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Da Seminarieeleverne mødte til det nye Skoleaars Begyn
delse efter Sommerferien, maatte de modtage den triste Med
delelse, at Seminarielærer Nørregaard var afgaaet ved Døden.

Det blev ikke mange Aar, Nørregaard fik Lov til at virke 
som Lærer ved Seminariet -— fra 1. Jan. 1935 til Juli 1943 —, 
men længe nok til, at vi, der kendte ham — Lærere saavel som 
Elever — fik lært ham at kende som en meget dygtig, energi
fyldt og samvittighedsfuld Lærer og dertil et prægtigt Menne
ske, loyal, kammeratlig og retliniet i al sin Færd.

De, der var Elever paa Seminariet 1934—35, vil sikkert 
huske, at det var med en ikke ringe Spænding, de mødte efter 
Jul: Skulde de fortsætte med Vikarer, eller var der kommet en 
Afløser for Hr. Trap, som de havde maattet tage Afsked med 
1. Oktober? — De blev ikke skuffede; der var kommet en 
Afløser.

Saaledes blev da Nørregaard modtaget med store, men og- 
saa glade Forventninger af Eleverne, for de havde vist nok 
hørt lidt om, at Hr. Trap havde nogen Andel i, at det netop 
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blev ham. Ung var han — kun 24 Aar og lige kommet fra 
Eksamensbordet; uden nogen Erfaring fra praktisk Skole
arbejde — men det varede ikke længe, før han kom i Kontakt 
med sine Elever, for de opdagede hurtigt, at de stod over for 
en Mand, der kunde sine Ting, men som paa den anden Side 
ikke var bange for at lade skinne igennem, at han var Ny
begynder, og at han vidste med sig selv, at han ikke var fær
dig med at lære. Det samme fik jeg selv et stærkt og levende 
Indtryk af, da han besøgte mig straks efter sin Ankomst, og 
dette Indtryk blev bekræftet og yderligere forstærket, efter- 
haanden som Tiden gik.

Alle, baade Elever og Lærere, kom snart til baade at respek
tere og holde af ham, og for ham selv tegnede Livet sig saa 
lyst — han havde faaet fast Ansættelse i en Gerning, som han 
gik op i med Liv og Sjæl, og han havde faaet stiftet et Hjem, 
som han var lykkelig ved — og saa kom Ulykken.

De sidste 5—6 Aar maatte han kæmpe en frygtelig Kamp 
med en Sygdom, der viste sig at være stærkere end ham; men 
han gennemførte Kampen uden nogensinde at give op. Han 
har mange Gange passet sine Timer paa Seminariet med 38— 
39 Graders Feber, uden at hans Elever har mærket det mind
ste, skønt han har været saa træt, at han maatte lægge sig paa 
Sofaen og hvile, før han kunde gaa hjem — og han kunde være 
saa lykkelig, naar han kom hjem fra en Kur og var feberfri; 
han vilde da straks i Gang med Arbejdet igen.

Det var strenge Aar for ham og hans unge Hustru — der 
modigt og med en enestaaende Selvopofrelse stod ved hans 
Side under hele hans Sygdom — disse sidste; og for os, hans 
Kolleger, var det et frygteligt haardt Slag, da vi blev klar 
over, hvor det bar hen. Det er med den største Beundring, vi 
har været Vidne til det Heltemod, hvormed baade han og Fru 
Nørregaard har baaret denne haarde Prøvelse.

Alle vi •— Elever og Lærere —, der har kendt Hr. Nørre
gaard, vil sende hans Hustru og lille Søn vore venligste Tan
ker og udtale et æret være Nørregaards Minde!

L. E. CHRISTENSEN.
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Kvalificeret.
Man maa sige, at Diskussionen om ae unge Læreres Kvali

fikationer er i Gang for Alvor. Danmarks Lærerforening del
tager som en af de ivrige i denne Diskussion —■ er maaske 
endog den ivrigste Deltager — og den drøfter Sagen ud fra 
den Forudsætning, at de drøftede Kvalifikationer hos den 
unge ikke er til Stede.

For Danmarks Lærerforening gælder det især Sprog, Sløjd 
og Husgerning, men for andre kommer flere Fag i Betragt
ning. Vi har hørt, at det ogsaa skulde være galt fat med Mate
matik og Fysik. Lejlighedsvis har det ogsaa været fremhævet, 
at Tilstanden med Sangundervisningen ikke var tilfredsstil
lende, ligesom det kunde være galt med Dansk og maaske 
mere. Gymnastik kræver — synes det —- ogsaa et Tillæg i 
Uddannelsen; i hvert Fald vil de Skolevæsener, som er store 
nok og ansete nok, helst kræve Lærernes- Videruddannelse for 
at godtage dem som Gymnastiklærere.

Der maa — skulde man synes — nok være noget om al den 
Kritik; den lever vel ikke af absolut ingenting.

Ret beset er Forholdet velsagtens det, at det ikke altid er 
særligt straalende med den unges Ydelser. Men hvordan var 
det med os selv, da vi begyndte? Vi har vel alle været maade- 
lige nok til baade det ene og det andet, da vi startede, uanset 
hvad vi muligt senere formaaede at yde. Det har sikkert været 
vort Held, at vi stod over for overbærende Dommere, der for
stod at lade vor gode Vilje træde i Gerningens Sted, — og 
derved er der næppe sket nogen afgørende Skade. Kendsger
ningen er i hvert Fald den, at der blandt disse ufuldkomne 
unge var mange, som viklede sig ud af Svøbet, saa de senere 
blev højst agtværdige — ja, ofte højt fortjente Arbejdere i vor 
Skole. Det gik altsammen trods Brist i Begyndelsen. Ja, maa- 

5



ske vilde det endog være gaaet meget ringere i det lange Løb, 
hvis Gerningen i Begyndelsen havde formet sig mere fuld
komment, end Tilfældet var.

Der er ingen Grund til at lade sig overvælde af den megen 
nutidige Snak om de unges bristende Kvalifikationer. Selv
følgelig er der bristende Kvalifikationer, indtil den unge faar 
sig omstillet fra Elevstade til Lærerstilling. Dette vil i alle 
Tilfælde kræve sin Tid; for nogle tager det endog betydelig 
Tid. Syn paa Lærestof saavel som personlige Præstationer 
skal igennem denne Proces undergaa en saa væsentlig Æn
dring, at det betyder en ligefrem Omdannelse af Personlig
heden, hvad vi, der ser de unge først som Elever og senere 
som Lærere, har Lejlighed til at falde i Forundring over den 
ene Gang efter den anden. I en Lærers personlige Udviklings
proces er denne Omstilling vistnok det mest indgribende over
hovedet, saa indgribende, at det slet ikke er ved Siden af, naar 
der tales om den som en ny „Fødsel“. Mislykkes denne Proces, 
er alt tabt. Kundskaber og teknisk Formaaen kan ikke bære 
over, selv om det naturligvis er saaledes, at baade Kundskaber 
og en veludviklet Teknik kan hjælpe til, at den rette Lærer
indstilling bliver naaet.

Bristende Kvilafikationer turde saaledes være den begyn
dende Lærers selvfølgelige Forudsætning, og der er ingen 
rimelig Grund til Klagemaal i den Anledning. Er den unge 
blot lovende — lovende i bogstavelig Forstand — saa er alt 
godt. Saa kan vi trøstigt hengive os til Forventningen om, at 
alt vil komme i Naturens Orden — ogsaa Lærerens Kvalifika
tioner.

* * *

Nu ved vi egentlig godt, at der er tænkt paa noget andet, 
naar den megen Tale om Kvalifikationerne flyder ud over alle 
Bredder. Der er jo tænkt paa de faglige Forudsætninger, som 
den unge Lærer møder med, samt paa, om Skolemyndig
hederne lokalt og centralt vil anerkende disse Forudsætninger, 
saa de kan føre til Ansættelse. Problemet er vistnok endda 
væsentligt et Problem om Ansættelsesmuligheder. Og saadan 
set har Røret om Sagen naturligvis en vis Berettigelse, saavist 
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som den, der har gennemført sin lovordnede Uddannelse, har 
regnet med Ansættelsesmuligheder til Gengæld. Dersom An
sættelsesmulighederne glipper, er Uddannelsen jo ikke fuldtud 
virksom, og der kommer en Modsigelse i hele Ordningen, som 
man er berettiget til at paapege og kræve afhjulpet.

Det er et stort Spørgsmaal, om man gjorde rigtigt i over
hovedet at gaa ind paa Tanken om de unges faglige Util
strækkelighed. Hvorfor uden videre gøre det! Det vilde være 
mere selvfølgeligt at hævde den faglige Tilstrækkelighed — i 
hvert Fald indtil der er Erfaring for det modsatte. Der findes 
— som foran antydet — i vor Skole et meget stort Antal 
Lærere, som med svagere faglige Begynderforudsætninger 
end dem, de unge har nu, har arbejdet sig frem til at bære 
Undervisningen paa fortrinlig Maade. Dette gælder i alle 
Fagene, ogsaa Sprog, Matematik, Fysik o.s.v. Vi tør helt ud 
fastholde, at hvis det kniber for de unge, da bunder det mere 
i personlig end i faglig Ubehjælpsomhed, og vi vil paa ingen 
Maade paa Forhaand gøre den Indrømmelse, at de unge af 
faglige Grunde kun utilstrækkeligt skulde kunne gøre Fyldest. 
Vi vil ikke indrømme nogen Utilstrækkelighed ud over den, 
som har sin Rod i Mangelen paa Erfaring og Modenhed.

Det vil være en let Sag fra enhver Seminarieklasse at ud
tage Lærere til alle Skolens Fag. Ikke saadan at forstaa, at 
alle kan overtage alt, men dette er jo heller ikke hverken ven
tet eller krævet. Spørgsmaalet maa helt enkelt blive: Kan 
Skolen (Mellemskolen indbefattet) forsynes med Lærere paa 
Grundlag af den nuværende Læreruddannelse? Vi drister os 
ubetinget til at svare Ja. Dette lader sig gøre som en Selv
følge, naar man ved Fordelingen af Lærerkræfterne tager 
Hensyn til Lærerens Evner og Lyst. Diskussionen om Kvalifi
kationerne er overflødig og skadelig for Lærerstanden som 
Helhed, naar Forholdene er, som de er. De gamle og veltjente 
gaar ikke Ram forbi, naar der skydes paa de unges bristende 
Kunnen. Var det berettiget, fik det saa være. Men det er ikke 
berettiget.

Man maa undres over, hvordan sligt er sat i Gang. Man 
skulde ikke synes, det kom fra Lærerne selv. Er det da Myn
dighederne? Hvis saa er, maa de kloge Organisationsfolk 
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lægge Hovederne i Blød for at finde paa Midler til at over
bevise Myndighederne om, at de er paa Vildspor.

Seminaristen kan med sine Forudsætninger anbringes som 
Begynder i vor Skole, og Myndighederne vil blandt Semina
risterne finde saa mange Grader af Dygtighed og Egnethed, 
at de, naar Lærer skal udvælges, let faar tilstrækkeligt mange 
og tilstrækkeligt gode at vælge imellem.

* * *
Vi skal ikke her bruge Pladsen til Drøftelse af Husgerning 

og Sløjd. Det er ikke endnu afklaret, hvorledes den afsluttende 
Uddannelse i disse Fag skal forme sig. Inden for Seminarie
tiden synes Afslutningen ikke at kunne naas. Det offentlige 
maa derfor træde til, saaledes at Afslutning (Fuldførelse) paa 
Uddannelsen bliver mulig uden for store økonomiske Byrder 
for den, der til Skolens Gavn gaar ind i Gerningen. Men naar 
saa Afslutningen er naaet — i disse Fag som i andre — saa 
skal man heller ikke her uden videre gaa ind paa en Paastand 
om, at Lærerne er ukvalificerede.

Vi vil hellere end gerne gaa med til den Opfattelse, at 
Kvalifikationer kan forbedres, f. Eks. ved Videreuddannelse, 
men dette vil vi ikke have sammenblandet med Spørgsmaalet 
om Kvalifikationer i Almindelighed.

TH. EGEBÆK.
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Da Skaarup Præstegaard brændte.
En Majdag i 1900 sad den daværende 1. Klasse, hvor jeg 

var Elev, i sit Klasseværelse i den gamle Seminariebygning og 
havde Regning. En træt og døsig Stemning hvilede over Klas
sen, mens den stred sig frem gennem det Vildnis af Proble
mer, der var fremkommet ved, at en Mand havde købt et Parti 
Kaffe i London, som han nu — efter en Række Komplika
tioner, fremkaldt ved Kursers Svingning, uforudsete Omlad
ninger af Varen, Svind, Toldpålæg og meget andet — havde 
sat sig i Hovedet, at han vilde tjene sådan noget som pCt. 
på. Vi nåede aldrig til Ende med de Spørgsmå, hvis Løsning 
skulde have sikret Kaffegrossereren denne beskedne Avance, 
for midt under det hele formørkedes Vinduerne pludselig af 
tykke Røgskyer, og nede fra Vejen lød der Råb, som tydeligt 
gav til Kende, at noget usædvanligt var på Færde. Det viste 
sig hurtig, at det var Præstegården, som brændte, — ikke 
Hovedbygningen, der vendte ud mod Seminariets Forhave, 
men en langt ældre Sidebygning ud mod Kirkegården. Jeg 
blues ved at tilstå det, men jeg mindes ikke i min Seminarietid 
at have oplevet en saå brat Overgang fra sløv Ugidelighed til 
munter Opstemthed som ved denne Lejlighed. Mens vor 
Regnelærer, Hr. F. Olsen, i rigtig Erkendelse af, hvad Situa
tionen krævede, overlod Manden med Kaffen til hans Skæbne 
og skyndte sig op på Loftet for at bringe nogle derværende 
Arkivalier i Sikkerhed, styrtede vi Elever, ude af os selv af 
Virketrang, over til den brændende Præstegård, hvor vi gik 
i Gang med at redde Præstens Bohave ud af Hovedbygningen, 
som ansås for truet. Det var et planløst og hovedløst Fore
tagende, som sikkert påførte Pastor Martin Sørensen både 
Ærgrelser og unødvendige Tab; han var bortrejst den Dag, 
og da han kom hjem, fandt han ikke blot sine Udbygninger 
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nedbrændt til Grunden, men tillige sin Bolig overtrampet og 
endevendt på det mest gruopvækkende. Jeg mindes ikke stort 
om min Deltagelse i denne Redningsdåd, men føler dog Trang 
til at fastslå, at det ikke var mig, der kastede en Kakkelovn 
ud fra et Vindue på første Sal. Mest levende for min Erindring 
står det Syn, som mødte os på Vejen, der førte forbi Brand
stedet. Det var et Syn, som rummede på een Gang Uhygge og 
Komik: midt på Vejen stod, skrigende og gestikulerende, 
tykke Hans, en overfed og noget åndssvag Yngling, der hørte 
til på „Klosteret“ ved den østlige Kirkegårdsmur; — og i en 
ustandselig Strøm uden om ham fo’r Rotterne fra den bræn
dende Bygning over mod Kirkegården, Klosteret og Jens Møl
lers Gård. Så ramlede den gamle, møre Bindingsværksbygning 
sammen i en osende, gnistrende Dynge, og dermed var Faren 
for Ildens Udbredelse så nogenlunde drevet over.

På dette Tidspunkt ankom Hjælpen fra de omliggende 
Landsbyer. Oure Sprøjte vakte smigrende Opmærksomhed 
ved sin hurtige Tilsynekomst, men Hastighedsrekorden blev 
dog sat af en Ølvogn fra Svendborg, der svingede op foran 
Brandstedet under Mængdens Hyldestråb. Det er med Bekla
gelse, jeg må notere, at det lokale Brandvæsen ikke var Situa
tionen voksen: Skårup Sprøjte var, noget ubetænksomt, af sit 
Betjeningsmandskab bragt ind i Præsteforpagterens Gård, 
som også brændte; derinde blev det imidlertid for hedt og 
røgfyldt, og Mandskabet lod den i Stikken. Den brændte!

De fleste Kreaturer var ude på Marken, og så vidt jeg ved 
brændte ingen Dyr inde. Men i en stærkt afsvedet Have nær 
ved Brandstedet stod en lille Dreng, Præstegårdsforpagterens 
Søn, og græd over Tabet af sit Legetøj. Mon han i Dag sidder 
som velmeriteret Ejer af sin Fædrenegård, og mon han mindes 
den forfærdelige Dag, da hans Barndomshjem gik op i Flam
mer og Gyngehesten brændte inde?

Præstegårdens Brand vakte naturligvis stærkt Røre i den 
lille Seminarieby, hvis Hverdagsliv plejede at forløbe yderst 
regelmæssigt og ensformigt. 1 de følgende Dage talte alle om 
Begivenheden, men jeg tror ikke, det faldet nogen ind, at den 
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havde anden Betydning for Seminariet, end at en enkelt Dags 
Arbejdsro var blevet forstyrret. Og dog kunde der måske nok 
have været Grund til ved denne Lejlighed at anstille visse Be
tragtninger. Sagen var jo nemlig den, at det var det ældste, 
det oprindelige Skårup Seminarium, der den Dag gik op i 
Luer. 1 den gamle stråtækte Længe ud mod Kirkegården fand
tes i sin Tid Konfirmandstuen og Præstens Studérkammer, og 
andet Seminarium var der fra først af ikke. Det var her, gamle 
Amtsprovst Wedel et Aarhundred forud havde begyndt, af 
egen Trang og til dels på egen Bekostning, at uddanne „be- 
quemme Subjecter, meest af Bondestanden“, til Lærere. Som 
bekendt fik de andre „Præstegårdsseminarier“, der opstod 
omtrent samtidig med Skårup, kun en kort Levetid; —■ de 
døde så at sige under deres Børnesygdommes Feberanfald, 
men vort gamle Seminarium levede videre og er nu vort Lands 
ældste. Dets overlegne Modstandskraft beroede ikke på, at det 
havde en særlig Evne til at tilpasse sig de skiftende Tiders 
Tankesæt — tværtimod! Fra Skårup udgik der i sin Tid en 
kraftig og respektløs Opposition mod den indbyrdes Under
visning; da jeg 1910 i Seminariets Bibliotek fik fat i det 
Eksemplar af Mønster og Abrahamsons Værk om Metoden, 
som Wedel omtr. 90 Aar tidligere havde anskaffet på Danske 
Kancellis Befaling, fandt jeg alle tre Bind uopskårne! Heller 
ikke de Kræfter, der senere i Aarhundredet havde givet Strøm
pilen dens Retning, havde Seminariet ladet sig påvirke videre 
af. Det er neppe nogen stor Overdrivelse at sige, at Grundtvig 
i det første Aarhundrede af Seminariets Historie væsentlig 
kun eksisterede for det som et køligt affattet Kapitel i Kirke- 
og Litteraturhistorien. Hvad de ydre Forhold angår, var også 
enhver Fristelse i Retning af moderne Indretninger hårdnakket 
afvist. Alt bar endnu ved Aarhundredskiftet et Præg af Ælde, 
til dels af Forfald. De hygiejniske Forhold var gyselige; — 
Kammerater fra dengang! Husker I det gamle „Hys“? Det 
forsvandt i vor Tid sammen med det brøstfældige Udhus, 
hvor „Gangmutter“ havde til Huse. Hele Bygningsværket 
burde af nænsomme Hænder have været overført til Frilands
museet i Lyngby for at afgive et Eksempel på primitiv, landlig 
Kultur ved Aar 1900.
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Nej, det, der havde holdt Seminariet, ikke blot i Live, men 
i høj Anseelse, var noget helt andet: Der havde altid i For
standerembedet siddet betydelige, klarhjernede, myndige Per
sonligheder. Wedel, den første af dem, havde givet Parolen: 
„Her er intet andet Skema“, svarede han på en Forespørgsel 
fra Danske Kancelli, „en det, jeg ved min Nærværelse er og 
giver“. Førstelærer Pedersen, der ledede Øvelsesskolen i min 
Tid, har fortalt mig, at han i sine første Embedsår havde 
kendt Folk dér i Sognet, som fra deres Barndom mindedes, 
hvordan alle, der passerede Vejen mellem Præstegårdens 
Nordfløj — den tidligere omtalte, som brændte i 1900 — og 
Kirkegården, tog Hatten af; — det var svært at se tydeligt 
gennem de små, grønne Ruder i Provstens Studérkammer, 
men han kunde jo sidde derinde, gamle Wedel!

Jeg har set gamle Elever fra Schürmanns Tid stå tavse foran 
hans Mindesten med blottet Hoved, og jeg er rede til selv at 
aflægge det samme Vidnesbyrd om min Højagtelse, når jeg 
står foran den Mindesten, vi i sin Tid rejste for Klingemann.

* * *
Den Fornyelse i moderne Aand, som nu præger Seminariet 

— og lad mig benytte Lejligheden til at bringe den min Hyl
dest — den satte ind med små og forsigtige Skridt omkring 
Aarhundredskiftet. Der blev, vel sagtens i Anledning af det 
tilstundende Jubilæum, bygget en Del om allerede i min Elev
tid, og Forstander Klingemann syslede stadig med Byggepla
ner og Reformforslag, som han dog aldrig nåede at se gen
nemført. — Jeg har en Følelse af at have staaet ved Skille
linien mellem to Afsnit af Seminariets Historie, to vidt forskel
lige Afsnit.

Mon det ikke var Erkendelsen af, at Udviklingen nærmede 
sig denne Skillelinie, der fik den gamle Præstegårdslænge til 
hin mindeværdige Majdag 1900 at give sig Flammerne i Vold?

H. P. LANGKILDE.
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Drejø gamle Skole

Husmd. og Fisker Morten R. Mortensen og Hustru Maren Hansdatter 
i Haven foran den gamle Skole

Dette er Drejøs første Degnebolig og gamle Skole. Reformationen er 
indført i „Landet“ Drejø 1536. Drejøboerne har faaet deres første Præsi 
1535. De har tidligere hørt under Ærøskøbing i kirkelig Henseende, 
altsaa under Sønderjylland. Præstens Navn er Niels Hansen.

Hans „Collatsbreff“ er givet af Kristian III og udstedt paa Nyborg 
Slot af Magnus Qøye, magister curiæ. Han skal lære Sognefolket det 
hellige Evangelium og rene Guds Ord m. m.

Nu spørges: Fulgte der i Præstens Kølvand en Degn?
Tommerup siger herom: „Degn savnedes kun lidet, da hvo bedst 

sang, førte Sangen og passede tillige Degneforretningerne. Men siden 
vilde og Drejø Menighed have sin Degn og fik sin første 1635“.

Fabricius, Historikeren, anfører, at Hans Carlson, Degn paa Drejø 
1681—1712 (26) i sin Indberetning 1690 siger, at der har været fire 
Sognedegne siden 1555.

Hvad Stilens Renhed angaar, fejler Tommerup aldrig, men som 
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Historiker maaler han sig ikke med Fabricius; derfor giver vi denne 
Ret, naar han siger om Degn Hans Carlson, „man dog maa antage, at 
han vidste Besked“.

En Indberetning fra ca. 1570 om Degneembedets Indtægter viser 
tydeligt, at Drejø havde Degneembede ca. 65 Aar, før Henrik Nielsen 
(Tommerups første Degn) tog Embedet i Besiddelse.

Degnen havde dengang kun Halvdelen af et Gadehus til Bolig. Den 
af Tommerup omtalte Tilstand, „at hvo, som bedst sang, førte San
gen og passede tillige Degneforretningerne“, har kun varet i omtrent

20 Aar.
I Degn Hans Carlsons Tid byggedes den Bolig, som Billedet foran 

viser med Undtagelse af det søndre Fag, der er Halvdelen af den gamle 
Skolestue. Den var i hans Tid kun Degnebolig.

1 Henrik \Degn) Hansens Tid blev der mod Syd til Degneboligen 
bygget en tofags Skolestue af Herskabet paa Egeskov. Sognets Øer 
betalte Omkostningerne.

Aar 1811 blev denne gamle, forfaldne Bolig og Skolestue sat i god 
Stand af Kammerherre Greve Bille Brahe til Hvedholm.

I denne gode Stand overtog Morten Christoffer Mortensen, min Far
far, den i 1830, efter at den ny Skole var bygget.

I samme gode Stand efterlod min Fader den til Moder, da han døde 
i 1915. En Egebjælke, beregnet til Fodstykke i den søndre Gavl, blev 
indkøbt i 1863. Den laa. paa Loftet og ventede i 52 Aar paa at blive 
indsat. Den blev aldrig anvendt, da det gamle Fodstykke var saa ufor
gængeligt, at det holdt til efter Faders Død.
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Da jeg overtog den i 1928, var Taget saa godt, at jeg først behøvede 
at tække Huset i 1934.

Hele Bygningen blev tækket med Hvedehalm. Til Tækketraad brugte 
jeg vekselvis Staaltraad og Kobbertraad, hvert andet Bind af hver 
Slags. Huset havde nu faaet „en god Hud“; med den kunde det i Læ 
af Henrik Degns gamle Æsketræer trodse Vestenvinden i mange Aar.

Af de mange gamle Bygninger, der gik op i Luer 23. Juni 1942, var 
denne den smukkeste, solideste og mest stilfulde, og jeg antager den 
ældste. Den blev ca. 250 Aar gammel; den kunde have staaet i 250 Aar 
til til Pryd for Byen og for Landet. Den gamle Skole var landskendt. 
Paa Frilandsmuseet i Lyngby kunde den have pyntet. Paa det ny Fri
landsmuseums Plads i Odense skulde der afsættes Grund til den.

Paa den store Skoleudstilling i København var der med den gamle 
Skole som Mønster bygget en Skolestue. Vinduerne var de gamle, bly
indfattede uklare Ruder fra Drejøs første Skole, ligeledes Kværn og 
Krogskaal. — Det store, gamle Skolebord forsvandt ved den Lejlighed. 
Vinduer, Kværn og Krogskaal er nu i „Aarhus’ gamle By“. — Paa 
Katederet tronede en gammel Skolemester med Skejærnet i Haand.

Nu spørges: Hvornaar forlangte de videbegærlige Drejøboere en 
Lærer? Derom vides intet bestemt.

Det siges, at Hans Carlson 1681—1712 (26) „skal ej have været 
duelig til Skolehold, havde som øvende to Haandværker ikke Tid der
til..., og paa Skoleløn var endnu ej tænkt“.

Da tager de Drejø Mænd en Beslutning; de lejer Hmd. Claus Skræd
der til Skoleholder. Dette Skridt er det første ud over det toppede Hav 
mod Kundskabens Land, der laa bag Mørket omskyllet af lyse Bølger.

I Henrik, Degn, Hansens halvtredsaarige Regeringstid, 1712 (26)— 
1762, var der Krav om en Skole; den forannævnte tofags Skolestue 
opførtes; men Henrik Degn duede ikke til Skolehold; derimod forstod 
han som Faderen at arbejde i jern; thi „imponerede salig Ole Tønder 
Degnen en Substitut og gav Degnen 2 Skp. Bygland aarlig til Hjælp 
til hans Lønning“. Den oversteg næppe 4 Tdr. Byg. Da Præsten druk
nede, triumpherede Degnen over ham og drev Substitutten bort. Ingen 
ved hvorhen. „Landet“ Drejø ligger nu hen i Degnemørke uden Lys til 
at sprede det.

Dog, Lyset tændes paany, og denne Gang skinner det klarere end 
nogen Sinde før. Dette Lys hentedes hos Ærøskøbings Skolemester.

Hans Henriksen, Søn af Henrik Degn, sætter Sejl og løber snart 
Ærøs Skolemester an. Hos ham lærte han i Løbet af faa Uger (efter 
Moders Fortælling) at skrive og regne saa grundigt, at han siden talte 
tit om den Færdighed, han erholdt i „de fire Specerier“. „1 ham be
gyndte Videnskabelighedien at blomstre hos Sognets Degne“., Han var 
Degn og Lærer i den gamle Skole fra 1762—1811.
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I den magiske Degnekunst, der hedder Katekisation, var han godt 
hjemme. Derom vidner følgende: Biskop Bloch kommer til Øen paa 
Visitats. Det er paa Tide. 1 60 Aar har „Landet“ Drejø henligget i 
Degnemørke. Nu skimtes Lys i det fjærne Odense.

Biskoppen gør Landgang. Meget vel fornøjet forlader han denne lille 
0, selv om Præsten var gaaet til Køjs ved Ankomsten. Ingen Klage. 
Det maa antages, at Øens Lærer har lyst op i Mørket.

Tre Aar efter anduver samme Biskop atter Øen Drej og gør Land
gang paany. Øens værdige Degn lader sit Lys skinne end klarere end 
sidst og modtager af højærværdige Biskop Bloch Karakteren: „Skole
lærer (ikke Degn) Hans Henriksen katekiserer ikke ilde“.

Af Tommerups Afskedsprædiken i 1817 fremgaar det, hvor meget 
han sætter Pris paa Hans Henriksen. Til Trods for det gode Forhold 
mellem Præst og Degn har Degnen dog trukket sig tilbage i 1811 med 
Pension: Fri Kost og Logi, samt 20 Rdl. Sølv aarlig af sin Eftermand.

I Drejø Sogns Kirkebog findes følgende om den gamle Degn, Hans 
Henriksen, den sidste ikke seminarieuddannede: Den 6. Søndag efter 
Trinitatis, som indfaldt den 21. Juli 1811, resignerede den trætte Olding 
Hans Henriksen, 75 Aar gammel, og i hans Sted blev indsat velædle 
Hans Madsen, 22 Aar gammel, fra Skaarup Skolelærer Seminarium i 
Juni 1811 med Karakteren udmærket god.

Gid hans Embedsførelse iblandt os maa udfalde efter vor Forvent
ning!

Saa ønsker hans Medtjenere i Christo.
Peder Tommerup“.

Oplysningstiden havde sat Spor i Danmark paa Almueskolens Om- 
raade. Den store Skolekommission, 1789—1799, havde store Idealer; 
ikke alle blev virkeliggjorte; men for Uddannelsen af Almueskolelærere 
blev der oprettet flere Seminarier. Skaarup var et af de første. Den 
3. Juni 1803 underskriver Christian VII det Reskript, der approberede 
den af Dr. phil. P. A. Wedel affattede Plan for Oprettelsen af et Skole
lærerseminarium i Skaarup.

Af dette Seminariums sjette Aargangs syv Elever blev Hans Madsen 
dimitteret med mg m. Udm. og ansattes derefter paa Drejø efter An
befaling af Tommerup til den „kjere Drejø Menighed“ 21. Juli 1811.

Paa den Tid var Brødrene Reventlows Idealer ved at være under
kendte af Autoriteterne. Nu lyder det: Degnen en Bonde mellem Bøn
der. Hans Madsen var Bonde i det smaa. ■— Til Embedet hørte Degne
stykket Vest for Skolen, og paa den nuværende Haves Grund var Lo, 
Stald til 2 Køer og Sti til 6 Faar — men Skemager i det store.

Den gamle Tid er forbi. Skolestuen er udstyret med et Kateder, og 
langs den søndre Væg hænger et stort Sandbord, hvorpaa Børnene i 
Sandet med Fingeren kan øve sig i den ædle Skrivekunst. Skaarup- 
seminaristen, Skemager Madsen, har Skejærnet i Haanden. Fra Kate
deret flyver Spaanerne ud af den vordende Grydeske eller Krogskaal.
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Set fra Siden ser en Krogskaal saaledes ud: Foroven er en Krog til at 
hænge den paa. Den bruges til at tage Korn op af Korntønder med og 
Valle af Svinetønder. Paa Bagsiden sætter Hr. Madsen sit Navn og 
under det Aarstallet, da den blev til.

Bagsiden af den i „Aarhus gamle By“ beroende Krogskaal er blevet 
beundret af mange, mest af hans Elever.

Under hans kyndige Vejledning blomstrede i Drengenes Hjerner 
Videnskabens svage Spirer, Lyset bredte sig over Øen Drej, og 
Disciplinens nødvendige Tugt hævdedes.

Hans Regeringstid varede fra 1811—1824.
Den sidste Lærer i den gamle Skole var Rasmus Petersen, hvis 

Skæbne var saa ublid. Han dimitteredes fra Skaarup S. i 1815. Jeg har 
hidtil ment, at han dimitteredes med Hovedkarakteren gX; men jeg er 
ikke sikker paa det. Hvor han har været i Tiden fra 1815 til 1824, ved 
jeg ikke. Han har maaske flakket om som Vikar nogle Aar, har maaske 
været paa Endelave.

Tofte, der i Skaarup Seminariums Jubilæumsskrift har skrevet en 
Oversigt over Dimittender fra 1805—1903, blander hans Livshistorie 
sammen med Rasmus Petersens, Saltofte; men et er sikkert: Seminarist 
Rasmus Petersen, Aargang 1815, var Lærer paa Drejø i 30 Aar. Han 
var min Faders Lærer i 7 Aar og min Moders i 4—5 Aar.

I hans Skole var hvert Barn udstyret med et lille Pennehus, hvori der 
var et lille Rum til en Sanddaase og et til en Blækflaske og et langt til 
nogle Pennefjer, hvoraf Degnen med sin skarpe Pennekniv skar Penne 
til Børnene. Af Sanddaasen rystede Børnene Sand ud over den vaade 
Skrift. Trækpapir kendtes ikke.

Han var en meget dygtig Dansklærer og enestaaende Skrivelærer. 
Han var Lærer paa Drejø fra 1824 til 1854, pensioneret 1857. Sørup 
Sogns Kirkebog udviser, at han henlevede sine sidste Aar som Ind
sidder i Pasop. Han døde 14.—7.—1877.

Han er et lysende Eksempel paa, hvorledes en Lærer kan præge et 
helt Slægtleds Skrift. Som Barn saa jeg en Protokol, ført af flere af 
dette Slægtled. Jeg udtalte min Forbavselse over den smukke Skrift. 
„Ja, de kan skrive“, sagde min Moder. (Se vedføjede Prøve).
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Atten Hundrede og fireoghalvtreds indtraf der noget, der endnu ikke 
er glemt paa Øen. Mange gamle Drejøboere kunde i min Barndom 
huske denne for Degnen saa tragiske Begivenhed. Gmd. Kristoffer Jen
sens og Hmd. Rasmus Simonsens samfaldende Beretninger er mig mest 
levende. Paa Grundlag af dem og mange andre Folks Fortælling om 
Pastor Johansens uheldige Optræden og hele myndige Væsen prøver 
jeg paa at give en Fremstilling af denne Begivenhed.

Pinsemorgen er oprundet med Sol over Hav og Land. Fra Øerne 
staar Kirkesmakkerne ind mod Hovedøen Drejø. Nu skal alle Øboerne 
mødes, først til Kirkegang, saa til Besøg i Hjemmene. Om Aftenen skal 
Karle og Piger danse Sommer ind omkring Majtræet. Alle glæder sig 
til den store Fest. Snart er Kirken fuld af Øboere og Drejøboere. Deg
nen har ringet første Gang Kl. 9, anden Gang Kl. 9^2, og er saa gaaet 
hjem for at styrke Halsen til Sangen i Kirken.

Pastor Johansen, den myndige, er i Ornat, hans vel indarbejdede 
Prædiken paa Papiret og i hans alvorlige Sind. Med Veltalenhedens 
Magt og Varme skal han nu udlægge Pinseevangeliet om Guds gode 
Helligaand, om Talsmanden, for sin ydmyge Menighed. Han maa nu 
vise den, at den i ham har en Talsmand, der kan udlægge Ordet paa 
denne store Højtidsdag.

Med disse Linier i Erindring kan man bedre forstaa, hvad der nu 
sker.

Præsten ser Degnen ligge fuld i Kirkevejens Grøft.
Han spørger: Hvorledes er det fat?
Degnen svarer: Jeg har faaet Feberen. 1 Morgen faar Præsten den, 

s’gu.
Lignelsen om det fortabte Faar er næppe Præsten nærværende. Han 

træder ind i Kirken. Harmfyldt raaber han fra Kordøren til Degnens 
Døtre i Degnestolen: „Gaa ud og hjælp eders fulde Fader hjem“. 
Grædende forlod de Kirken.

Rasmus Petersen fik sin Afsked i 1854; da boede han i den ny Skole; 
i 1857 opnaar han Pension.

Lad os nu se lidt først paa de gamle Degnes økonomiske Forhold, 
dernæst paa Lønningerne i de forenede Degne- og Lærerstillinger.

Om disse Ting holder vi os især til A. Fabricius. Omkring 1570 var 
der til Degneembedet et halvt Gadehus og Degnekorn, ialt II Pund 
VII Skp. Af denne Løn maatte Degnen en Tid svare Pension til Svend
borg Skole. Foruden dette havde han vistnok et Stykke Eng ved Havn, 
den østlige Side af Øen. Siden skyllede den i Havet. Længe efter dette 
maatte Degnene betale Hartkornsskat af den af Havet slugte Degne
eng. En Odde Syd for Havn hedder Jørgen Degns Odde. Jørgen er 
sikkert Navnet paa en af de os navnløse Degne. I et saadant Navn kan 
der ligge megen Historie gemt.

Degnelønnen stiger; men Vanskelighederne med at faa den ind stiger 

18



ogsaa. Det maa Degn, Smed og Skrædder Hans Carlson bekende. 
Drejø Mænd vil ikke betale. Hvem er Skyld heri? Hvem skal vi give 
Skylden? I det lille Paradis, der hedder Drejø Land, er der ingen 
Slange, vi kan lægge Skylden paa, ikke engang en uskyldig Snog, den 
kom først til Øen i 1842, da Møllen byggedes. Lad os saa lægge den, 
hvor den hører hjemme: 1 Drejø Mænds Træskhed.

1 en formfuldendt Klage til Biskoppen i Odense skriver den gamle 
daarligt behandlede Degn følgende:

Velædle Hr. Biscop, Høygunstige Patron!
Udi allerdybeste Ydmyghed understaar jeg fattige og gamle Mand 

uværdige Sognedegn for Drejø Menighed med veemodige Taare ved 
disse mine ringe Linier at andrage for min høygunstige Patron Velædle 
Hr. Biscop, hvorledes Drejøe Mænd i min høye Alderdom endog jeg 
har betjent dem i 43 Aar, paa tvende Aars Tid har betaget mig min 
sædvanlige Indkomst, som baade jeg i 42 Aar og min Hustrus salig 
Fader før mig i 47 Aar rigtig har bekommet, saa at samme Drejøe 
Mænd baade i Bye og Mark næppe vil unde mig gamle, fattige Mand 
den halve Deel, som min Formand og jeg har haft tilforn med en god 
Willie, saaat jeg aldeles holder dem klagisløs i alle Maader, indtil de 
for 2 Aar siden betog mig min forrige Retlighed paa denne Maade:

Min salig Formand og jeg har tilforn nydt i Marken ét Aar 7 Skæp
per Land, ét Aar 6 Skp., som Drejø Mænd selv pløyede og saaede til 
vor Nytte og Brug. Nu vil de ikkun give mig 4 Skp. Land aarligen. En 
liden Ley*),  hvor der kunde avlis ét Læs Hø, den lod de mig forbiude 
forleden Sommer, som hvercken dem eller mig kom til Vinterfoir, men 
i Aurit**)  opædt af Kreatur. Andre Smaasteder, hvor jeg kunde samle 
en føye Deel Høe, blev mig forbuden.

*) Andet Aars Græsmark.
*♦) Tiden efter Hest, da Kreaturerne gik løse i Aure«»Agre.

Til Jul plejede de at give mig hver ét Brød og et halvt Svinehovet, 
eller og ét Faarelaar efter eyen Behag, som jeg lod mig nøye med.

Til sidste Jul 1719 bekom jeg slet intet uden af 2 Mænd og Anno 
1720 og ickun af tvende Mænd.

Til Paaske pleyede jeg at bekomme af hver Mand 2 Brød og Ti Æg, 
men Anno 1719 bekom jeg efter Sædvane samme Paaskerente uden af 
4re Mænd, som lod mig ickun hver for sig ét Brød tilbære, som jeg 
ikke annammede, og Anno 1720 var jeg fornøjet undtagen med Rasmus 
Nielsen i Krogen, som gav mig aieene ét Brød, hvilket jeg og icke vilde 
modtage.

Tilforn maatte jeg holde 10, nu maa jeg ickun hafve 6 Faar.
Dette mit retmæssige Angivende nødis jeg fattige, gamle Mand i 

min høyeste Alderdom saplicando at andrage for Eders Høyærværdig- 
hed, som af den gode Gud og af vor allernaadigste Herre og Konge 
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er sat til at bistaa all Gejstligheden under Fyens Stift i deris Nød og 
Anliggende. Jeg lever derfor i den ydmygste visse Forsikring, at jeg 
gamle Mand maatte vederfaris den høybiscopelige Naade og store 
Trøst, at Eders Høyærværdighed mit Anliggende med ét mildt Øje 
vilde ansee og i denne min Nød gunsteligen hjelpe mig tilrette, at jeg 
ei i min Alderdom skulde lide Trang for min daglige Underholdning til 
Nødtørftighed, men at jeg for mig og mine Efterkommere maatte nyde 
den sædvanlige Degnerente af Drejøe Mænd.

Slig Eders Høyærværdigheds høye Naade skal Gud rigelig belønne, 
som jeg, saalænge jeg kan aande, icke skal aflade at sucke til Gud, at 
han vil lade Eders Høyærværdighed med ganske velædle Familie leve 
i langvarig, lyckelig og fredelig Welstand.

Welædle Hr. Biscops ydmygste Tienner og tro flittige Forbedere. 
Drejøe den 4de Mai 1720.

Hans Carlson, Degn til Drejøe.

Biskoppen fik ikke Lejlighed til gunsteligen at hjælpe værdige Degn, 
som vi efter dette nok tør kalde ham, Hans Carlson tilrette ved at 
knuse Træskheden i Drejø Mænd. Klagen naaede aldrig Biskoppen. 
Degnen følte sig syg, da han landede i Ballen, Nord for Drejø; den 
tosmakkede fik snart Sejlene sat i anden Side med Kurs mod den lave 
0. Han døde i 1726. Eftermanden lod Sagen falde, og siden den Tid 
var Embedets Indtægter formindsket betydeligt. Svinehovedet bort
faldt. „Borte var og borte blev og Faarelaaret“.

Træskheden havde sejret, og saa noble var Drejø Mænd, at de ikke 
gav Slangen Skyld for det.

Siden vi er ved Hans Carlson, maa jeg bede mine Læsere om et Øje
blik at forlade det økonomiske og se lidt paa denne tredobbelte Mands 
Eftermæle.

1 den danske Presse er der efter Drejø Brand mange Gange frem
ført en Gaade om denne værdige Degn. Pressen har taget den efter 
Tommerups Bog. Der eksisterer en bedre Form. Den indeholdes i den 
ædle Niels Rasmussens Strangesens gamle haandskrevne Bog, hvorom 
jeg har givet en Beretning til mine Børn og gode Venner, til hvilke jeg 
blandt andre maaske maa henregne nogle af mine Elever fra Skaarup 
Seminarium og Horsens Kvindeseminarium. Da Tommerup i 1817 for
lod Drejø, var Niels Rasmussen Strangesen 42 Aar, havde ført sin Bog 
23—24 Aar; men Tommerup nævner ham ikke. Havde han kendt denne 
„hemmelige“ Skribent, havde han sikkert anført flere Ting efter hans 
haandskrevne Bog og i det mindste have anført Gaaden om Degnen 
efter Niels R. Strangesens Variation.

Her følger den:
Skrædder, Degn og Smed 
i en Grav blev hisset ned. 
En Kiste gjort af otte Gulvbrædder 
indeslutter baade Degn og Smed og Skrædder.
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Paa Øen fire stærke Karie vare, 
som sømmelig til Graven Kisten bare. 
Een Enke hørtes kun ved Graven klage, 
skønt Skrædder, Degn og Smed 
dog efterlod sig Enke.
Smeden havde Sønner 2, Datter 1,
Skrædderen og Degnen ligesaa mange, 
og dog ved denne Jordefærd 
blev kun 3 faderløse.

— Tommerup vilde have valgt denne Variation for Poesiens Skyld, 
Fabricius ogsaa •— for Historiens Skyld.

Saa er den gamle værdige Degn, mit Barndomshjems Bygherre, 
stedt til Hvile og dermed den „gamle, fattige Mands“ Angst for at 
„lide Trang“ for den „daglige Underholdning til Nødtørftighed“. Han 
har nu forladt Smedien, Skrædderiet og Krodøren, og „supplicando“ 
træder han nu frem for en højere Herre end Biskoppen og beder om 
evigt, dagligt Underhold til Nødtørftighed.

Saaledes lønnedes Drejøs gamle Degne.

Med Niels Rasmussen Strangesen som Kilde kan vi endnu se, hvor
ledes værdige Degn, Lærer og Skemager Hans Madsen, 1811—24, løn
nedes. I de 13 Aar, Hr. Hans Madsen lavede Krogskaale og underviste 
Børnene samtidig, lønnedes han efter følgende Takst. Den stemmer 
godt med Skoleloven af 1814:

Kirkesangerens og Skolelærerens nuværende Indtægter, som er:
1 Td. Rug, 11 Td., 6 Skp. Byg, 84 Brød, 28 Snese, 16 Æg, 1 Maal 

Mælk for Kvægtiende, 3 Rigsdaler Offer, Akcidenser 30 Rgd. Skole- 
1 ø n 10 Rgd.

A 11, Byg og Rug undtagen, anslaaet i Penge efter rimelig Bereg
ning, 71 Rgd., 3 Mark, 4 Sk.

Af de anførte 11 Td., 6 Skp. Byg er 1 Td. 4 Skp. skænket Degnen 
ved Gavebrev fra Hvidkilde.

Grundsætninger ved Indtægternes Beregning.
1 Brød anslaas til 10 Pund, Pundet til 2J/2 Sk., beregnet efter Middel

pris af Rugen, 5 Rd. (oplagt Maal — Topmaal).
1 Snes Æg regnes for 16 Sk. For et rundt Tals Skyld er Æggene 

anslaaet til 29 Snese.
Mælken er anslaaet til 1 Mk. Bøtten. (Træbøtten paa Hylden inde

holdt 1—1J^ Kande) eller 176 Potter. 5 Potter Mælk beregnes som et 
Pund Ost.

Til Kirkesangeren ydes halvt Mælk mod Præsten, som, efter Forord
ning af 29. December 1721, skal have et Pund Ost af hver Td. Hart
korn. — Ostemælken er anført efter en ældre Angivelse.
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Altsaa er Brødet anslaaet:
Brødet 20 Rgd. 84 Sk.
Æggene 4 „ 80 „
Mælken 1 „ 80 „
Kvægtiende 3 „ oo „
Offer 30 „ oo „
Skoleløn 10 „ oo „

Summa 71 Rgd. 3 Mk. 4 Sk.

Tillæg efter den allerunderdanigst Lønresolution af 29. Marts 1814.
Naturalier: Rug 5 Tid:., Byg efter foregaaende Aars Kapitel- 

takst, 23 Td. og 2 Skp.
Afdrag fra Tillæg efter allerhøjest bemeldte Resolution.
I Penge 71 Rgd. 3 Mk. 4 Sk.

Niels Rasmussen, Drejø 1815.

Fra de 5 Td. Rug og de 23 Td. og 2 Sk. Byg trækkes sikkert 1 Td. 
Rug og 11 Td. 6 Skp. Byg, saa Facittet bliver det samme i Penge plus 
4 Td. Rug og 11 Td. 4 Skp. Byg; altsaa et Tillæg paa 4 Td. Rug mere; 
og 2 Skp. Byg mindre. (R. M.)

Foruden disse Lønningsdele havde han en Degnelod, Degneeng og 
Bolig, samt 6 Favne Brænde til Skolens og eget Brug.

Tillæg, Bolig og Brændsel, samt Lejlighed til 2 Køer og 6 Faar er 
i Henhold til Anordning af 29. Juli 1814.

Degnens Eng:
Af den havde Hans Madsen ingen Indtægt; den laa paa Havsens 

Bund. Dette var i 1762 bevist af Henrik (Degn) Hansen ved Tings
vidne, og derfor blev et Fjerdingkar Hartkorn slettet paa Amtsstuen.

Saaledes lønnedes Drejø gamle Degne og Lærere indtil 1832, da Ud
skiftningen fandt Sted. 1 det Aar tillagdes der Rasmus Petersen en 
Jordlod paa ca. 7 Tdr. Land Syd for den ny Skole paa Banken, hvortil 
han er flyttet fra den gamle Skole.

Med Bogen „Degneembederne i Fyns Stift“ som Kilde kan jeg op
lyse følgende:

Marken var 7—8 Td. Land stor. De nederste 3—4 Td. Land over
svømmes jævnlig, saa intet Korn kan gro paa dem. De øverste 3 Td. 
Land er flodfri og gode; en liden Eng er der i Midten af Marken.

Lodden dyrkes.af 5 Mænd paa Drejø. Betaling derfor er 5 Rbd.
Hvordan var Degnene og Degnelærerne i den gamle Skole?
De fem af Tommerup nævnte Degne har slet ingen Lighed med Hol

bergs „Per Degn“, der i den olav-poulsenske Fremstilling staar for 
mange som den datidige Degnetype. Af den Slags har der nok været 
adskillige i Danmark; men Flertallet har sikkert været pæne, høviske 
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Mænd med den Dannelse, der erhverves ved mange Aars tro Tjeneste 
hos en Herremand.

Drejø Degnene var som Regel Smede og Husmænd, en enkelt baade 
Smed og Skrædder og Husmand. Naar man undtager Hans Henriksen, 
havde de næppe haft nogen Skolegang. Det betyder ikke, at de ingen
ting kunde. Paa Smaaøerne har Folk altid været videbegærlige, og mel
lem dem var der altid nogen, der ragede op, som f. Eks. Hans Carlson. 
Saadanne Typer kunde skrive Dansk, synge smukt og optræde pænere 
end Flertallet. Saadanne kaarede man til Degne. Det var ikke alene 
Embedet, der mangen Gang gik i Arv, ogsaa Kundskaber, Evner og 
Dannelse gik i Arv i samme Slægt, saa en ny Degn havde let ved at 
synge, læse og høvisk tage mod Offer.

Degnene og Skolelærerne Hans Madsen og Rasmus Pedersen havde 
Seminarieuddannelse efter Recepten „Bonde mellem Bønder“; men med 
flere Kundskaber end Bonden og kunde derfor føre Almuen et Stykke 
fremad paa Oplysningens Omraade.

Som det ses paa Billedet, var den gamle Skole temmelig lang, ca. 20 
Alen, og lav. Taget har højt, og Bredden, ca. 8 Alen, ringe. Hele Byg
ningen var Bindingsværk med meget brede Stolper og Tværstykker. 
Rummene mellem Stolperne, særlig de nederste, var udfyldt med gam
meldags brændte Sten; nogle af de øverste med raa Sten eller Ris 
med Ler imellem. Stolperne var tjæret med Kultjære og Væggene 
kalket hvide.

Taget var af Straa, Rygningen af Tang, belagt med ca. 40 Ryg
ningstræer (Vodtræer). En bred Skorsten ragede op gennem Rygnin
gen. Gavlene var afhvalmede. 1 Forsiden var der 5 tokarms Vinduer 
med 6 blyindfattede Ruder i hver Karm og et etkarms, ind til Brygger
set, i samme Stil.

I Gavlen sad d$ fem blyindfattede Skolevinduer. Skoledøren vendte 
ud mod Vest, hvortil Skoleindgangen fra Gaden førte bag om Byg
ningen. Hovedindgangen var forsynet med to Halvdøre.

Til Skolen hørte en temmelig stor Have, omkranset af gamle, vær
dige Stengærder, hvori der i min tidligste Barndom endnu stod Frugt
træer fra Henrik Degns Tid. To Pæretræer i Gærdet mod Vest, Kræge
træer i Gærdet mod Syd; et Pæretræ, et Blommetræ og et Gravensten- 
træ i Haven Øst for Boligen. Gravenstentræet var mægtigt. Det hvilede 
sine Grene med de gule, duftende Æbler mod Skolehusets Tag. Store 
svajende Æsketræer omgav Huset mod Vest og Sydvest.

Haven havde fin og dyb Muldjord.
Til Skolehuset, to Gaarde og to Huse, hørte der en fælles bred 

Brønd, 6—8 Alen bred foroven, 3—4 forneden, sat af Kampesten.
Lad os saa træde ærbødigt ind i en af vore Fædres Haller. Vi aabner 

Halvdørene og træder ind i Bryggerset, der gik i et med Skolestuen. 
De dækker et Rum, der er 6 Alen langt og 8 Alen bredt; men før Halv- 
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delen af Skolestuen, det sydligste Fag, blev revet ned, var dette Rum 
mindst 8 Alen langt.

Lidt til højre for Halvdørene og omtrent midt i Huset var Skorstenen 
lukket af to Træluger; inden for disse var et temmelig stort, aflangt 
Skorstensrum. Bag Ovndøren var den store Bagerovn, hvori der kunde 
bages 6 Skp. Rugmel i Grovbrød.

Efter Bryggerset mod Syd var „den lille Stue“ mod Nord. Den var 
Dagligstue, ca. 5 Alen lang og 4% Alen bred. Lyset kom ind gennem 
to tofags Vinduer mod Øst. Mellem Vinduerne fra Øst mod Vest laa 
Loftsbjælken, en fuldstændig utilhugget Egekevle. Fra Stolpen i Øst
siden af Huset gik der skraat opad til Bjælken en Stiver, „Bjælke
knægten“, til at holde Bjælken rolig, naar et Herrens Vejr rystede den 
hele Bygning. Paa hver Side af Bjælken var der en Mælkehylde. Den 
nordre Væg var forsynet, langs Loftet, med „Tallerkenrikker“; i Krogen 
ud mod Broen stod Bornholmeren. 1 Krogen lige overfor stod et rødt 
Hjørneskab.

Bordet var en aflang Kasse (Skab) med to Rum; det øverste til 
Madvarer, det nederste til Linned. Ved Bordets øverste Ende stod en 
høj, kort Bænk, saa lang som Bordpladens Bredde, bagved Bordet en 
høj, lang Bænk saa lang som Bordet. Bordpladen var hvidskuret.

1 Stuen var en mod Vest udgaaende Alkoveseng og Degnens Sove
værelse med fast Ægteseng og fast Børneseng foran Hønsehuset.

Gulvet i Skolestue og Bryggers var af Kampesten. I den lille Stue 
var Gulvet af ujævne Mursten. Børnene gik som smaa med Faldehat 
paa. Gulvet i den ny Stue, Storstuen, var af tø Alen brede Brædder. 
— Brædderne i Hans Carlsons Ligkiste var lavet af 8 Gulvbrædder. Det 
er sikkert nogle, den værdige Degn har faaet tilovers, da Skolen opfør
tes. — Under Gulvet var der en dyb Jordkælder; Nedgangen til den 
var ad en Lem i Gulvet. Denne Kælder var den eneste paa Øen i min 
Barndom. — Den ene Bjælke i den ny Stue havde Hylder, og langs den 
nordre Væg var der „Tallerkenrikker“. Langs Væggene var der Plads 
til fire Klister og en Dragkiste. Paa den søndre Væg til et Træ
pengeskab.

Langs den vestre Væg var der to Alkovesenge og et Rum til Dyner, 
hvoraf alle Øboere havde mange. Blandt Skolepigerne var det en Kunst 
at svare rigtigt paa følgende Spørgsmaal: Hvor høj vil du have din 
Brudeseng? Det rigtige Svar: Saa høj som Vorherre vil give mig den.

I Dagligstuen havde alle Øboere ogsaa to Alkover; men medens 
Alkoven i Storstuen var dækket med et Gardin, der dækkede hele Ind
gangen til Sengen, naar Baandet, der holdt dem ud til Siden, løsnedes, 
var Alkoverne i Dagligstuen dækket med Skydeluger. Den gamle Degn 
havde kun een Alkove i sin Dagligstue; i Stedet for en Alkove til 
havde han et lille Soveværelse med en fast Ægteseng. Mod Vest 
vendte et lille bitte Vindue; ind ad det kom saa meget Lys, at man 
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kunde se, hvor Sengen var. Dette Sovekammer var det eneste paa Øen 
i mine tidligste Drengeaar.

Naar den gamle, værdige Degn med Nathuen over Ørene var krøbet 
ned hos sin Kone for Natteleje, var der intet, der kunde røre dem i 
denne solide Bygning. Sødt og roligt kunde de sove der; Dagens Møje 
glemtes her.

1 Dagligstuen havde de gamle Degne en Bilæggerovn med to Luger 
for. Den havde Form som en Kubus, godt en Alen paa hver Led. Fra 
„Laaget“ førtes en Kobbertud op gennem Loftet til Køllen, et Ryge- 
kammer ved Siden af Skorstenen. Rundt den midterste Del af Kobber
tuden var der en udragende Beholder, der brugtes til at tørre uldne 
Handsker i.

For dette kostbare Levn fra Skolens Tid købte Fader en Komfur
kakkelovn i Faaborg.

Tre og tyvende juni 1942 brændte den gamle Skole tilligemed 11 
Gaarde og 7 Huse. Tilbage stod den gamle Ovn og store Kælder; en
kelte Stykker trodsede Flammernes Magt.

Hvad nu? Vil den rejse sig paany? Jeg har et svagt Haab. Det maa 
ikke briste; thi her:

Bag Gærder du laa
I Sol og Vind saa blid;
Værned’ i svundne Aar 
Kulturen fra fordums Tid. 
Engang i Morgenens Gry 
Rejser du dig paany.

Siden min Moders Død 1928 har jeg ejet Huset. Da det Hus med 
den Opdragelse, jeg fik i det, til Nøjsomhed og Arbejde, har betydet 
saa meget for mig og mine gode 11 Søskende, har jeg værnet om det, 
saa godt jeg kunde. Jeg kendte hver Sten i Broen og næsten hver Sten 
i Gærdet. Derfor har det gjort mig ondt, naar enkelte Mennesker, der 
ikke kendte mine Følelser, letsindigt har rørt ved mine Gærder og 
fjærnet noget fra dem. Jeg stiller nu Grunden under gode Drejøboeres 
Beskyttelse, vel vidende, at der i Drejøboens Hjerte bor Godhed, Rede
lighed, Ærlighed og Agtelse for Forfædrenes Gerninger.

Med disse Ord, der nærmer sig til en Bøn, slutter min Beretning om 
den gamle Skole.

EFTERSKRIFT.
1 denne har jeg en Tak at bringe alle gode Venner, Slægtninge og 

bekendte, der i snart mange Aar til min og min Hustrus store Glæde 
har værdiget den gamle Skole et Sommerophold. Jeg takker dem især 
for den Skønsomhed og Paapasselighed, de har udvist over for den 
gamle Bygning.

Til allersidst min bedste Tak til Seminarielærer Christensen, Skaarup, 
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fordi han fandt den værdig til Omtale i Skaarup Elevforenings Aars- 
skrift.

Det er paa hans Opfordring, at jeg har skrevet denne Beretning.
R. Mortensen.

Kilder: 1. Topografie over Drejø Sogn af Peder Tommerup, hos Hempel, Odense, 1825.
2. Drej© Sogns Beskrivelse og Historie af A. Fabricius, 1882.
3. Degneembederne i Fyns Stife af F. A. S. Hansen og J. Chr. Jørgensen, hos 

Hempel, Odense, 1851.
4. Mine Forældres mundtlige Beretninger.
5. Beretninger af Skolens Elever, f. Eks., Henning, Claus Henningsens Fader, 

Gmd. Hans Hansen og hans Hustru Anne.
6. Dygtige Fortællere som Gmd. Kristoffer Jensen og den meget yngre Rasmus 

Simonsen, Vigs Vej.
7. Niels Rasmussen Strangesens gamle Bog, ført fra 1794(93) til 1845.
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Det begynder allerede i Korsør. Mellem Færgernes hushøje "Vægge 
kommer Moler, Master og Fyrskibe til Syne, og naar Blikket rettes op
efter og leder efter Horisonten, rammer det Fyn. Ja, dér ligger jo 
Danmarks Smørhul; held den, der fik Lov til at virke derovre, mens en 
anden en med Resignation blev anbragt først hist, siden her, fjernt fra 
Landets blomstrende Midte.

Men nu ligger der blot et Bælt mellem mig og Fyn, og snart vil jeg 
staa paa Øen derovre og kikke over Skuldrene tilbage mod Landet Øst 
for Storebælt. Ti Aar er gaaet, siden jeg for stedse maatte forlade den 
fynske Mark; ofte har det rykket i mig efter et Gensyn, og lige saa 
ofte har modvillige Hindringer lagt sig i Vejen. Undertiden var det 
trafikale Aarsager, til andre Tider var det personlige Misforstaaelser, 
der bragte Rejsen til Fyn til Sammenbrud. Ganske vist har man givet
vis mangfoldige Gange maattet krydse den fynske Pandekage, men 
hvad ser man egentlig af Fyn paa det hæsblæsende Togt fra Nyborg 
til Middelfart? Bliver det til stort andet end Odinstaarnet, som man 
faktisk i godt Vejr kan se fra min Del af Sjælland, og saa naturligvis 
Lillebæltsbroen? Og er man endelig kommet til denne Bro, saa er Fyn 
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jo tilbagelagt Land; nej, paa en Tur over Fyn genser man ikke Fyn. 
Man maa blive paa Fyn mindst en hel Dag for at genopleve denne 
Edens Have; og det er dette tilstundende Eventyr, jeg venter paa her 
paa Korsørs Færgehavn.

Jeg forstaar ikke de mange Besværinger, der fremføres over Nutidens 
Rejseliv; tværtimod er den indskrænkede Toggang og den begrænsede 
Adgang til Færgerne efter min Mening et ubetinget Gode. Man risike
rer ikke at komme i et forkert Tog, og man glæder sig inderligt over 
selv den snævreste Staaplads — det gjorde man ikke i gamle Dage •—, 
og endelig betyder Adgangsbilletterne dog, at der skaffes Plads til alle 
rejsende; det var der ikke altid forhen.

Men jeg kan ikke fortsat give mig hen i Meditationer over Tiden og 
dens Fortræffeligheder. Jeg maa om Bord, naar jeg nu har set den 
sidste Vognstamme blive rangeret ind paa Dækkets Skinner; ubegribe
ligt forresten, at den store Vægt berører Færgen saa lidt. Men saa 
stiger da ogsaa jeg op og fremviser med Stolthed min graa Adgangs
billet til den unge Jernbanemand, der lige har afvist en grædende Mor 
og hendes lille Pige; naa, han trøster hende med Færgen i det næste 
Leje. Den kan hun sikkert komme med, men det havde jo været bedre 
og for hende knapt saa sørgeligt, om hun havde draget Omsorg for de 
Adgangstegn, som hun efter Gebærderne at dømme overhovedet ikke 
havde Anelse om. Hjemme paa Stationen havde de sagt, at bare hun 
viste sine rigtige Billetter frem, saa skulde hun nok komme over.

En Storebætlsfærd anses vistnok i vore Dage for at være noget af 
et Vovestykke, og saa viser det sig at være et lystigt Kapløb mellem 
to—tre bredmavede Færger; underligt nok laa min Færge bestandig 
sidst i Feltet. Et Tilløb til Overhaling af den foran liggende paa Højde 
med Sprogø blev kun til et Tilløb, men her, ca. midt i Bæltet, mødtes 
vi med haandgribelige Smaadele af Fyn. Hen over Vandet førtes med 
den livlige Vestenvind Tusinder og atter Tusinder af haarede Plante- 
frø; de maatte være kommet fra Fynsland, hvorfra ellers? Om det var 
Frø af Borst eller Brandbæger, kunde jeg ikke afgøre, eftersom de alle 
strøg forbi Færgen uden at gøre Anstalter til at slaa ned paa denne; 
uanset det uløste Spørgsmaal maatte man lade sig forbløffe over den 
hastigt flyvende Luftflaade af fynske Frugter, der samtidig var et 
storslaaet Eksempel paa, hvordan Planter bærer sig ad med at flytte. 
Ind mellem de svævende Frø observerede jeg en enkelt Bi; den bor
dede Færgen i min umiddelbare Nærhed, men blev straks knust af en 
skrækslagen adgangsberettiget, der øjensynlig intet mærkeligt fandt i 
Biens Nærværelse paa et Skib i rum Sø.

En lille halv Time efter, at dette første Møde med den fynske Frodig
hed havde fundet Sted, satte jeg Foden paa den nyborgske Asfalt og 
startede straks en improviseret Fodtur gennem Byen for paa nærmere 
Hold at glæde mig over Kirkespirets højtstræbende Linier; muligvis 
kommer jeg paa Kant med en eller anden Statistik, men alligevel vil 
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jeg paastaa, at ingen Kirke, ejheller Roskilde-Domen, har saa fint og 
saa højt et Spir som Nyborg Kirke. Og i hvilken By finder man saa 
meget Vand som i Nyborg? Ved praktisk talt alle Gadehjørner støder 
man paa en rørbevokset Voldgrav, hvor Aarstidens Svømmefugle lever 
højt, i hvert Fald tilsyneladende.

Men Nyborg er kun en Station paa Vejen, og i et senere Øjeblik 
finder jeg mig siddende i en af Sydfynske Jernbaners Vogne paa Vej 
mod Svendborg. Den fynske Frodighed fornægter sig ikke, ejheller her 
i Vognen; den er stuvende propfuld af Mennesker, der hverken skubber 
eller puffer. Og minsandten, om der ikke ved hver følgende Station ind
lades en ny Menneskemængde, som ogsaa faar Plads i den lille Dukke
vogn; man rykker sig lidt, staar en Smule til Side, saa gaar det; hvem 
fatter forresten, at ikke nogle Mennesker skal u d ved nogle af de 
mange Stoppesteder?

Regnen styrter ned over de østfynske Marker, hvor Størstedelen af 
Kornet er mejet; der har været travlt Dagen før, kan man spore. Bin
derne staar endnu efter Gaarsdagens Værk og venter paa, at den sidste 
Runde kan tages i Morgen.

Aah ja, dér har vi jo de gammelkendte Marker paa og mellem Bak
kerne; gult veksler med grønt, Kornfelterne indrammes omhyggeligt af 
krusede, levende Hegn, der faar hele Landskabet til at tage sig ud 
som en vældig Skov med store, aabne og sjældent frugtbare Pletter. 
Nede i Bunden mellem Bakkerne har vi det sædvanlige Vandhul, som 
vi fiskede i for mange Aar siden, og ovre mellem Stubbene løber de 
samme Agerhøns, som vi saa for ti Aar tilbage, eller i hvert Fald deres 
Efterkommere. Alt er det samme som før. Kun regner det saa voldsomt 
og piskende som næppe nogensinde tidligere; Synsbilledet, der naar 
mig gennem den smalle Rude, synes af den sølvgraa Regn inddelt 
teatermæssigt i Kulisser. De første og nærmeste Bakker ses tydeligt; 
bag dem bliver de næste Marker straks mere udflydende, og efter dem 
udviskes Mark og Hegn og Korn og Himmel til eet eneste graaligt Bag
tæppe, der skjuler Storebælt fuldstændigt.

Det maa være Vejret, der hæmmer det stønnende Lokomotiv; før
hen arbejdede det betydeligt hurtigere, erindrer jeg. 1 Dag vil det 
næppe kunne indhente en Fasan, og man kan jo desværre ikke tilbage
holde sin Beklagelse af det skridende Tempo. Kanske skyldes min 
Utaalmodighed den Omstændighed, at jeg er Maalet nær. Og endelig, 
endelig standser Toget i Skaarup, saa man kan komme ud i Regnen. 
Skaarup, jo, Stationsbygningen med Stokroserne er rigtig nok, og dér 
staar de jo, Kammeraterne fra dengang. Gensyn med Fyn! Hvad 
betyder saa det umilde Vejr, intet kan fordunkle Minderne, og vi staar 
nu i selve Mindernes Centrum, det gamle Skaarup, som i mere end 100 
Aar har haft en uvurderlig og aldrig glemt Betydning for den Ungdom, 
der af Skæbnen førtes hertil for at slide det gamle Seminariums 
Trapper.
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Rundgang i Byen, Eftersyn af særlig mindefulde Lokaliteter og Be
svarelse af mange medbragte Spørgsmaal. Sese, dér er kommet en 
Etage til paa Barberens Hus, og Gaarden overfor er borte; ja, det er 
jo sandt, det stod i Avisen, da den brændte. Og nyt Vandtaarn, jasaa; 
maaske et Vartegn, men ikke absolut pynteligt. Kroen er den samme 
hyggelige og indbydende, og Kromanden er vistnok allerede i Gang 
med Suppen, vi bestilte for lange Tider siden.

Seminariet er færdig med sin fuldstændige Forvandling, som blev 
paabegyndt i vor Brydningstid, og man mindes de omvæltende Tider, 
da intet stod fast, da man modtog sin Undervisning i stadigt skiftende 
Lokaler, snart i et Rum, der var halvt fyldt med Murbrokker, snart i 
Gymnastiksalens altfavnende Haller. Det var skønne Dage. De svandt, 
for hurtigt naturligvis, som sa'adan noget nu engang altid gør; men 
ingen vil beklage, at Tiden gaar. For hvis den stod stille, vilde der jo 
aldrig opstaa Betingelser for lyse Minders Tilblivelse og for et glæde
ligt Gensyn med Fyn!

SVEND AA. JENSEN.
(1933)

Gam\e kertsi-

30



Seminarieelevernes Landsraad.
Tanken om et Fællesraad for Seminarieelever er ikke ny. Omkring 

1936 var der Forhandlinger derom, men et Forsøg paa fra oven at 
skabe et saadant blev afbrudt.

Tanken levede imidlertid videre, især blandt Seminarieeleverne, og 
i 1941 tog Elever ved sjællandske Seminarier Initiativet. Paa et Møde 
i November 1941 blev et Arbejdsudvalg nedsat. Arbejdsudvalget fandt 
Tilslutning for Tanken hos daværende Undervisningsminister Jørgen 
Jørgensen, ligesom Statskonsulent Kaalund Jørgensen og Departe
mentchef Barfoed i nogen Orad gav Udtryk for Velvillie. Arbejds
udvalget henvendte sig til samtlige Seminarieforstandere og udbad sig 
deres Standpunkt. Herefter fulgte Henvendelsen til samtlige Seminarie
elever.

Ved denne viste det sig, at der var et solidt Grundlag for Oprettelse 
af et Landsraad. To Repræsentanter fra hvert Seminarium samledes til 
konstituerende Møde i Jelling den 19. Oktober 1942. Her blev de fore- 
slaaede Love endelig udformet; Repræsentanter, der i snævrere For
stand skulde varetage Landsraadets Interesser, blev valgt: Formand 
og Forretningsudvalg. Landsraadet træffer alle endelige Afgørelser, 
og Forretningsudvalg og Formand er ansvarlig over for dette. Deres 
Arbejde er at søge gennemført Aarets Arbejder.

Saaledes er Seminarieelevernes Landsraad Repræsentation for dan
ske Seminarieelever, repræsenteret ved to Repræsentanter fra hvert 
Seminarium. Disse skal samles een Gang om Aaret til Drøftelse af de 
Spørgsmaal, der falder ind under Landsraadets Arbejdsomraade, til 
Fastlægning af Aarets Arbejde — og i øvrigt virke som Bindeled mel
lem Eleverne paa Landets Seminarier.

Landsraadets Formaalsparagraf lyder:
„Landsraadets Formaal er at varetage Seminarieelevernes fælles 

Interesser indadtil og udadtil paa kulturelle, økonomiske og faglige 
Omraader“.

Der maa ligge nogen Værdi i en Organisation, hvorved Ungdom i 
samme Baad kommer mere i Kontakt med hinanden, og ved Lands
raadet skulde Afstanden mellem Seminarierne være blevet mindre, 
skulde Seminarieeleverne mere udgøre en Helhed i dansk Ungdom. 
Meget af dette og følgende vil ikke i Øjeblikket fremgaa klart; stabile 
Forhold maa gøre det øjensynligt.
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Dog er der et konkret Eksempel ud over Landsraadsmøderne, der 
i høj Grad skaber Kendskab til andre Forhold: Landsraadets første 
Stævne paa Hindsgavl i Sommeren 1943. Dette Stævne gentages næste 
Aar — og ovenud vellykket, fuld af rige og dybe Oplevelser, som det 
var, har det tjent Landsraadet til Indtægt.

Landsraadet har tilsluttet sig Foreningen „Norden" og dermed i 
nogen Grad angivet en nordisk Linie. Rent personlig har jeg gjort 
gældende, at en Institution som Landsraadet bør bæres af noget ud 
over det faglige; den vinder ved at udtrykke noget positivt. At angive 
nogen politisk eller religiøs Linie, ligger selvsagt uden for vort Om- 
raade. At vælge den nordiske, er ikke noget søgt, ikke „i Mangel af 
anden“. Det er en Linie, en følgende Udvikling vil gøre formaals- 
tjenlig for den Ungdom, der skal udøve deres opdragende og paa
virkende Gerning med denne Udvikling for Øje og under denne, og 
jeg og flere kunde da ønske Linien skarpere og klart tilkendegivet. 
Mod dette staar den saglige og nøgterne — maaske sande — Betragt
ning, at Landsraadet repræsenterende samtlige Seminarieelever, ikke 
kan tage et klart Standpunkt til en saadan Sag eller i det hele taget 
til nogen „Sag“.

Det er da et Spørgsmaal om Opfattelse, i hvilket Forhold det aande- 
ligt kulturelle og det faglige skal staa til hinanden. Udviklingen i Øje
blikket er for mig at se den, at det faglige indtager Førstepladsen.

Fagligt mener vi, at der ligger en sund Udvikling i Lejlighed til 
Drøftelse og Stillingtagen til vort Arbejde. Vi vil gerne vise, at Semi
narieelever har et Standpunkt til det og tilkendegive det paa behørig 
Maade.

Saaledes har Landsraadet ladet undersøge Adgangen til Sprog
undervisningen paa Seminarierne, og kan Elevernes Ønske følges, maa 
Fremtiden blive, at begge Sprog tilbydes paa alle Seminarier. Semina
rieeleverne har drøftet den stærkt diskuterede Speciallæsning. Her 
viste det sig, at det store Flertal principielt gaar ind for dens Bibehol
delse, men ønsker absolut Frihed saavel ved Valg af Speciale som ved 
Arbejdet dermed.

Fagligt økonomisk vil Landsraadet søge øget Tilskud til den Ekstra- 
uddannelse, Kravene til Folkeskolen stiller — Sløjd, Husgerning og 
Sprog. — Herved skulde den Skævhed afhjælpes noget, der ligger i, 
at et Seminarium, der dog uddanner Lærere til Folkeskolen, ikke kan 
honorere de Krav, Folkeskolen stiller.

Ogsaa med Henblik paa det økonomiske er det et Ønske, at Lands
raadet faar en Repræsentant til Dansk Studiefond med den Forvent
ning, at det skulde aabne Muligheder for øget Udlaan til Seminarie
elever.

Endvidere arbejder Landsraadet kraftigt med at faa Tuberkulose
undersøgelsen gjort obligatorisk. Undervisningsministeriet har lovet
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det optaget paa dette Aars Finanslov, saa at Undersøgelserne kan 
komme i Stand til Foraaret.

Disse Eksempler skulde vise, at Landsraadets Opgaver er mange
sidede. Flere Opgaver er under Løsning, flere vil tilbyde sig. Lands- 
raadet er ungt, og enhver ny Sag har Vanskeligheder at overvinde; 
men en mere sikker Forretningsgang kan nu med Aarets Erfaringer 
fastlægges.

Landsraadets Ledelse har to Sider at tage Hensyn til: Eleverne, der 
ønsker snarlige og tydelige Resultater, Seminarieautoriteterne, der vil 
dømme Landsraadet efter dets Virkemaade. Det er klart, at Lands- 
raadet bedre vinder sin Anerkendelse hos Seminarieautoriteterne ved 
en rolig, loyal Holdning, der naturligvis maa være præget af Fasthed. 
Landsraadets selvfølgelige Opgave er at komme i Forbindelse med 
Seminarieautoriteterne, og det kan ikke ønske bevidst at tage Skridt, 
der vanskeliggør dette. De mere radikale Elever maa gøre sig detle 
klart; men vi haaber ogsaa, at Seminarieautoriteterne forstaar den 
anden Side og eventuelt dømmer ud fra denne.

Svend E. Klausen,
Repræsentant for Skaarup.
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Skorpioner 1915—1940.
25 Aars Jubilæet blev fejret ved en Sammenkomst i Skaarup i Som

meren 1940, 12 havde givet Møde. De usikre Trafikforhold, Sygdom 
og Dødsfald var Skyld i, at der ikke kom flere, men de mødte havde 
en meget fornøjelig og mindefyldt Dag sammen med Besøg paa Semi
nariet, i de gamle Værelser og paa Skaarup Kro, hvor den materielle 
Side af Mødet fik, hvad den kunde gøre Krav paa. Aargangen ser saa- 
ledes ud:

Otto V. Andersen, Kalundborg,
1915 Aarsvikar i Kerteminde. 1919 Lærer ved Faaborg kommunale 
Skolevæsen. Død.

C. C. Andersen, Frørup,
1920 Enelærer ved Drengsted Skole.

H. R. Brandt,
Lærer ved Skolen i Danmarksgade i Esbjerg.

H. N. Bruun Hansen,
Vikar i Ejby, Kalundborg, Korsør. 1919 Andenlærer Frederiksberg 
Skole v. Sorø. 1927 fast ansat ved Sorø Borgerskole.

C. R. Christensen, Herager,
1919 fast Vikar ved Københavns kommunale Skolevæsen. 1922 Læ
rer ved Kerteminde kommunale Skolevæsen.

A. P. Djursaa (Petersen), Horsens,
1915—16 Lærer ved Hovedgaard private Realskole. 1917 Vikar ved 
Horsens kommunale Skolevæsen. 1919 Timelærer. 1920 fast ansat 
samme Sted. 1925 fast ansat ved Dalum Skolevæsen.

H. M. Hansen, Brændekilde,
1915 Vinterlærer i Aastrup,Ribe Stift. 1916 Andenlærer samme Sted.
1920 Førstelærer Bellinge Skole.

M. J. Hansen, Ringe.
Lærer ved Ringe Realskole.
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Bernhard Hansen, Thurø,
Lærer ved Duborgskolen i Flensborg, Overlærer ved Mulernes 
Legatskole, Odense, Skoleinspektør i Sønderborg, Rektor ved Du
borgskolen i Flensborg, udgivet flere Bøger, bl. a. om Lejrskolen.

Werner Henriksen (Kuhr),
ansat ved Borgerskolen i Svendborg, senere ved Haahrs Skole, men 
maatte efter l>/2 Aars Forløb opgive Lærergerningen af Helbreds
hensyn. Efter 15 Aars Ophold i Udlandet, bl. a. i Kina og paa 
Guatemala, vendte Werner Kuhr for ca. 10 Aar siden tilbage til 
Svendborg og driver nu en Sportsforretning der.

Johs. W. Jørgensen, Svendborg,
1916—1918 Realskolelærer i Sakskøbing Realskole. 1918 Kommune
lærer ved Nykøbing F. Realskole.

S. A. J. Larsen, Hesselbjerg,
1916—18 Vikar i Raarud, Troense, Bjerne, Lindelse og Humble 
Skoler. 1919 Hjælpelærer i Nr. Lyndelse Skole. 1920 Andenlærer i 
Bagnkop Skole. 1924 Enelærer i Nordenbro vestre Skole. 1929 Før
stelærer i Bagnkop Skole.

F. Mehlsen,
Lærer i Flejsborg. Afskediget. Nu ansat ved Dansk Brandværns
komite.

Johs. Nielsen, Langaa (Hjelholt).
Rejste til Syamerika. Død.

H. L. Nielsen, Bøstrup,
Vikar i Egense og Troense. 1916 Andenlærer i Lindelse. 1921 Ene
lærer paa Skarø. 1922 Lærer i Pejrup. Siden 1937 Fmd. for Salling 
Herreds Lærerkreds.

N. H. R. Nielsen, Ellerup (nu Glarmann).
Redaktør af Sydvestsjællands Venstreblad. Medindehaver af Bram- 
minge Efterskole. Teologisk Embedseksamen. Først Præst i Thyre- 
gode, nu i Skødstrup.

A. Grabow Olesen,
Vikar i Kjerte.Maatte af Helbredshensyn opgive Lærergerningen ef
ter faa Maaneders Vikariat og har siden boet i Lund i Østjylland.

C. H. Pedersen, Kværkeby,
Vikar i Set. Jørgensbjerg, Høve, Vindekilde, Eskebjerg, Nakskov, 
Haverslev, Aardestrup, Møldrup. 1921 Andenlærer i Durup. Opstillet 
til Folketinget i Viborgkredsen (Retsforbundet). Medarbejder ved 
„Julen i Skive, Salling og Fjenæs“. Mange social-økonomiske Ar
tikler i Dag- og Ugeblade. Død.

Olaf Palm Nielsen, Aabyskov,
1. April 1918 fast Vikar i København. 1. April 1919 fast ansat sam
me Sted, nu Viceskoleinspektør.
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/. F. Schouboe Poulsen,
1. April 1918 fast Vikar i København. 1. April 1919 fast ansat sam
me Sted, nu Viceskoleinspektør.

H. Rasmussen, Ringe,
1916 Andenlærer i Bovense Skole. 1920 Førstelærer i Rejstrup. Taget 
sin Afsked paa Orund af Svagelighed; bor nu i Aunslev.

P. Aa. Holm Rasmussen, Søf ten.
Aarskursus i Historie og Geografi 1923—24. Tillægseksamen i En
gelsk og Tysk. 1920 Lærer ved Burkal Skole. 1928 Lærer ved As
sens private Mellem- og Realskole.

4o Aar. 1903—1943.
1 Juli Maaned 1943 mødtes en Del Klassekammerater af Aargang 

1903 i Skaarup for at fejre 40 Aars Jubilæet. ■— Kun Halvparten af 
Klassen var mødt, men i Betragtning af Trafikvanskelighederne og af, 
at flere er afgaaet ved Døden, maa det vel kaldes et forholdsvis pænt 
Resultat.

Kammeraterne samledes hos Lærer Bjerg, som nu bor i Skaarup, 
og derefter blev Seminariet og flere kendte Steder besøgt. Det blev 
en vellykket Sammenkomst, som ingen fortrød at have været Delta
ger i.

Dimittenterne 1903 var:
Bjerg, Axel,

født 31. Maj 76 i Longelse, Langeland:. Førstelærer i Sønderby, As
sens, til 1942. Pens.

Caspersen, Axel,
født 30. Marts 82 i Svendborg. Lærer i Middelfart.

Clausen, H. O.,
født 24. Novbr. 82 i Lindelse, Langeland, Lærer i Svendborg (død).

Clausen, Jørgen,
født 29. Jan. 82 i Ærøskøbing, Lærer i Fredericia.

Guldhøj, A. ].,
født 3. Marts 81 i Ringe, Fyn. Førstelærer i Sundby, Falster.

Hansen, H. E.,
født 16. Marts 82 i Bregninge, Ærø.

Hansen, H. J.,
født 25. Oktbr. i Strandby, Assens, Lærer paa Fænø, pens.

Hansen, Johannes,
født 25. Septbr. 82 i Snøde, Langeland. Lærer paa Lolland.
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Hansen, J. P.,
født 22. Marts 79 i Vormark, Fyn.

Hansen (Arland) R. P.,
født 11. Novbr. 81 i Tranderup, Ærø, Lærer og Kantor i Kalund
borg.

Jakobsen, P. Cl.,
født 18. Oktbr. 82 i Ringe, Fyn. Lærer i København (død).

Jensen, J. Chr.,
født 2. Aug. 82 i Rynkeby, Fyn. Lærer i Kolding.

Kjærgaard, J. K. J.,
født 8. Aug. 75 i N. Nissum. Førstelærer i Vesterskerninge.

Olsen, Joh. Chr.,
født 30. Oktbr. 82 i Herrested, Fyn. Enelærer i Lakkendrup, Fyn.

Rasmussen, Rasmus,
født 8. Maj 82 i Brændeskov, Fyn. Overlærer i Stubbekøbing (død).

Stcermose, R. Chr.,
født 13. Oktbr. 82 paa Thurø. Lærer og Kordegn i Nyborg.

Sørensen, Niels,
født 3. Novbr. 78 i Ryslinge, Fyn. Lærer i Nykøbing, Falster.

Wind, K. P. L.,
født 27. Septbr. 82 i Gedved. Lærer i København (død).
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I AARETS LØB.
Løbet har været roligt. To stormfulde Aar var gaaet forud, hvor de 

Elever, som forberedte sig til 1. Del, idelig maatte skifte Lærer og 
Vikar.

Nu har Stormen lagt sig, Aaret er gaaet uden en eneste Forandring 
i Lærerstaben. For os, der forberedtes til 1 .Del under denne Omskif
ten, synes det som en Leg at skulle gaa til den kommende Eksamen. 
Maaske de, der skal op, ikke føler det saadan. — Men en Hjælp maa 
det nu være.

Ydre Omstændigheder har grebet ind, saa Løbet ogsaa paa andre 
Omraader har været mere roligt end sædvanligt. Dog künde man be
gynde Aaret uden at bryde Traditionen.

Novembers største Aften, hvor Orkester og Kor paa Elevernes Vegne 
siger Værtsfolkene Tak for Husly og Venlighed, forløb paa en festlig 
Maade. Aage Steen Madsen, III Kl., dirigerede Koncerten, og derefter 
samledes man oppe under Taget til Kaffe og en Sludder.

Skaarup havde i disse Dage Indkvartering af danske Soldater. De 
maatte nu sidde hjemme, medens Værtsfolkene gik til Koncert. Det 
vilde man ikke byde de danske Jenser, derfor inviterede man dem 
nogen Tid efter til at høre samme Program. Man havide Indtryk af, at 
de var taknemmelige for denne Afveksling i deres Landflygtighed fra 
de jydske Garnisonsbyer.

Ude paa Værelserne sad vore Kammerater allerede og forberedte sig 
paa Julekomedien •— Slutstenen paa den travle Efteraarstid.

Mod Sædvane fandt Premieren ikke Sted paa Gymnastikhøjskolen 
i Aar; men vi var derude Søndag den 20. December. Man opførte „Og 
Guderne ler“. — Et stort og krævende Stykke, som Eleverne fik beløn
net ved saa stor Tilslutning fra Beboerne i Skaarup, at man her 
maatte spille 3 Aftener før Opførelsen for Elever og Forældre den 
21. December.

Ogsaa denne Festaften samledes vi ved Fru Hansens Kaffeborde. De 
smaa Juletræer var tændt — det var helt sandt, nu maatte vi tage til 
den store Julefest — Hjemmets Fest.

I fjorten Dage var vi spredt over Landet; men „atter det skilte bøjer 
sig sammen“. Vi mødte til nye Arbejdsdage, og snart kappedes i hvert 
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Fald de tre Klasser med Naturen om at suge Næring til den store 
Foraarsblomstring — Eksamen.

Den affødte følgende Resultater:
I Del: 2 ug?, 6 mg+, 7 mg, 9 mg?, 5 g+, 1 g.
II Del: 2 ug?, 5 mg+, 11 mg, 9 mg?, 1 g+,
Alle Førsteklasserne bestod Oprykningsprøven, der som sædvanlig 

blev afbrudt af Optagelsesprøven. Af de indmeldte til Prøven blev op
taget 18, heraf 15 Præpper, 12 blev optaget uden Prøve.

Ill Klasse var for længst „taget paa Græs“, II paa Ferie og nu 1 
ligesaa. Hansen kunde nu mønstre Rengøringskoner og Haandværkere, 
saa vi kunde vende tilbage til et nypudset Seminarium. Vi længtes og- 
saa efter at komme tilbage. Det er ganske mærkværdigt, som Længs
len efter at faa Eksamen overstaaet og faa begyndt paa Ferie kan 
overskygge alle Tanker, og saa melder lige det modsatte sig i Slut
ningen af Ferien. Vi maa derned og have begyndt. Samværet med 
Kammeraterne har været savnet i Ferien. Vi længes efter Gensyn.

Seminariet begyndte sin Undervisning den 17. August. Der blev 
bestemt Stortur. Det skulde være en Cykletur, og den skulde gaa over 
Egeskov til Brahetrolleborg og V. Skerninge med Afslutning her. 
Turen var fastsat til Lørdag den 4. September; men den 29. August 
bevirkede, at man maatte aflyse. Ogsaa vore Foredragsaftener maatte 
undværes en Tid. Efter at de igen maa afholdes, har der været Fore
drag af Pastor Schroll, Tved, og Hr. Ring samt Oplæsning af Skole
bestyrer Lindequist, Svendborg. Tillige har der været afholdt en 
Diskussionsaften; der har været Folkedans, og vi har som tidligere 
haft Adgang til Foredragsforeningens Foredragsaftener, hvor der har 
været talt af Forstander Th. Hansen, Nr. Søby, Højskolelærer Rask 
Nielsen, Ollerup, og Professor P. Skautrup, Aarhus.

Der har været afholdt Sportskampe med Odense Seminarium, Skaa- 
rup Boldklub, Statsskolen i Svendborg og Navigatørerne. En Opgørelse 
over tabt og vundet ser saadan ud:

Fodbold: Navigatørerne (vundet). Boldklubben (uafgjort). Stats
skolen (tabt een og vundet een). Odense Sem. (tabt).

Haan db old: Piger: Statsskolen (vundet een og tabt een). — 
Odense Sem.: (uafgjort).

Mænd: Tabt til Odense Sem. og Statsskolen.
I Lighed med, hvad der fandt Sed paa næsten alle Landets Semina

rier, var Undervisningen afbrudt nogle Dage i den anden Uge i 
Oktober.

Nu er vi igen i fuld Gang, ikke mindst med Forberedelser til Elev
koncert og Julekomedie, og næste Aars Løb er hermed paabegyndt.

Om nuværende og tidligere Elever kan oplyses:
Grethe Greve kunde paa Grund af Sygdom ikke gaa op til I Del 

hverken til den ordinære Eksamen eller den senere afholdte Syge- 
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eksamen, men har nu atter begyndt i II Kl. Bodil Kjær og Grethe Koch 
er gaaet til anden Gerning efter bestaaet I Del .Viggo Thuesen maatte 
afbryde II Del og gaa til Sygeeksamen, den er nu overstaaet, og han 
har sin Lærereksamen som de øvrige Kammerater. Saa vidt det har 
kunnet oplyses, er de alle i Arbejde. Om de Elever af denne Klasse, 
hvorom man mener at have sikre Oplysninger, kan nævnes:

Klara Andersen er Privatlærerinde paa Tiselholt, Olav Hansen er 
Lærer paa Vedsted Friskole i Vendsyssel og indgaaet i Ægtestanden. 
Hans Skole benyttes i Øjeblikket til andet Formaal, saa Undervisnin
gen maa foregaa i de Hjem, der kan stille Lokaler til Raadighed. Erik 
Fischer er Lærer paa Ousted Efterskole, Kaj Christiansen og West paa 
Vejstrup Ungdomsskole, Birkedal i Korsør, Kurt Nielsen og Kastrupsen 
Vikarer i Svendborg.

Esbensen er kaldet til Lærer ved Ans Skole i Jylland.
Signe Bækhøj er i Sorø, Else Christensen i Falsled, Bodil Jensen i 

Gislinge, Aase Stenbæk i Fakse, Planck Larsen paa Glamsbjerg Fri
skole og Skræpgaard paa Høng Realskole.

Jørgen Nielsen er indstillet som Nr. 1 i Helsingør, Hundested og 
Frederikssund og Inger Jensen og Niels Nielsen er paa Statens Gymna
stikinstitut.

Andre Aargange: Enid Hansen og Peter Bach er blevet gift og har 
begge Arbejde i Randers, Ruth Petersen med Johs. Birkholm, Marstal, 
Ellen Johnsen med Gunnar Nielsen og Ane Furbo med Claus Lundtofte 
Clausen, som er blevet Andenlærer i Gudme.

Kirsten Holm er blevet fast ansat i Borup, Kirstine Jensen i Gilleleje 
og Karen Poulsen i Ringe.

Hans Larsen, Elev i III Klasse.
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Regnskab saaret 1942—43.
INDTÆGT:

Overført Kassebeholdning ....................................................... 742 86
Elevfesten 1942: Billetsalg ...................................................... 204 00
Kontingent ................................................................................ 742 20
Renter ........................................................................................ 6 20

Kr.... 1695 26

UDGIFT: 
Elevfesten 1942 ......................................................................... 222 25
1 Blomsterkurv (Pedel Hansen ................................................ 8 00

Aarsskriftet: 
Frimærker til Uds. af Aarsskr.................................... 110 00
Adressekort ................................................................ 10 60
Skrivning af Adresser ......................................... 15 00
Trykning af Aarsskrift m. m................................... 548 90
Gebyrer ...................................................................... 0 26

■-------------  684 76
Kassebeholdning ....................................................................... 780 25

Kr.... 1695 26

Regnskabet er D. D. revideret. Intet at bemærke.

S k a a r u p, den 3. December 1943.

R. J. Hansen. Ejv. Madsen.

Elevforeningens Bestyrelse.
L. E. Christensen, Seminarielærer, Skaarup (Formand).
L. E. Aalykke, Førstelærer, Kirke—Helsinge pr. Gørlev.
Agathe Pedersen (f. Nielsen), Kommunelærerinde, Svendborg

(Sekretær og Kasserer).
Caroline Nielsen, Kommunelærerinde, København.
Hans Larsen, Seminarieelev, Skaarup.
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