et interessant kig ind
i teaterets verden, set med en teatermands øjne, som stadig
har sin friske kærlighed til denne verden i behold. Efter
foredraget læste Helge Rungwald til stor fryd for tilhørerne
brødrene Capeks lille humoreske »Hvordan bliver et skue
spil til?« Den sædvanlige udflugtsdiskussion faldt væk, da
Emdrupborg Statsseminarium havde indbudt O. S. til sin
7-års fødselsdag, så målet forud var givet. Udflugten fandt
sted i fint septembervejr, og vore værter havde arrangeret
alt meget festligt, men nægtes kan det ikke, at de var en
noget træt flok, der ud på natten nåede Odense. Er vore

meget langvarige udflugter mon ikke ved at udarte lovlig
meget til kraftpræstationer? Lørdag den 8. december havde
festudvalget arrangeret en meget vellykket »julestue«, livligt
og morsomi ledet af et par af de fynske folkedansere. Til
slutningen var god, stemningen ligeså, et tegn på, at ideen
om at afholde en sådan aften hvert år i december åbenbart
er god.
Når der ikke har været flere aftenforedrag, skyldes del.
at der i dette skoleår er indført en fællestime ugentlig, man
dag kl. 14—15. Disse timer planlægges af det af elevrådet
nedsatte kulturudvalg. For at give et indtryk af disse timers
både lødige og alsidige program, hvad jeg kunne tænke mig
ville interessere gamle elever, anføres her i kronologisk ræk
kefølge, hvad der har været budt på: Dr. phil. Jørgen Hæ
strup: »Hvad ved vi om besættelsestidens historie?«, Chela
Vaaming, Iln: »Mennesket og musikken«, forstander Aage
Hansen, Søbysøgaard: »Hvad gør vi for at opdrage vore
unge lovovertrædere?«, pastor Rørdam Clausen: »Ungdom
men og kirken«, cand. jur. Niels Tjørnehøj, Is: »Vore gamle
landskabslove«, overlærer Chr. Pedersen: Filmen i skoletje
nesten«, forstander Jobs. Møller: »Vers med smil i«, dr.
Niels Møller: »Børn og salmer«, lektor Davidsen: »Martin
A. Hansen«, forstander Johs. Rosendahl: »Karen Blixen«.
Desuden har der været en serie Shakespearetimer med frem
førelse af udvalgte scener af henholdsvis »Othello« og »Som
man behager« og en monolog af »Henrik d. Sjette« ved
nogle af Odense Teaters unge skuespillere og med en ind
ledning om Shakespearetidens teater af lektor Jappe. Efter
jul afsluttes der med opførelse af udvalgte stykker af
»Richard d. HI«. Sidste mandagstime i december opførte
elever fra forskellige klasser Leck Fischers »Selskabsrejsen.«
Fællestimerne er jo til en vis grad en genoplivelse af »sals
foredragene«, som gamle elever mindes med glæde — for
så vidt som de betyder en mulighed for, at vi mange men
nesker, som til daglig ikke kan mødes til ret meget, selv
om vi færdes på samme skole, kan blive fælles om en op
levelse — i sig selv en utvivlsom værdi på en skole — men
de fortsætter traditionen i en ny form, idet mange forskel
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lige kræfter tages i brug, udenfor såvel som indenfor semi
nariet, og idet disse frivillige timer helt hviler på eleverne
selv. De indførtes som et forsøg i år og placeredes i en yder
lime. Da tilslutningen synes at vise, at der er almindelig
glæde over disse timer, vil de sandsynligvis blive fast tra
dition og fra næste skoleår få en bedre placering på skemaet.

Helt udenfor de sædvanlige arrangementer ligger opførel
sen af Finn Helds skuespil »Tiberius« den 16.3. At et stykke
både er skrevet, instrueret og spillet af elever, vil jo høre lil
sjældenhederne. Det var en stor opgave for alle medvirkende,
men dog især for instruktøren, Else Marie Andersen, og fol
den, der både var digter og titelrollens fremstiller. Det var
talentfuldt gjort, hvad man iøvrigt vil mene om stykkets
mørke livs- og menneskesyn. Del er naturligt her også al
nævne det eleveblad, som er startet af Finn Held, Ils, og
Finn Larsen, Iln. »Vinduet«, som blev præsenteret af ud
giverne i sidste elevforeningss'krift, har nu afsluttet sin første
årgang. Det er ikke let at holde et sådant blad i gang, men
i sig selv et så prisværdigt initiativ at begynde det, at man
må ønske, bladet må leve videre. Det er sikkert en vej til
at gøre dét, der er begyndt som enkelt mands værk, mere
alsidigt og give det en bredere basis, at der nu er dannet en
redaktionskomité, bestående af et medlem fra hver klasse.
Af pladsmæssige grunde er morgensangen blevet delt, så
børneskolen nu holder sin morgensang i salen, ledet af hr.
Caspersen, medens seminariets morgensang under forstander
Hansen stadig foregår i IV og det tilstødende lokale. Gamle
elever vil måske umiddelbart føle, at her er noget værdifuldt
gået tabt: et af de steder, hvor børn og voksne mødtes og
mærkede, at de gik i samme skole. Men det, der altså er
nødvendiggjort af rent praktiske hensyn, kan måske vise sig
at have den fordel, at begge parter mere aktivt går ind for,
hvad de føler må bæres af deres egen medvirkning. Mellem
den salme, de voknes morgensang begynder med, og den
afsluttende sang ligger hver dag et ganske kort arrangement:
en oplæsning af et digt, en solosang eller lignende. Det er
en krævende opgave at kæde den slags sammen med en

24

morgensang, men del skal siges, al det har været gjort takt
fuldt og beskedent af eleverne, som selv står for dette.
Tilbage står omtalen af O. S.’ fester i 1956. Ved fastelavnsfesten var der til »de stores« karneval mange morsomme
dragter og en god deltagelse af seminarieeleverne, og hvem
glemmer fra de smås fest dagen efter en førsteklassers fri
modige tale for flaget? I sin traditionsbundne form er faste
lavn dog hvert år en ny oplevelse, takkel være de glade fest
deltagere. Det samme gælder børneskolens udflugt til Ny
borg. Det er stadig lige morsomt at råbe hurra under jern
banebroen og at kæmpe drabeligt for sil liv som røver. I for
bindelse med børnebogsugen havde børneskolen en fælles
lime med oplæsning, gættekonkurrence m. m. Også her hjalp
de voksne elever, dei- den foregående tid havde drøftet børns
læsning med hr. Caspersen i skolepædagogik. (Faget pæda
gogik og psykologi er nu ved O. S. delt i tre discipliner:
psykologi, som hr. Sleinov har, historisk pædagogik, som
varetages af hr. Melson, og skolepædagogik, som naturligt
passer sammen med praktik og metodik og derfor falder
under hr. Caspersens område. Med denne deling har dette
vigtige fag efter seminariets s'køn fået en god placering, idet
hver disciplin ligger i hænderne på en fagmand på dette
område).
Efterårsfesten måtte på grund af møder og kursus i
København rykkes en uge frem, hvad der desværre nok
hindrede nogle gamle elever i at deltage. Hin spillede Thorn
ton Wilders »Vor by« i forstander Per Mogens Hansens in
struktion og gjorde det godt, og efter de lo foregående års
meget smukke, men også tunge fremførelser af den store
tragedie •— henholdsvis Strindberg og Sophokles — nød man
til afveksling Thornton Wilders livsnære, humorfyldte og
varme skildring af almindelige menneskers almindelige hver
dag, hans forelskelse i livet. Man mærkede, at skuespillerne
også under arbejdet med dette stykke var kommet til at
holde af det. Til generalprøven var børneskolens forældre
kreds og denne gang også de ældre klasser i børneskolen
indbudt.
Der blev derfor ikke nogen speciel komedie for børnene.
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Der har i ar været gjort mere ud af klassepyntningen lil
jul end i flere år, forekommer det en. Trængte alle, midt i
de mørke skygger, begivenhederne i den store verden ka
stede ind også over os, til for en kort tid al have lov lil al
blive børn igen? Nok er det, der var såre hyggeligt overalt,
da man samledes i gymnastiksalen lil det julespil, der nu
indleder julen på O. S. Ved leklor Jappes hjælp havde man
fundet frem til et af de ægte gamle krybbespil, og Johs.
Nielsen havde hjulpet med musikken, som også helt var i
tidens stil og kom smukt Lil sin ret i den stilrene, enkle ud
førelse. Det var instrueret og spillet af elever.

Den 22. december sluttede så året på O. S., om formid
dagen ved det altid festlige juletræ for børn og voksne, om
aftenen ved julekoncerten. Er det for meget sagt, at det
næsten er den smukkeste julekoncert, man mindes fra O. S.?
Programmet, der bl. a. indeholdt en Mozartafdeling, flere
Håndelværker samt nyere dansk musik, var afstemt til en
fin helhed, og seminariet kunne i år glæde sig ved usædvan
lig dygtige solister, ligesom kor og orkester løste deres opgave
smukt. Ved festen savnede man forstanderen, som desværre
lå med influenza i de dage, men i stedet for holdt hr. Melson
juletalen. Der var mødt mange gamle elever, hvad der var
med til at gøre aftenen festlig.
Hvilket samlet indtryk har man da, når man prøver al se
tilbage over året på O. S.? Del er svært at svare — et broget
indtryk i hvert fald. Del er kompliceret, spændende og lidt
usikkert overalt i Danmark i disse år at være på et semi
narium, både som elev og lærer. Meget er i støbeskeen, og
man står med såre få erfaringer i det ny endnu. Det er sær
ligt broget på en skole, hvis administrative fremtid endnu
ikke ligger klart. Og selv om en skole til en vis grad er en
lille verden for sig, er den jo også en del af den større
verden — og skal være del — og skyggerne fra denne lægger
sig også over en skoles hverdag. Det skal nævnes, at O. S.’s
elever på et lidligt tidspunkt startede en indsamling på
skolen til fordel for Ungarn og senere sammen med gym
nasiernes ældste elever og studerende fra teknisk skole deltog
i en husindsamling, som gav et smukt resultat.

Men under alt dette gar det daglige arbejde sin gang, og
hverdagen har i dette skoleår været en god hverdag med
mange hverdagsglæder i form af venlig, arbejdsvillig og
positiv indstilling fra elevernes side.
Inger Møller.

Vinduet
Elevblad for Odense Seminarium, 2. årg. 8 numre. Pris:
6,00 kr. Adresse: Hjallesevej 2, Odense.
Har De lyst til al høre nyt fra Deres gamle seminarium?
Kunne De tænke Dem lidt indblik i hvilke problemer semi

nariets elever i dag tumler med? Så skulle De abonnere på

»Vinduet« og derved støtte et værdifuldt objekt på O. S.
Bed.
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Foreningens bestyrelse
Aage Ovesen, formand. Paludan Miillersvej 14, Odense, tlf. 9450.

Fru Ellen Marie Sand hus (f. Knudsen) næstformand, Lumby,
tlf. Lunde 262.
Poul Løndal-Nielsen, kasserer, Engelshøjgade 10, Sønderborg,
tlf. S. 1665.

Fru Bøgehave, Aasum, Odense.

Age Nielsen, Agtrupvej 145, Kolding, tlf. K. 873.
Helge Lohmann Andersen, Kirkeskovskolen, Rude.

A. Thierlein, redaktør, Set. Knudsgade 9, Odense, tlf. 5740.
Bidrag til årsskriftet modtages hele årel. Skriv navnlig straks,
hvis det er nekrologer, og helst med billede.

Adresseforandringer bedes meddelt kassereren inden nytår.
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Meddelelse fra kassereren
Medlemstallet er pr. 1. januar 1957 839, så selv om vi
i fjor fik 57 nye medlemmer, er der en tilbagegang i del
samlede medlemstal på 21. Der har altså desværre været
en meget betydelig afgang, og som vanligt er de fleste ikke
udmeldt, men slettet på grund af kontingentrestance. Der
er i årenes løb sagt en hel del om dette spørgsmål, hvorfor
jeg i år vil indskrænke mig til at takke de »retfærdige«, de
— heldigvis — mange kolleger, som ved. hvorfor der i årsskriftet er indlagt et gult indbetalingskort.
Blandt de frafaldne er der overraskende mange fra de
senere årgange; jeg håber ikke, at denne tendens vil blive
forstærket.
Trykkeriudgifterne var i fjor temmelig store, og da porto
udgifterne også er steget kraftigt, er det kun med besvær, at
vi har kunnet klare den sædvanlige legatuddeling.
Et medlem har opfordret mig til at lade kontingentet —
3 kr. — påtrykke det gule indbetalingskort; det vil jeg af
gode grunde ikke så gerne, idel vi naturligvis helsl ser, al
der også i år tilflyder legatkontoen et betydeligt beløb; men
altså: mindst 3 kr. i kontingent.
Jeg takker for mange venlige hilsener og småbemærknin
ger bag på kuponen og sender selv de venligste tanker herfra
Sønderborg.
Poul Løndal-Nielsen.
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Regnskab
for Odense Seminariums Elevforening 1956
INDTÆGT
Beholdning fra 1955 ...........................................................
Renter ......................................................................................
Medlemsbidrag
.................................................................
Legatkonto ..............................................................................
Refundering afportoudlæg....................................................

UDGIFT
Porto lil udsendelse af årsskriftet ...................................
900 kuverter ..........................................................................
860 girokort med påtryk.......................................................
Trykning af årsskriftet .......................................................
10 klichéer ............................................................................
Opmærksomheder ..................................................................
Kontorudgifter ........................................................................
Diverse udlæg (Porto, telefon m. m.) ...............................
Porto til udsendelse af postindkasseringer .......................
Gebyrer ..................................................................................
Kasserer- og sekretærløn ...................................................
Studie legater: 5 portioner å 200 kr......................................
Beholdning pr. 26. december 1956 ...................................

374,30
11,25
2602,20
1114,00
161,80
4263,55

170,40
94,30
39,20
1896,00
249,33
85,50
31,75
50,84
220,00
0,76
125,00
1000,00
300,47
4263,55

Sønderborg, den 26. december 1956.

Poul Løndal-Nielsen.
Regnskabel for 1956 er af os revideret og fundet i orden.
Kassebeholdningen var til stede på anført måde.

Odense, den 9. januar 1957.
Henning B. Andersen.
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Georg Knudsen.

Nye medlemmer
Marts 1956:

Andersen, Ellen, »Bornbæk«, Vrå.
Bayer, Susanne, Normasvej 29, Valby.
Brøuner, Ketty, Sdr. Rind, Rindsholm.
Christensen, Inger, Verninge, Knarreborg.
Dreyer, Agnete, Margretevej 6, Odense.
Gade, Else, Læssøegade 203, Odense.
Iversen, Toma, Krogsbølle, Otterup.
Jensen, Birthe, Søllested, Glamsbjerg.
Jørgensen, Anni, Stoense, St. Snøde.
Kall, Krista Maria, Tolkschuby, Tolk, Sydslesvig.
Klovi, Else, Læssøegade 77, Odense.
Knudsen, Elinor, Langsted Forskole, Nårup.
Larsen, Berrit, Thorsgade 11, Odense.
Larsen, Karen, Trunderup Forskole, Jordløse F.
Larsen, Thyra, Hastrup.
Lautrup, Margrethe, Daler skole, Daler-Østerby.
Lund-Sørensen, Ingeborg, Asferg, Fårup.
Nielsen, Anne Marie, Finsens Allé 9, Odense.
Nyholm, Alice, Spentrup.
Pedersen, Kirsten, Tiist, Mundelstrup.
Petersen, Alice Sivkær, Ølsted, Brobyværk.
Petersen, Marie, Urup, Langeskov.
Rasmussen, Alma, Vonge.
Reetz, Bodil, Kølstrup.
Rossel, Lis, Drewsensvej 12, Odense.
Rylund, Ellen, Stadionvej 99, Odense.
Stenstrøm, Kamma, Strandvejen 46, Middelfart.
Sørensen, Frida, Ællegård«, Allingåbro.
Sørensen, Norma, Kjeldsensgade 12, 1. sal, Horsens.
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Juni 1956:

Andersen, Bir Hoick, Bislev Skole, Nibe.
Andersen, Inger-Johanne, Carsten Hauchsvænget 4, 1. sal, Odense.
Andersen, Mogens, Garvergårdsvej 70, Slagelse.
Andreasen, Bent, Strib Skole, Strib.
Berg, N. M., Villa »Ådal«, Sdr. Nærå, Årslev.
Dencker, Jütte, Strib Skole, Strib.
Diernisse, Gerda, Tallerup Skole, Tommerup.
Hansen, Birgit, Borum Skole, Mundelstrup.
Hansen, Else, Skibhusvej 29, Odense.
Hansen, J. Billum, Fangel Skole, Fangel.
Hansen, M. Juni, Dalumvej 76, Fr. Bøge.
Hansen, Tove, Hasmark, Otterup.
Jensen, Karl Age, Skolevænget 1, Odense.
Jensen, Marie, Hunderupvej 172, 1. sal, Odense.
Jørgensen, Erik, Allesø, Beidringe.
Knold, Gerda, Garvergårdsvej 70, Slagelse.
Møller, Kirsten, Bjergegade 20, Odense.
Nielsen, Dan Holst, Fraugde Skole, Marslev.
Nielsen, Ingeborg, »Strandgård«, Tranderup, Skelskør.
Pedersen, Birger Østergård, Carsten Hauchsvænget 4, 1. sal,
Odense.
Pedersen, Else, Sadolinsgade 42, Odense.
Petersen, Wittrup, Sprotoften 20, Nyborg.
Rasmussen, Lis, Skolevænget 1, Odense.
Ravn, Ingeborg, Hunderupvej 172, 1. sal, Odense.
Ruse, Egon, Ostseebadweg 57, Flensborg.
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