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Dødsfrygt? — 
Hvorfor dog det? 

Hænger du ved Livet, 
saa maa jeg le — 
le, saa alle kloge Taaber 
tænker, at min Latters Taarer 
kun er lutter Qlæde.

— Men ved du ej, 
at Latter kan være Qraad?

Man ler, 
det ser enhver. 
Forbandet ogsaa: 
Jeg lo!

Havde jeg dog bare 
kunnet græde, græde.

Dødsfrygt!
Ak, nu maa jeg haanle.
Aldrig i Livet! —
Saa længe vor pragtfulde Klode 
regeres af Nid og Had, 
da vilde jeg kun være glad, 
om Manden med Leen 
i et uventet Tag 
lod mit sidste Goddag 
forvandles en Kvæld 
til et dunkelt Farvel.





















































































































































løbe i vand. Etage efter etage gik vi igennem i den mægtige bygning, og overalt sås bjerge af lækre sager. Da rundgangen var forbi, viste fabrikkens ledelse så megen psykologisk forståelse af vor tilstand, at man forærede os en dejlig æske chokolade hver. Efter at have spist lunch i fabrikkens hyggelige funktionærmesse beså vi et nærliggende kraftanlæg. Et vandfald var her tæmmet og leverede strøm til store områder, selvfølgelig også til Cloétta- fabrikken.Resten af dagen tilbragtes i Linköping, hvor vi så byens museum og en af kommuneskolerne, Tanneforsskolen. Mange af os benyttede også eftermiddagen til at gå i butikker, noget, vi havde set meget hen til.De bedste timer havde vi egentlig, når vi de aftener, hvor der ikke var arrangeret noget, var nogle stykker sammen, både svenske og danske, i biografen, på en lille kafé eller allerbedst på besøg i et svensk hjem. Det er sådanne stunder, man husker bedst, så er det, venskaber knyttes.I to dage havde vi lejlighed til at overvære undervisningen på seminariet. Selve skolebygningen imponerede os ved sin størrelse; den var en 4 etager høj bygning med 4 sammenbyggede fløje. Alt var moderne indrettet; det eneste, man savnede, var en elevator! — Først var vi med til morgensang. Her spillede og sang solister blandt seminarieeleverne, og ind imellem var der bøn og fællessang. Der var oven i købet lavet et maskinskrevet program, som vi alle fik udleveret.Morgensangen foregik i skolens festsal; denne var pragtfuld udstyret og havde scene, som var kunstnerisk udsmykket med symbolske malerier, udført af en norsk maler; vi husker især det dristige solbillede.Senere overværede vi en sangtime sammen med svenskerne; hr. Andersson ledede den på en vældig hyggelig måde og havde ved sin jovialitet let ved at få alle med. Vi overværede også en litteraturtime med lektor Kinander og nogle praktiktimer. Bedst husker vi dog sikkert det to timer lange vælgermøde på skolen i anledning af det nærforestående valg til den svenske rigsdag. Nogle elever indledte for de forskellige partier, og det hele foregik som på et dansk vælgermøde. I den efterfølgende diskussion gav også nogle af danskerne deres besyv med.
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Næsten hver dag 
kørte vi rundt 
i Linköpings omegn 
i store busser.

Den sidste aften var der stor fest i seminariets festsal. Først var der dansk og svensk underholdning, hvorpå rektor Attman holdt en tale for os. Han imponerede os ved at kunne tale næsten fejlfrit dansk. Hr. Knudsen takkede i en svartale — på dansk! — for gæstfriheden. Så ryddedes salen til dans, der fortsatte resten af aftenen.Fredag morgen stod i afskedens tegn; intet øje var tørt, da vi sagde farvel til de svenske piger, »Linköpings blomst«, som klassen kaldtes. Vi kørte i bus den 300 km lange vej til Göteborg i strålende sol fra en blå septemberhimmel; man fik helt sommerfornemmelser ved at se kornneg på de fleste marker længe efter, at den danske høst var kommet i hus. Især husker vi kørselen langs Vättern til Jönköping; dette stykke vej anses for en af de smukkeste strækninger i Sverige.Henad aften nåede vi et vandrerhjem beliggende lidt uden for Göteborg. Her skulle vi overnatte; men de fleste tog dog straks videre ind til byen for at indånde lidt af storbyens atmosfære. Det blev en skuffelse; thi vejret var nu regnfuldt og blæsende, og vi havde ikke flere penge; derfor forlod vi snart de brede, neonbelyste gader og tog tilbage til vort nattekvarter.Næste morgen blev vi vækket ved, at vinden rev i træerne; i nattens løb var blæsten steget til orkan. Med bange anelser tog vi ind til Göteborg og gik om bord i »Sessan«, og det skulle vise sig, at vor frygt var velbegrundet. Endnu mens vi var i skærgården og stod og beundrede de kilometerlange kajer på hver side 
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af indløbet, blev der rettet opfordring til dem, der havde tilbøjelighed til at blive søsyge, om at søge ned på underdækket, og da der samtidig blev uddelt papirsposer til eventuelle »ofringer«, skulle der et stærkt bryst til at stå imod. Den første times tid var vi dog vældig kålhøgne; men da vi var ude på åbent hav, begyndte skibet, der er ret lille og har høj overbygning, at vippe i en sådan grad, at de fleste af passagererne måtte overgive sig. Før man vidste af det, fandt man næsten alle sine kammerater siddende eller liggende i de mest fortrukne stillinger og med en pose under munden. Alt var forandret. Nød og elendighed overalt, hvor man kom, lige fra de søsyge på øverste dæk, hvor man gennemblødtes af brådsøer, og ned til automobildækket, hvor lange, tavse og lidende rækker sad og blot ønskede, at skibet ville gå under hurtigst muligt. Kun få havde tanke for at købe af de toldfri, fine amerikanske cigaretter, vi ikke havde kunnet få i Sverige. Sejladsen varede over 5 timer mod normalt 3V2- Det lettede vel nok at komme i land, og mange lovede sig selv, at de aldrig mere ville betræde »de danskes vej til ros og magt«. Vi havde helt glemt vor nervøsitet for tolden i Frederikshavn; der var vist ikke nogen, der havde rent mel i posen. Men tolderne var overordentlig flinke og troede os på vort ord. Vi lignede i vor forkomne tilstand slet ikke smuglere. Betydelig forsinket nåede vi sent på aftenen Silkeborg, trætte og udkørte, men mættede med indtryk -— en stor og dejlig oplevelse rigere«.

/ havnen var alt roligt! Her kniber det derimod!
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Besøget fra Levanger, sept. 1948.Mens 4. a fartede rundt i fremmede egne, havde parallelklassen besøg af kammerater fra Levanger lærerskole.Karen Sættern, en af de norske jenter, har ordet:»Gjennom et smilende dansk høstlandskap ruller et hurtigtog avsted med kurs for Silkeborg — et ganske almindelig hurtigtog, som har gjort denne turen hundrevis af gange før. Kanskje er stemningen litt høyere enn vanlig i noen av kupeene, kanskje er de reisende innenfor rutene litt mere nyfikne enn vanlig. De studerer landskapet ivrig, og begeistringen stiger, etter hvert som terrenget blir mere kupert. »Dette kunne godt ha været i Trøndelag!« sier en, og det er sikkert det beste, han kan si, for han er nemlig trønder.Konduktøren kommer gjennom vognen og roper: »Silkeborg!« Nu biir det liv! Kufferter, vesker, hatter og frakker — alt biir samlet sammen ferdig til å lempes av. Spenningen stiger etter hvert som avstanden blir mindre; når toget tar til å saktne farten, er den nærmest på bristepunktet.Flokken tumler ut på perrongen, hvor kjente, smilende ansikter viser sig på alle kanter, og gammelt venskap besegies med kraftige håndtrykk. — Tænk, så er den lange reisen slutt, og vi — 4. klasse ved Levanger lærerskole — er hos våre venner i Silkeborg!Det første inntrykk, vi fikk av byen, var absolutt fordelaktig, en lys, open og vennlig by. Og de hjertelige velkomstordene, som møtte oss fra forstanderen ved Silkeborg seminarium og fra kameratene, gikk like til hjertet. Vi begyndte å få føling med den berømte danske gjestfrihet. Og følelsen ble styrket etter hvert. Snart satt vi ved middagsbordet. Førsteklasses mat og sultne nordmenn — nok sagt »fatene de bleve tomme« — nokså fort. Da vi kom for os selv, ble vi enige om, at hvis det er slik, en lever til hverdags her, så er levestandarden adskillig høyere blant danske seminarister enn blant norske! — Om kvelden var vi samlet i små, koselige hybellag og lærte å spise vafler og mye annet rart på dansk maner.I norske aviser sted det, da vi drog ut, at vi skulle til Danmark for å høre på undervisningen ved lærerskolene der. Skal jeg si noe om mine inntrykk i så måte, så fant jeg ut, at danskene
6* 83



Nordmand og dan“ 
ske nyder udsigten 

ved Dollerup.

fremdeles er tro mot sin Grundtvigs syn. De levende, spirituelle forelesningene var interessante og lærerike og holdt i en personlig tone, som måtte rive tilhørerne med. I det hele tror jeg, danskene er mindre redde for å være subjektive enn vi nordmenn. De kan snakke mere ut fra seg selv og får dermed lettere kontakt med andre. Når det gjelder undervisning for barn, tror jeg, det er vanskelig, at dansk og norsk syn kan enes, skjønt Johs, holdt en strålende time i storpraktik.Men tross de norske aviser så var det ikke bare undervisning, vi søkte i Danmark. Vi skulle erobre landet, og det gjorde vi selvsagt med å storme Himmelbjerget! Det kan ikke nektes, at vi hadde vitset litt med den seilturen til Himmelbjerget. Vi er jo ikke vant med å seile til fjelds i Norge. Men da vi gled oppover de stille, blanke sjøene med skog langs alle strander, var det visst ingen, som vitset, for det var vakkert, vidunderlig vakkert. Og selv Himmelbjerget, som vi nordmenn så gjerne vil gjøre nar av, fikk os til å tie. Det er en strålende utsikt fra Himmelbjerget!Fotografen der oppe burde hatt et kapitel for seg, det var det morsomste menneske, jeg har møtt.Da vi så hadde vært oppe og speidet over landet, drog vi likså godt ut på oppdagelsesferd gjennom Jylland. Det ble en dag full av opplevelser og rike inntrykk. — Middagen og eplekagen på Ørregård — har vi nevnt dansk gjestfrihet? — den ærverdige gamle ridderborgen, den vakre Viborg-domen, — ja, til og med en kro besøgte vi. Nå er det jo slik, at når vi nordmenn hører
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Nordmændene stormer Himmelbjerget.navnet kro, så associerer vi det straks med Jacob Skomaker; men det må øjensynlig ha forandret seg mye i Danmark siden salig Holbergs tid; vi gikk i hvert fall på kro og drakk —■ melk!Noe av det mest uforglemmelige på turen var den gripende fortellingen, som omviseren i den gamle landsby fortalte oss. Det var historien om gutten, som gikk ut fra en enkel heim — så enkel og fattig som en heim kan bli’ — historien om den største arv, et menneske kan få, en lykkelig barndom i en heim, der kjærlighet rår. Leveregelen om gudsfrykt og nøysomhet og en sum av gode barndomsminner fikk denne gutten med sig ut i livet; derfor kunne han stå og kjæle for knivskårene i den slitte bordplaten, da han gammel, rik og berømt igjen stod i den gamle stuen.
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Alvorsstunden ved Kaj Munks kors hører også til de minner, som vil leve lenge.Vårt store motto i »Nordisk samarbejd« satte vi prøve på med å lage festprogram i lag, og med tømmene i Holgers hender gikk det knirkefritt. Hvor lenge utover kvelden samarbeidet varte for de enkelte, ja, se det er ikke godt å vite!Fem dager skulle besøget vare, men vi må få lov å regne med også den sjette. I Norge er det vanlig skikk, at vertsfolket følger gjestene ut på trappen, men vort vertskap fulgte til Århus. Der ble vi hjertelig mottatt og vist om på en av byens store folkeskoler. En skulle vel forresten helst ikke ha sett noe slikt, når en selv skal ta fatt i en todelt landsfolkeskole! — Etter en hyggelig stund ved kaffebordet sammen med skolens bestyrerfamilie og noen av lærerne, og med alle lommer og vesker fulle av frukt forlot vi skolen og gikk for å spise middag sammen for siste gang.Siste gang, det er et uhyggelig uttrykk, men når en bare er noen og tjue år har en vanskelig for å ta det helt alvorlig. Og jeg tror, at de fleste av os, som tok avskjed med hverandre den dagen i Århus, regner med å treffes igjen. I hvert fall er vi nordmenn bestemt på, at det ikke skal bli vårt siste danmarksbesøk, og vi håper, at også kameratene der nede har lyst til å gjøre enda en norgestur.Skal vi så sammen med »Takk for oss!« få lov å sie »På gjensyn!?«
Seminariekommissionens besøg.Dette efterår bragte endnu et besøg. Vi havde nok anet, at der måtte være noget særligt i anmarch, sådan som der blev pyntet op. Den gamle træport ved indgangen til seminariet blev erstattet af en fin ny smedejernslåge. Hansen rev og fejede, pudsede vinduer og fløjtede, så det var en lyst.Og så kom de! — nærmere betegnet seminariekommissionens medlemmer. De ville i nogle timer overvære undervisningen hos os. Med deres adjudanter, elever fra 3. klasse, der i dagens anledning havde deres elskværdigste smil på, begav de sig ind i skolens labyrinter og fik anvist de pladser, de ønskede. Besøget inspirerede en af skolens poeter til følgende:
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For skolen oprandt den store dag, man hejsed’ gerne det bedste flag. En kommission ville skolen beære dens arbejde at overvære. Eleverne var alle spændte, og hør nu her, hvad der videre hændte: Hans Skovgaard talte det fineste sprog, han både på engelsk og dansk var klog. O. K. mødte med nystrøget vest, og Randlev tegned’ så flot en hest. Troelsen forstod så fint at agere, og Bjerre indere ville citere, Skyum regned’, som han nu kunne, og Emborg sang om de grønne lunde. Terkelsen spilled’ den fineste bas; men Herluf gik rundt og var lidt hvas; hvad var i vejen, hvorfor dog så stram, når alle dog holder så meget af ham? Jo — sagen var, at Frederik stadig gik rundt på jorden med så fromt et blik, til trods for, at Herluf mange gange ham dybt i jorden forsøgte at stange. Det naged ham dybt i hans rene sjæl, så alle forstår, han ej følte sig vel.Også Th. Langs seminarium ville kommissionen den dag gæste, så ved middagstid tog de afsked hos os og var, efter deres udtalelser at dømme, meget tilfredse med, hvad de havde hørt og set.
Fra september til jul 1948.Hele efteråret var der god gang i sporten, og der trænedes flittigt med henblik på gedvedfesten den 25. september. Turen derned foregik pr. rutebil. Atter i år hævdede vore piger sig smukt og vandt begge deres håndboldkampe, mens drengene ædelmodigt overlod til værtsfolkene at tage de fleste stik hjem. Vejret var — som for øvrigt hele dette efterår — meget regnfuldt, og det var dobbelt hyggeligt at komme inden døre til en festlig aften med underholdning og dans.Efter efterårsferien rejste hr. Terkelsen på en 14 dages studierejse til Falun seminarium. I samme tidsrum gæstede lektor Liljedahl fra Falun vort seminarium. Lektoren havde timer i lit
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teratur og historie med 3. og 4. klasse. Vi fik lov til at fremsætte vore »ønskemål«, og de fleste timer blev viet nyere svenske forfattere: Jan Fridegård, Karlfelt, Dan Andersson o. fl. Det gik udmærket med at forstå sproget, selv om vi jo ikke helt undgik små, pudsige misforståelser; gennem megen snakken nåede vi dog hver gang frem til fælles forståelse, og vi lærte i den korte tid at sætte pris på lektorens fængslende og fornøjelige undervisning.Det har i det sidste par år været stærkt på tale at søge at indskrænke festernes antal, og i år blev disse planer realiseret, idet novemberfesten og komediefesten blev slået sammen. Der kan gives flere vægtige grunde for denne reform. For det første betyder den en forenkling af arbejdet med festforberedelserne, så der levnes 3. klasse mere ro til skolearbejdet efter jul. For det andet får de gamle elever skolekomedien at se, hvilket de nok kan have fornøjelse af, og ved efterfesten er der god lejlighed for dem til at snakke sammen. Endelig er der også en økonmisk side ved sagen. En seminaristpung har en uhyggelig tendens til at blive slunken, og med det nye arrangement kan udgifterne til fester reduceres en del.Efter tilslutningen at dømme syntes den nye form for novemberfest at falde i god jord hos de gamle elever. Det var et veloplagt publikum, der om aftenen den 20. november fyldte Silkeborgsalen på »Sønderport«, da tæppet gik for Henning Kehlers »Ullabella«. Lige fra den fatale lussing faldt, der fik lavinen til at rulle, og til tæppet gik ned for sidste akt, var stemningen den bedste. Bedre publikum netop til dette stykke kunne ikke fås, og det spiller en stor rolle, at der er lydhørhed. Men at komedien blev en sådan succes, som tilfældet var, skyldtes dog i første række de optrædende. Det var virkelig fint spil — det var en præstation, der tjener både instruktører og skuespillere til ære.Efter komedien var der kaffebord — ikke så langvarigt som ellers ved novemberfesten. Vi skulle i gang med sidste del af aftenens program, dansen eller — som forstanderen benævnte den —■ »aktivitetspædagogikken«. Det var i alle måder en vellykket aften, og flere gamle elever udtrykte deres glæde og tilfredshed over den nye form for novemberfest, så der er grund til at tro, at den vil blive fulgt i de kommende år.
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»Ullabella«.December kom, og med den en særlig travl tid for 3. klasse. Der var henstillet til os, at vi ikke lod forberedelserne til julefesten ganske tage overhånd over skolearbejdet. Vi gik i gang med de bedste forsætter, og det lykkedes så nogenlunde — syntes vi da — at passe den daglige skolegang. Men det er slet ikke let; man vil jo så nødigt, at arrangementet skal stå tilbage for tidligere års; den ene idé river den anden med sig — så står man der med arbejde til op over begge øren — og befinder sig vældig godt ved det! Vi entrede med dødsforagt op på vaklevorne trappestiger og stilladser af skoleborde og -stole, ænsede kun den søde svie, når tegnestiften smuttede ind i fingeren i stedet for i væggen og så stort på eventuelle malerpletter på tøjet. I pauserne under arbejdet, midt i et tilsyneladende håbløst rod, forsikrede vi med ungdommens optimisme hinanden om, hvor fint det hele skulle blive, når det endelig blev færdigt.Og færdigt blev det. Den 18. december om aftenen marcherede vi, efter et festligt kaffebord på »Grand«, ind i en riddersal, hvor fakler lyste på væggene, og kaminilden blussede. Musikken spillede op, og ridderne trådte dansen med deres damer. Blev man tørstig, var der råd for det; i borgkælderen skænkedes der flittigt i krusene af skønne fadebursterner. Følte man trang til et lidt solidere traktement, var det blot om at finde vej til den hyggelige julestue, hvor små nissemænd og -koner serverede »ris« a la mande.Da midnatsklokken havde slået sine tolv rungende slag, lød 
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der en uhyggelig tuden, og borgens spøgelse gjorde sin entré; men det måtte vige for overmagten, og det korte øjebliks uhyggestemning forsvandt snart, da et parodisk ridderspil fik latteren til at rulle. Så gik dansen videre, indtil vægteren forkyndte, at nu var det på tide at føje sig til sengs — i festens anledning havde han udsat sit påbud nogle timer. Så begav det glade selskab sig hjem — dog ikke i kareter, men til fods, og borgen lå stille hen.Inden for seminariets musikliv er der sket nyt. Hr. Terkelsen har nedlagt sit hverv som dirigent for skoleorkestret efter mange års dygtigt virke, der har gjort ham meget afholdt også på dette særlige felt, såvel hos tilhørerne ved koncerterne som hos alle dem, der gennem årene har haft den oplevelse at spille under hans ledelse i orkestret. Men taktstokken ligger ikke stille; den er kommet i andre — og gode hænder. Ved julekoncerten havde hr. Troelsen sin debut som dirigent for skoleorkestret. Nye toner havde fundet vej til seminariet med Samuel Gardners lille suite »Country moods«; særlig kønt lød et af stykkerne »The little brook«. Den lille bæk rislede og nynnede sig ind i os. Også den ældre musik var repræsenteret — ved en række gamle, engelske danse af Purcell. Af blomster fra hr. Emborgs have må nævnes Gades korværk »Ved Solnedgang«, et nyt bevis på, hvad en dygtig dirigent kan få ud af sit kor selv af store opgaver.Vi sang et par julesange og til sidst — ja, netop den, alle nu tænker på. Ved en prøveaften et par uger før jul havde vi bedt om at måtte synge »Granerne suse«. »Næh, nej, det er for tidligt!« — »Ah, bare prøve!?« »Synes De virkelig — jaja, så prøver vi; men kun et vers!« Vi tog eet vers — og eet til — men dog ikke det sidste. Og det var ret sådan; først nu, på denne aften, fik sangen den rigtige klang — her var den helt på sin plads. Nu standsede travlheden for en tid, og med sangen hilste vi julen velkommen.
Turen til Sydslesvig, jan. 1949.For enkeltes vedkommende blev juleferien knap så lang som vanlig. De måtte 5. januar sige farvel til den hjemlige julehygge — dog kun for at komme til noget endnu bedre: en tur til Sydslesvig.
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En af deltagerne, Jens Bak 4. a, fortæller om turen:»For et par år siden blev der her i Silkeborg startet en forening, som er kommet til at spille en rolle for en hel del af os på seminariet. Det er Sønderjysk Ungdomsforening, der har største delen af sine medlemmer fra byens to seminarier. I tiden 5.—10. januar havde denne forening arrangeret en underhold- ningstourné til Sydslesvig. De 29 deltagere var næsten alle seminarieelever, der — med hjælp fra begge seminariers sanglærere — var udtaget til et sangkor. Hans Møller Kristensen (S. S. 4. kl.) dirigerede koret, der rummede folk med alsidige evner, bl. a. oplæsere, solosangere og vor dygtige tryllekunstner.Hele turen foregik i bus fra Silkeborg. Vi blev indkvarteret hos danske familier i Flensborg og vendte tilbage hertil hver nat. Vi optrådte til nytårsfester i ungdomsforeninger. Vort program var lagt som en god dansk blanding af alvor og gammen, og det bifald og den omtale, vi fik, gav os grund til at tro, at vi repræsenterede Danmark og Silkeborgs to seminarier på en god og smuk måde. Alle steder blev vi overmåde hjerteligt modtaget, og det var en oplevelse for os at komme ud og være med til deres fester.Vi var speciel interesseret i at se de danske skoler dernede. Vi besøgte Ansgarskolen i Slesvig, Valsbøl skole og Læk skole, hvor Sig Kristensen er skoleleder. En dag var vi med til morgensang på Kr. Paulsen-skolen i Flensborg og fordeltes derefter på alle skolerne i Flensborg, hvor vi overværede undervisningen. Gennem alt det, vi oplevede, mødte vi danskhedens store styrke og ægthed, men også dens svaghed og vanskeligheder, som må overvindes gennem en kamp, der kræver alt af dens mænd. Alle var vi enige om at have mødt en virkelighed, der kun lader sig opleve på en tur derned .S. U. kan med glæde notere, at 7 af de 19 fra 4. klasse, der var med, til efteråret rejser til Sydslesvig som lærere, mens andre påtænker at tage derned senere, og at turen har givet alle deltagerne en større og mere udviklet interesse for det sydslesvigske spørgsmål. Alt var så vellykket, at arrangementet gentages i efterårsferien 1949, antagelig med to hold, og man venter, at det kan blive en årlig tilbagevendende begivenhed«. 9/



1 vinterens løb.Vi andre havde kun fred et par dage længere; så måtte vi atter en gang kaste os ud i denne venden-tilbage-stemning: kufferterne klemmes i, kedeligt at komme for sent også her, ventetid, nyt tog, kulstøv på kioskavis og næse og så endelig banegården i Silkeborg, fuld af leende og hilsende kammerater, værelset derhjemme, der synes os lidt fremmed. Først efter et par dages forløb mærker man, at trådene begynder at samles igen.I år mødte 3. klasse ikke i Silkeborg efter jul. Vi var ingen klasse nu, men lærere og lærerinder i 6 uger. Vikartiden, som sidste år var en måned, blev i år yderligere forlænget med ca. 14 dage. Allerede inden juleferien havde flere af os gennem de forskellige amters vikarkontorer sikret os en plads. Også vikaranvisningen har siden sidste år gennemgået en nyordning, som i det store og hele viser sig at være en forbedring; i hvert fald lykkedes det os alle at få en plads. Højst forskellige steder og endnu mere forskellige forhold fandt vi frem til; men vi mødte alle — om ikke i lige blid form — det, der skal være vort fremtidige arbejde. Samtidig opdagede vi, at det slet ikke var så nemt endda at være »rigtig« lærer, heldigvis også, at det rummede større glæder, end vi havde anet. Mange personlige erfaringer gjorde vi angående skolearbejdet, og vi kan unde kommende sem.-elever at få et sådant ophold som et fast led i deres uddannelse.Mandag den 14. februar kunne man på seminariet se enkelte fra 3. klasse til morgensang, men de så alle temmelig rod- og rådløse ud.At der også findes en verden uden for seminariet, mærkedes tydeligt sidst i februar, da »Moralsk oprustning« en hel uge gæstede Silkeborg. En af vort lands ivrigste forkæmpere inden for denne verdensbevægelse, stiftsprovst Paul Brodersen, talte ved et møde, som »Sammenslutningen af kristelige seminarieelever« med deltagelse fra Ranum, Nr. Nissum, Gedved, Aarhus samt de to Silkeborg-seminarier afholdt den 19. februar. Mødet fortsattes søndag den 20. i gymnastiksalen på Silkeborg Seminarium. Her holdt forstander Nørfeldt, KFUM seminarium, København, et ualmindelig fint opbygget og udført foredrag, som vist 
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gjorde større indtryk på forsamlingen, end foredrag i almindelighed gør. Emnet var »Kristendom og psykologi«.Fastelavn kom og gik, og seminarieelever gik og kom. Mange sukkede efter vintersportens glæder som en behagelig afveksling på hverdagens slid, men de udeblev. Synet af silkeborg- skovene i vinterdragt måtte vi undvære i år. Og i meget andet overrumplede foråret os. En elevaften blev — vist på rekordtid — stablet på benene. Sin ubarmhjertige fødsel til trods forløb den udmærket. Den snart aldrende operaparodi »Kunigunde« gjorde stor lykke ligesom flere enkeltpræstationer, bl. a. sang af Kristine Møli.I vinterens løb havde vi mange gode lørdag-aftener; især huskes Jørgen Jessens foredrag om arbejdet som lærer i Sydslesvig og en fin oplæsningsaften, hvor lærer Troelsen læste Kaj Munks »Kærlighed«. — Og så var vinterens program forbi med forårskoncerten, som i år blev lagt den 12. marts. Musikprogrammet var rigt og afvekslende. Ind imellem orkester- og korafdelingerne var der enkelte, gode solistpræstationer. Beethovens dejlige Romance blev smukt udført af Sigurd Olesen 4 .b. H. M. Kristensen spillede — ledsaget af strygere —• en klaverkoncert af Abel, en stor og krævende opgave, som blev særdeles smukt løst. — Forårskoncerten bærer stærkt præg af afsked. Mange fra den ældste klasse, som gennem fire år har trukket en stor del af læsset ved vore underholdningsaftener, og som vi har lært at kende godt, glider ud af billedet og må give plads for nye kræfter. Således også i år. Ved kaffebordet på »Grand« tolkede hr. Emborg i varme ord seminariets tak til H. M. Kristensen for hans indsats i seminariets musikliv gennem fire år. Efter at de traditionelle gaver var delt ud til dirigenterne af kor og orkester, havde flere ordet for at takke, bl. a. Svend Sloth, dette års æresmedlem af sangkoret. — Sluttelig gik dansen et par timer i gymnastiksalen.
Besøget på Wienerudstillingen.Skolegården har sin egen stemning. Den indviede vil til enhver tid kunne fastslå, om alt er normalt, eller der er noget i gære. Der var klynger og tendens til sammenstimlen i dagene omkring 15. marts, og det betyder noget.
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Skovgaard og Oluf Knudsen uden for museet. Hr. og fru Terkelsen på damperen.Så kom det!!Skyum: »Det er i orden!«Terkelsen (med stor begejstring): »Næh!?«Skyum: »Vi må rejse 208 den 26.«Terkelsen (svagt jublende): »Det er ikke rigtigt!«Skyum: »Det — det må koste — 7 stegte rødspætter!«Det var i orden. Den 26. marts rejste vi på Wiener udstilling i København. Denne kæmpemæssige og af kunstnerisk værdi ganske enestående udstilling var på Kunstmuseet, og hertil fandt tusinder af mennesker vej fra hele Norden i den tid, udstillingen varede. Og enten man mødte med kunstkritikerens sans for de store linjer, eller man kun kom med en beskeden respekt for et smukt og veludført kunstværk, måtte man overgive sig.En kunne aldrig blive træt af at betragte den burgundiske hofpokal, en kastede sin kærlighed på Rubens-billederne, en kunne ikke løsrive sig fra de smukke gobeliner, og alle måtte vi standse betaget ved Rembrandt-billederne.Rejsen strakte sig kun over 3 dage, så meget blev der ikke tid til at se ud over udstillingen. Men de fleste af os fik dog lejlighed til at gæste Det kgl. Teater. Eftermiddagens program bød på ballet: »Livjægerne på Amager« og »Drømmebilleder«, mens de lykkelige, der havde været så heldige at få billetter til aftenforestillingen, fik den oplevelse at høre Gershwins opera: »Porgy and Bess«.
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For alle os, der var med på denne dejlige tur, vil besøget på Wienerudstillingen altid have en stor plads i tankerne omkring året 1948—49.
Lejrskolen.

Uggerby. Alhage. Slagelse.Påskeferien kom som en behagelig afbrydelse i eksamenslæsningen, og straks efter ferien gik det løs med skriftlig eksamen. Kun 3. kl. kunne ånde frit. For os stod i forventningens skær lejrskoleopholdet og rejsen til Levanger i Norge. Lejrskolen begyndte 14. maj. Anførerne for naturhistorie- og fysikspecialisterne tog deres gamle boliger i besiddelse (Uggerby og Alhage), medens lærer Skyum brød nye veje med historiespecialisterne. Hovedkvarteret blev det nye vandrerhjem i Slagelse. For alle holdene blev det en uforglemmelig uge.
Besøget i Levanger, maj 1949.Kun 3 dage efter, at vi var kommet hjem fra lejrskolen, rejste vi til Norge.Aldrig glemmer vi indsejlingen til Oslo, turen over Dovre- fjeld eller stemningen ved mødet med det sted, hvor tyskerne henrettede over 200 mænd:Tunge, tyste graner duver dybt og drager som et suk fra dødens have deres vejr; fjeldes dybe afgrund — fossens hule buldren lyder langt imod mig, og det er, som døden selv er nær.Men her er en nærmere beretning om turen —• ved Erl. Hansen. »Den 24. maj drog 29 glade semmer fra 3. klasse ud på en af deres livs store oplevelser, rejsen til Norge. Sidste år startedes 05



udvekslingen med Levanger lærerskole, idet den ene af de daværende 3. klasser rejste derop sammen med lærer Skyum. Og i september sidste år gengældtes besøget, ligesom det vil blive tilfældet i år. I dette års rejsehold deltog forstander Lund- gaard som repræsentant for lærerne.Det blev ti uforglemmelige dage. Udpluk fra min dagbog vil vist kunne vise dette.Vi rejste fra Silkeborg den 24. maj, tog over Frederikshavn og med »Vistula« til Oslo, hvorfra vi fortsatte med nattoget mod Trondheim. Ankom til Levanger den 26.Torsdag den 26. maj 1949.Så er vi nået til Levanger — trætte og krøllede efter 2 døgns rejse. Den var streng — og dog vidunderlig. Norges storslåede natur, som gled forbi vore øjne fra toget, har gjort stærkt indtryk på alle. Vi fik en hjertelig velkomst på seminariet og kom straks til at synes om de norske jenter og gutter. — Vejret er ikke så fint; himmelen er grå og temperaturen omkring 10° celsius. Efter at have udsovet i eftermiddag, var vi i aften en tur oppe på en højde, hvorfra vi havde den fineste udsigt over hele Levanger. Tiden gik med munter leg, der bragte os i kontakt med vore værter.Fredag den 27. maj 1949.I dag har vi hørt på undervisningen på seminariet. 3. klasse

Levanger ligger nord 
for Trondheim. 

Iler ses seminariet 
i Levanger.
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er fritaget for skolegang i den tid, vi er her, og viste os rundt. Vældig interessant var i særdeleshed en pædagogiktime i 4. kl., hvor læreren talte om kontaktpunkter i norsk og dansk pædagogik. Det drejede sig hovedsageligt om Grundtvig og hans norske parallel Ole Vig. Læreren talte nynorsk, men var af den grund ikke sværere at forstå.De norske seminarieelever stillede i dag et håndboldhold mod vore danske piger — og blev besejrede. Kampen var noget af en prøvelse for publikums latterorganer. — I eftermiddag var vi sammen med vore værter til kaffe hos rektor Åkvik og tilbragte nogle herlige timer i hans hyggelige og gæstfrie hjem.Lørdag den 28. maj 1949.Har i dag været på tur med »dødskørende« bus. — Da foråret er så fremskredet, som tilfældet er, måtte vi et stykke ind i Jämtland, før vi endelig fandt tilstrækkelig sne til en tur på ski. Skituren rummede to store oplevelser. For det første naturskønheden, der var så overvældende, at de fleste endog glemte at sige »ih, næh og åh«. Ord kan bruges til meget, men ikke til at beskrive dette landskab. For det andet blev selve skisporten en stor humoristisk oplevelse, navnlig for nordmændene. Vi danske afslørede os som et meget grundigt folkefærd; jeg tror ikke, der findes nogen måde at anbringe sig på i forhold til et par ski, som ikke blev forevist af os. Men som vi dog morede os. På hjemturen gjorde vi holdt ved den svenske grænse. Et damekor fra Trondheim, som i anledning af sangens dag var på tourné, hilste os med et par sange, og vi gjorde — efter evne — gengæld.I aften festede vi sammen med den norske 3. klasse, og der var norsk og dansk underholdning. Vi får efterhånden den opfattelse bekræftet, at jyder og trønder er af samme mentalitet. En dejlig aften!Søndag den 29. maj 1945.Denne morgen startede vi igen med bus — mod øst gennem Verdal. I Stiklestad gjorde vi ophold og overværede gudstjenesten i den gamle kirke. Denne virker som så mange andre norske kirker noget uharmonisk i den indre udsmykning; stilen er ikke holdt ren, men er en blanding, opstået gennem de skiftende
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»Om end rejsen skal blive den 
siste, jeg gör, 

jeg vil friste, hvad ikke jeg 
fristede för.«

tider. — Efter gudstjenesten udtrykte præsten sin glæde over vort besøg.Senere på dagen rastede vi ved Inderrøy, et af de skønneste steder i Norge.Nordmændene priser i høje toner dansk gæstfrihed; men selv giver de os ikke noget efter i den henseende. Det har vi erfaret, lige siden vi kom hertil, og i dag fik vi et nyt bevis derpå. Vi gæstede ungdomsskolen »Bakketun«, hvor vi fik en hjertelig velkomst og blev inviteret til middag — hele selskabet!Aftenen havde intet arrangement. Det er udmærket, at vi en gang imellem får tid til at slappe af og »pusle« rundt på egen hånd eller i selskab med nogle af vore norske kammerater.
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Dystre minder 
gemmer sig 
i Falstadskogen.

Mandag den 30. maj 1949.Vejret svigtede os i dag, og himlen fældede et par tårer. Vi besøgte en skole for svagtbegavede børn. Den ligger lige ved Levanger. Det var interessant at erfare, at nordmændene er kommet så langt på dette sociale område.I aften var der fest for hele seminariet med vekslende underholdning, fællesspisning og senere kaffe. Festen var meget god, navnlig betog norskens sang og musik os meget.Tirsdag den 31. maj 1949.Dagen tilbragt med en cykletur ud i Falstadskogen, hvor der findes en mængde grave fra besættelsestiden — dystre minder.Nogle af os forsøgte os som bjergbestigere — og kom ikke alle lige heldigt fra det!I aften (nat!) har vi haft fest i »Hytta«. Den ligger ca. 6 km oppe ad fjeldet og tilhører seminariet. Her var der kammeratligt samvær, og til hen på de små timer dansede vi — med midnatssol og pejseild som eneste belysning!Onsdag den 1. juni 1949.Mange er mærkværdigt søvnige i dag!Vi har aflagt besøg på børneskolen, hvor vi — delt i flere hold — overværede nogle timer. Undervisningen var meget moderne og effektiv (forhåbentligt!). — I eftermiddag fodbold mod
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Munter leg ved 
seminariets »Hyttan.

de norske drenge. Vi måtte bide i græsset — næh, undskyld, i jorden! Der var nemlig ikke græs på banen, men jord, der i det øsende regnvejr hurtigt blev til mudder. Det gik ikke for os, skønt skolebørnene hvert øjeblik søgte at opmuntre os med hejaråb: »Heja, heja, danske drenge dere må de norske denge!«Sådant og lignende lød til os, men vi måtte desværre skuffe dem.Og så i aften: en lille afskedsfest. Ikke et ord om den!»Tårer må i øjet stå----------- «.Her vil jeg vende mig fra dagbogen og dens størknede tårer. Kun skal nævnes, at vi torsdag på hjemvejen beså den imponerende domkirke i Trondheim.Det lyder måske mærkeligt, men er ikke desto mindre tilfældet: på den korte tid opstod et virkelig hjerteligt kammeratskab mellem de to klasser, og jeg tvivler ikke om, at der også opstod forbindelser, der vil vare ind i fremtiden. Alle erfarede vi, at norsken er os god«.Vi nåede hjem fra Norge lige til pinse, og efter et par feriedage, hvor de mange rejseindtryk kunne få lov til at fæstne sig yderligere, gik vi i gang med sidste etape inden sommerferien-
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Fru Meyer har 
flyttet undervisningen 
ud på skolegården. 
Eller er det mon for 
at give fotografen 
et smukt motiv?

14 dage på græs. Det havde egentlig været meningen, at »græsningen« skulle sløjfes i år, hvor vikartiden var blevet forlænget; men det viste sig umuligt at få en nogenlunde ordentlig timeplan sammensat for 3. klasse i denne sidste del af skoleåret, hvor lærerne er så hårdt engageret med eksamen. Det var usædvanlig store eksamenshold i år, dobbeltklasser både i 2. og 4., og når så dertil kommer, at optagelsesprøven foruden vor egen præp omfattede 25 sydslesvigere, der i vinter er blevet forberedt af danske lærere i Sydslesvig og efter prøven heroppe skal fordeles på forskellige seminarier — så forstår man, at eksamens- travlheden har været endog meget stor.Men så eleverne! Følgende lille hjertesuk fra et af eksamensofrene vil nok få de fleste til at nikke genkendende:»Man vågner en morgen med et lille hop:— hvad er nu det? — Jo, det er i dag, du skal op!På en måde rart! for ifølge hr. Bjerre og andre prominente er det meget værre at gå op — og altså lettere at gå ned, når ho’det er sprængfyldt af det, man alligevel ikke ved! Ergo: du la’r simpelt hen vær’ med at læse mer!Lidt senere på dagen kommer man hen på sem. og opdager, at her er den rigtig slem, en heksekedel af krydser og minuser og luften er tyk af årstal og sinuser.— Hvor høj er Mont Blanc? Og hvornår døde Ibsen?
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(forgæves man søger hos Sundorph og Jepsen) — Hvem var Hammurabi? Hvor står Osebergskibet? Er egernets kindtand nu foldet eller stribet?Efterhånden bli’r køen mindre og mindre, til sidst kan kun frokostpausen forhindre, at man, næste gang døren går op, skal ind, man finkæmmer skyndsomst sit inderste sind for de sidste rester af mod — og skyder det op i livet — da det fra døren lyder: »Så tager vi den næste! Værs’go at ta’ plads! Og de øvrige UD!«— Stemmen er lidt hvas.Der tysses og snakkes og gestikuleres og frygtes og håbes og karakter-diskuteres — — er man ikke allerede af læsningen skør, så bli’r man det af at vente foran den truende dør!«Men — det gik vel — trods alt! Sidste juni var alt overstået, og en lang og dejlig ferie ventede.
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I årets løb13. september 1948: Seminarielærer Bjerre blev 50 år.3. juli 1949: Undervisningsinspektør Hans Jepsen blev 80 år.1. august 1949: Forstander Herluf Jensen og frue fejrede deres sølvbryllup.4. oktober 1949: Fru gymnastiklærer Knudsen blev 80 år.17. oktober 1949: Fru seminarielærer K. Knudsen blev 70 år.10 september 1948: En del af seminariekommissionen aflagde os et besøg. Til stede var bl. a. departementschef Barfod, kontorchef fru Tor- 
kild-Hansen, forhenværende undervisningsminister Jørgen Jørgensen, statskonsulent F. C. Kålund-Jørgensen, ungdomsskolekonsulent Novrup, seminarieforstander frk. Rambusch, seminarieforstander Egebæk og vor gamle bekendt Willy Andersen.23. oktober 1948: Seminarielærer Terkelsen rejste til Falun, hvor han underviste i 14 dage. Samtidig havde vi besøg af lektor Liljedal fra Falun Seminarium.10. november 1948: Bugge, lærer ved øvelsesskolen, indkaldt til militærtjeneste. Under hans fravær virkede Harry Holst som vikar.På grund af en del sygdom blandt lærerne har vi haft brug for flere vikarer: pastor Frandsen, Sejling, har således haft fru Fruelunds timer i engelsk fra midten af november til sommerferien. Fru Fruelunds timer på børneskolen blev i samme tidsrum passet af bl. a. fru Agersnap. Musiker Hum Petersen har passet Terkelsens musiktimer siden midten af september.21. februar 1949: Vinthers mindelegat blev i år tildelt to elever fra 4. klasse: Elise Traberg, datter af overlærer Traberg, Varde, og Niels Mon
rad Jensen, søn af amtsskolekonsulent Jensen, Gilleleje.

/OJ



På grund af forskellige forsinkelser fra ministeriets side kunne understøttelsen til elever i forberedelsesklassen først udbetales omkring 1. maj 1949.I slutningen af juni blev der på Silkeborg Seminarium afholdt optagelsesprøve for ca. 20 elever fra Sydslesvig. Efter prøven fordeltes de beståede til forskellige seminarier. På Silkeborg Seminarium har vi for tiden 7 elever fra Sydslesvig.11 elever fra holdet 1949 har fået plads syd for grænsen.Efter sommerferien blev lærerstaben forøget med Hans E. Rasmussen (tvsk og engelsk).8. september 1949 var Terkelsen sidste dag på skolen.I Ludvig Jensens oversættelse: En Salme om Livet, gengivet i sidste årsskrift på side 20, er der indløbet en beklagelig trykfejl i 4. vers. Vi gengiver her verset i sin rigtige form:
Vistnok er vort Spand kun lille, 
og lig slørte Trommers Klang 
vore Hjerter banker stille 
Sørgemarch til Gravens Gang.Regnskabet for 3. årsskrift (1948) balancerer med 4991,69 kr. — Salget af hæfter indbragte 4860,30 kr. — De største udgiftsposter er 3851,00 kr. til trykning og ca. 585 kr. til porto m. m. — Kassebeholdningen er steget fra 129,09 kr. pr. 1. oktober 1948 til 504,06 kr. pr. 2. november 1949.
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DIMITTENDERNE 1949
(1. række) Viggo Langhoff. En del af seminariets lærere og forstanderparret: Ruth Madsen, Fr. Lundgaard, Hans Skovgaard, 
pastor C. A. Grøn, Bodil Meyer, fru Herluf Jensen, Herluf Jensen, Aage Emborg, Sigurd Skyum, Oluf Knudsen, Holger Ter- 
kelsen, Alb. Bjerre, Olav Randlev Pedersen. (2. række) Else Søndergaard, Gerda Rask, Elise Traberg, Gerda Siej, Agnes Pe
dersen, Inger Riis, Kirsten Rasmussen, Ellen Søndergaard, Rita Orsleff Nikolajsen, Ida Hjortsvang, Inger Langballe, Karen 
Halse Pedersen, Ruth Dissing, Ester Ballerup Jensen, Mary Bredgaard Jensen, Karen Gram Larsen, Niels Monrad Jensen, 
Anna Groes-Petersen, Svend Erik Blichfeldt Jensen. (3. række) Gunnar V edsted-Hansen, Bodil Christensen, født Skibsted, Else 
M. Helsing, Asta J. Rode, Gudrun E. Pedersen, Poul Ostergaard Petersen, Gustav A. A. Emmer, A. Ulla Busck Lorentsen, 
Halvor Madsen, Bodil Andersen, Karen Kiærby Christensen, Inger K. Dyhr, Inga Back Jensen, Anna M. Kristensen, Inge 
W. Eskedal, Poul Hovald Jensen, M. Runa Frederiksen, N. S'gurd Olesen, Svend Ove Bach. (4. række) Svend Sloth, Holger 
Sørensen, Bent Skourup, Karl M. Mondrup, Jørgen Sørensen, Vagn Skibsted, Johannes Molbech Pedersen, Leif Yde Kristen
sen, Erik Brandt Raaballe, Henning Yde Christensen, Anders Vinther Jakobsen, Jens C. Andersen, Poul Arne Hansen, Vagn 

Hammershøj, Niels Estrup Andersen, Einar Høegh, AnnaV.se Jensen, Jens Bak, Hans Møller Kristensen.

AnnaV.se


Elevstævne!

S. S. S. afholder elevstævne 
i 1950. Nærmere medde
lelse derom vil fremkomme 
i „Folkeskolen“, „Køben
havns Kommuneskole“ og 
„Højskolebladet“ i slutnin
gen af april måned. — Alle 
gamle elever og lærere ind
bydes.





Omslagstegningen er udført af 
O. Randlev Pedersen
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Fotografier af bl. a.
A. Richardt Andersen, Martin Andersen, 

Erland Hansen, Ruth Hansen, 
Johs. Jensen, Poul Jensen, Signe Jensen, 

Chr. Knudsen, Søren Nielsen m. fl.
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Næste årsskrift 
kommer november 1950
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Tryk:
Emil Stechers bogtrykkeri 

Silkeborg


