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Q3or forening.

ER er ingen Tvivl om, at vor Fest gør Gavn paa 
flere Maader. Foruden at tjene til Opfriskning af 
gammelt Kammeratskab, give Lejlighed til hygge
ligt Samvær med vore „gamle“ Lærere m. m. m., 

synes den i høj Grad at stimulere Skrivelysten. Det er min 
Erfaring som Redaktør, at Aarsskriftet altid „bugner“ lige efter 
en Fest. Denne Gang har jeg modtaget saa meget „Stof“, 
at jeg ligefrem er blevet bange for, at Aarsskriftet i Stedet 
for et Hæfte skal blive til en Bog. — Da jeg nødig har 
villet udskyde noget af Stoffet, har jeg i Stedet sparet lidt 
paa „Dekorationerne“, saa kan vi maaske næste Aar tænke 
paa en Fornyelse paa dette Omraade.

Min hjerteligste Tak til de Medlemmer, der denne Gang 
har velsignet mig med Bidrag til Aarsskriftet; det er glæde
ligt at se, hvor Interessen er vaagnet. Hvert Aar kommer 
der nye Navne til, og ogsaa de „gamle“ Drenge begynder 
at vaagne af deres Slummer.

Elevfesten i Paasken blev en meget vellykket Fest. Vort 
gamle prøvede Festudvalg klarede alle Forhindringer; men 
det vil De kunne læse om i vor energiske Næstformands 
Skildring af Festen lidt længere fremme i Hæftet. Paa Be
styrelsens Vegne vil jeg gerne have Lov til at bringe alle, 
der bidrog til at gøre Festen festlig for os, vor hjerteligste Tak.

Der var usædvanlig stor Tilslutning til Generalforsamlin
gen. Formanden maatte, da han var stokhæs (det sølle Skrog!) 
lade Næstformanden, Frk. Magd. Jørgensen, overtage Hvervet, 
Seminarielærer G. Knudsen valgtes til Dirigent, og saa gik 
det løs. Beretning og Regnskaber godkendtes. Ved Valget 
af 3 Bestyrelsesmedlemmer genvalgtes Frk. Magd. Jørgen

3



sen og nyvalgtes Frk. Inger Hauge (1926) og Poul 
Nissen (1910). — Til Revisorer genvalgtes A. Chr. Nielsen, 
Hjallese, og nyvalgtes G. Knudsen, Seminariet, da Hr. Busk 
absolut ikke vilde mere. — Helge A. Pedersen fremsatte 
Forslag om Møde hvert Aar, men trak sit Forslag tilbage, 
da der ingen Stemning var for det i Forsamlingen. •— Der
efter fremsatte Seminarielærer G. Knudsen Wildt-Andersens 
Forslag om Kontingentforhøjelse (til 3 Kr. incl. Opkrævning 
0,30). Forslaget gav Anledning til megen Diskussion pro et 
contra, nye Forslag fremsattes, indtil man endelig samledes 
om følgende Ændring af Lovenes § 4 og § 5, som jeg beder 
Medlemmerne lægge godt Mærke til:

$ 4.
Aarsbidraget er for Medlemmer, der indmeldes ved eller 

umiddelbart efter Dimissionen 1 — een Krone ved første 
Kontingentbetaling. løvrigt er Aarsbidraget mindst 2 — to 
— Kroner, saaledes at forstaa, at Opkrævningen (der finder 
Sted i hvert Regnskabsaars Februar Maaned) sker paa en 
saadan Maade, at der er Lejlighed til for de Medlemmer, som 
maatte ønske det, at yde et ekstra Bidrag. Medlemmer, som 
o. s. v. (uforandret.)

$ 5-
Det forventes, at Foreningen ved Hjælp af de i § 4 nævnte 

Ekstrabidrag vil være i Stand til at yde Understøttelser til 
trængende Elever i Seminariet og Forskoleseminariet, og Be
styrelsen kan anvende indtil Halvdelen af det indkomne Aars- 
kontingent hertil.

Jeg ønsker at betone, at Forslaget til disse Ændringer 
ikke fremkom fra Bestyrelsen, men at Generalforsamlingen 
meget stærkt støttede disse af Lærer Stenderup stillede For
slag. Vi betræder altsaa nu de frivillige Bidrags Vej, lad os 
haabe, at Færdselen vil blive stor. —

Næste Sammenkomst 1931.
Bestyrelsen foreslog derefter at gøre Hr. C. J. Busk til 

Æresmedlem af vor Forening, hvilket vedtoges med lang
varige Ovationer.

4



I et senere Møde konstituerede Bestyrelsen sig saaledes: 
Johs. Rosenlund, Formand, Frk. Magd. Jørgensen, Næstfor
mand, og Alfred Hansen, Kasserer.

Jeg vil gerne henlede Medlemmernes Opmærksomhed paa 
vor Kasserers Meddelelse bag i Hæftet angaaende 
Kontingentindbetalingen. Vi har maattet oprette en Girokonto, 
og Nummeret paa Kontoen er 16018, hvilket jeg beder Dem 
lægge Mærke til. Endvidere vil jeg gerne bede Dem huske 
at opgive Adresse fo randringer til vor Kasserer.

Saa har jeg vist ikke mere paa Samvittigheden denne 
Gang. — Med Ønsket om en stadig Fremgang for vor For
ening hilser Johs. Rosenlund.

Idet Stykke af Bachs Juleoratorium, som blev spillet til 
vor Julekoncert, mente jeg at høre ligesom et stadigt Tilløb 

opefter, — det blev kun Tonen fra Jorden; men i Tilløbene 
laa der ligesom en Forberedelse til at kunne forstaa Tonen 
fra Himlen.

Det, der kommer til os ovenfra eller udefra, maa mødes 
med noget inde fra os selv, ellers kan vi ikke modtage det, 
ellers kan det ikke blive vort.

Hyrderne har deres Hyrdesind med Vagtsomhed og Kær
lighed; de har deres Hyrdesang og Hyrdemusik, og dermed 
møder de Tonen fra Himlen, saa at de fatter Englenes Bud, 
idet noget indefra mødes med det, der kommer ovenfra; havde 
det ikke været saadan, ja, da var det hele blevet dem en 
Forskrækkelse, en smuk Drøm, et forvirrende Syn. — Det 
er ikke ligegyldige Menneskers kolde Afvisning: „Der er ikke 
Plads her i Herberget“ — ej heller ondsindede Menneskers 
Spot, Maria gemmer i sit Hjerte; alt det glider bort fra 
hende; thi det møder intet inde fra hendes Hjerte; men det 
er Hyrdebud om Engleord, hun gemmer, for de mødes med 
meget indefra. Og Herodes har indefra en Følelse af Utryg
hed og Uretmæssighed, derfor slaar Budskabet ham med 
Rædsel, da det udefra hedder, at en Jødernes Konge er født.
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Al vor Livsglæde og Arbejdsglæde beror paa, at det friske 
i os selv mødes med det, Livet bringer, og at det dygtige i 
os selv mødes med Arbejdets gode Gaver, Det, der skal 
være det bærende for jer gennem hele jeres Liv i Skolen 
—■ „Glæden over Barnet“ — ja, I finder det ikke, om I 

saa udefra fik en Flok Englebørn 
at undervise, hvis der ikke inde 
i jer ligger Forstaaelsen af Børn, 
Blik for Smaapigers Ynde, Syn 
forSmaadrenges buttede Kejtethed, 
Genkendelse af Børns Unoder 
og Uartigheder, ja, Uartigheden 
skal I ogsaa forstaa, enten deri
gennem, at 1 selv af og til har 
været uartige og kan huske det, 
eller gennem et specielt lykkeligt 
Instinkt, det første erdet alminde
ligste. — Og skulde I møde det bitre 
i Livet, f. Eks. Ydmygelsen, saa 
husk, at de andre udefra slet ikke 

kan krænke jer, hvis der ikke indefra møder en tilsvarende 
Selvdom frem. Hvis man sagde om mig, at jeg ikke forstod 
Børn, eller at jeg manglede Litteraturkendskab, — det rørte 
mig virkelig ikke; thi den Dom udefra mødes ikke af nogen 
Selvdom. Først, hvor Selvdommen møder og bekræfter, først 
der kommer Ydmygelsen, og saa er det paa Tide at hænge 
i med sig selv — ikke med de andre.

Naar jeg nu vender mig mod jer med Tak til alle, til 
nuværende Elever, til gamle Dimittender, til Lærere og 
Lærerinder, til Venner, som gæster os ved Fest, med Tak 
for den skønne Maade, hvorpaa 1 samler jer om vor Skole 
til dens Gavn og til dens Ære, saa ved jeg, at I kan mod
tage den Tak, fordi der klinger gode Mødetanker frem mod 
min Tak fra eders Hjerter. Og naar jeg saa ønsker jer en 
herlig Jul, ja, saa er det altsaa et Dobbeltønske, et Ønske om 
godt Julesind indefra og et Ønske om den store Julerigdom 
udefra og ovenfra.

Glædelig Jul! Sjler Møller.
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i Paaffcii.

A aret 1928 var et Sammenkomstaar, altsaa i Odense 
Seminariums Elevforening, og derfor mødtes en stor 

Skare gamle Odenseseminarister 2. Paaskedag paa Odense 
Seminarium, den største Skare, der endnu har været samlet 
til Elevfest. Forstander Møller og Fru Møller havde igen 
gæstfrit aabnet deres Døre for os, saa vi kunde samles paa 
det gamle, kendte Sted, og efter at der var vekslet mange 
Haandtryk til Velkomst, gik hele Forsamlingen op i Salen, 
hvor Sammenkomsten fik sin festlige Begyndelse ved, at 
Forstander Møller bød os velkommen og holdt et herligt 
Foredrag for os, gaaende ud fra den engelske Forfatter Hut
chinsons Beskrivelse af „Familien England“, som Forstanderen 
tydeligt ønskede kunde være „Familien Danmark“. Alle var 
meget glade for Foredraget og takkede Forstanderen med 
varmt Bifald.

Jeg ved ikke, om der skal forskellige smaa Uheld til først, 
for at en Elevfest skal blive god, men der indtræffer hver 
Gang uforudsete Uheld, saa det ser ud for Bestyrelsen, som 
om det slet ikke kan gaa godt, men saa ordnes det hele, 
trods alt, og Festen forløber godt.

I Aar havde vi glædet os til at høre Hr. Christen Møller 
læse op, vi rigtig gamle, der har kendt Christen Møller som 
Dreng, glædede os rnaaske mest, og saa fik vi den Skuffelse, 
at han ved Teatertjeneste blev forhindret i at komme. Pro
grammet lovede ogsaa, at vi skulde faa Hr. Einar Jensen 
at høre som Sanger, han har før glædet os til vor Fest, ogsaa 
det gik vi Glip af, Einar Jensen blev forhindret i at synge 
ved en Halsdaarlighed, og saa mødte Formanden til Festen 
saa hæs, at han bogstavelig var uden Stemme. Dog gik det 
alligevel, vi samledes om de festligt pyntede Borde i „Fyns 
Forsamlingshus“, 127, det største Antal, der har deltaget i 
Festmaaltidet ved vore Fester.

Næstformanden, undertegnede, bød Velkommen, og For
manden talte for Foreningen, og saa vekslede det livligt med 
Taler og Sange, der var et helt Hæfte med 7 Sange.
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Næstformanden talte for Forstander Møller, og Forman
den talte for Forstander Busk. Bestyrelsen havde ønsket, 
at denne Elevfest skulde forme sig som en Afskeds- og 
Æresfest for Hr. Busk, der vilde trække sig tilbage fra sin 
Gerning ved Seminariet ved Sommerferiens Begyndelse. Hr. 
Busk blev ogsaa ved Generalforsamlingen næste Formiddag 
udnævnt til Æresmedlem af Foreningen, naa, men jeg maa

Deltagere i Elevforeningens Sammenkomst 1928.

ikke foregribe Begivenhedernes Gang. Hr. Busk takkede i 
en smuk Tale. Derefter talte N. C. Larsen, Aarhus, for For
manden, og Forstander Møller talte for Næstformanden, 
Seminarielærer Alfred Hansen talte for Kammeratskabet og 
Sammenholdet, og efter at Dr. Møllers Udflugtssang var sunget, 
talte Dr. Møller, hvorefter Kaj Jakobsen fra 1926 talte for 
Doktoren, og Kristian Nielsen fra 1920 talte for Frk. Haller 
og takkede hende for hendes Trofasthed mod Seminariet og 
Elevforeningen.

Saa hævedes Bordet, og man drak Kaffe i de tilstødende 
Lokaler under meget livlig Samtale, og derefter samledes 
man igen i Salen til Underholdningen. Der indlededes med 
Musik af en Trio, samlet af Hr. Seminarielærer Paul Petersen, 
der ogsaa selv spillede med. Det var et smukt og festligt 
Program, Hr. P. Petersen havde valgt, og Tilhørerne glæ
dede sig meget over det i den udmærkede Udførelse, det 
fik. I første Afdeling spillede Trioen: Haydn: Menuet, 
Schubert: Andante og Carl Nielsen: Allegretto.
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I Stedet for Einar Jensen fik vi den Glæde at høre Hr. 
Harry Christensen synge. Harry Christensen var i den ellevte 
Time saa elskværdig at ville synge og hjælpe os, sammen 
med Hr. Paul Petersen, der akkompagnerede, ud af vor Nød, 
da Einar Jensen blev forhindret. Harry Christensen sang 
med sin pragtfulde Basstemme flere smukke Sange, og der
efter læste Christen Møllers Ven, Hr. Niels Petersen, for
træffeligt og morsomt „Aftenpassiar“ af Sophus Schandorff. 
Trioen spillede endnu en Afdeling, nemlig: Grieg: Ave maris 
stella, Johan Svendsen: Svensk Folkevise, Bendel: Souve
nir d’Hongroie og Godard: Mignonette. Dermed var Pro
grammet for den, jeg tør nok sige, udmærkede Underhold
ning, forbi, og Deltagerne hengav sig til Dansens Glæder 
lige til et sent Klokkeslet.

Trods det var der dog mødt mange til Morgensang den 
næste Morgen paa Seminariet, og 9,30 begyndte Generalfor
samlingen, der vil blive refereret andet Sted af Formanden, 
saa den skal jeg ikke gaa nærmere ind paa.

Kl. 10,30 tog „Dr. Møllers anden Doktordisputats“ sin 
Begyndelse, som der blev sagt. Dr. Møller havde jo udsendt 
sit indledende Foredrag til en Diskussion om Seminariernes 
Religionsundervisning i sidste Aarsskrift, saa alle der i For
vejen kunde sætte sig ind i Doktorens Mening, og Diskussionen 
kunde begynde med det samme. Og den blev lang; der var 
mange, der udtalte sig, især gav Erling Brahme, Dalum, et 
vægtigt Indlæg i Debatten, som afsluttedes af Dr. Møller. 
Tiden var for kort til dette interessante Emne, jeg tror, at 
Diskussionen kunde have været fortsat hele Eftermiddagen.

Efter Middagspausen gav undertegnede en lille „Time“ i 
Folkedanse. Hr. Alfred Hansen var saa elskværdig at være 
„Spillemand“, og saa samledes man atter i Salene, elskværdigt 
og gæstfrit inviteret .til Kaffe af Forstander Møller og Fru 
Møller, der paa sin elskelige, stilfærdige Maade bød os vel
kommen. — Her blev holdt mange Taler. Formanden takkede 
for Festen og Gæstfriheden, Næstformanden talte for Fru 
Møller, udnævnte hende til „Vor Frue af Odense Seminarium“, 
og bragte med en Buket Blomster Elevforeningens Tak til 
Fru Møller for al hendes Elskværdighed og Gæstfrihed. 
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baade ved denne Fest og gennem alle de svundne Aar. — Der 
blev talt for Hr. Busk, der igen takkede, og vendte Blikket 
tilbage til de mange Aar paa Seminariet og fremad til Tiden, 
der skulde komme i det lille Hus i Skoven under Bakkerne 
deroppe i Nærheden af hans Børns Hjem.

Der blev talt og takket, nu havde alle rigtig faaet Mæle, 
og der herskede skiftevis bevæget og munter Stemning, men 
Tiden gik, og mange af Deltagerne skulde rejse. Saa skiltes 
man med Tak og Haandtryk, og jeg tror, alle følte, at vi 
havde haft en god Sammenkomst.

Odense, December 1928. SHagdalene Jørgensen.

DEN 27. April 1928 døde Lærer Lauritz Wildt-An
dersen paa Odense Sygehus. En heftig Tyfus havde 

angrebet ham; allerede i Paasken følte han sig syg; til det 
sidste nærede man Haab om Helbredelse, men selv forstod 
han vist ret tidlig, at han ikke kom over Sygdommen. Han 
døde stille og roligt efter tre Ugers Sygeleje, ca. 40 Aar gi.

Der blev dyb Sorg i mange Sind, da dette Budskab 
spredtes. For kort Tid siden havde han staaet iblandt os,
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Lauritz Wildt-Andersen.

ivrig i sin Kraft, virkende for sit Hjem og for alt, hvad 
han havde kært. En rigt begavet Natur, aandelig som legem
lig — med et Naturbarns Styrke, naar det gjaldt en Strid 
for, hvad han ansaa for det rette. Hans Væsens Charme 
skaffede ham mange Venner blandt store og smaa, og hans 
Arbejdsomhed og Flid gjorde 
Fremtidensaalovende. Hvor
for skulde dette saa ske?

Wildt-Andersen voksede 
op i et Lærerhjem i Norup 
pr. Otterup og blev som 
voksen ansat ved Banen 
efter at have taget Prælimi
næreksamen. Men 1911 blev 
han Elev paa O. S., og vi 
— hans Kammerater fra 1914 
— kan kun være hans Minde 
Tak skyldig for, hvad han 
blev for Klassen og for den 
enkelte. Aandelig interesse
ret, som han var, bragte han
Liv og Friskhed med sig, hvor han kom; han var med til 
at give Klassen sit særlige Præg. Hans Kærlighed til dansk 
Litteratur var uomtvistelig, og vistnok drømte han engang 
om at blive Forfatter. Men Skolen og det praktiske Liv tog 
ham fangen, og sammen med sin udmærkede Hustru, Ka
thrine Henssel fra Verninge, byggede han sig et smukt Hjem, 
hvor to raske Drenge voksede op.

Vor kære Kammerat blev begravet under mægtig Del
tagelse fra Fredens Kirke i St. Hans Landsogn ved Odense, 
ved hvis Skolevæsen han var ansat. Ved Graven havde 
mange en Tak at sige ham. Broderen, Otto Ambr. Wildt- 
Andersen, Lærer i Norup, bragte fra Fædrehjemmet samt 
fra det unge Hjem en gribende Hilsen, og Repræsentanter 
fra Skolen og fra Aargang 1914 bragte et sidste Farvel.

Han var en trofast Kammerat og Ven! 
Hans Minde skal altid leve iblandt os!

£. 34. £.
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Johannes Alexander Clausen.

Ved Julefesten hørte jeg af en tidligere Elev, at min 
Seminariekammerat, J. A. Clausen, Skrøbeløv, i Efteraaret 
var død, og jeg vil gerne skrive et Mindeord om ham i vort 
Aarsskrift. J. A. Clausen var hele sit Liv knyttet til Skrøbe
løv paa Langeland. Her blev han født i 1886, her levede 

han hele sin Barndom, og 
hertil vendte han tilbage som 
Lærer efter at have taget 
sin Lærereksamen fraOdense 
Seminarium i 1911. Hans 
Fader var Førstelærer her, 
og J. A. Clausen var Anden
lærer, indtil han nu sidst i 
Oktober 1928 afgik ved Dø
den, kun 42 Aar gammel. 
Allerede i Seminarietiden led 
han en Del af en plagsom 
Astma, som i Aarenes Løb 
forværredes og tvang ham 
til at leve overordentlig forsig
tigt. Han faar af dem, der har 

kendt ham som Lærer, det Lov, at han var en god Mand, 
som midt i Kampen mod Sygdommen bevarede meget af 
sit oprindelige Lune og gode Humør. En af mine Elever, 
der har haft ham som Lærer, fortæller mig, at Clausen 
kunde fortælle saa levende og stærkt, at Fortællingen endnu 
staar klart for Erindringen i alle Enkeltheder.

Fra Seminarietiden vil vi Kammerater huske Clausen som 
den stilfærdige og hyggelige, gode Kammerat med det lune 
Blink i Øjet. Hans Væsen var ægte, og man kunde stole paa 
ham. — Ære være hans Minde. Alfred SHansen.
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^piufen i banff øafmebigtmnc^
(Et Radioforedrag, sendt her som Hilsen til gamle Venner og Elever).

Et Foredrag om danske Pinsesalmer maa have til Opgave 
med Salmebogen i Haand at føre danske Kristne hen 

til nogle af deres gamle Venner blandt Pinsesalmerne, for
tælle lidt af disses Historie og forsøge at trænge ind i deres 
Indhold; men der møder én da strax to Vanskeligheder, be
grundet dels i Pinsesalmernes Antal og dels i deres Art.

For det første har vi Danske nemlig saa mange baade 
varme og vægtige Pinsesalmer, at man ikke kan faa dem 
alle med, men maa indskrænke sig til at fortælle om et lille 
Udvalg. Derved udelukker man maaske nogle, som ens Til
hørere netop har særlig kær. Men dette er uundgaaeligt.

For det andet møder vi en Vanskelighed i den Omstæn
dighed, at Pinsesalmerne ikke er saa skarpt afgrænsede og 
derfor ikke saa stærkt særprægede i Folks Bevidsthed som 
Jule- og Paaskesalmerne. Julesalmer synger vi væsentlig kun 
i Julen, og Paaskesalmer kun i Paasken, medens de fleste 
af Pinsens Salmer kan benyttes og bliver benyttet ud over 
hele Kirkeaaret.

Men dette hænger igen sammen med et Grundforhold, 
der hjælper os til en Inddeling og Karakteristik af vort Stof: 
Pinsesalmerne. Julen handler om en bestemt afgrænset hi
storisk Begivenhed, Jesu Fødsel, Paasken om bestemte 
afgrænsede Begivenheder: Jesu Død og Opstandelse; men 
Pinsefestens Minde knytter sig til noget historisk, dog 
ikke til noget afgrænset, men noget bestandig fortsat. Thi 
den Guds Aand, der dalede til Jord hin Pinsedag for snart 
1900 Aar siden, lever videre i den kristne Menighed, og 
hvert kristent Slægtled siden da har følt dens Vingesus i 
sine Gudstjenester hver eneste Søndag. Derfor har ogsaa de 
Slægter, der i Oldtidens romerske Kirke ordnede Læsestykker 
og Evangelietekster til Søndagene, og hvem vi i det væsent
lige skylder vor saakaldte „gamle Textrække“, heller ikke 
ladet det historiske være Hovedsagen Pinsedag: Apostel
gerningernes Fortælling om Aandens Udgydelse i Jerusalem 
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blev vel gjort til Læsestykke, men Evangeliet paa Pinse
dag blev Jesu Tale til Apostlene (den sidste Aften de var 
sammen inden hans Død), om Talsmanden og hans Gerning 
(Joh. Evang., 14. Kap., 23 V. f.). Da en Festdags Salmer 
væsentlig samler sig om dens Evangelium, forstaar vi, at vi 
som Hovedpræg over den store Mængde af Pinsesalmerne 
maa finde Menighedens Fordybelse i Aandens stadig fortsatte 
Gerning, medens den enkelte historiske Begivenhed selve 
Pinsedag spiller en mere underordnet Rolle.

Den danske Salmedigtning vilde dog alt for stærkt for
nægte det historiske Præg, som baade Kingo og Grundtvig 
har givet den, om den ikke ogsaa havde Salmer, der talte 
fyldigt om den første Menigheds Pinseoplevelse. Derved faar 
vi indenfor Pinsesalmerne 2 Linier: Den historisk be
rettende og den, der som Bøn paakalder Aandens 
fortsatte Virken.

Af de historiske danske Pinsesalmer er den ejendomme
ligste Salmebogens Nr. 287: „Apostlene sad i Jeru
salem og bied paa Herrens Time.“ Og med den 
vil vi da begynde.

Vor Salmebog har bibeholdt Grundtvigs dristige Benyt
telse af den folkelige Talemaade, at naar det ringer for ens 
Øren, er det et Tegn paa, at der tales om én: Da Uvejrs
bruset kommer Pinsedag, er det i Himmerig, der tales om 
Apostlene og deres Fremtidsgerning, og i Grundtvigs oprin
delige Formning, samt hans Omarbejdelser fra 1840’erne, 
hører vi da selve denne Samtale i Himmerig:

Gud Fader han sagde: Er det ej nok 
til Fred og til Fryd der nede, 
jeg sender din Kirke en Engle-Flok 
at synge med Folk og bede ?
Vor Frelser han svared: Du véd det bedst, 
hvorfor jeg paa Korset døde;
det var for en glædelig Pinsefest, 
saa Hjerter og Tunger gløde!
Gud Fader han sagde: Velan min Søn!
Skal Hjertet for Himlen brænde, 
Livsaanden, som luer hos os i Løn. 
maa Ilden paa Jord optænde.
Den Aand, som nu kun er min og din, 
vi maa da med Smaafolk dele.
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Da lyder Bruset paa Zion, da tændes Ilden paa Tunge 
og Lyset i Sind, det Lys, som aldrig slukner, men ulmer 
hos os endnu; thi ogsaa om os blev der talt i Guds Raad- 
slutning Pinsedag, ogsaa for vore Øren kimer det med 
Himmerigsklokkerne.

(Det bør maaske her bemærkes, at Grundtvig ikke staar 
helt ene med en saadan dristig Skildring; Tysklands store 
Salmedigtere, baade Luther og Paul Gerhardt, har ogsaa 
før Grundtvig i enkelte af deres Salmer til andre Kirkefester 
vovet at kigge ind i Guds himmelske Raadslagning).

For nu først at holde os til den historiske Linie i Pinse
salmerne, kan vi lade Grundtvig føre os videre frem gennem 
Kirkens Historie. Vi kommer da umærkeligt over i Missions
salmerne; thi hin første Pinsedag betød jo baade den første 
Forkyndelse paa fremmed Tungemaal og den første Menig
hedsdannelse. — Vi kan da med Grundtvig (i Salmebo
gens Nr. 29 6) gentage det høje Synedriums forbavsede 
Spørgsmaal til Apostlene: „Var I ikke Galilæer, — ej med 
Haan ulærde Mænd?“ og undre os over Kraften i den 
Gerning, de øvede; en Gerning, som endnu har til stolte 
Mindesmærker Kirker alle trindt paa Jord, og vi føres da 
til at se, at det kun var Aanden, som udrettede alt dette. 
Aanden kaldes her, som flere Steder i Helligaandssalmerne, 
„Guds Finger“, ud fra et Ord af Jesus, som findes i dobbelt 
Gengivelse i Evangelierne, idet han dels siger, at han uddriver 
Djævle ved Guds Aand, dels, at han uddriver dem ved Guds 
Finger. — Dette Udtryk findes i Salmens 6. Strofe, der i 
det hele tidt har voldt Kristne Vanskeligheder for Forstaaelsen :

Sandelig det var Guds Finger, 
som gav Bruden Ørnevinger, 
midt i Ørken, Hus og Gaard;

Verset forklares imidlertid ud fra det i Aabenbarings- 
bogens 12. Kap. omtalte Syn af Kvinden, der føder et Drenge
barn til at være alle Folkeslags Vogter, men som saa for
følges af den mangehovede, kronede Drage. „Og“ — staar 
der saa — „Den store Ørns tvende Vinger blev 
givne Kvinden, for at hun skulde flyve til -Ørkenen til sit 
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Sted, der hvor hun næres i lange Tider borte fra Slangen.“ 
Denne Kvinde har kristen Skriftudlægning tolket som Me
nigheden, ud af hvilken Kristus fødes, og som udsættes for 
Ondskabsmagtens Forfølgelse, men skærmes af Gud midt i 
Verdens-Ødet, idet Guds Aand i Kirken paa Jord bygger 
hende Hus og Gaard og skænker hende baade Sangerstemme 
og Kæmperøst, saa de forskellige Modersmaal kommer til 
lifligt at bøje og føje sig efter Herrens Tankegang.

Fortsætter vi ad den historiske Linie kommer vi som 
nævnt til Missionstanken om „Saligheds Ord i Apostlenes 
Spor“, der „vandrer til Jorderigs Ender, saa ingen Menne
skefod har rørt Pletten, hvor ikke dets Røst blev hørt,“ 
hvilket erdet herskende Motiv i Salmebogens Nr. 285: 
„Du, som gaar ud — fra den levende Gud".

Det er ikke en Tilfældighed, at denne Pinsesalme er af 
en Englænder, Redaktør James Montgomery, og forfattet til 
et Ydre-Missions-Møde (i Aaret 1823). Det var England, der 
med sine verdensomspændende Handelsinteresser, som efter- 
haanden blev politiske Imperie-Interesser, ved Overgangen 
fra det 18. til det 19. Aarh. tog Teten i Interessen for Ydre 
Mission, og som siden har beholdt Førerpladsen paa dette 
Omraaade. Men det er Grundtvig, der i sin danske Over
sættelse giver Salmen dens frejdige Skær af dansk Foraarsnatur:

„Skin over Vang, som en Morgen med Sang, 
Morgen i Maj, naar det grønnes, 
Lifligheds Magt gøre Dorskhed opvakt, 
saa paa Guds Naade der skønnes“.

Imidlertid er vi ved denne Salmes Form kommet bort 
fra den historiske Fortælling, ind i det, som er den helt 
gennemgaaende og karakteristiske Form for den anden Gren 
af Pinsesalmerne, nemlig Bønnen.

Næsten hvorsomhelst De blader i vor Salmebogs Pinse
salmer (d. v. s. fra Nr. 276 til Nr. 306), vil De finde Bøn
nens Form.

Det er nemlig en Salmetradition, dannet af Middelalde
rens store Repræsentanter for Klosterfromhed og theologisk 
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Tænkning, at Pinsesalme er Bøn, Bøn i vi-Form, paa 
hele Menighedens Vegne, og rettet direkte til 
H elligaanden.

1 Almindelighed er der ikke nogen direkte Fremadskriden 
i Bønnen; men Helligaanden tiltales med de Hædersnavne, 
som Skriftens Billedtale og som mystisk orienteret Fromhed 
har skabt, og til hvert af disse lovprisende Tiltaleord knyttes 
saa en Bøn, der søger at uddybe det, som ligger i Tiltale
navnet. Snart beder Menigheden om Aandens Oplysning i 
Hjertet, Lys baade over Synden og over Guds Naades Dyb, 
snart om Fornyelse og Vederkvægelse, snart om Kampkraft 
og om Trøst, eller om Hjælp i Dødsstunden. Alle disse Ele
menter vil let findes af den, der gennemlæser vore Pinsesalmer.

Hvor stærkt denne middelalderlige Type for Pinsesalmer 
blev følt som Tradition, kan vi skønne bl. a. deraf, at da 
Luther udvidede 2 Enkeltvers fra Middelalderen, et latinsk 
og et tysk, til 2 fuldstændige Pinsesalmer, blev disse fuld
gyldige Repræsentanter for Typen, nemlig de 2 Salmer: 
Nr. 289 i vor Salmebog: „Kom Helligaand, Gud 
Herre from“ og Nr. 277: „Nu bede vi den Hellig
aand.“ Enhver vil selv kunne overbevise sig om, hvorledes 
Versene bestaar af Bøn i Tilknytning til de Navne, hvor
med Aanden tiltales.

Men vil vi se Typen allermest udpræget, kan vi tage en 
Salme, der stammer fra den tyske Pietisme. Denne viser jo 
ofte Træk, der minder om gammel katolsk, mystisk From
hed. — Salmen, som er omplantet paa Dansk af Pietismens 
Salmedigter, Hans Adolf Brorson, er Salmebogens Nr- 
293: „Kom Regn af det høje, lad Jorden oplives 
som Li li ed al“. — Vi ser her Aanden paakaldt som For- 
aarsregnen, der vækker Liv, som Vinen, der læsker, som 
Olien, der salver Sjælskræfterne, saaledes som det skete ved 
Salvningen af Konger, Profeter og Ypperstepræster i den 
gamle Pagts Dage, som Duen, i hvis Skikkelse Aanden da
lede ned ved Jesu Daab, men som her betragtes som Kær
lighedens Symbol, og endelig som „Barneretsvidnet“, et Udtryk, 
taget fra Romerbrevets 8. Kap., 15.—16. Vers: „Vi modtog 
ikke en Trældoms Aand atter til Frygt, men en Sønneud- 
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kaarelsens Aand, i hvilken vi raaber: Abba Fader! — Aanden 
selv vidner med vor Aand, at vi ere Guds Børn“.

Det her fremhævede Præg af meget inderlig og stem
ningsbevæget, men ret tilfældig ordnet Bøn, som er Pinse
salmernes Arv fra Middelaldertypen, kan selvfølgelig forsvinde, 
hvor en betydelig Digterpersonlighed paatrykker Salmen sin 
Tankes Stempel. Grundtvig, der i alle sine Salmer har 
Tendens til logisk at gennemføre en enkelt Tankerække i 
dens forskellige Forgreninger, omtrent som Tankerækken i 
en vel tilrettelagt Prædiken, behandler saaledes to af Mid
delalderens ypperste latinske Helligaandssalmer paa Dansk: 
Nr. 301; „Kærligheds og Sandheds Aand, Jords 
og Himmels Hjertebaand, knytter du alene“ — 
og Nr. 306: „Kom, Gud Helligaand, kom brat“. 
Idet Grundtvig udvælger og omformer de latinske Originalers 
Strofer, kommer den førstnævnte Salme (Nr. 301) til helt 
at samle sig om Helligaandens rensende Gerning:

Hvor du lyser, Mørket flyr 
al Uterlighed dig skyr.

Med en god Samvittighed 
til de smaa du daler ned 
skaber rene Glæder, 
lyser op og renser ud, 
til de staa for Lysets Gud 
i snehvide Klæder.

Kærlighed til denne Jord 
ser du, ak, er saare stor, 
vildt dens Lue brænder, 
sluk den ud med Duggen mild!

Men ogsaa den anden af de nævnte grundtvigske Middel
alderbearbejdelser, Nr. 306, kommer til at samle sig om et 
enkelt Emne, idet den bliver en Bøn til Trøsteren, der kan 
bringe Guds Fred i Storm og Strid, ja, Fred trods Tvivl og 
Hjertekulde og midt i Sorgen over Døden.

Denne Tanke om Trøsten overfor Hjertekulden ligger 
aabenbart Grundtvig personlig meget nær. Vi træffer den 
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ogsaa i en anden af Grundtvigs Salmer som gennemgaaende 
Motiv, nemlig i Nr. 303: „Gud Helligaand, vor Trøstermand, 
med Rette du maa klage“. — I første Linie har Grundtvig 
her bevaret den gamle trohjertige danske Oversættelsesform 
„Trøstermand“ for det Ord, der nu i vor Bibeloversættelse 
kaldes „Talsmand“, det græske „Paraklet“. — Det skyldes 
sikkert ældre Tiders noget ensidige Gengivelse af Paraklet- 
Navnet ved „Trøster“, at Trøst-Momentet er kommet til at 
spille saa stor en Rolle i ikke faa af vore Pinsesalmer.

Til Slut vil vi saa dvæle et Øjeblik ved den Pinsesalme, 
der vistnok er mest typisk Dansk, og uden hvilken vi Dan
ske vanskelig synes, vi kan holde rigtig Pinse: Salmebo
gens Nr. 295: Grundtvigs: „I al sin Glans nu 
straaler Solen“. — Den er saa egenartet, at vistnok intet 
andet Lands Salmedigtning har Magen til den. — Den vug
ger os ind i en saadan Stemning af dansk Sommerfrodighed 
og Sommernatsskønhed, at den, alene som Naturdigt betrag
tet, er blandt det ypperste i vor Lyrik. — Men bag Skildrin
gen af denne Pinselilietid med Solens fulde, varme Straale- 
glans, der bølger ned over de groende Agre og lover Gyl
denhøst, og Skildringen af Sommernattens korte, kølige 
Svalhed, der fyldes af Nattergaleslagene, ligger, gemt under 
Billedbetegnelsen, al Kristenlivets Lykke.

Han, der selv kaldte sig Livslyset, nemlig Jesus Kristus, 
han straaler nu højt over Golgatas Kors, der her som 
Stedet, hvor hans sonende Blod blev udgydt, kaldes efter 
det jødiske Tempels saakaldte „Naadestol“, — højt 
oppe ved sin Faders højre Haand, og derfra skaber han 
Sommerkaar for sin Menighed paa Jord. — Mest er dog 
Tilstanden at ligne ved en kort Nattekøling i de lyse Næt
ters Tid, ligesom Paulus kan sammenligne Kristenlivet med 
en Nattetid, naar han i Romerbrevets 13. Kap., 11.—12. 
Vers siger: „Stunden er kommen, at vi skal staa op af Søvne; 
thi vor Frelser er nu nærmere, end da vi blev troende. Nat
ten er fremrykket, og Dagen er kommet nær.“ — I denne 
Aandens kvægende Sommernat ser de unge Syner og de 
gamle har Drømme, som Profeten Joel havde spaaet om det, 
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og Apostelen Peter gentaget det i sin Pinseprædiken. Da 
daler Friskheden til Støvet, til os Støvmennesker, ved Aan
dens Vindpust, og Bækkene af den Livets Flod, der er om
talt i Aabenbaringens 22. Kap., og hvorved Grundtvig i alle 
sine Salmer forstaar Daaben, kvæger rislende Guds Stad. 
Saaledes virker Aanden i den Herres Navn, der foer til 
Himmels hvid og rød, d. v. s. lyslevende, og derfor skal 
Menighedens Lovprisning samle sig om Jesusnavnet ved Nad
verbordet og alle Tungemaal smelte forenede og forsonede 
sammen til hans Pris.

Da er Menigheden umærkeligt naaet fra Forsommertiden 
i Guds Rige: Pinseliljetiden, til Højsommeren, R o se n - 
tiden, da Riget ved Kristi Genkomst aabenbares i sin Her
lighed, og saa ender Salmen i Grundtvigs egen Formning 
af den:

Vor Gud og Fader uden Lige! 
Da blomstrer Rosen i dit Rige, 
som Sole vi gaa op og ned 
i Din enbaarnes Herlighed; 
thi du for Hjertet, vi gav dig, 
gav os med ham dit Himmerig!

Naar vi i dette Foredrag har nævnt Grundtvigs Navn 
saa hyppigt, er det, fordi det er i særlig Grad knyttet til 
vore Pinsesalmer. Han oversætter Pinsesalmer fra middel
alderligt Latin og moderne Engelsk, og han skriver selv
stændige danske Pinsesalmer af den største digteriske og 
kristelige Værdi. Naar man derfor vil karakterisere vore 3 
store Salmedigtere ved de tre kristne Hovedfester og kalder 
Brorson for Julens Digter og Kingo for Paaskens, har man 
forbeholdt Grundtvig det velfortjente Navn Pinsens 
Salmedigter. SViels SMøller.
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Hr. Busk forhører sig om Eksamens Forløb 1928.

fra

I over 2000 Aar har baade lærde og ulærde funderet over, 
hvor det Thule ligger, som Grækeren Pytheas besøgte ca.

300 Aar f. Kr. Man har som bekendt henlagt det til mange 
forskellige Lande her oppe mod Nord. Nu kan jeg oplyse, 
hvor Thule er. Det ligger paa 56 Grader, 37 Min., 2 Sek. 
nordlig Bredde og 9 Gr., 37 Min., 47 Sek. østlig Længde; 
Landet her omkring er fra gammel Tid berømt. Herfra drog 
Cimbrerne ud, gennemvandrede det halve Europa og satte 
det mægtige Romerrige i Skræk. Den vilde Tapperhed, som 
romerske Skribenter tillægger Cimbrerne, baade Mænd og 
Kvinder, er vel i Tidens Løb mildnet meget; dog

än bor i Nordens lundar 
den höge anden qvar.

Vi minder saaledes om, at baade Joh. V. J. og Fru Th. 
stammer fra Cimbrernes Land.

Men, Sandheden i Ære! Nutidens Cimbrer er et meget 
tiltalende Folkefærd, og vi befinder os særdeles vel her i 
vort „Thule“. Vi glæder os baade ved Menneskene og Na-
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turen her; nu er det ingen Afkrog længer, og daglig naar 
Æterbølger med Musik og meget andet ind til os. Vi befinder 
os kort sagt saa godt her, som boede vi i Mamre Lund, og 
vi sender herfra en venlig Hilsen til gamle Elever og andre 
Venner, og hvis nogen vil sende os en Hilsen eller besøge 
os her, saa vil det meget glæde Deres

Hejring pr. Hobro, December 1928. S. fj. Susk.

Øm at møbe^ meb fin Xtngbom.
Betragtninger af „en gammel Elev“.

En gammel Elev er til Julefest paa O. S. Han er mødt i 
god Tid for rigtig at faa det hele med, leve længst for

svundne Julefester om igen fra først til sidst. Først op at 
lægge Overtøjet i det naturhistoriske Kabinet, hvor Dyrene 
med Glasøjnene nikker genkendende til ham fra alle Skabene. 
Saa over Gaarden til Festsalen for efter Forstanderens Vel
komsthilsen stille at tage Plads i en Krog. Julekoncerten 
skal snart tage sin Begyndelse. Saa dukker P. P. frem, og 
kort efter dukker en anden en sig under et Brus, en Styrte- 
sø af unge, friske Stemmer. Den skyller det i Aarenes Løb 
ophobede Skolestøv ud af Sindet, og da Sangen er endt, 
sidder man der som født paany. Borte er de mange Aar, 
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og man er atter Elev paa O. S. Andre Lærere maaske, men 
den samme Aand, den samme Ungdomsglæde.

Minderne dukker frem, eet efter eet, man sammenligner 
Nu og Da, og man glæder sig over, at de gode, gamle Tra
ditioner er blevet bevaret. Det er, som bliver den gamle 
Elev stillet overfor sin egen Ungdom, og det paa en saadan 
Maade, at han ikke, som Blicher, behøver at udbryde: „Ak, 
hvor forandret!“

Og som under Koncerten, saaledes Resten af Aftenen. 
Rammerne er blevet større; men Billederne er de samme. 
Og bestandig nikker man glad genkendende til sin egen Ung
dom. og man maa sige til sig selv: „Ja, du har godt af en 
Gang imellem at blive stillet foran et Tryllespejl, der saa 
levende afspejler dig, som du var engang. Det gør dig ung 
igen. Din .Ungdoms Idealer straaler atter for dig, og har du 
svigtet dem, lover du dig selv atter at stræbe efter dem.“

Efter den smukke Koncert følger et animeret Julebal: 
Musik, Rytme, Lys i og over unge Øjne og Skikkelser. Ja, 
ogsaa de rigeligt unge saavel som de gamle maa kapitulere. 
Man hanker op i Knoglerne —• ja, ens egne, forstaa mig 
ret — og drages ind i Dansens Tryllering.

Saa følger Kaffebordet med et Væld af fortrinlige Sange 
og Taler. Det er for Resten morsomt at se de unge Talere 
sidde og skæve ned til Manuskriptet med den omhyggeligt 
forberedte Tale. Nu er det snart deres Tur til at brænde 
løs. — Saa er der dem, der taler pr. Inspiration. De føler 
sig baaret oppe af Stemningen i og omkring sig, føler Lyst 
til en lille Svømmetur paa Talens Strøm. Men kan de klare 
Skærene? De bliver tavse, distræt, glemmer at konversere 
deres Borddame. Den gamle Elev hører til sidstnævnte Kate
gori. Han tumler med Tanken om at tale over følgende 
Emne: „Hvorledes kan du holde dig ung, smuk og mager?“ 
Svar: „Ved af og til at blive konfronteret med din Ungdom, 
f. Eks. ved at gaa til Julebal paa O. S. Da bliver dit Sind 
ungt igen, dit Ansigt, der fra Naturens Haand kun er lidt 
kønnere end Fandens, afspejler alt det kønne, du ser om
kring dig, og — ja, Dans er som bekendt et udmærket Af
magringsmiddel, navnlig Dans paa O. S.“ — Han tænker 
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ogsaa paa at causere over Emnet: „Udtryksfulde Hænder!“ 
Har det da noget med Ungdomsminder at gøre? Ja. Hør 
hvorledes! Han, den før omtalte gamle Elev, har den Glæde 
hvert Aar at være Censor ved Oprykningsprøven til 2. Kl., 
og der er intet, der minder ham mere om hans egen 
Ungdom end Eksaminandernes mere eller mindre nervøst 
rystende Hænder, der forsøger at haandtere Lupen eller 
Dissekérkniven. „Ganske som i din Tid,“ tænker han; „blot 
sidder du nu paa den anden Side af det grønne Bord.“

Men ak! Inden han er kommet saa vidt i sin Memore
ring, at han synes, han faar Mod til at stable sig op paa 
Bænken, tages Ordet ham ud af Munden af en anden gam
mel Elev, og han tørrer lettet Angstens Sved af Panden. 
Talen, han brændte inde med — sikkert et Held for Til
hørerne og ham selv — voksede imidlertid i Løbet af Jule
ferien videre i hans Sind, og paa Aarets næstsidste Dag 
fæstnede han den paa Papiret. Her er den! Vær venlig ved 
den! „Skaan den unge Plantning!“ Om den end ikke er 
blevet saa smuk, som man kunde ønske det, har den i 
hvert Fald været bestraalet af Taknemmelighedens Sol.

Til sidst en venlig Hilsen til Lærerne ved O. S., forhen
værende og nuværende, til de gamle Kammerater, som nu 
altsaa ganske gratis har faaet et Kursus i Kunsten at holde 
sig ung, smuk og mager, et Kursus, de jævnlig bør søge.

(NB. Undertegnede Medlem af Bestyrelsen for Elevfor
eningen modtager Indmeldelse af gamle Elever, specielt af 
Aargangen 1910). — Og endelig en venlig Hilsen til dem, 
der maaske mere end noget andet aarligt minder mig om 
min Ungdom, den store Skare af de mere eller mindre ner
vøst rystende Hænders respektive Ejermænd.

Deres ærbødige „gamle Elev“

SPoul ^Vissen.
Aargang 1910
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(St JÄar i (Suglaub.

Min Længsel efter at komme ud og se andre Egne og 
Skikke har været stor lige fra min tidligste Barndom.

Det første, der fremkaldte min Udlængsel, tror jeg nok, var, 
at jeg, der er opvokset i Midtsjælland, havde nogle voksne 
Brødre paa Fyn; jeg syntes, at det maatte være noget af det 
bedste, hvis jeg engang kunde komme til Fyn! Men da jeg 
saa havde været paa Fyn i ca. 10 Aar og i de fem sidste 
havde virket ved en Skole i en lille By med ca. 1000 Ind
byggere — da kunde jeg ikke mere styre min Udlængsel, 
der i Mellemtiden var vokset til at omfatte større Dele af 
Verden end Fyn. Jeg lod derfor fem være lige, opsagde min 
Stilling og søgte gennem K. F. U. K. til England som Stue
pige, fik ogsaa en saadan Plads og rejste af Sted 31. Juli 
1926. Jeg kom til Danmark igen 1. August 1927.

At forsøge at beskrive, hvad jeg oplevede i Løbet af det 
Aar, er egentlig ganske umuligt, da jeg syntes, hver Dag var 
fuld af Oplevelser; men alligevel har jeg en meget stor Lyst 
til at prøve paa at give en beskeden og meget kortfattet Be
skrivelse af, hvad jeg fik ud af Aaret, og hvordan det vir
kede paa mig. Jeg var bleven overtræt af forceret Arbejde 
herhjemme — det er jo saa mange Mennesker — og jeg 
var blevet en Del nervøs, hvad jeg for Resten ikke selv 
kunde indse førend bagefter.

Jeg var yderst heldig med min Plads; der var en dansk 
Kokkepige, som rejste hjem 6 Uger efter min Ankomst. Hun 
hjalp mig godt til Rette i den første svære Begyndelse an- 
gaaende Sproget, som jeg ikke kunde mange Ord af, og Ar
bejdet, som jo var ganske nyt for mig. — Da de første Par 
Uger var gaaet, tænkte jeg paa alle de danske Skoler, der 
nu begyndte det nye Aar, og jeg maa indrømme, at jeg var 
henrykt over at være borte! Jeg havde mit ganske bestemte 
Arbejde, som ikke en Sjæl blandede sig i, naar jeg blot pas
sede det, og det var ikke større, end at jeg med Lethed 
kunde naa det hver Dag — uden den evindelige Følelse af, 
at der var en Masse Ting, som jeg egentlig burde gøre, men 
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som jeg ikke havde Tid til. Naar jeg Kl. ca. 12 hver Dag 
var færdig med mit egentlige Arbejde og gik op for i Ro og 
Mag at klæde om inden Middag Kl. 1, var jeg glad over 
aldrig at være forjaget; og naar jeg om Aftenen Kl. 10 gik op 
for at gaa i Seng, sad jeg tit paa Gulvet ved min lave Vin
dueskarm og nød den pragtfulde Udsigt, mens jeg havde en 
herlig Følelse af Fred og Hvile! I det hele taget syntes jeg 
ikke, jeg bestilte stort andet end at hvile mig i de første Par 
Maaneder, og jeg betragtede nærmest mit nye Arbejde som 
et billigt Rekreationsophold! Da var det, jeg opdagede, at jeg 
havde været nervøs; for jeg havde en vidunderlig Følelse af, 
at jeg ligesom groede sammen indvendigt; jeg følte mig snart 
i Besiddelse af en Masse nye Kræfter og følte, hvordan jeg 
var modtagelig for alle de nye Indtryk i langt højere Grad, 
end jeg i Forvejen havde drømt om.

Mine første Iagttagelser gjaldt naturligvis det Hjem, jeg 
var kommet i. Det var et pragtfuldt Hus, baade udvendigt 
og indvendigt, og med mere end rigelig Plads, en dejlig stor 
Have, som blev vedligeholdt af en Gartner, der arbejdede i 
den to Dage om Ugen. I Stuerne dejlige Møbler, Tæpper 
og Malerier og store Værdier i Sølvtøj og Bøger; alene de 
ni store Bogskabe og -hylder, alle tæt stoppede med Bøger, 
var jo en hel Formue værd — efter min „danske“ Mening 
i hvert Fald; efter engelsk Mening var Hjemmet nok vel- 
staaende, men ikke rigt. Jeg havde hver Dag 3 ä 4 Timer 
til min egen Raadighed; naturligvis skulde jeg være paa Plet
ten og være parat, hvis der var Brug for mig; men det var 
sjældent, jeg blev forstyrret i det rolige Hus, og det passede 
mig udmærket. — Jeg skrev, forsøgte at læse Avisen eller 
talte med min engelske Medtjener. Saa kom nogle travle 
Maaneder med Fruens Sygdom; efter hendes Død i Januar 
rejste jeg til en ny Plads, som jeg igen forlod efter syv Ugers 
Forløb, fordi der kom en dansk Pige, som kun talte Dansk 
— jeg var jo rejst derover for at lære at tale Engelsk —, 
og i de sidste fire Maaneder var jeg igen i et typisk engelsk 
Hjem, hvor jeg snakkede Engelsk baade tidligt og silde og 
hele Dagen igennem.

Men saa udadtil! For vi har jo i England en fastliggende
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Fra Zoologisk Have. Croham Hurst Pigeskole, Sth Croydon.

ugentlig Fridag fra Kl. ca. 2, foruden hveranden Søndag For
middag og hveranden Søndag Eftermiddag; men den ugent
lige Eftermiddag og Aften skulde naturligvis udnyttes til det 
yderste; vi havde hele den mellemliggende Uge til at plan
lægge Fridagen i. Paa den Dag var Arbejdet lidt forceret, 
for det havde stor Betydning, om jeg kunde naa Toget halv
tre, eller om jeg maatte vente til Kl. tre. Saa suste jeg af 
Sted i det elektriske Tog. Det kom stormende ind paa Sta
tionen, bremsede meget hurtigt og holdt; Kupédøre blev 
smækket op og i, og i Løbet af mindre end et Minut lød 
det korte Trillefløjt — vi venter aldrig derovre! — og straks 
var vi i Fart igen og var efter en halv Times Forløb inde 
paa Victoria Banegaard. Paa Vejen havde vi kørt igennem 
Tunneller og over Broer, mødt en Masse Tog og indhentet 
andre — krydset mange andre Jernbanelinier — det er for
underligt, at nogen kan hitte Rede i alt det Signalvæsen og 
Sporskifte, der skal til. Og saa ud i Byen! Den er slet ikke 
saa vanskelig at finde rundt i. De første Gange ser det hele 
jo lidt forvirrende ud, men vi kan altid finde Landsmænd 
til at vejlede os, indtil vi bliver modige nok til at gaa paa 
egen Haand; jeg var saa heldig at have en Kammerat fra 
Odense Seminarium at være sammen med i Byen den 
første Tid. Først ser vi Byen med den voldsomme Trafik, 
de Hundreder af Busser, der kører i lange Rækker og de 
Tusinder af andre Biler, der suser omkring; og under Byen 
alle Undergrundsstationerne, der ligger dernede som Ræve
huler med mange Opgange og med alle de Tog, der farer 
af Sted dernede i de sorte Huller og Rør. — Og endelig 
det Virvar af Mennesker! Alle Vegne, hvor vi kommer, under
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Oxford Street, Themsen, set fra London Bridge.

Gaderne og paa Gaderne, i Togene, i Busser og Sporvogne, 
i Butikkerne og paa Restauranterne, alle Vegne er der fuldt 
op, og vi kommer til at tænke paa, at det er dog mærkeligt, 
at der er saa mange Mennesker til! Ingen af dem har vi 
set før, og ingen af dem vil vi møde igen!

Og hvor gaar vi saa hen saadan en Eftermiddag? Paa 
et af de mange Museer, hvor der er fri Adgang og tit ogsaa 
gratis Vejledning. Victoria- og Albert-Museet, hvor der er 
alle mulige forskellige Ting, som er interessante at se, jeg 
var der 5—6 Gange og blev alligevel ikke færdig; det mæg
tige Britisk Museum, som er ganske haabløst stort; National- 
Galleriet, der er Malerisamling, „Tate Gallery“, ogsaa Malerier 
og Akvareller, og Naturhistorisk Museum, der er aldeles 
storartet, især Fuglesamlingen saa jeg med Begejstring. Fug
lene var ikke blot arrangeret hver paa sin Pind i lange 
Rækker, men mange i deres naturlige Omgivelser med deres 
Reder og Unger, f. Eks. Terner paa et Stykke Strandbred, 
Agerhøns paa en Græsmark og Spætter paa en Træstamme; 
et helt Fuglefjeld med Alke og andre Søfugle o. s. v. — Og 
saa de store Glasskabe med Kolibrier og Paradisfugle, det 
var et prægtigt Skue! — Foruden Museerne er der midler
tidige Kunstudstillinger — som den, jeg saa af flamske og 
belgiske Kunstnere, flest af Rubens og van Dyck — det 
vil jeg sent glemme; eller en Akvarelsamling, jeg saa, og som 
jeg næsten tabte Mælet over, aldrig havde jeg drømt om, at 
Akvareller kunde være saa skønne! — Kirkerne skulde 
ogsaa ses, Set. Paul, Westminster Abbey, Westminster Cathe
dral og flere andre. — Saa var der jo ogsaa Dage, hvor vi 
ikke havde Lyst til at se „alvorlige“ Ting; hvor vi iagttog 
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Gadelivet, gik ind i de store Forretninger, hvor alt forhand
les lige fra Synaale til Biler, eller gik ind paa „Lyon"s store 
Restaurant og iagttog Livet der.

I Løbet af et Aar kan vi nok naa at se en hel Del, selv 
om det kun er paa Fridagene, og jeg kan ikke naa at be
skrive en Tiendedel deraf; men det er vidunderligt, hvor 
det forfrisker at se saa meget nyt. Enkelte Ting maa jeg 
endnu nævne, som jeg synes hører med til mine større 
Oplevelser. Jeg var i „Børnenes Domhus“ og overværede 
Domsafsigelser over Børn, grebet af Politiet. Jeg var engang 
i Parlamentet og hørte paa Underhusets Forhandlinger. Jeg 
besøgte engang en Pigeskole og overværede en Dags Under
visning i forskellige Klasser. Jeg var i Oxford og saa en 
Del af Universitetsbygningerne, og en anden Gang saa jeg 
den storslaaede og pragtfulde Cathedral i Canterbury.

Alt dette og meget mere er jeg glad og taknemmelig over 
at have set; men tit, naar jeg tænker derpaa, kan jeg allige
vel ikke afgøre, hvad der var den største Oplevelse: Tingene, 
jeg saa, eller Menneskene, jeg mødte. Dette sidste kan jeg 
særlig takke K. F. U. K.s internationale Klub for. Der havde 
vi et Sted at holde til, naar vi ikke havde Lyst til at være 
nogen andre Steder, eller naar Seværdigheder og Butikker 
var lukkede. Der blev jeg Medlem, og der søgte jeg hen 
om Aftenerne. Vi var Medlemmer af — jeg tror 23 forskel
lige Nationer, men Sproget var Engelsk. En af vore Sekre
tærer var en Prinsesse — et afjordens dejligste Mennesker 
— og en „virkelig“ Prinsesse baade i Sind og Skind! Men 
foruden det, at hun var Prinsesse, var hun ogsaa en ganske 
udmærket Sekretær, der sørgede for, at vi aldrig kedede os, 
men at vi havde Underhold og Tidsfordriv altid. Sang og 
Musik, Leg og Dans, Haandarbejde og andet „Haandværk“ 
eller Foredrag om forskellige interessante Ting, f. Eks. en
gelsk Historie, kvindeligt Politi, engelsk Fugleliv, Internatio
nal Bibelselskabs Arbejde, Børnenes Domhus (hvor vi blev 
lovet de omtalte Adgangskort), Folkenes Forbund o. s. v.; 
vi havde Udflugter (Oxford, Canterbury) eller blot Eftermid
dagsture, vi saa saaledes en Dag en Chokoladefabrik, en 
anden Dag Londons Radioudsenderstation. 1 Klubben havde 
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vi Lejlighed til at tale med saa mange forskellige’Mennesker 
af forskellige Nuancer fra hvidt til sort; jeg glemmer aldrig 
engang, jeg talte med en lille kulsort Negerkvinde nede fra 
Sudan. Der var Kvinder fra Westindien og Amerika, fra 
Kina og Japan, og indiske Kvinder i deres stærkt farvede 
Dragter; de fleste, jeg saa, havde det dejligste Smil og 
var yderst charmerende. Men jeg behøver ikke at gaa til 
fremmede Verdensdele, der var Kvinder fra de allerfleste 
europæiske Lande; naar vi sad fem og spiste til Aften sam
men, kunde det let hænde, at vi repræsenterede fem for
skellige Nationer. De unge tyske Piger var storartede, de 
svejtsiske og hollandske ligeledes; hvor er det dog sundt at 
gøre saadanne Opdagelser! Før jeg kom sammen med saa 
mange Udlændinge, havde jeg altid den Tanke, at Menne
sker fra andre Lande maatte være nogle „mærkelige Størrel
ser“ — det er herligt at opdage, at Mennesker fra andre 
Egne af Jorden i Grunden er skabt ligesom os selv, og at 
de i store Træk tænker og føler paa samme Maade.

Aaret blev saaledes paa samme Tid et Hvile- og et Stu- 
dieaar, og jeg vendte hjem med tidobbelt Kraft til at tage 
fat paa min Gerning. Jeg tilskynder alle unge til at rejse ud 
en Tid, kortere eller længere, hvis det er dem muligt; og 
hvis det gør samme Virkning paa andre unge Lærerinder, 
som det har gjort paa mig — ja, saa skulde de ligefrem 
sendes ud.

Randers, December 1928. Slien Cfokda l.

50



(^rebötanfcr.

Naar jeg tænker tilbage paa forskellige Oplevelser fra de 
sidste Aar, forekommer det mig, at man baade her

hjemme i Danmark og andetsteds Aar for Aar sporer Freds
tankens Vækst. Krige fører ofte til Had; men det er, som 
om den forfærdelige Verdenskrig for manges Vedkommende 
har ført til den Tanke: „Vi maa lære at holde af hinanden, 
om Forholdene nogensinde skal blive bedre. Had og Bitter
hed fører kun til Tilintetgørelse for os alle.“

Jeg husker, hvorledes man, naar man rejste i Tyskland 
de første Aar efter Krigen, paa Banegaardene kunde se mæg
tige Plakater, hvor Franskmænd var fremstillet som nogle 
forfærdelige Røvere. Moralen var: Tegn Penge til de tyske 
Krigslaan! — Og jeg mindes en Samtale mellem Hamborg 
og Kiel. Mænd og Kvinder — unge og ældre —, højrøde 
og harmdirrende — erklærede: „Wir sind nicht besiegt! Sie 
haben nicht gewonnen!“ Skønt ingen sagde dem imod, yderst 
ophidsede.

I 1926 var jeg i Konstanz paa et skandinavisk Feriekur
sus, og under Rejsen sydpaa opnaaede jeg at høre andre 
Toner.

I Altona traadte en ung Dame ind i Kupeen. Hun var 
meget pyntet, tog sit Spejl frem og pudrede sig o. s. v. — 
„Pyntedukke“, tænkte jeg. — Lidt efter kom der en anden 
Dame, midaldrende, tækkelig. „Lærerinde“, takserede jeg. 
Derefter en yngre Mand, der var Overlærer i Hamborg, 
sammen med sin Moder. En Samtale begyndte: „Gott sei 
gelobt, dass unser Jugend so nationalisch ist,“ ytrede Lærer
inden. Men da for „Pyntedukken“ op: „Nationalisch!! — 
om det maaske var godt, at Ungdommen samlede sig om 
krigeriske Formaal — skulde vi maaske lære Børnene at 
hade! Den anden blev øjensynlig forbløffet; det nationale 
havde jo altid før været god Tone i Tyskland. Flere tog Del 
i Samtalen, og den nationale blev nærmest stemt ned. Den 
unge var stadig den ivrigste: „Ja, vist har vi lidt meget; 
men har de andre maaske ikke lidt! — Hvorledes havde vi 
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vel været mod Franskmændene, om de var trængt ind i vort 
Land!“ Da vi havde kørt nogle Timer, gik den nationale ud. 
Overlærerens Moder, der ikke havde taget videre Del i Sam
talen, ytrede nu: „Denne Dame var dog for fanatisk. Vi kan 
sige, at vi fik en haard Fred; men havde vi sluttet Fred før, 
var den vel bleven mildere.“

Der blev i denne Kupé talt om Krig og Politik i Timevis. 
Passagerer kom og gik. Men jeg undrede og glædede mig 
over, hvad jeg mødte af Tolerance og Saglighed.

Nu ved jeg vel, at man skal vogte sig for at dømme om 
Stemningen i et Land, fordi man som Turist rejser igennem 
det. Der er ingen Tvivl om, at jeg kunde have faaet Med
passagerer af en hel anden Art. Men alene det, at jeg kunde 
træffe disse! — Jeg tror næppe, at det havde været muligt 
nogle Aar før.

En lille Oplevelse fra Konstanz: Der blev holdt en Af
skedsfest for Skandinaverne. En af Byens Spidser, vist en 
Slags Borgmester, talte for „de fremmede Gæster“ — glæ
dede ham, at Skandinaver forenede sig med Tyskere det 
fælles germanske o. s. v., og saa antydede han - ganske 
svagt —, at vi maaske engang i Fællesskab kunde give Vest
magterne et lille Spark. Men han blev „skaaret ned“ af „der 
Schuldirektor“, Leder af Byens samlede Skolevæsen. Denne 
udtalte, at „vi Lærere“ maatte stræbe efter at faa Børnene 
til at holde af alle uden Hensyn til Racer og Nationer. Det 
kom omgaaende som et Svar til Borgmesteren.

Og saa har jeg endelig i 1927 haft en Fredsoplevelse her
hjemme. — Det var et Besøg paa den internationale Høj
skole i Helsingør. Denne Skole er, som De alle véd, et Led 
i Fredsbestræbelserne. Men man ræsonnerer der som saa: 
„Hvad nytter Fred mellem Nationerne, hvis der ikke erdet 
mellem Klasserne“, og Skolen har sat sig det Maal at kæmpe 
imod nationale og sociale Fordomme. Ja, der er heldigvis 
endnu Mennesker, der tør sætte sig store Maal og ofre et 
Livs Arbejde for at naa dem. (Vidunderligt stimulerende 
for os andre Smaafolk!) Her vil man altsaa „lade Modsæt
ningerne mødes“ i Tolerance, helst i Forstaaelse.

Jeg var der paa et kort Feriekursus — 14 Dage. Der var 

32



en Del Englændere og Svenskere og gaves daglig Timer i 
Tysk og Engelsk, ligesom der holdtes Foredrag paa disse 
Sprog. — En Aften lød der pludselig nye Toner under den 
pragtfulde Lind i den herlige Have. 35 unge Tyskere fra 
Düsseldorf var kommen — mandlige og kvindelige, kvikke 
og fornøjelige, og nu blev der Sang og Spil — tysk, dansk, 
svensk — især dog tysk.

Ved Sengetid brød de op — Arm i Arm, 4 og 4 — med 
Musik i Spidsen, stadig syngende.

De var indkvarteret paa et Par Gaarde, men spiste og 
opholdt sig paa Højskolen. — Det var Volks-Hochschule- 
Verein, der var paa Rejse, og en Dag holdt Lederen, Dr. * 
et Foredrag for os om den tyske Højskolebevægelse. Jeg 
refererer: „Vi skylder Grundtvig stor Tak — er lykkelige 
for at staa paa denne Plads og kunne sige det. Fichte ud
talte lignende Tanker hos os — blev ikke hørt. Vore mange 
Sejre havde blændet os. I Bismarckstiden var Maalet: at 
uddanne Statsborgere — den indre Fordybelse glemtes. — 
Goethe, Schiller, Mozart og Beethoven var vi stolte af, men 
vi forstaar nu, at de dog for os kun var Navne. Som Dan
mark efter 64 lærte af Grundtvig: „Hvad udadtil er tabt . . 
saaledes maatte Tyskland efter 1918 lære at forstaa disse 
Ord og begynde at se paa alt paa en ny Maade. Folkehøj
skolearbejdet er bleven et af Midlerne. — Vi søger at vække 
den enkelte til et rigere indre Liv og derigennem til For- 
staaelse af andre Folk og Nationer.“ — Saavidt den tyske 
Doktor, hvis Foredrag hilstes med Begejstring.

En Dag fortæller Forstanderen, Hr. Manniche, ved Mid
dagsbordet, at der er kommet et Selskab Englændere. De er 
paa Gennemrejse — gør kun Ophold nogle Timer. „Vær 
nu lidt flinke og underholdende mod dem; især stoler jeg 
paa, at Tyskerne bidrager med Spil og Sang.“

Det foregaar atter i Haven. -— Tyskerne synger mest, 
men ogsaa Svenske og Danske. Bagefter skal Englænderne. 
De synger en lille Remse om og om igen — saadan noget 
som: „When we are together, we shall be better.“ En engelsk 
Herre takker paa Tysk. „Vi staar her ikke som Englændere, 
men som Mennesker, der tænker og føler internationalt.“
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Fra den internationale Højskole.
Sanglege. Deltagerne er: Svenskere, Tyskere, Englændere og Danskere.

En Søndag har Højskolen Besøg af Arbejdernes Høj
skoleforening fra København, ca. 100 Mennesker. Atter Sang 
og Underholdning paa 4 Nationers Sprog. — Sanglege — 
Tyskere og Svenskere fører an, og engelske Misser løber 
rundt Haand i Haand med danske Arbejdere.

Og der var flere Oplevelser! Udflugt til den internatio
nale Lejr i Gilleleje, ogsaa et Fredsforetagende, startet af 
Englændere. Unge Mænd og Kvinder fra forskellige Lande 
samles til kammeratligt Samvær i herlig Natur og til Drøf- 
lelse af Tidens Spørgsmaaal. Den engelske Ungdoms Freds
forening stiftedes 1925 og omfatter nu 20 Organisationer.

En anden Dag interessant Foredrag af Henni Forchham
mer om Folkenes Forbund.

Ja, det er et morsomt og interessant Sted, den inter
nationale Højskole! Folk fra forskellige Lande mødes; mand
lige og kvindelige Elever hjælper ved Opvasken, en Pro
fessor fra Wales med Frue fører an med at tage af Bordet, 
Herved søger man at modvirke Klasseforskellen. Det legemlige 
Arbejde maa respekteres lige saa meget som det aandelige.

Utrættelig synes den unge Forstander at være, altid be
skæftiget med at undervise, forklare, lede Udflugter eller 
føre an i muntre Sange. Endnu mere beundrer en Kvinde 
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vel hans unge Frue, der gør det store, trættende Arbejde i 
Køkkenet, og den ene Dag har 50 Kostgængere, næste 100 
og næste maaske 30 eller 70.

Har jeg ikke Lov at sige, at vi lever i en forunderlig 
Tid, hvor godt spirer frem af ondt, og er det ikke dejligt, 
at Ungdommen gribes af Fredsbevægelsen.

Men nu vi, der ikke mere tør regne os til Ungdommen: 
Hvad kan vi gøre? Ja, efter hvad jeg personlig har hørt 
og set, læst og tænkt over dette Spørgsmaal, er jeg kommen 
til det Resultat, at vi alle maa søge at hjælpe Freden frem. 
Først og sidst ved at tro paa den. Folkenes Forbund møder 
saa megen Skepsis og Spot. Var det ikke bedre, om vi 
ofrede det vor Tro og Tillid. Hvorledes kan en ny og stor 
Tanke komme i Vækst, hvis ingen tør tro paa den! At det 
hele ikke vil ordnes uden Vanskeligheder, det forstaar vi, 
men alligevel! Lad os tro paa Fredsvillien, og lad os selv 
have den, maaske vi da gennem denne vor Tro kan faa 
Lov at give et lille Bidrag til en stor Sag og „berede den 
Verden, der kommer.“

arie ff randsen.

Änfuar.

Det ser ud til, at Bidragene i Aar er indløbet sparsomt 
til vort Aarsskrift; thi en af de første Dage i Decem

ber fik jeg en Opfordring til at skrive en Artikel. Det vil 
jo da sikkert sige, at vor Bestyrelse er sig sit Ansvar bevidst.

Det synes mig, at Ordet „Ansvar“ er paa Vej til at mi
ste siri Betydning; thi hvem har vel Ansvar i vore Dage. 
Jeg ved et Sted, hvor Sogneraadsformanden maatte afgaa 
for nogen Tid siden, da han ikke kunde klare sine økono
miske Forpligtelser mod Kommunen. Det samlede Sogneraad 
søgte at lægge Ansvaret over paa alle Kommunens Skatte
ydere, men faar vist ikke Held dertil. Medlemmer af Sogne- 
raadet, som ikke har stemt paa ham, mener sig fri for alt 
Ansvar, skønt Loven siger det modsatte.
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Næsten alle Vegne og under utallige Forhold ser vi i 
vor Tid det samme, at naar det koster noget, Tid eller Penge, 
ja, saa er der ingen, der vil bære Ansvaret. Lignende Tanker 
er sikkert fremsat mange Gange og mange Steder; men Re
sultater ser man ikke meget til. Det eneste skulde da være 
det, at man gennem Forsikring selv kan slippe for Ansva
ret, og naturligvis er denne Form berettiget i mange Tilfælde.

Naar jeg har omtalt det her, er det, fordi jeg tror, at 
vi Lærerinder og Lærere her har en Opgave, og det endda 
en stor Opgave. I samme Grad, som vi er vort Ansvar be
vidst, vil vi, vel nok mest indirekte, lære den opvoksende 
Slægt at bære sit Ansvar.

Vi har da først et Ansvar over for Gud. Dette gæl
der særlig saa mange af os, som underviser i Religion; men 
ingen er fri, og oplever vi det ikke her, saa skal vi nok faa 
det at vide paa hin Dag, naar Menneskesønnen stiller en
hver af os enten i „Faarenes Flok“ eller i den anden.

Dernæst har vi Ansvar over for Hjemmene, som 
har betroet os deres dyreste Skat, Børnene. Det maa kunne 
mærkes paa os, at Ansvaret ligger paa vore Skuldre hver 
eneste Time og i hvert eneste Fag; men det største Ansvar 
her er igen i Tilknytning til Matth. 6,33. — — „først Guds 
Rige----------

For det tredie gælder Ansvaret nok Helheden, men dog 
i særlig Grad det enkelte Barn. Ja, alt dette ved vi jo 
nok i Forvejen; men alligevel maa vi lægge Mærke til, 
hvilket Ansvar der er det største. For mig er der ingen 
Tvivl, og har vi først faaet det klaret, at Ansvaret for Gud 
er baade det første og det største, saa følger alt det andet 
efter som en Selvfølge, dog ikke saaledes, at nu kan vi selv, 
men saaledes, at Gud maa hjælpe os med det alt sammen 
saavel fra Dag til Dag som fra Time til Time. — Endnu kun 
dette, at moderne Religiøsitet hjælper ikke paa Ansvaret, nej, 
der skal levende Kristendom til, enten vi saa søger den som 
Lærlinge af Grundtvig, Vilh. Beck eller andre ældre eller ny
ere Førere, naar blot baade de og vi er Jesu Kristi sande og 
levende Disciple. — Med venlig Hilsen, særlig til dem fra 1918.

Ä Berntsen.
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Cfn Sylfen jva

FOR fem Aar siden, Oktober 1923, dimitteredes underteg
nede sammen med 25 andre unge Piger fra Odense 

Forskoleseminarium. Vi var fra Begyndelsen 27, som det sig 
hør og bør i en Forskole-Klasse, men en foretrak at gifte 
sig før Examens store Dag oprandt, — altsaa blev vi kun 
26, der nu spredtes for alle Vinde.

Det gik ret godt for os alle med at faa Plads, endnu 
mærkedes ingen „Oversvømmelse“ paa dette Felt.

Det gode Kammeratskab, som herskede mellem os paa 
Seminariet, er stadig vedligeholdt gennem vor Vandrebog 
„Gnisten“ Den har netop besøgt mig for kort Tid siden, og 
det er interessant igennem den at følge sine Kammeraters 
Liv og Færden. Hver fortæller om sin særlige Interesse; 
Methoder beskrives, nye og gamle Spørgsmaal vedrørende 
Skolen drøftes. Der fortælles om Ferie, Kursus og Ferie
rejser o. s. v., een holder Gymnastik med Egnens Unge Pi
ger, en anden Haandarbejde, en tredie er nylig blevet gift 
og sender nu sit Brudebillede med, nogle kan allerede sende 
Billeder af egne smaa „Poder“. — Ja, „Gnisten“ tænder 
Lys i Øjnene alle Vegne, hvor den kommer frem, og mangen 
Kammerat lærer man egentlig først rigtig at kende gennem den.

Paa Seminariet havde vi gode Vejledere, som vi beun
drede, men mange Gange kneb det for os at tilfredsstille 
dem, især for os, der var meget unge og uerfarne. Jeg selv 
følte mig i hvert Tilfælde temmelig umoden til at begynde 
at holde Skole paa egen Haand. Dog „Alderen kommer med 
Tiden“ — og vel ligesaa Erfaringen!

Senere dukkede mangt og meget af, hvad jeg havde lært 
paa Seminariet frem og hjalp mig over Vanskelighederne. 
Paa samme Maade tænker jeg, det er gaaet flere af Kam
meraterne. Vi staar i stor Taknemmelighedsgæld til vore 
Lærere og Lærerinder, der hjalp os, bar over med os og 
gav os saa meget smukt med paa Vejen! Jeg vil gerne her 
benytte Lejligheden til at bringe alle mine Lærere og Lærer
inder min varmeste Tak!
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Arbejdet med Smaabørn rummer saa mange Glæder, at 
man næsten glemmer Skyggesiderne derved. Hvor er de 
smaa Børn søde og pudsige, naar de betror en deres smaa 
Oplevelser eller kommer med en træffende Bemærkning midt 
i Timen. Jeg oplever saa meget godt og morsomt med mine 
smaa 1. og 2. Klasser, at jeg synes, Smaabørn maa være 
yndigst at have med at gøre for en Lærer eller Lærerinde. 
Det samme tror jeg ogsaa mine Kammerater finder, efter 
„Gnisten“ at dømme.

Forstander Møller sagde engang til os, at vi skulde elske 
vor Opgave, hvis den skulde lykkes, (det var „Storprøverne“ 
det gjaldt). Saaledes mener jeg, det maa være med hele den 
store Opgave, Skolen stiller: har man først lært at holde af 
Børnene og arbejdet med dem, tør man ogsaa haabe, at ens 
Gerning iblandt dem skal lykkes.

Julen 1928. SKirsten Pedersen.

Sining.

Den Uddannelse, et Seminarium kan give sine Elever i 
den korte Tid, der er til hvert Fag, vil altid være be

grænset, selv om Lærerne udviser stor personlig Interesse 
og Dygtighed. Endelig, og ikke mindst, maa der ogsaa reg
nes med, at den enkelte Elev ikke er lige godt indstillet over
for Tilegnelsen af Fagene, det gælder særlig Fag som Gymnastik 
og Tegning. Om det sidste Fag vil jeg gerne fortælle lidt.

Faget har to Sider, først den personlige Tilegnelse af det 
og saa Undervisning i det over for Børn.

Grunden er her, som i alle andre Fag, gerne lagt paa 
Seminariet, men det er for de flestes Vedkommende ikke 
nok, hvis man ikke har særlige Evner.

Hvad skal nu den unge Lærer gøre, vil man spørge? 
Han maa dygtiggøre sig ved at søge Kursus i Tegning.

Tegning er ikke Stedbarn, hvad Kursus angaar, idet man 
kan søge Statens Tegnelærerkursus baade gennem Undervis
nings- og Handelsministeriet. Lærere i Real- Mellem- og 

38



Folkeskoler faar næsten altid tilstaaet Kursus af Undervis
ningsministeriet, medens Lærere med faa Timer ved en tek
nisk Skole tildeles Kursus af Handelsministeriet.

Hvis man vil ofre tre paa hinanden følgende Sommer
ferier, faar man et godt Indblik i Tegning, og det betyder 
et stort Plus, naar man søger Plads, hvor der skal under
vises i dette Fag.

Nogle O. R. vil maaske sige, at det ikke er morsomt at 
gaa tre Ferier i København paa en Aarstid, da Skov og Strand 
kalder fra Skoleluften ud i det frie. Nej, men Kampen for 
Tilværelsen, de mange Ansøgninger til de ledige Pladser, 
maner til, at man ruster og dygtiggør sig, selv om man ikke 
paa Skolen efter Ferien kan sige: „Otte dejlige Dage ved 
Fanø Vesterhavsbad.“

Er man blevet lidt ældre i Tjenesten, kan man søge Rejse
stipendium, f. Eks. til København, hvor man en Ugestid kan 
overvære Tegneundervisningen hos dygtige Tegnelærere ved 
Skoler i København og Frederiksberg. Det er overordentlig 
interessant og virker ansporende og fornyende, endelig kan 
man, ved at tegne lidt hver Dag, træne sig selv op og paa 
den Maade vinde Herredømme over Faget.

Her er nu omtalt, hvorledes man kan dygtiggøre sig i 
Tegnefaget, den anden Side bliver, hvorledes skal der undervises.

Den kan deles i to: hvad man selv vil tegne for Bør
nene, og hvad man vil kræve, at Børnene skal tegne.

Næsten ethvert Fag kan foruden den mundtlige Gennem
gang gøres lettere for Børnene ved Hjælp af Tegning; idet 
man maa huske, at man derigennem henvender sig baade 
til Barnets Hørelse og Syn, og hvad der er opfattet af to 
Sanser, fæstner sig lettere, end hvis man kun havde paa
virket Hørelsen alene.

Hvorledes skal denne Fagillustration være udført fra Læ
rerens Side? Svaret bliver saa enkelt som muligt. Virke
midlerne skal kun være den sorte Tavle og det hvide Kridt. 
Kan der med nogle faa Linier faas det frem, som er typisk, maa 
man endelig ikke spilde for megen Tid med Udpyntning af 
Detailler og Farver. Faget er det, som skal læres, Tegnin
gen er kun et Hjælpemiddel, og den maa ikke blive til Under- 
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holdning. Lad Tegningen blot være lidt simpel, Børnenes 
Fantasi skal nok sætte det manglende til.

I hvilke Fag kan der anvendes Tegning til Hjælp for den 
mundtlige Gennemgang? Næsten i alle, dog vil vel nok Fag 
som Naturhistorie, Geografi, Historie og Regning lettere „glide 
ned“, navnlig i de mindre Klasser, hvis Læreren kan tegne 
lidt. Det skal ikke være Tegnelæreren alene, som tegner. 
Fagillustrationen skal være saa simpel, at den udøves af en
hver Lærer, der ikke er bange for lidt Kridt paa Ærmerne 
og Trøjekraven. „Herr Lærer, De er hvid paa Deres Ærme!“ 
„Ja, lille Børn, en Smed bliver sort, og en Tegnelærer bliver 
hvid.“ Børnene vil smile forstaaende.

Den sidste Side ved Tegning bliver: Hvad skal Børnene 
tegne? Alt hvad der har deres Interesse. I tredie og fjerde 
Klasse indøves lige og krumme Linier. Indøvelsen skal lige
som ved moderne Skriveundervisning foregaa ved Tælling, 
idet det gælder om at frigøre Barnets Haand, saa det ikke 
holder krampagtigt paa Blyanten. Kan Læreren mærke, nu 
glider den, faar Klassen gennemgaaet et Kvadrat, er det klaret 
nogenlunde, faar Børnene som Friopgave at tegne et eller 
andet inde i „Rammen“, f. Eks. en Solopgang, en Blomst, 
et Skib eller lignende.

Læreren faar her et godt Vink om, hvad Børnene særlig 
er optaget af, og det er meget forskelligt, hvad de beder om 
at maatte tegne.

1 fjerde Klasse indøves Cirklen f. Eks. i Form af et Bil
hjul, her gives ogsaa, naar Hovedringen er tegnet, smaa Op
gaver med at tegne Nav, Eger, Luftventil, Gummiring o. s. v.

Efter at hver Tegning er renvisket og rentegnet, farves 
den; det morer Børnene, navnlig naar det er Vandfarve.

Man kan have et Sæt Pensler, som uddeles ved Timens 
Begyndelse. Læreren blander lidt Farve i en Kop, som i 
smaa Skaale stilles om paa Bordene, saaledes at fire Elever 
dypper i samme Skaal.

Er Børnene naaet femte Klasse, faar de lidt Perspektiv. 
Man kan tegne en Cigarkasse og give Børnene som Opgave 
at tegne Baand og Varemærke paa Kassen. Har man i tredie 
og fjerde Klasse indøvet Linierne i Takt, saa Haanden er 

40



blevet „let“, er det morsomt at se, hvor smukt og lige Bør
nene nu lægger Linierne perspektivisk rigtig. Til sidst farves 
Kassen, hvad der morer Børnene meget. Ved Tegnetimens 
Begyndelse hedder det ofte: „Lærer, vi skal „male“ i Dag.“

I sjette og syvende Klasse deles Børnene i Hold paa 
6—7 Stykker, der tales lidt om, hvad de har Lyst til at tegne. 
Første Hold vil f. Eks. gerne tegne en Musefælde, andet en 
Fugl, tredie en grøn eller falmet Bøgegren, alt efter Aarstiden.

1 de mindste Klasser er Børnene meget glade for en lille 
Haandsrækning, navnlig de, som har lidt svært ved det, men 
er man naaet til at inddele Børnene i Hold, maa Læreren 
ikke tegne paa Børnenes Tegning. Man kan nu vise de en
kelte Hold Fremgangsmaaden paa et løst Ark eller paa den 
sorte Tavle, men i sidste Tilfælde bør det straks tørres ud, 
da Børnene ellers tegner bagefter i Stedet for at se paa de 
opstillede Ting.

Unge Lærere er ofte for hjælpsomme overfor Børnene; 
det kan tænkes, at det er gaaet flere end een saadan, naar 
man har villet hjælpe i de store Klasser, at Børnene saa 
har sagt: „Maa vi ikke nok selv, det er mest morsomt, naar 
vi selv laver det.“ Endelig kan det ogsaa let føre med, at 
Børnene blot sidder og venter, at Læreren skal komme og 
tegne det. Er det gennemgaaet for Børnene, skal man ogsaa 
kræve et Arbejde af dem.

Gentag ret ofte tre Ting for Børnene i Tegnetimerne: 
Hold langt ude paa Blyanten, sid ikke med Viskelæderet i 
Haanden, da det let bliver fedtet af Sved og sætter grimme 
Pletter, støt med Kanten af venstre Haand, naar I visker 
paa Tegningen, aldrig med Fingerspidserne; vi samler ikke 
paa Fingeraftryk.

Det, der her er sagt om Tegning, skal ikke paaduttes 
nogen som Rettesnor, men maa kun betragtes som et lille 
Indlæg om Tegning, det var interessant at høre, hvordan det 
gaar til andre Steder, hvilke Erfaringer den enkelte har gjort 
i sine Hovedfag.

Undervisningen staar og falder med Personen.
Venlig Hilsen til alle gamle O. R., særlig Aargang 1911.

3- Andersen.
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førfte øfribL

Herre Gud, lille Meibom, er De nu ogsaa bleven Lærer!“
Saadan lød en af mine Lykønskninger efter endt Eks

amen. — „De er jo ikke fyldt 21 Aar endnu, saa De har 
Tiden for dem,“ det var Skolemyndighedernes Trøst til mig, 
Hvor var de venlige, disse ærværdige Herrer, — tænk, de 
klappede mig paa Skulderen!

Men hvad var det altsammen værd; her stod jeg og 
brændte i Hjertet af Længsel efter at tage fat, og saa havde 
Livet ikke Brug for mig. — Aa, I, som intet eller lidet har 
haft at øve, jeg føler med jer, og jeg skammer mig! 
Skammer mig over min Utaalmodighed i de Par Maaneder, 
jeg maatte vente, inden der blev sendt Bud efter mig.

Hvor har jeg været heldig! Hvilken Forandring fra at 
pine et ParVers frem paa Papiret og sælge dem for en 10- 
Kroneseddel og til at faa mit Hjertes Ønske opfyldt: at komme 
langt bort (o: over de høje Fjelde) og at komme til at ar
bejde med unge!

Det svimlede for mig, jeg var maalløs taknemlig hin Dag 
i Oktober 1927, da jeg naaede Slutningen af det lange Brev 
fra Salling Ungdomsskole . . . „Hvis De efter disse 
Oplysninger mener at kunne overtage Pladsen, kunde De 
tjene mig i at sende Deres Svar pr. Telegram, Adr. Thyre- 
gaard, Jebjerg. Jeg kan da sende alle de mange Ansøgere 
Besked om, at Pladsen er besat.“

Skulde jeg virkelig kunne bruges — duede jeg — kunde 
jeg være noget for Elever i Alderen 14—18 Aar, unge Mænd 
og unge Piger, — var jeg moden nok — hvordan var min 
Sjæl? . . .dog: jeg sendte Telegrammet. Og jeg har aldrig 
fortrudt det!

Lad mig fortælle om mit Arbejde i store Træk:
Dansk er mit kæreste Fag. (En lille Historie: Jeg var 

i November d. A. hos Viceskoledirektør Svane og brugte 
da samme Vending. — „Maa jeg give Dem min Kompliment,“ 
sagde han, „Det glædede mig, at De sagde, det er Deres 
kæreste Fag; Specialer harman ikke!“ — Var det min 
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Forstand eller mit Hjerte, som havde talt? Jeg ved det ikke!) 
— Som sagt: jeg har Dansk, ikke Læsning, men Diktat, 
Genfortælling, Stil. Eleverne er delt i Hold, alt efter deres 
Standpunkt. Opgaverne er saa vidt muligt valgt med det 
praktiske Liv for Øje (Brevskrivn., Ansøgn., Forespørgsler, 
Studier etc.) — Litteraturhistorie driver jeg ex cathedra 
a la Fatter (ønsk dog ikke at høre mig, for I vil skuffes! 
Men hvem glemmer vores Forstander fra Salforedragstimerne; 
han var os en Oplevelse!)

Foruden praktisk Regning (bl. a. Regnskabsføring) og Sund
hedslære (om Sommeren, hvor her ene er Piger: Naturkund
skab) har jeg en Times Gymnastik hver Dag. — Trods et 
forudgaaende Repetitionskursus hos Frede Hansen, Rødding, 
voldte Gymnastikken mig nogen Vanskelighed til at begynde 
med; ja, flere Gange havde jeg mest Lyst til at rende fra 
det hele, men unge i Overgangsalderen er nemme at arbejde 
med; de vil gerne have en pæn Krop; efterhaanden naaede 
jeg da mere Sikkerhed, og da Afslutningen kom, gik det over 
al Forventning; man havde aldrig før set Magen til Gymna
stik i den lille By. — Kald det nu kun Følsomhed eller 
Blødsind, jeg har dog aldrig før oplevet Sandheden saa stærkt 
i de Ord, min gode Mor skrev til mig: „Ikke sandt, min 
Dreng: Viljen ser Vorherre paa, giver Kraften Vinge!“

Den Dag Eleverne kom, blev jeg bange! Gennemgaaende 
var de Hovedet højere end jeg, — hvordan skulde dog det 
spænde af! — Det er Folks evindelige Spørgsmaal; „Hvor
dan holder I Styr paa saadan nogle store Tampe?“ (Pigerne 
tror man altid saa godt om!) Men det gaar af sig selv. — 
Man plejer at sige De til Lærerne (Forstanderen, en Sløjd
lærer, en Havebrugskandidat, to Lærerinder og jeg); jeg 
aner ikke, hvordan jeg blev dus med dem alle sammen; 
men jeg tror at have erfaret, at det skaber Rigdom og Tillid 
paa begge Sider.

Der kunde være meget at fortælle om en Skole som 
denne, om Biblioteksarbejde med Eleverne (her er et vel
ordnet Bibliotek paa mere end 1500 Bind), om Cykleture 
til Sverige om Sommeren o. s. v.; men det vil tage for megen 
Plads i Aarsskriftet at skrive om det alt sammen.
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Skolen, som er Kostskole, er en praktisk Skole (Sløjd, 
Laboratorieøvelser — ogsaa i Historie og Litteratur, 
Skolekøkkenundervisning o. s. v.) Her kommer mange be
søgende for at følge Arbejdet, og alle er velkomne. Eleverne 
er i Arbejde fra Morgen til Aften; her er ikke megen Fri
tid, allermindst for Lærerne; men de 2x5 Maaneder, Skole- 
aaret er delt i, gaar som en Leg.

Er der end Mulighed for at tabe i Anciennitet ved at være 
ved en saadan Skole, er det dog en herlig Tid at tilbringe 
for en ung Lærer; det er Udvikling!

Naar jeg nu og da ser i „Folkeskolen“, at en enkelt af 
mine Kammerater fra Dimissionen 1927 er naaet frem til 
Andenlærerembede, saa kan jeg fristes til at ønske, at jeg 
havde „noget fast“; men i det samme erindrer jeg Omkvæ
det fra mit første Skridt i Verden: „Du har jo Tiden for dig!“

. . . Hvor var der meget i min Seminarietid, jeg ikke 
forstod - hvor har jeg forstaaet meget siden! Mon en Lærers 
største Løn ikke skulde være den, at hans Elever skænker 
ham en Tanke, naar de siden gennem Erfaringer i Livet naar 
frem til virkelig Forstaaelse!

Og skønt vi ved, vi er af de smaa 
og lidet er kun, hvad vi kan evne 
saa kan det største vor Sjæl dog naa, 
og frem med Sang vi tør stævne.

(Hans Rørdam).

Med disse Linier en taknemmelig Tanke til O. S.
e I 9Keibom.
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5remtxbö^aaß,

Generalforsamlingen, Elevforeningens højeste Myndig
hed, forkastede med stort Flertal Forslaget om aarlig 

Elevsammenkomst, ja, Forslaget maatte som saa meget andet 
gaa i Papirkurven, hvor det forhaabentlig findes, før Kurvens 
Indhold brændes. Det er meget beklageligt, at der endnu 
ikke er Mulighed for et aarligt Samvær for gamle O. S.’er 
med Seminariets Lærere og dets gamle Elever; men Haabet 
om, at Fremtiden vil opfylde Ønsket, er heldigvis et Lys
punkt i Foreningens „Mørke“.

Vi O. S.’er af 1924 er saa lykkelige at være i Besiddelse 
af en Direktør, det vil sige fhv. Klasseformand, der med en 
utrættelig Energi virker for en aarlig Sammenkomst for Hol
det. Alfred Larsen (Od.), som er Direktørens Navn, samler 
ved den saakaldte pædagogiske Fødselsdagsfest i Sommer
ferien største Parten af Klassens gamle Medlemmer til et 
herligt og fornøjeligt Samvær.

Gid andre Aargange vilde afholde lignende „Fødselsdags
fester“, da bringer Fremtiden uden al Tvivl snart Foreningen 
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et Flertal •— og en Bestyrelse — med Interesse for aarlige 
Elevmøder.

Paa ovenstaaende Billede, fot. af Realskolelærer Inge
mann Rasmussen, Otterup, ser man en Flok glade Deltagere 
fra den pædagogiske Fødselsdagsfest for O. S.’er af 1924 i 
Næsbyhoved Skov den 7. August 1928.

Venlig Hilsen til gamle O. S.’er!
V. Hæsinge, i Julen 1928.

SHelge SI. Pedersen.

Naa,“ tænker De maaske, „skal vi nu ogsaa plages med 
den Slags i Aarsskriftet, som om vi ikke havde nok i 

den daglige Dosis, der serveres os i næsten alle mulige Blade 
og Tidsskrifter.“

Lad mig hellere, for ikke at skræmme Dem, straks be
kende, at Tankerne, her skal omtales, hverken er særlig 
„nye“, „frie“, „moderne“ eller „nyeuropæiske“, men drejer 
sig om et Ord i „Fatter“s Juletale 1922: „Det har vi ingen 
Brug for.“ — Nu er det langtfra min Hensigt at ville for
søge en nærmere Uddybning af nævnte Tale, det er jeg ikke 
voksen nok til; men jeg har Lyst til at dvæle ved den, da 
jeg saa ofte har tænkt paa den ved at høre dette Ord. Det 
er sjældent at faa det at høre i Børneskolen, da Eleverne 
dér som oftest er interesserede i, hvad nyt de hører og ser, 
og højst viser deres Mangel paa Interesse ved at beskæftige 
sig med eller tænke paa helt andre Ting end de foreliggende. 
Derimod har jeg ofte hørt den famøse Sætning i teknisk 
Aftenskole, hvor jeg har en Del Beskæftigelse. Det er i høj 
Grad nedslaaende at høre en Snedkerlærling ytre sig om 
Tegning i følgende Vending: „De æ sku et æ Arbed vaer!“ 
Tænk Dem, et Menneske, der skal lære at lave Møbler og 
lignende, være saa blottet for Forstaaelse af Hensigten med 
Tegning i tekn. Skole. Man spørger sig selv: Hvorfor vil 
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han være Snedker? Mon for at kunne skabe smukt formede 
Genstande af de raa Brædder, — med Flid og Omhu at 
lægge nogen Personlighed ind i det Bord eller den Stol, han 
laver, saa det kan ses, at Mesteren for Møblet er i Besid
delse af Fantasi og Skabertrang? — Eller er det Mekanikken 
i Maskinsnedkerværkstedet, der har betaget ham? Snarest 
er det vel Tanken om et behageligt indendørs Arbejde, der 
ikke kræver alt for meget af sin Mand. En Ting er i hvert 
Fald sikkert: Af denne Slags Elever bliver ingen Mestre, men 
Lønslaver, der kun kræver af sig selv at kunne tjene til det 
daglige Brød + Cigaretter og Biografbilletter. I det hele ta
get er det en paafaldende Egenskab ved nævnte Institutions 
Elever, at de, fra de kommer, til de gaar, i hvert Minut ser 
til Klokken i Forventning efter Fyraften, og de er daarligt 
nok ude af Døren, før Piben eller Cigaretten er tændt og 
Travlheden forbi. •— Er Skylden maaske min? Ofte har man 
hørt, at Undervisningen skal gøres saa interessant, at Skolen 
kan konkurrere Biografen sønder og sammen. Det lyder 
smukt; men endnu er det ikke, trods hæderlige Anstrængel- 
ser, lykkedes mig at slaa Biografen ud, og jeg betvivler me
get Muligheden deraf.

Selvfølgelig er der flinke og interesserede Elever iblandt, 
men det forekommer mig, at Nytidsprøvens Strømpil viser 
i den gale Retning. Hvor ligger saa Skylden ? Er det 
mon vor Tids Skole, der trænger til at komme i Støbeskeen ? 
Er de gamle Teorier uholdbare? Har vor Tid ikke Brug 
for de gamle Dyder, som Lydighed, Pligt, Planmæssighed i 
og Hensigtsmæssighed med Arbejdet? Skal de gamle Grund
sætninger for Opdragelse og Undervisning forkastes som fal
ske? Ja, der er Spørgsmaal nok, der trænger paa, og man 
søger efter Svaret. Ofte er jeg helt utryg og usikker med 
Hensyn til Frugten af vor Skoles Virke; men det forekom
mer mig ikke, at mere Frihed og Selvbestemmelse hos de 
umyndige er Løsenet.

Seminarierne har ikke Ord for at være videre rund- 
haandede med Frihed, og dog synes jeg, at jeg har haft saa 
udmærket Brug for, hvad jeg modtog og oplevede paa O. S., 
god Brug for Arbejde, Fest, Traditioner, Velkomsttale (jeg 
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husker den tydeligt endnu efter ti Aars Forløb), Afskedstale 
og Juletale.

En underlig forvirret Tid! Skal vor Slægt mon se Af
klaringen? —

Hermed min hjertelige Tak til O. S., for hvad det havde 
at byde paa, og særlig Tak for „Fatter“s Juletale 1922.

Bramminge, December 1928.
Thorvald ^Knudsen.

SJimittenber 192L
Maa jeg herved indtrængende anmode jer om nøje at 

gennemrode, ransage og undersøge jeres Bogreoler og Pul
terkamre for om muligt at finde „Vor egen Bog“, og saa 
hurtigst mulig sende mig den eller, hvis Eftersøgningen bli
ver resultatløs, meddele mig eventuelt Ønske om at være 
med om en ny Udgave af „V. e. B.“, der agtes udsendt paa 
en ilsom Vandring 7 (syv) Dage efter Modtagelsen af Aars- 
skriftet.

Bramminge, December 1928.
‘ST. Knudsen.
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Dlogfe ømaafing fra Q^ratbjergmanbens S^ige.

Det var da en løjerlig Overskrift at finde i en Elevfor
enings Aarsskrift, vil vel nok de fleste tænke — det 

samme synes jeg, men der foresvæver mig noget om, at vor 
højtærede Formand bestemt har forlangt Overskrift over 
Bidragene, og jeg har nu gjort min Pligt i den Henseende, 
hvordan det saa gaar med Indholdet, maa Tiden vise. Fore
løbig aner jeg ikke det mindste om, hvad jeg skal skrive. 
„Ja, men hvor i Alverden kan det saa falde dig ind at be
gynde at skrive,“ hører jeg, der er en, der siger. Det skal 
jeg nu forklare lige med det samme, saa at Læserne kan 
forstaa, at jeg er kommen uskyldig ind i dette her.

For nogle Dage siden modtog jeg et Kort, som først 
glædede mig meget, idet jeg af Underskriften saa, at det var 
fra Odense Seminarium. Men da jeg havde læst Kortet, svandt 
en hel Del af Glæden. Der stod, at Aarsskriftet manglede 
et Bidrag fra Aargang 22, og om jeg ikke kunde skaffe et, 
enten ved selv at skrive, eller ved at formaa en af mine 
Kammerater til at gøre det. Der var altsaa 2 Muligheder; 
de, der kender mig fra O. S., vil huske, at jeg var lidt mage
lig anlagt; min første Tanke var da ogsaa: „Hvad er lettest?“ 
Det har jeg nu spekuleret paa i en halv Snes Dage, og jeg er 
kommen til det Resultat, at det vist er lettere at overtale 
mig selv til at skrive end faa en af Kammeraterne til det. 
Vi har ellers flere glimrende Skribenter i vor Aargang, og 
naar de nu har set, paa hvilken Maade jeg repræsenterer 
Klassen ved mit Hoveriarbejde, tænker jeg, at de vil fore
trække selv at indsende Bidrag næste Aar (i denne Anled
ning forventer jeg Bestyrelsens dybtfølte Tak). — Hvad er 
det da, der gør, at det falder os saa svært at skrive i Aars
skriftet? Jeg vil for mit Vedkommende svare, at det er fordi 
vi ikke kender ret mange af Elevforeningens Medlemmer 
personligt. Men jeg forstaar ogsaa nok, at skal Aarsskriftet 
være Bindemiddel, maa der skrives i det, og der gælder vel 
her det samme, som jeg i en af mine lange Formaningstaler 
har skreven i vor Klasses Vandrebog: „Hvis man glæder 
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sig over at læse andres Bidrag, bør man ogsaa søge at glæde 
andre ved selv at skrive.“

Alt dette her kommer jo imidlertid ikke Overskriften ved, 
og jeg er da stadigvæk heller ikke helt klar over, hvorfor 
den staar der. Den kom saadan ganske af sig selv, og der 
er jo da ogsaa den nærliggende Forklaring, at jeg, der er 
ansat i en af Vendsyssels Stationsbyer, i den sidste Tid har 
hørt om Bratbjergmanden baade tidlig og silde; om hans 
vidunderlige Helbredelser af Benbrud og forskellige Slags 
Sygdomme, (hvis ^20 af det er sandt, sker der endnu Mirak
ler) om hans muntre Fængselsophold med Besøg af gode 
Venner og Bekendte og om den storslaaede Modtagelse ved 
hans Løsladelse.

Jeg er indbildsk nok til at tro, at en eller anden vil skænke 
mig en medlidende Tanke paa Grund af mit Ophold her i 
det høje Nord. Men jeg vil sige: „Spar Medlidenheden og 
anvend den paa andre Steder, hvor der er Brug for den.“ 
Vel er det en stor Forandring, naar man som jeg kommer 
fra en af Fyns frodige, skovrige Egne og saa her til Vend
syssels flade, skovløse Strækninger; men hver Egn har sin 
Charme, som man ogsaa kan vænne sig til at finde, forud
sat at man møder med lidt god Vilje — og med Hensyn 
til den saa meget omtalte Barskhed, saa er det noget, man 
slet ikke lægger Mærke til, naar man først er i det.

Julen staar for Døren, der er en egen Stemning over 
Børnene, og det er gaaet mig i Aar som hvert Aar, siden 
jeg forlod O. S., jeg mindes Juleforberedelserne og Julefesten 
paa Seminariet; det er et af de mange glade, festlige Minder, 
jeg har fra O. S. Et af de Minder, som jeg nu bagefter rig
tig kan se, at vi ikke kan være taknemlige nok for.

Ind under Jul 1928. Venlig Hilsen.
S. Skov SHa n s e n.
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Sorælbrenes

Naar man har været ude i praktisk Skolearbejde nogle
Aar, er der adskillige Ting, man kommer til at tænke 

over og i sit stille Sind underkaste en nærmere Undersøgelse, 
idet man tænker: „Er det eller det nu ret og rigtigt?“ Det 
er jo ikke alle Spørgsmaal, der interesserer alle Mennesker 
ligemeget, hvad den ene gaar ind i og tager som noget selv
følgeligt og maaske ikke tænker nærmere over, det standser 
den anden ved, undersøger og kan maaske slet ikke sam
stemme med. Saaledes er det gaaet mig; det, jeg særlig er 
standset overfor og synes bør forandres, er der maaske andre, 
der synes er noget selvfølgeligt, enten af gammel Vane eller 
af egen Overbevisning.

Det, der særlig er faldet mig for Brystet, er den Maade, 
hvorpaa Indstillingsretten og Kaldsretten til Lærerembeder 
er ordnet, idet jeg synes, at den i alt for høj Grad gaar uden 
om Forældrene, der dog er dem, der i særlig Grad har 
Interesse i disse Spørgsmaal. Jeg vil her indskyde, at jeg 
kun tænker paa Landsbyskolen; Byskolen kender jeg ikke 
saa meget til. Som alle inden for Lærerstanden ved, indstil
ler Sogneraadet 3 af Ansøgerne til det ledige Lærerembede, 
og Skoledirektion eller Biskoppen kalder saa den ene; som 
Regel tages Nr. 1, men dertil har de kaldende Myndigheder 
efter Loven ingen Pligt, og det sker langtfra altid.

Allerede ved Indstillingen er der Fejl. Sogneraadet ind
stiller. Dette Raad er valgt af Sognets Beboere ved almin
delig Valgret, altsaa ogsaa af dem, der ingen Børn har i 
Skolen, maaske aldrig har haft og maaske aldrig faar, med 
andre Ord af Forældre, Oldinge, Pebersvende og Pebermøer 
under et. Tillige er de Spørgsmaal, et Sogneraad bliver valgt 
paa, sjældent Skolespørgsmaal. Dette er i Grunden saa meget 
mere mærkværdigt, som der ikke er meget andet, der i saa 
høj Grad kan bringe Folk i Harnisk mod hinanden som 
Uenighed i Skolespørgsmaal. Der er mange Eksempler paa, 
at saadan noget kan ligge gemt og slaa ud i lys Lue mange 
Aar efter Spørgsmaalenes Afgørelse. Der er andre og vig- 
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tigere Ting, der ogsaa bør sættes en Pinger paa. I de fleste 
Kommuner er der flere Skoledistrikter. Ofte er det vel saa- 
dan ved Besættelsen af et Lærerembede, at det er de Sogne- 
raadsmedlemmer fra den omstridte Skolekreds, der faar det 
afgørende Ord, men langtfra altid. Der er ikke faa Eksempler 
paa, at en Skolekreds af de udenbys Sogneraadsmedlemmer 
har faaet en Lærer paatvunget. Eksempel: Et Sted i Jylland 
skulde der ansættes en ny Førstelærer. Der var Strid i 
Sogneraadet; thi i dette sad 5 Medlemmer, tilhørende „Indre 
Mission“ og 4 tilhørende den grundtvigske Retning, og følge
lig kunde Sogneraadsmedlemmerne ikke enes. De 4 grundt
vigske Medlemmer var fra det omstridte Skoledistrikt, de 
5 andre var fra andre Skolekredse; men det var de 5 sidste, 
der i Kraft af deres Flertal beherskede hele Indstillingen og 
fik deres Mand sat igennem. Magt er Ret!

„Men,“ vil man maaske sige, „vi har da en Skolekom
mission.“ Ja, det har vi, og det er den, det nye bør bygges 
paa. 1 hvert Skoledistrikt bør der vælges en Skolekommis
sion, valgt af og imellem Skolekredsens Forældre, d. v. s. 
dem, der har skolepligtige Børn, og dem der i nærmeste Tid 
vil faa det, og denne Kommission skal have Indstillingsretten. 
Da Sogneraadet jo har den bevilgende Myndighed, og de to 
Raad helst skulde arbejde i god Forstaaelse, bør maaske 
Sogneraadsformanden ogsaa have Sæde i Skolekommissionen. 
Kommissionen skal selv vælge, sin Formand; Præsten bør 
maaske kunne vælges ind, uden at have skolepligtige Børn 
(en lempelig Overgang), men skal ikke være selvskreven 
Medlem. Det vil maaske blive lidt vanskeligt at træffe Skel
let mellem dem, der skal have Stemmeret til Skolekommission, 
og dem, der ikke skal have det, særlig da et Lærervalg jo 
ofte gælder for et langt Tidsrum; men en nogenlunde ret
færdig Skillelinie lader sig vel trække, saaledes at Stemme
ret faar de, der har Børn i og under skolepligtig Alder. Paa 
den anden Side findes der jo ogsaa mange Forældre med 
Børn over skolepligtig Alder, der har Forstand paa og Inter
esse for Skolen, og de burde vel heller ikke udelukkes. 
Imidlertid bør dog ovennævnte have den største Indflydelse. 
Et Eksempel, der beviser dette, skal fremføres. Et Sted her 
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paa Fyn skulde der ansættes en ny Lærer. Før Indstillingen 
blev der sammenkaldt et Møde af Sognets Beboere; men 
blandt dem, der mødte op, var ogsaa en Del gamle Folk, 
Pebersvende og Pebermøer. „Det var dog saa skønt, om vi 
kunde faa en god Mand til at synge i Kirken.“ Det tænkte 
de paa, (bevar os, prisværdigt nok!) Skolen selv tænkte de 
ikke paa. De fik ogsaa deres Krig ført igennem og fik deres 
Mand som Nr. 1 paa Listen. Naa, han meldte saa fra, og 
Beboerne fik en Mand, de blev glade for; men det var ikke 
den Klikes Skyld.

Lad os saa være kommet saa vidt. Der er indstillet en 
Mand (eller Kvinde) som Nr. 1 — den, som Forældrene 
helst vil have, og saa forbigaar de kaldende Myndigheder 
maaske Nr. 1 og kalder Nr. 2 eller 3, som maaske kun er 
kommet paa Listen, fordi der skal være tre, i alle Tilfælde 
ikke den, Forældrene helst vil have; Undskyldning eller 
Forklaring behøves ikke, Skoledirektion eller Biskop har 
Loven paa deres Side (jeg gaar ud fra det Tilfælde, at alle 
tre indstillede er „kvalificerede“). Her ligger Hovedfejlen ved 
vor nuværende Ordning. Det er Skolekredsens Forældre, 
der skal have Læreren, følgeligt skulde de have Lov til at 
vælge ham, uden Spørgsmaalstegn eller „menner“ ved, det 
skulde man tro var en fornuftig Slutning, men nej, slet ikke, 
der gives saa mange Grunde for, at den afgørende Myndig
hed skal ligge andre Steder. Provst og Biskop er jo lærde 
Mænd; de forstaar meget bedre i hvert Tilfælde, hvad for 
en Lærer, der passer ind netop det særlige Sted, de tager 
kun Hensyn til det og til den enkelte Ansøgers Dygtighed 
(hvor kender de den fra, bedre end de Folk, der skal have 
Manden) og lader sig ikke paavirke af de Ting, der ogsaa 
kan spille ind ved en Lærerindstilling; thi de er jo udenfor 
det hele. Disse Slutninger er efter min Mening forkerte. 
Provst og Biskop er ikke inde i de enkelte Byers Forhold 
og kender ikke de enkelte Ansøgere, saa de kan afgøre, hvem 
der bedst passersammen; de eneste, der i nogen Grad kan, 
er dem, der skal have Læreren. Naar Nr. 1 forbigaas, er 
det, i de Tilfælde jeg kender, kun sjældent af den Aarsag, 
at de kaldende Myndigheder er klar over, at den, de kalder, 
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er dygtigere Lærer og bedre passersammen med Skolekredsens 
Folk, men som oftest af den Grund, at vedkommende er 
ældre i Tjenesten end Nr. 1, og saa skal Folk have ham, 
enten de vil eller ej. Ofte er det helt andre Forhold, der 
spiller ind ved Kaldelsen: den religiøse Retning, de indstillede 
tilhører, eller andet, stundom endog kun den Sympati eller 
Antipati, de opvækker hos de kaldende Myndigheder. Hoved
summen af alt dette er: Baade den indstillende og kaldende 
Myndighed bør inden for hver Skolekreds ligge hos en Skole
kommission valgt af og imellem Forældrene i Skolekredsen 
(med de Udvidelser, jeg nævnte), og denne Kommission væl
ger selv sin Formand, idet vi gaar ud fra den Regel og Rette
snor, at Folk saa vidt muligt skal have Lov at passe deres 
egne Sager.

fenders S o es.
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nar en Sib

Af tvende Aarsager har jeg i længere Tid gaaet med en 
daarlig Samvittighed. For det første indsendte jeg intet 

Bidrag til Aarsskriftet i Fjor, og for det andet er det nu 
atter Tiden at tænke paa „Skriftet“, og jeg har trods gode 
og aargamle Forsætter udsat Skriveriet fra Dag til Dag. Den 
første Aarsag til Samvittighedsnaget kan jeg intet gøre ved 
udover at fortryde, men den sidste forsøger jeg at fjerne ved 
at gøre, hvad jeg nu gør: skrive en Artikel.

Under mit Arbejde — jeg har 20 Timer i en Første
klasse — er der undertiden dukket gamle Minder op fra min 
første Skoletid. Jeg skulde jo som de fleste andre paa 
den Tid have lært Bogstaverne, før jeg kom i Skole, og dem 
maatte Mor lære mig, og jeg husker, at det ikke gik af uden 
Graad; men det var ogsaa det sværeste af det hele.

Første Dag, jeg var i Skole, begyndte jeg med Morgen
kaffe hos Degnen og fulgtes med ham ind i Skolestuen lidt 
beklemt om Hjertet, da Mor gik hjem, og spændt paa, hvor
dan det var at gaa i Skole. Bulder var der i Stuen, før han 
aabnede Døren, kunde jeg høre, og jeg havde straks Følel
sen af, at alle saa paa mig, til jeg kom paa Plads. Jeg kom 
hurtigt til Ende med ABC’en og skulde have en ny Bog; 
jeg skulde saa prøve at læse i en Bog for at faa en, der 
kunde passe i Sværhed, og fik en ganske ny; men desværre 
var det første, jeg skulde læse, med gotiske Bogstaver, og 
den kunde jeg ikke klare. Jeg fik en smældende Lussing — 
og en gammel Bog. Det sidste var jeg mest ked af.

En Dag havde jeg et Stykke kønt rødt Silkepapir, som 
jeg brugte at læse igennem. Det var naturligvis interessant; 
men uheldigvis gjorde jeg det vaadt for at faa det til at ligge 
glattere til, og da jeg tager det fra Bladet, er der jo en stor 
rød Plet, hvor det har ligget. Naa, jeg slipper for videre 
Tiltale, men min Sidekammerat havde moret sig. Hen paa 
Sommeren havde jeg faaet min Madkasse fyldt med dejlige 
store Kirsebær, og da jeg aabner Kassen til Frokost, er der 
mange, der gerne vil smage. Jeg delte rundhaandet ud af 
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Bærrene, indtil der pludselig ikke var flere tilbage; men jeg 
gik hurtigt hen og tog nogle Stykker fra et Par af de Piger, 
som havde faaet flest.

En jævnaldrende havde lagt Mærke til, at de ældre af 
Kammeraterne bad om at gaa udenfor, uden at han vid
ste, hvad de gik efter, og syntes, at det kunde være en pas
sende Adspredelse; han bad da ogsaa om at gaa ud, og da 
han havde nydt Friheden lidt, gik han ind og fortsatte Be
tragtningerne. Men han blev da klogere med Tiden.

Den første Arbejdskonflikt, jeg kan huske, skriver sig 
ogsaa fra den Tid. Jeg var blevet flyttet til en Skole i et 
andet Sogn, og vi havde der en Lærerinde (fra O. S.), som 
i hvert Fald jeg godt kunde lide. Vi Drenge hentede Kul 
til Kakkelovnen, men en Dag var de større Drenge blevet 
enige om at strejke — hvorfor ved jeg ikke — og forbød 
os andre at hente Kul. Da Tiden kom, var vi alligevel 2, 
som hentede Kullene. Vi blev drillet en Del bagefter, men 
næste Dag var der atter arbejdsvillige nok.

Min anden og sidste Lussing fik jeg første Dag, jeg var 
i Skole her i Odense. Jeg var 10 Aar og lige kommet ude 
fra en Landsbyskole og selvfølgelig ganske ukendt med For
holdene. Kammeraterne kendte jeg heller ikke, og da vi efter 
første Frikvarter skulde stille op i Gaarden, før vi gik op 
i Klassen, kunde jeg ikke finde min Række og søgte rundt 
mellem Rækkerne for at finde min Plads. Gaardvagten, en 
O. S.er, faar Øje paa mig og giver mig omgaaende en Lus
sing. Om det var den, der hjalp mig. til at finde min Plads, 
ved jeg ikke, men jeg huskede da Lussingen og gjorde mig 
aldrig senere skyldig i samme Forseelse.

Ked af at gaa i Skole har jeg aldrig været, men da jeg 
blev konfirmeret, var jeg som de fleste andre glad for at 
komme ud af den tvungne Tilværelse.

Til Slut en Hilsen til alle Kendinge fra Seminarietiden, 
særlig Klassekammerater, med Ønsket om et godt Nytaar.

Direktøren.

56



Sil ^jemftaDnsftæDne.
„Bornholm, du prude Vikingmø 
med Sagnets gyldne Spang, 
du Moderskød i stormig Sø, 
vort Fødehjem, vor Fødeø, 
vor Øjesten, vor Odelsvang, 
dig vies denne Sang.“

L. Kofod.

Bornholmsdamperen „Hejmdal“ ligger ved Bolværket i 
Havnegade i København og venter paa, at Klokken skal 

blive 11. Pladsen ved Damperens Landgangsbro er tæt be
pakket med Mennesker, som benytter det gode Vejr til en 
lille Aftentur; men af og til gaar der rejsende om Bord. — 
Præcis 11 kommer Posten, vi er klar til at sejle.

Jeg skal til Hjemstavnsstævne paa Bornholm og prøver 
nu paa blandt Passagererne at finde Bekendte, som ogsaa 
skal med til Stævnet.

Nu tages Landgangen, og vi mærker, at vi sejler. 1 pragt
fuld Belysning gaar det ud af Havnen — ud paa Øresunds 
natmørke Bølger. Damperen gaar rolig og støt, og efter- 
haanden bliver Folk trætte og gaar til Køjs. Under disse 
lidt uvante Forhold er det just ikke saa let at sove; men et 
lille Blund faar vi dog, og uden at vi rigtig ved af det, er 
Natten svundet, og Solen staar op. Hvor det ser nydeligt 
ud, da Solen kaster sine gyldne Straaler hen over den rolige 
Vandflade.

Lang Tid gaar der ikke, før vi begynder at øjne Born
holm i det fjerne, og Kl. 6'/s ses Rønne Havn ganske tyde
ligt. Pludselig høres en tøffende Motorbaad i Nærheden, og 
da vi kommer helt hen til den, ser vi en Mand med en 
Raaber for Munden. Det er Stævnets Præsident, Amtmand 
Ove Kofod, der er sejlet ud for at byde Hjemstavnsstævnets 
Deltagere Velkommen. Da „Hejmdal“ lægger til ved Bol
værket, er der mødt en Del Mennesker for at byde Vel
kommen, og hele Havnen er flagsmykket, som om der ven
tedes Besøg af Kongen. Gennem en Allé af Flag vandrede 
vi ca. 150 Deltagere hen til Stationen for at komme med 
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Toget til Bornholms Højskole i Almindingen. — Paa Vejen 
dertil fik vi et Emblem, der forestillede Bornholm som et 
Dannebrogsflag. Ankomne til Højskolen nød vi Morgen
kaffen, og nu skulde vi til at høre og se.

Formiddagene gik med Foredrag, og efter Middag kørte 
vi hver Dag rundt i Lastbiler og besaa Øens mest karakte
ristiske Partier og Ejendommeligheder. En Dag helligedes 
Geologien. Vi saa Granitbrud, Sandstensbrud (Hullet, hvor 
Frihedsstøtten i sin Tid blev hugget ud), Skiferklipper, Klit
ter ved Dueodde og mere. — En anden Dag besaa vi de 
ejendommelige Rundkirker, et Par meget gamle Gaarde samt 
Ruinen af Hammershus. Bornholmsk Sprog fik vi særlige 
Prøver paa. Bornholmsk Folkedans. Bornholmerkoret sang 
smukt under Ledelse af Kantor Johansen. Sidste Aften, vi 
tilbragte paa Øen, saa vi et bornholmsk Skuespil, „Liden 
Elna“, paa det gamle mærkelige Rønne Teater.

I den følgende Nat gik Turen tilbage til København. — 
De dejlige udbytterige Dage var til Ende; men jeg lovede 
mig selv, at det skulde ikke blive sidste Gang, jeg vilde til 
Hjemstavnsstævne. - Alle I, kære Venner og Kammerater, 
kom til Hjemstavnsstævne i Viborg til Sommer; det er noget, 
I har godt af. Ryst det hjemlige Støv af, kom og modtag 
et Væld af Indtryk og Impulser.

Venlig Hilsen og Ønsket om et godt Nytaar!
Vester Hæsinge.

SKr. S/Yielsen.
Aargang 1920.
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Diat i Dlorbfpanien 1
(Som Observatør i Madridløbet 21.—24. Juni 1928.)

TUR pr. Bil gennem Tyskland, Frankrig og Spanien med 
Ophold ved Rhinen, paa Krigsskuepladsen, i Paris samt 

ved det internationale mondæne Badested Biarritz ved Bis- 
kayabugten havde været henrivende. Og i kvælende Hede, 
der hver Dag fik Termometret til at stige til 32—33°C., var 
Madrids Seværdigheder, henrivende Haver, Parker og Bou
levarder samt det især efter Solnedgang ejendommelige Folke
liv, blevet grundig studeret.

Solen stod allerede lavt over Kastilliens Højsletter, da vi 
med underjordisk Bane begav os til Garagen efter Bilen, der 
helst saa hurtig som mulig skulde føre os nordpaa. Et ly
sende Skilt med Ordene „pacific station“ fik os til hurtigt 
at forlade den kølige Kupé, og de sidste kolde Pust fra det 
mørke Dyb legede med Hatteskyggen, da vi atter stod paa 
Gaden for ilsomt at styre vore Skridt mod „General motors“ 
mægtige Bygningskompleks, hvor Vognen havde Plads.

Faa Minutter efter var vi paa Vej mod „Calle del Alco- 
lå“, hvor Startsignalet for vort Vedkommende lød Kl. 6U7 
Aften. En kvart Time senere var Madrids brede Boulevar
ders Palmealléer lagt et godt Stykke bagud, og med Speede
ren „helt i Kælderen“ gik det med en Fart af 85-90 km 
frem over Kastilliens Højslette mod Sjerra Guaderamas høje 
Pas med Udsigt til den i Solen gnistrende, evige Sne. Varmen 
er nu i Aftagen, og i Bilen føles den slet ikke, da den friske 
Vind, vi selv laver, vifter gennem de halvt aabnede Vinduer. 
Knap har vi forladt Storbyen, før Landskabet fuldstændig 
har skiftet Udseende. Træerne bliver mindre og fattigere paa 
Arter. Spredte Grupper af Korkege og forblæst Olivenkrat 
er næsten alt — ja, langs med Vejene staar endnu ret regel
mæssigt de større og meget smukke „acacia“, der synes at 
trodse Tørke og Solbrand næsten lige saa godt som de me
get spredte tornede Kaktus, der efterhaanden, som vi farer 
fremad, næsten er den eneste Plante, der hæver sig væsent
lig over Jordfladen.
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Spredte mellem Højslettens mange og store Sten ses mæg
tige Faare- og Gedeflokke, der er ivrigt beskæftiget med at 
finde lidt spiseligt af de fattige Mos-, Lav- og Lyngvækster, 
der findes. Vagtsomme Hunde holder Flokkene samlede, 
medens en sortsmusket Spanierhyrde gør sig Livet saa be
hageligt som muligt. Han har lagt sig paa Ryggen paa en 
vældig, flad Sten — og snorksover. Ansigtet er udækket; 
Næsen peger lige mod den dalende Sol; over Maven har 
han slængt den bredskyggede Hat, der bevæger sig op og 
ned i Takt med Aandedrættet. Et Par lasede Benklæder og 
iturevne Sandaler fuldstændiggør Paaklædningen. I Forbi
farten sender vi ham et skingrende Hallo gennem de aabne 
Vinduer, men han ænser det ikke.

Et enligt Hus - lille og tarveligt — toner frem ved Vejen 
midt i en „Stenørken“, og uvilkaarlig spørger man sig selv: 
Hvem bor dog her? Straks efter kommer som af sig selv 
Svaret; thi bag en Bjergkam høres et skarpt „Pift“ og frem 
suser med ret stærk Fart et saa moderne Fænomen som et 
Motortog — endnu et Par „Pift“ — langsommere Fart — 
og Toget holder ved Stationen midt i „Ørkenen“. Endnu et 
Par Spørgsmaal trænger sig frem : Mon en saadan Bane kan 
svare sig? Maaske forstaar Primo de Rivera at køre billigere 
end Stensballe?

Solen nærmer sig Portugals øde Højder og forsvinder 
kort efter bag dem. I Løbet af en halv Time bliver Dag til 
Nat. Guaderamas Sne ses endnu gennem Tusmørket; vi er 
kommet den adskilligt nærmere i de forløbne Timer, og snart 
er vi mellem Kædens mægtige Klippeblokke. Hist og her 
skimtes Lys fra en omtrent lodret Klippevæg. Det ser ud 
som lange, tynde, lodrette Streger i Luften. Det kommer 
fra de Huse, der er sprængt ind i Klippesiden, og som hver
ken har Tag, Skorsten eller Vinduer; men kun et Hul, der 
agerer baade Døre og Vinduer, og som delvis er dækket af 
nedhængende Hampereb, der om Dagen holder Solens varme 
Lysbundter ude. Om Natten dækkes Indgangen med Skod
der, der er malet i Klippens graagrønne Farve.

Det er umuligt at køre stærkt, da Landevejen foretager de mær
keligste Bugtninger udenom eller mellem Guaderamas mæg
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tige Stenkolosser. Snart kører vi langs en Afgrund, som vi 
i Mørket kun dunkelt skimter — snart langs en Klippeside, 
hvis mægtige Dimensioner tegner mærkelige Silhouetter mod 
Himlen. Dækkenes Raslen mod Vejens Sten og Motorens 
enstonende Brummen bliver efterhaanden den eneste Lyd, 
der høres. Vejene har intet Liv og Bjergene ingen Lyde, 
der naar ens Øre. Da pludselig i en Bjergslugt gungrer det 
hult under os. Uvilkaarlig søger Øjet mod Vinduet og 
opdager, at vi kører paa en mægtig høj, men smal Bro, der 
spænder over et næsten udtørret Flodleje — dybt nede spej
ler den mere end beskedne Vandstrøm sig mod Vesthimlens 
Gyldenskær. •— Bagfra høres nu en summende Lyd, og et 
Par Lyskegler, der peger i samme Retning, som vore egne, 
kommer os nærmere. Et Øjeblik efter bliver vi overhalet af 
en af de andre „Køreres“ mange Hestekræfter. Længe ser 
vi af og til hans Lysbundter kastet højt til Vejrs eller oplyse 
en Klippesides ujævne Flade, men tilsidst forsvinder den helt 
i Mørket mod Nord. Senere ved den spansk-franske Grænse 
faar vi at vide, at vedkommende endnu ikke er kommen. — 
Han er kørt vild i Pyrenæerne.

Stigning følger paa Stigning — Vejsving paa Vejsving — 
Temperaturen aftager kendelig, efterhaanden som vi stiger 
„over Havets Flade“. Sneen tegner sig som vældige lysende 
Flader mod den azurblaa Himmel; men omsider er Stig
ningen ovre — Passets højeste Punkt er naaet, og det gaar 
atter nedad over Højsletten mod Ebros fagre Dale. Enkelte 
Steder skimtes utydeligt et Stykke af en Vinmark, men det 
er kun, hvor Vandingskanaler fører Vandet fra Bjergene ud 
over Sletten. I Kanten af Vinmarken toner en spansk Landsby 
frem. Husenes snavsetgraa Murmasser ligger saa tæt sam
men, at det mange Steder er umuligt for en Mand at trænge 
imellem. Skoddernes stærke Farve lyser i Sydens Nat, og 
Vejen snor sig i mærkelige Vridninger mellem de meget 
uregelmæssigt liggende Husfasader. Midt i Murmassen ud
vider Vejen sig pludselig og bliver til en aaben Plads, hvor 
en Kildes friske Vand fra en kunstig formet Rørmunding 
sprudler ned i et aabent Vandbassin, der er den hele Bys 
Brønd. Her vandes Muldyr og Æsler før og efter Dagens 
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Arbejde; her henter mørkøjede, spanske Døtre Vand til Dagens 
Forbrug i Huset; og her ligger mørke, uldhaarede, halvnøgne 
Børn Dagen lang, mens Solen gaar over Højsletten fra Øst 
til Vest; men nu er den borte, og Billedet har skiftet Ud
seende. Trods det, at Mørket forlængst har holdt sit Indtog, 
er her endnu Liv. Paa Vandbassinets Rand sidder under en 
søvnig Lygte en spillevende Ungersvend, der under livlige 
Fagter og med megen Iver lader Toner fra Banjo og Stem- 
mebaand fylde Pladsen. Hen over det gule Grus tripper i 
Takt Landsbyens Ungdom: syngende, raabende, leende og 
støjende, medens uldhaarede Knægte er interesserede Til
skuere. — Da kommer vi som en Bombe farende midt ind 
i hele Klyngen. Føreren af Vognen stopper ud for en lang
benet, sorthaaret „Uldtot“, rækker ham en Spand ud gennem 
Vogndøren og raaber Ordet „agua“ (det spanske Ord for 
Vand) ind i hans Øre. Han griber forvirret Spanden og 
styrter hen mod Bassinet, hvor alt Liv pludselig stopper op. 
Alle stirrer mod den fremmede Bil — nogle med gnistrende 
Blikke — flere lasede, dolkebevæbnede Fyre samles i Klynge, 
samtaler ivrigt og sender os af og til et „venligt“ Øjekast. 
— Hvor blev dog den Fyr af med Vandet? Et Øjeblik tæn
ker vi paa at rulle videre uden Vand og Vandspand; men 
da kommer „Kløren“ springende med saa meget Vand, at 
det driver over alle Bredder. Hele Ansigtet er et eneste 
stort Smil, og mindre bliver Smilet ikke, da han pludselig 
bliver en Pesetos rigere; men i samme Nu er Bilen omrin
get af en tiggende og pludrende Skare, der beredvillig vilde 
hente os alt mellem Himmel ogjord; men „Rokken“ sæt
tes i Gear — et Boschhorns dybe Tone gør nogenlunde 
ryddelig foran Køleren, og fremad gaar det atter mellem 
skæve, grimme Landsbyhuse ud i Mørket mod Nord.

Stadig fremad og nedad — det er, som Mørket bliver 
tættere, jo mere vi nærmer os Dalen. Lysende Insekter fa
rer imod os i rasende Fart og efterhaanden i større Mængde, 
det ser ud som Masser af Stjerneskud, der pludselig kom
mer til Syne, farer frem gennem Mørket og forsvinder i vore 
kraftige Lyskegler.

I en øde Egn ligger et Hus ensomt, men oplyst. Idet 
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vi farer forbi, opdager vi i Døren to Landevejsgendarmer, 
der danner glimrende Silhouetter med Stuens Lys som Bag
grund. Uniformen, — som vi kender den fra de foregaaende 
Dage — er pragtfuld. Trekantet, skyggefuld Hat grøn 
Frakke med blanke Knapper — korte stramme Knæbukser, 
der ender i et Par lange Støvler — og bevæbnet til Tæn
derne — Revolver, Riffel med tilhørende Patronbælte samt 
et kort Sværd fuldstændiggør Paaklædningen. De foregaa
ende Dage havde det været morsomt at træffe en eller flere 
af disse ret talrige Patrouiller, der altid havde god Tid, og 
altid var saare elskværdige og villige til at yde alle de Op
lysninger, vi ved Tegn og „Fingersprog“ kunde faa fat i. 
Men i Nat ledtes Tanken uvilkaarlig hen paa de Røvere og 
Stimænd, som samme elskværdige Politi gik der for at værne 
os imod. Uha — og Pyrenæernes skovklædte Bjergkløfter laa 
forude. — Vi kunde imidlertid i den Henseende have været 
helt trygge, da ikke en „Kat“ krummede et Haar paa vore 
Hoveder.

Stadig fremad. — Ebrodalens Vinmarker breder sig nu 
til begge Sider, saa langt Øjet i den dunkle Nat rækker. 
Byerne bliver større og flere. Meranda del Ebro's mægtige 
Klostermure spejler sig i Ebro’s mudrede Vande og ser i 
Halvmørket ud som en mægtig Samling Murrester efter en 
kolossal Ildebrand. Vejene bliver flere, bedre og mere lige, 
men vanskeligere bliver det ogsaa at finde den rette; men 
Folk er stadig paa Benene og giver gerne gode Raad, selv 
om Midnatstimen forlængst er rundet ud.

Ebroslettens 80—100 km tages paa en stor Time, og snart 
tegner mørke „Skymasser“ Omrids paa Himlen. Vejens 
Stigning forkynder, at Pyrenæerne er nær, og snart fortæller 
talrige Vejkurver, at Stigningen tager til. Kort efter ses det, 
at „Skyerne“ er Kædens forrevne Tinder, hvor Øjet i Halv
mørket ingen Top finder, og hvor Vinden suser hult gennem 
Fyrretræernes Kroner. Vejen langs Klippesiderne bliver nu 
meget ensom — Skov og atter Skov — hist og her en en
kelt fattig Landsby. Et Vandfalds monotone Brusen høres i 
det fjerne — et Tog dundrer gennem en Tunnel og over en 
Bro, der fører over Kløften for at forsvinde i en ny Spræng- 

63



ning gennem Bjerget, hvor til sidst Lyden taber sig dybt, 
dybt inde. En Lammegribs hæse Skrig lyder over vore 
Hoveder — maaske har den sporet Bytte i vor Lyskegle, 
men var trods sin Hastighed for sen i Vendingen.

Vindens Sus i Fyrreskoven og Motorens ensformige 
Brummen er Musikken til vor tarvelige Midnatsfrokost. — 
Dansk Rugbrød, Smør og Konserves smager slet ikke saa 
ilde, naar man er tilpas sulten, selv om Brødet er tørt, og 
Smørret har været omtrent smeltet, men det lummervarme 
Citronvand fra Tuborg bliver kasseret til Fordel for spansk 
„agua“ fra et Kildevæld.

Timerne skrider — vanskeligere og vanskeligere bliver 
det efterhaanden at finde Vej i de vildsomme Bjerge. Kortet 
bliver studeret atter og atter, og der tages Mærke af alt, hvad 
vi farer forbi. Da pludselig, som Dagen gryr, ses Biskaya- 
havets store smilende Flade dybt under os. Vejen drejer 
mod højre langs Kysten. Højt oppe paa Klippesiden er 
Vejen sprængt ind i den mange Steder lodrette Fjældvæg. 
Ud og ned gaar det med kun en Stensætning af V2 Meters 
Højde til Værn mod Bølgerne dybt under os. Et Sted rager 
Klippen langt frem, og Vejen gaar da tværs igennem. Da 
vi atter skimter den gryende Dag, straaler Masser af Lys os 
i Møde. Det er Badestedet San Sebastian, der endnu har 
Nattens Fakler tændt. Fra Toppen af et mægtigt Forbjerg, 
som Pyrenæerne skyder ud i Havet, sender et Fyrtaarn sine 
sidste Lysbundter — svagere og svagere ser de ud, eftersom 
Dagslyset vokser, og tilsidst slukkes de. Frem af den sti
gende Dag vokser Byens flotte Huse og elegante Villaer og 
Haver med sydlandske Træer; og langs Kysten ligger store, 
højmoderne Badehoteller, hvis Gæster fra alle Lande endnu 
hviler i Morfeus Arme.

Efter en halv Times Kørsel langs Stranden i et vid
underligt Landskab, hvor Klipperne stadig skifter Udseende, 
hvor Tinder og Klippesider efterhaanden forgyldes af den 
opgaaende Sols første Straaler, naar vi Kl. 452 Morgen den 
spansk-franske Grænse ved Irun. Somen Pil skyder vi over 
Frankrigs Sletter, og 14 Timer efter er vi i Paris.

Dømmestrup. £. S o e.

64



be fmaa bøDØumine ^5ørn.

PAA Grund af særlige Omstændigheder fik vi sidste Aar 
en Klasse smaa døvstumme Børn direkte fra Hjemmene 

i Stedet for som ellers fra Forskolen, som nu er i Køben
havn. Her var altsaa en Klasse, hvor Læreren maatte be
gynde paa bar Bund, ja, endda begynde med at lede efter 
Bunden. Disse smaa 7—8 Aars Børn var revet ud af Hjem
mets Rammer for at sættes ind i en stor Skoles regelbundne 
Liv. Ude af Stand til at meddele sig til Omverdenen, uden 
Forstaaelse af, at dette var til deres eget Bedste, stod disse 
smaa Væsener alene tilbage. Far og Mor var rejst hjem; 
deres Liv og Skolegang blandt fremmede var begyndt.

Denne Klasse blev en Forsøgsklasse for „den belgiske 
Metode“. Alt er gaaet som en stor Leg og Børnenes Ar
bejde har været præget af Glæde og Iver. Paa Væggene 
hænger Billeder af Far, Mor, Søskende, Huset hjemme, og 
andet, der har nær Tilknytning til Barnet. Til hvert Billede 
er der fæstet en Seddel, hvor der f. Eks. staar: „Det er Or
las Far og Mor,“ „Det er Ruths lille Søster“ o. s. v. Paa 
den Maade knyttes Barnets Hjemliv og Skoleliv sammen.

Læreren holder en Seddel op, hvorpaa der med store 
Bogstaver staar: „Orla“, samtidig med at Navnet bliver sagt 
med store og tydelige Mundbevægelser peges der paa Dren
gen. Skriftbilledet og Drengen associeres og indgaar i Bar
nets Forestillingskreds som Viden, saa naar de igen (efter 
flere Gentagelser) ser det skrevne Navn, peger de ivrigt paa 
Orla. Ordet skrives paa Tavlen og Børnene forsøger at ef- 
terskrive det i deres Kladdebøger. De lærer ikke de enkelte 
Bogstaver, men begynder straks med hele Ord og Sætninger. 
Alle Ting i Klassen bærer et „Visitkort“, og naar Læreren 
præsenterer Tingen for Barnet, faar det altsaa baade Lyd
billedet fra Lærerens Mund og Skriftbilledet fra „Visitkortet“. 
Længe varer det ikke, før de begynder at „pludre“ med, at 
efterligne Lærerens Mundbevægelser, at give Lyd fra sig. 
Overfor disse Lyde er Læreren paa Vagt, og ved den rette 
Vejledning dukker Ord og smaa Sætninger lidt efter lidt frem

65



af de mange uartikulerede Lyde. Kommer andre ind i Klas
sen og begynder at se paa de mange Billeder paa Væggene, 
varer det ikke længe, før Børnene kommer og peger paa alle 
de Billeder, der hører dem til. Hvor kan de smaa Barne- 
øjne straale og lyse af Lykke og Længsel, naar der peges 
paa Far og Mor, deres et og alt. Efter ganske kort Tid ken
der de alle Ting i Klassen, og naar Læreren holder Pap
stykket med Navnet op og siger Ordet, er alle lige ivrige 
og opsatte paa at faa Lov til at hente Tingen og vise den 
frem. Her er der altid Arbejdslyst, og i hver Time arbejdes 
der under Højtryk, for Børnenes Iver sætter uvilkaarligt 
Tempoet op.

Alle mulige Lege og Spil anvendes for at fæstne Ord
billederne. Børnene er særlig glade for at lege Billedlotteri. 
Hvert Barn faar et Kort, hvor der i hvert Felt er et Billede. 
Læreren „raaber“ op, idet han tager en lille Papbrik op, 
læser, hvad der staar paa den, og viser Børnene Ordet. Kor
tene studeres for at finde Billedet, der svarer til Ordet. Ef- 
terhaanden som Kortene bliver mere og mere fyldte, stiger 
Spændingen. Nogle staar op, de fleste ligger paa Knæ paa 
Bænkene, allesammen ivrige for at blive Nr. I. Langs Væg
gene er der hængt sorte Tavler, saadan at Børnene kan naa 
dem, og hvert Barn har sit eget Stykke til fri Raadighed. 
Her tegnes „vidunderlige“ Billeder af Far, Mor, Huse, Skibe 
o. a., og nedenunder efterlignes saa Navnet.

I saadanne Smaaklasser er der kun faa Fag som Dansk, 
Regning og Tegning, og ind i disse Fag flettes mange andre 
Ting.

Hver Dag skrives der paa Tavlen et Danskstykke om 
Ting i Klassen. Ord og smaa Sætninger er, hvad der naas 
i det første Aar. Grundprincippet i det hele er, at Tingene 
findes i Barnets nære Kreds og har dets Interesse.

1 Regning begyndes der med Fællesøvelser ved Hjælp 
af Fingrene, smaa Pinde (som Drengene selv har savet ud 
paa Sløjdsalen), Spil o. 1. Her som i Dansk gælder det, at 
Børnene foruden Skriftbilledet ogsaa skal se Lydbilledet.

Gennem de mange Lege, Spil, Billeder o. s. v. er den 
lille Barnefantasi blevet beriget, og det viser sig i Tegning, 
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hvor Børnene faar Lov at tegne og kolorere efter egen Smag. 
Paa den Maade fremkommer der mange pudsige Ting og af 
og til Ting, som viser en dyb og klar Forstaaelse. En lille 
Pige kom en Dag op til Lærerinden med sin Tegning. Hun 
havde tegnet et Kors og ved Hjælp af flere Streger tilkende
givet, at der hang nogen. Det skulde være Jesus. Hendes 
Ansigtsudtryk viste, at hun var bedrøvet, og for hende var 
Jesus og Korset et. Kunde hun (og vi andre med) blot be
vare dette hele Livet igennem.

Underligt er det at staa over for disse Børn og tænke 
paa, at de er kommet til Verden med deres Sansers fulde 
Brug, men har mistet Høresansen ved Sygdom, Ulykkestil
fælde o. 1., og nu sidder de her, som smaa umælende Væse
ner, hver for sig en lille Livstragedie. Saaledes blev en af 
Pigerne i 5—6 Aars Alderen syg, fik Hjernebetændelse og 
blev stokdøv. Nu kan hun huske, hvordan det var før, men 
ikke forstaa, at hun ikke mere kan komme i Forbindelse 
med Omverdenen. Det er derfor ikke mærkeligt, at saadanne 
„udelukkede“ Børn til Tider kan være vanskelige at omgaas. 
Hver for sig maa Læreren gøre dem til et Studie for rigtig 
at lære sine Elever at kende, først da faar baade Eleverne 
og Læreren de bedste Betingelser for at opnaa Resultater.

Hvis De ude i Livet træffer paa et døvstumt Menneske, 
gaa da ikke af Vejen for ham, men prøv at tale med ham, 
selv om Begyndelsen er svær. Paa den Maade kan De gøre 
et Menneske glad, og det vil vi vist allesammen gerne være 
med til. Jeg haaber, jeg med disse Linier har bidraget til at 
vække Deres Interesse for Døvstummesagen, for det har nem
lig Betydning for en Del af vore Elever, nemlig de tunghøre, 
som efter at have siddet til ingen Nytte i en hørende Skole i 
flere Aar, bliver sendt hertil, sløvede paa deres Aandsevner, 
fordi de har faaet Lov til at sidde. Træffer De paa den 
Slags Børn, gør da alt, hvad de kan for at faa dem sendt 
til en Skole, der har Forudsætning for at kunne give dem 
den rette Undervisning. Derved gør De baade Barnet og 
dets Forældre en uvurderlig Tjeneste.

Glædeligt Nytaar! Knudsen,
Nyborg.
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GODDAG, gamle ven. Morsomt at træffe dig lige her paa 
gaden. Har du hørt det sidste nye? — Nej, hvad er 

det? — Jo, jeg læser lige nu i „Hovedstaden“, at hr. Terpen 
er blevet landsforvist! — Naa, er han det. Ja, det har jo 
længe trukket op til det; men nu er det altsaa afgjort. — 
Ja, og godt det. Han har hundset os alt for længe, den gamle 
skurk! — Ja, det nytter jo ikke at nægte, at han har regeret 
længe. — Ja, nu kommer der andre tider! nu vil enhver 
kunne komme til at udvikle sig frit og selvstændigt; nu bli
ver der plads for personligheden eller det individuelle! Jeg 
gad for resten nok vide, hvor han vil gøre af sig selv, det 
gamle, forbenede skarn? — Det forlyder, at han er tilbudt 
en direktørpost under det kinesiske undervisningsministerium. 
— Kin . .! Sagde du til Kina! Den gule fjerdedel, som nu 
vaagner af sin tusindaarsdvale, hvis antal af vævestole i de 
sidste femten aar er vokset med ca. hundrede procent, og 
ved hvilke børn i alderen fra otte til fjorten aar arbejder i 
indtil femten timer i døgnet, og som netop nu vil til at være 
herre i sit eget hus! umuligt! — Jo, man mener endogsaa, 
at han vil rejse over Berlin for at gøre følgeskab med en 
del officerer af den gamle tyske arme, som ligeledes skal 
være tilbudt høje stillinger i Kina for at hjælpe med reorgani
sationen af den kinesiske nationalhær. — Men hvem mon 
nu bliver hans efterfølger i embedet? for nu gælder det da 
om at faa en, der dur noget. — Ja, arbejdet var jo vokset 
den gamle over hovedet. Han, som har været konstitueret 
under suspensionen, mens undersøgelsen stod paa,. har jo 
da ogsaa hele tiden haft en assistent. •—• Ja, den Hr. 0. .. 
Hvad er det nu han hedder? skal være et prægtigt, et yp
perligt menneske! — Og assistenten, som jeg kender per
sonlig, er ikke ringere. — Kan der være tale om, at de to 
herrer bliver fast ansatte? — Sikkert ikke; det med fast 
ansættelse gaar man mere og mere bort fra. Vore demo
kratiske ministre er jo ikke fast ansatte i den forstand og 
ligesaa de tre sønderjydske amtsskolekonsulenter, ja, selv 



smedene paa kertemindebanens værksted er det ikke mere. 
Nej, de herrer Øven og Trænen faar nøjes med konsti
tutionen og være glade til. —• Saa nu ringer juleklokkerne, 
og der kommer sporvognen; jeg faar nok tage den for at 
naa tids nok hjem. Det gælder dog stadig at være med 
tiden. — Ja, (dæmpet) og saa have aftalte penge parat ved 
udstigningen.

— Glædelig jul du. — Glædelig jul du.
B a 11 u m , J uleaftensdag 1928.

Brands diansen.

^anbrebøgerne.

Venner, Kammerater og Kolleger! Hold Vandrebøgerne 
paa Fødderne!r ijrands zrlansen.
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Præpciraubcr

HVEM husker ikke Gangen gennem Albanigade til Semi
nariet, da vi første Gang skulde samles til en Klasse.

Vi passerede den smukke Indkørsel og stod saa indenfor. 
Vi fandt hurtigt sammen i Smaaklynger, vi var forventnings
fulde og mange benauede ved det nye, vi skulde gaa ind til.

Alle kender den udsøgte Venlighed, hvormed III Klasse 
tager imod og den Handelsveltalenhed, der ved den Lejlighed 
udfoldes. Dog, en Ændring indtræder snart. Alt dette synes 
saa længe siden, og dog er det kun 4 Aar siden, vi var 
„de nye“.

I Virkeligheden er Præparanderne de interessanteste 
Mennesker blandt Seminariets Elever. De vil gerne lære af 
de andre; men de vil tillige med alle til Raadighed staaende 
Midler søge at hævde sig selv. Der dannes Foreninger med 
mærkelige Formaal og underlige Love. Jeg er saa lykkelig 
at eje nogle højst interessante Aktstykker fra den Gang, vi 
vilde gøre Verden om inden Paaske. Disse Begynderfæno
mener i en Klasse er af det gode, tror jeg, fordi de viser, 
at Præparanderne har valgt at gaa paa Seminariet for at ud
rette noget og for der at gøre et Indhug i Aandens Domæne.

Desværre er der ved at foregaa en Forandring i Præ- 
parandklassens Sammensætning. Vor Klasse og Klasserne 
nærmest forud for os og vel alle fortidige havde en alsidig Sam
mensætning. Der var adskillige, som havde uddannet sig til 
andet Arbejde før Seminarietiden, og det havde dannet mange 
til selvstændige Typer, som i mange Henseender opfattede 
deres Arbejde og Samfundets Ordning paa en maaske ensidig, 
men for Klassen berigende Maade. Vi stod maaske ikke paa 
Højde med de senere Klasser i Kundskaber i hvert Fald ikke 
de skolemæssige; men i Modenhed var vor og de foregaaende 
Klasser sikkert et Hestehoved foran.

Nu er det vel ikke saaledes, at der er et Vendepunkt 
med vor Klasse; men Rekrutterne kommer mere og mere 
lige fra Realskolen over i Seminariet, og det turde være en 
Tilbagegang. Det er interessantere at gaa i en Klasse med 
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meget forskelligt forud indstillede Kammerater end i en Klasse, 
hvor alle har faaet den samme Realskoleopdragelse. Ligesom 
det ogsaa maa være mere interessant omend maaske nok saa 
vanskeligt at undervise en alsidig sammensat Klasse.

Det er ikke min Mening med dette at ville sige noget 
ufordelagtigt om de nuværende Klasser paa Odense Semi
narium. De bliver sikkert lige saa alsidige ad Aare, kun 
mener jeg, de maa savne det berigende Moment, der ligger 
i, at en Klasse allerede paa Seminariet er sammensat af 
Mennesker med en højst forskellig Livsanskuelse.

Jeg vil slutte med en Hilsen til min Klasse og bringe den 
min Tak for, hvad jeg har lært ved at omgaas dens sær
prægede Mennesker i de Aar, vi var sammen paa O. S., 
dels som iltre reformrige Præparander og dels som nok saa 
rolige Seminarieelever.

Aalborg, December 1928. ^ielsen
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5)isfusfionßn i ^Paaffen.
Allerførst vil jeg takke Dr. Møller, fordi han rejste 

xv denne Diskussion. Jeg havde været bange for, at den 
skulde blive „død“; men jeg blev glædelig overrasket. Havde 
vi haft Tid, kunde vi have faaet endnu mere ud af den; jeg 
havde paa Fornemmelsen, at der sad adskillige, der gerne 
vilde have været med i Diskussionen.

Jeg forstaar godt, at Dr. Møller rejste Diskussionen; det 
er godt at faa lidt at vide om, hvordan ens Elever ser paa 
ens Fag og ens Maade at arbejde paa, særlig da, naar Ele
verne er voksne Mennesker. Muligvis kan en saadan Dis
kussion give et Fingerpeg, blive en af de smaa Pile, der kan 
vise frem til en anden og bedre Fremgangsmaade eller be
styrke en i, at man er paa den rette Vej. Jeg tror, at det 
for Dr. Møllers Vedkommende blev det sidste, der blev Re
sultatet af Diskussionen.

Diskussionen var jo først og fremmest for de yngre Aar- 
gange, der havde haft Dr. Møller til Lærer, men ogsaa for 
os ældre havde den Betydning; bl. a. kunde vi forstaa, at 
det, der skulde læres i Faget, ikke tyngede i nær saa høj 
Grad som i min Tid, hvor Stofmængden og selve Indterp- 
ningen tog saa megen Tid, at der kun blev meget lidt tilovers 
til Indlevbn og Samtale om Indholdet. Derfor var Fortolk
ningen for mig den eneste Side af Faget, jeg brød mig om, 
for der maatte vi da tænke over Indholdet og fordybe os i 
Stoffet — ikke bare lære det. Og det har vist været helt 
underligt for de ældre at læse Dr. Møllers Ord om Dog
matik, at han regner den Del af Faget for den interessan
teste og den, der giver mest Personlighedsvækst til Eleverne 
— man kan sidde og blive helt misundelig paa de yngre 
Aargange.

I Almindelighed ser jeg meget skeptisk paa Diskussioner, 
som oftest fører de kun til et negativt Resultat. Man frem
sætter sine Meninger, skændes bravt, den ene efter den anden 
føler sig stødt af Udtalelserne, og naar man er færdig, er 
man klar over, at det klogeste var at holde sin Mund. Vor 



Diskussion gik jo meget stille af, og det var vist kun mig, 
der var uheldig. Af en Udtalelse, jeg fik ved Kaffebordet, 
blev jeg hurtig klar over, at jeg havde været uheldig, og det 
er derfor, at jeg har grebet Pennen for at forsvare mig lidt, 
da det jo er muligt, at mange andre kunde have samme Op
fattelse som Vedkommende.

Det var, inden jeg rejste til Festen, min Hensigt at tage 
Del i Diskussionen, og jeg havde en hel Del paa Samvittig
heden; saa vilde Skæbnen imidlertid, at jeg blev stokhæs, 
og heri burde jeg selvfølgelig have set en Himlens Tilskik
kelse, tydelig og klar: Hold din Mund, gamle Dreng! Jeg 
skylder ogsaa Sandheden at oplyse, at jeg i nogen Tid holdt 
mig i Skindet; men til sidst prikkede det saadan i mig (det 
var selvfølgelig ikke Himlens Tilskikkelse), at jeg maatte 
op og velsigne Forsamlingen med et hvæsende og i Formen 
temmelig skarpt Indlæg, der blev alt for kort og kun sagde 
en Del af det, jeg gerne vilde have sagt, hvis jeg havde haft 
Raadighed over min Stemme. Hensigten var først og frem
mest at kalde de ældre Aargange frem; de maatte jo gerne 
protestere imod, hvad jeg sagde. Naa, Tiden var fremskreden; 
Dr. Møller skulde afslutte, og jeg fik intet ud af min Hen
sigt. Jeg var kort og godt — uheldig.

Men senere — ved Kaffebordet — blev jeg klar over, at 
jeg havde været meget uheldig, for da var der en Dame fra 
de ældre Aargange, der havde faaet det ud af mit Indlæg, 
at jeg havde angrebet min Religionslærer personligt. Hun 
mente, jeg saa fejl paa ham og begyndte at fremhæve hans 
gode Egenskaber. Jeg tilstaar, at jeg blev lidt ilde tilmode, 
for tænk, om nu alle de andre havde faaet den samme Op
fattelse. Men snart trøstede jeg mig ved Tanken om de utal
lige Gange, det er gaaet mig paa akkurat samme Maade, og 
jeg maatte atter slaa fast for mig selv: Du er og bliver et 
Fæ til at udtrykke dig. Ja, men kære Venner! En Mand, 
der er fuldstændig klar over en saadan væsentlig Ting, skal 
man ikke gøre til Formand for en Forening. En Formand 
skal være et Individ, der forstaar at veje sine Ord paa Guld
vægt og nøje beregne deres Virkning; han maa være vel
proportioneret og velafbalanceret, aandeligt som legemligt — 
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husk nu det, til vi ses næste Gang! — Og saa til Sagen! 
Hvad ønskede jeg at sige? For det første, at Stofmæng
den kan virke ødelæggende og kvælende, for det 
andet, at Metoden, Maaden, hvorpaa Faget gribes an, be
tyder meget, og for det tredie, at man skal passe paa Lære
bøgerne. Vi maa huske, at naar Talen er om Religion, saa 
staar vi overfor et Aands fa g af en særlig Art, og det 
er et stort Ansvar, en Seminarielærer paatager sig i dette 
Fag. Han harmed Ungdom at gøre; den forstaar godt, at 
der er noget, der skal læres, det behøver vi ikke at diskutere; 
men Ungdommen er som den unge Hest: pisker man den, 
slaar den bagud, og jeg priser den Ungdom, der slaar bagud, 
naar man pisker den med aandsløst Terperi; altsaa saa store 
Stofmængder, at de staar for en som noget, der ikke er 
til at komme over og o p over, og blandt Stoffet en Del, 
man ikke har Gnist af Respekt eller Ærbødighed for, en Del, 
som staar for en som aandsløst, nytteløst og uinteressant. 
Det er meget farligt at byde Ungdom den Slags; den sanser 
det skarpt, og skal den lære det, ja, saa lærer den det (maa- 
ske!), og forvandler det Stof og mere, der ikke skulde be
handles saaledes, til Objekt for Viddet; der har Ungdom dog 
altid en Ventil, naar vi ældre vil kvæle den. Og husk saa 
paa, at for en Radiot er Radio uhyre interessant, for en Litte
raturlærer er Litteratur det allervigtigste af alt, for en Natur
historielærer er Vaarfluelarver noget af det mærkeligste paa 
denne Jord, for en Religionslærer er (eller skal vi sige var) 
Juda og Israels Konger noget saa værdifuldt (selv Dr. Møller 
kæler jo endnu lidt for Juda Konger af Hensyn til Profeterne, 
fordi de var Politikere). Jeg ønsker at sige meget indtræn
gende: Der er ikke det til paa denne Jord, 
der ikke kan være interessant, for den ene eller den anden 
under den og den Omstændighed, men derfor er det jo ikke 
givet, at man skal plage Ungdommen med det alt sammen, 
ej heller er det givet, at enhver Lærer evner at gøre det 
Stof virkelig værdifuldt for Ungdommen, og mærker man 
stadig Opposition mod et bestemt Stof, mon man saa ikke 
med nogen Ret har Lov at tænke paa det gamle Ord om

* spilde Guds Ord paa Ballelavs.



Og saa er der jo ogsaa en vældig Forskel paa at nøjes 
med at orientere Eleverne gennem et Stof og saa at 
forlange,, at de skal lære det.

Er det muligt, at det er værdifuldt at sidde paa sit 
Kammer og indterpe Pindehugningen af den vældige Guds 
Egenskaber, og læse til sidst, at forøvrigt kan den menne
skelige Fornuft ikke gennemtrænge disse Ting? Er det mu
ligt? Jeg spørger? Hvorfor ikke skrive i Lærebogen den 
sidste fornuftige Sætning først og nøjes med den og slette 
Resten? Eller hvad siger man om at modtage Naaden med 
„fortyndet“ Indhold? Er det ikke muligt, at en saa- 
dan Lærebog kan forarge og saare noget i et Menneskes 
Inderste? Her kan jeg personligt svare afgjort: jo. Jeg kunde 
ikke fordrage vor Lærebog i Dogmatik; jeg købte den aldrig, 
og mine Kammerater kan maaske huske, at det aldrig lyk
kedes at faa mig „hørt“ i Dogmatik før til Eksamen; selv
følgelig ødelagde jeg mit Ugn- paa Dogmatikken, medens jeg, 
hvis jeg var kommet op i Fortolkning, nok skulde have kla
ret den. Moral: Straffen rammer altid den formastelige!

Lad nu være med at beskylde mig for, at jeg i sin Tid 
saa mig gal paa min Lærer i Religion og nu har villet be
nytte en Diskussion til et tarveligt Angreb paa ham (saadan 
sagde vedkommende Dame nu heller ikke). Vi kom vældig 
godt ud af det sammen, og vi skændtes kun sagligt. Han 
var meget populær iblandt os; det fornøjeligste, vittigste, 
melankolske Menneske, jeg har kendt. Skulde jeg endelig 
bebrejde ham noget, saa maa det blive det, at han var for 
samvittighedsfuld, for flittig.

Men man skal nu, naar man er ung, og Stoffet faar Tan
kerne sat i Gang, have Lov til engang imellem at faa Ud
løsning gennem Samtale, saadanne Timer er ikke spildte; 
det er dem, man senere mindes med Glæde.

Derfor advarer jeg mod „Stofkværkeriet“. O, Seminarie
lærer! Tænk paa, at der blandt dine Elever er nogle, der 
slider af karsken Bælg for at faa alle — alle — dine (eller 
andres) Visdomsord med - intet maa gaa til Spilde. Tænk 
paa dem, de Stakler! Vi Mandfolk hytter os nok.

Johs. (Rosenlund.
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„Windeballe Hk mgj-“. 
Praktikeksamen 1928.

Fru Møller slikker Solskin.

„jQirfe 05
I EG henleder Medlemmernes Opmærksomhed paa det af 
I Dr. Niels Møller i Forening med Pastor H. Wellejus ud

givne Tidsskrift „Kirke og Folk“. Jeg ved, at mange gamle 
Elever er meget glade for den Hilsen, de hvert Aar mod
tager fra Dr. Møller igennem hans Artikel i Aarsskriftet her. 
Men i det nævnte Tidsskrift er der Lejlighed til endnu oftere 
at møde Dr. Møllers klare, selvstændige og livfuldt fremsatte 
Tanker og Meninger. Desuden har Tidsskriftet bragt en lang 
Række fortrinlige Bidrag fra udmærkede Medarbejdere, saa 
at det maa siges at have udfyldt sin Plads blandt de kirke
lige Tidsskrifter paa den smukkeste Maade.

Jeg opfordrer gamle Elever til at tegne Abonnement. Prisen 
er 6 Kr. pr. Halvaar. Der udkommer et Hæfte hver Maaned
undtagen Februar og August. Alfred Sdansen.
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(Seminariet i bet forløbne Äar.

Det forløbne Aar bragte os her paa Seminariet en ikke 
ringe Spænding, idet Undervisningsministeren forelagde 

og fik vedtaget en Lov om Statstilskud til de private Semi
narier. Selv om Loven ikke kunde bringe Privatseminarierne 
nogen økonomisk Fordel, blev den alligevel hilst med Til
fredshed, idet den ophævede den hidtilværende Utryghed, 
som skyldtes, at Privatseminarierne hidtil havde faaet deres 
Statstilskud fastsat paa de aarlige Finanslove, og at deres 
Eksistens saaledes kunde blive stærkt truet af en Undervis
ningsminister, der ikke var dem venlig stemt.

Den sørgelige Arbejdsløshed, der hærger blandt de unge 
Lærere, har jo medført en Bestemmelse om, at Klasserne 
ikke maa tælle mere end 28 Elever, men indenfor den saa
ledes givne Ramme er der ogsaa i vore Klasser for Tiden 
helt fuldt, og ogsaa Forberedelsesklassen er fuldt optaget. - 
Forskoleseminariet, der jo altid har haft et normeret Elevtal 
af 27, er ligeledes helt fyldt, og der er mange indmeldt til 
den ny Forberedelsesklasse, der skal begynde til Maj 1929. 
Vi har saaledes en stor Elevskare at arbejde med, og det 
forekommer os, at der er baade glædelig Arbejdslyst og god 
Vilje blandt Eleverne.

Ved sidste Dimission i Juni 1928 dimitteredes fra Semi
nariet 22 mandlige og 14 kvindelige Elever. 2 fik Udmær
kelse. Ogsaa fra Forskoleseminariet dimitteredes et Hold. 
Af de 27 Dimittender opnaaede ikke mindre end 4 Karak
teren: Udmærket godt skikket, og alle de øvrige fik: Meget 
godt skikket.

Aarets Begivenheder har ellers været de sædvanlige. — 
Udflugten drøftedes paa den første Sammenkomst efter Som
merferien. Her skete dog det usædvanlige, at ældste Klasses 
Forslag til Tur blev nedstemt til Fordel for 2. Klasses, der 
lød paa, at Turen skulde gaa til Lohals med Damper fra 
Nyborg. Turen forløb iøvrigt udmærket, begunstiget af det 
herligste Sommervejr, og Overfarten, der ellers imødesaas 
med nogen Ængstelse, blev en smuk Oplevelse.
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„En Børsbaron“ 1928.

Ved de følgende Lørdagssammenkomster har der været 
Foredrag af Pastor Wellejus, Korup. Endvidere har Bog
handler Niels Petersen, der ved Sammenkomsten i Paasken 
læste saa udmærket for os, i Efteraaret gæstet Seminariet og 
læst Johs. V. Jensens Himmerlandshistorie: Wombwell. — 
I December kom som sædvanlig Svend Aggerholm, den ud
mærkede Dickens-Oplæser, og gav os nogle Afsnit af „David 
Copperfield“. Som det nu er bleven Tradition, formaaede 
ældste Klasses Damer Hr. Aggerholm til at give et lille Ekstra
nummer ovre i Gymnastiksalen. — Vi fik H. C. Andersens 
„Marionetspilleren“ og til Slut den muntre „Min Amanda var 
fra Kerteminde“.

Ved Efteraarsfesten opførte 3. Klasses Elever Folkekome
dien „En Børsbaron“. Der var stuvende fuldt Hus og stærkt 
Bifald.

Der eksisterer paa Seminariet baade en „Damernes Mor
gengymnastikforening“ og en „Herrernes Morgengymnastik
forening“; begge arbejder med stor Tilslutning i Tiden fra 
Sommerferie til Jul med Gymnastik fra 7—8 to Gange om 
Ugen. Lidt før J ul afholdt de i Fællesskab en meget vel
lykket Opvisning, der afsluttedes med nogle fornøjelige Folke
danse. --

Til Julefesten, der afholdtes Lørdag den 22. December,
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Sidste Akt af „En Børsbaron“.

var der kommen endog usædvanlig mange gamle Elever til 
Stede. — Festen indlededes som sædvanligt med „Kimer, 1 
Klokker“, og det vældige Kor gav denne og de følgende
Sange en pragtfuld Udførelse. Stor 
Lykke gjorde Forskoleseminariets 3- 
stemmige Kor, særlig den fornøjelige 
„Killingedans“ morede Tilhørerne. — 
Saa dansedes der til Kl. 11, hvorefter 
Fru Møller samlede Elever og Gæ
ster til et festligt Kaffebord. Taler 
og Sange vekslede. Elevforeningens 
Næstformand, Frk. Magdalene Jørgen
sen, talte paa gamle Elevers Vegne, 
og Frk. Maren Sandager mindedes 
i en lille Tale Hr. Busk og bad For
stander Møller overbringe ham en 
hjertelig Hilsen.

Saa dansedes der igen, til Klok
ken blev 3.

Godt Nytaar! Venlig Hilsen!

Kongen, Dronningen og 
den skønne Prinsesse i 
„Den tapre Skræder“, 

Fasteiavn 1928.

Alfred SHansen.
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Fra Forskoleseminariets Fastelavnsspøg 1928. 
„Jorden rundt i 10 Minutter“.

3. Klasses Fastelavnsspøg 1928. „Den tapre Skræder“.
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^UlßbbefeifE fra ^asfrrrrcn.

VED sidste Generalforsamling vedtoges det, at Foreningen 
skulde gaa over til en ny Form for Kontingentbetaling, 

og jeg beder Medlemmerne være mig behjælpelig, saa at denne 
Form kan vise sig at være en Forbedring.

Den gaar ud paa, at hvert Medlem for Fremtiden selv 
afgør, hvilket Beløb han eller hun ønsker at tilstille Forenin
gen som Kontingent; dog skal Kontingentet mindst udgøre 
2 Kr. Nydimitterede, der altsaa for første Gang betaler Kon
tingent, skal dog kun yde 1 Kr. aarlig. Tanken, der var for
bunden med denne Ændring, var, at Foreningen skulde kunne 
faa lidt større Midler at arbejde med, saa at den i højere 
Grad kunde optage et Arbejde for at yde nogen Understøttelse 
til trængende Seminarieelever.

Det bliver derfor ikke muligt som hidtil at udsende Op
krævninger, men her i Aarsskriftet vil De finde indlagt en 
Giroblanket, der altsaa kan udfyldes med et Beløb paa 2 Kr. 
eller derover efter Behag, nydimitterede dog kun 1 Kr.

For at kunne faa Kontingentbetalingen tilendebragt i rime
lig Tid, maa jeg fastsætte en Frist for Indsendelse af Giro
blanketten paa 1 Maaned. Efter den Tid (ca^^ Marts) maa 
jeg da udsende Opkrævning paa 2 Kr. J- Porto til dem, der 
ikke har indsendt Kontingent.

Jeg beder Medlemmerne meget om at benytte Giroblan
ketten og helst, nu, mens De husker det, derved sparer 
De Porto og jeg unyttigt Arbejde.0,0 7 & i Vt//rea Stansen.
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REGNSKAB
FOR 

ODENSE SEMINARIUMS ELEVFORENING 
FOR AARET 1928

INDTÆGT
Beholdning fra 1927.......................................................................... Kr. 608,96
515 Medlemsbidrag fra 1928............................................................... „ 1030,00
8 Medlemsbidrag fra 1927 ................................................................. „ 16,00
Indvundne Renter............................................................................... „ 17,95

Ialt Indtægt Kr. 1672,91

UDGIFT
Trykning af Aarsskriftet...................................................................... Kr. 670,25
Fragt for Aarsskriftet........................................................................... „ 12,65
Portoudgifter m. v. ved Udsendelsen.............................................. „ 85,90

'2 Annoncer i „Folkeskolen“............................................................. „ 15,60
Udgifter ved Sammenkomsten i Paasken

Betalt paa „Fyns Forsamlingshus“ for de indbudtes
Kuverter og for det fælles Kaffebord............................. „ 209,20

Betjening og Portnerfolk........................................................ „ 40,80
Dansemusik............................................................................... „ 36,00
Honorar for Oplæsning.......................................................... „ 60,00
Leje af Lokaler og Klaver.................................................... „ 55,00
Sange til Festen...................................................................... „ 39,00

Krans og Blomster............................................................................... „ 16,00
Bestyrelsens Rejseudgifter.................................................................. „ 20,00
Sekretærløn........................................................................................... „ 50,00

Ialt Udgift Kr. 1310,40

Indtægt................................................................................................. Kr. 1672,91
Udgift................................................................................................... „ 1310,40

Beholdning Kr. 362,51

Odense, den 1. Januar 1929.
Alfred Hansen.

Regnskabets Rigtighed attesteres. Udgiftsbilag og Kassebeholdning forevist.

Hj al lese, d. 3. Januar 1929. Odense, d. 4. Januar 1929.
A. Chr. Nielsen. Georg Knudsen.
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Medlemsliste.
Æ r e s m e d 1 e m:

Fhv. Forstander C. J. Busk, Hejring pr. Hobro.
Seminariet. Laura Andersen, Frue. Grunnet-Jensen, Frue. 

Ejler Møller, Forstander. Niels Møller, Dr. phil. Helene Hansen, 
Frk., Absalonsgade 8, Odense. Ellen Møller, f. Hansen, Langelinie 30, 
Odense. Olav Schrøder, Carstensgade, Tønder.

1898. Haller, Marie, Frk., Langelinie 14, Odense.
1901. Juul, H., Frue, f. Beyer, Odense. Kristensen, A., Frue, 

f. Rasmussen, Viby, Aarhus. Rasmussen, L. S„ Nr. Sundby.
1903. Nissen, V., Frk. Odense.
1904. Juhl Andersen, Nakke pr. Nykøbing Sj.
1906. Boe, L , kgl. Operasanger, Islands Brygge 18, København S. 

Jørgensen, M., Frk., St. Hans Landsogn, Odense (Næstformand). 
Jørgensen, R., Skærbæk. Nielsen, A. C., Dalum, Hjallese. Nielsen 
Mellerup, N., Hobro.

1907. Bless, Frk., Kerteminde. Hansen, .1., f. Haller, Frue, 
Brenderup. Hansen, M., Frk., St. Hans Landsogn, Odense. Jen
sen, L. F., Vejstrup, N. Broby. Mikkelsen, K., Frk., Bække.

1908. Boye-Albertsen, Bjernæs, Rødby. Andkjær-Jensen, J. N., 
N. Aaby. Drud, f. Møller, Frue, Sadolinsgade 53, Odense. Jensen, 
A. F., Melby, Jullerup. Johannesen, J., Frk., Hjallese. Røss-Pe- 
tersen, E., Frk., Ing. Boulevard 8, Aarhus. Simonsen, K., Frk., 
Bedsted.

1909. Dyre, V., Frue, f. Kelstrup, Korsør. Jørgensen, A. V., 
Smidstrup, Gilleleje. Kristensen, K., Frk., Forskoleseminariet, 
Vejle. Lehn, C. Jul, Skolebestyrer, St. Hans Plads, Odense. Peter
sen, H. H. Læssøegade 74, Odense. Poulsen, M., Frk., Odense. Ras
mussen, .1., Frk., Vordingborg.
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1910, Juni. Eriksen, S., Frk., Nørregade, Nyborg. Frandsen, 
AL. Frk., Perlegade 26, Sønderborg. Flinch, H. IL, Rønbjerg. Han
sen, Alfred, »Sonja«, Nyborg. Henriksen, O., Frk., Sorø. .lensby, 
A., Trige pr. Hinnerup. Johansen, A., Frk., Stormgade 6, Esbjerg, 
Jørgensen, T., Frue, f. Ataaløe, Nedergade 31, Odense. Madsen, AL, 
Frk., Merløse, Holbæk. Nissen, P., Fruens Bøge, Odense, (Besty
relsesmedlem). Rasmussen, F., Frk., Frederiksgade 1, Odense. Oster
gaard, C., Frue, f. Stubbe-Teglbjerg, Brabrand.

1910, April. Filstrup, AL, Frk., Blindeskolen, Refsnæs. Møller, 
S., Frk., Sjolte, Tappernøje. Pedersen, A„ Frue, Gjesten Central
skole. Rasmussen, M., Frk., Brendekilde, Holmstrup. Skaarup, 
A., Frk., »Tofthøj«, Gadbjerg. Weitzmann, A., Frk., Kongsted, 
Rønnede.

1911, Juni. Andersen, A. J , Niels Juelsvej 22, Svendborg. An
dersen, A., Frk., Harritslev, Bogense. Andersen, .1. Schmidt, Nr. 
Vallingerød pr. Tølløse. Detlefsen. K., Frue, f. Aagaard, Holstebro. 
Hansen, Alfred, Seminariet, Odense (Kasserer). Jonasen, S., Frk., 
Ove, Hobro. Olsen, H. AL, Vejlby, Riis Skov. Petersen, A., Frk., 
Læssøegade 74, Odense. Rosenlund, .1., Siriusvej, Fredensvang 
pr. Aarhus (Formand). Sondershausen, AL, Frk., N. Farimagsvej, 
Næstved.

1912. Baumgartz, Th., Frk., Aagade 5, Kolding. Christiansen, 
M. P., Køge. Hansen, E. C., Herrestedt pr. Ørbæk. Hansen, AL, 
Frue, Strandgaard, Saltofte, Assens. Hornbech, K., Frk., SI. Hans 
Landsogn, Odense. Hvenekilde, O., Seden. Jørgensen, M., Frk., 
Sorgenfrihus, Lyngby. Johansen, A., Frue, f. Lystrup, Veflinge 
Præstegaard, Veflinge. Krogen, L., Hørsholm. Larsen, N. C., Dal
gas Avenue 21, Aarhus. Pedersen, K. Langø, Kappel. Rasmussen, 
S., Vridsted, Skive. Slettebo, A., »Holstedhus«, Hillerød. Slettebo, 
Marie, Frue, f. Bo, Hillerød. Tarp, AL, Frk., Vesterbro 116, Odense.

1913, April. Andersen, A., Frk., Brangstrup, Ringe. Frost, A., 
Frk., Vamdrup. Hansen, C., Frk., Kongsted, Borup, Rønnede. Lyng
borg, E., Frk., Vindeballe, Ærøskøbing. Madsen, A., Frk., Geste
lev, Ringe. Tingberg, Johanne, Frk., Aars.

1913, Juni. Andersen, A J., Bodum pr. Aabenraa. Andersen, 
A. J., St. Hans Lds., Odense. Amdal, V. AL, Realskolebest., Dron
ninglund. Andersen, K., Frue, f. Nielsen, Fruens Bøge. Chri
stensen, M. J., N. Tornby, Hjørring. Eriksen, K., Frk., Stillebæk, 
Morud. Halvgaard, H., Sall pr. Sall. Husby, K., Frue, f. Jacobsen, 
Pontoppidansgade 10. Aarhus. Jørgensen, A. K., Holbæk. Krogs- 
gaard, AL, Frk., Ellum pr. Løgumkloster. Matthiesen, AL, Frk., 
Aliddelfart. Nielsen, H. P., Finsensallé 21, Odense. Stenstrøm, K. 
K. V., Fredsted pr. Viuf. Smith, J. Meyland, Frk., Bredstedgade 3, 
Odense. West, C., Hans Brogesgade 25, Aarhus.

1914, Juni. Bruun, E., Frk., Lyndby, Roskilde. Clemann, N., 
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Erne, f. Busk, [lejring, Hobro. Hansen, H., Bingstedgade, Holbæk. 
Hansen, Eva, Frue, f. Vind, Holbæk. Højrup-Jensen, L., Frue, 
Bredstedgade 3, Odense. Kjems, R., Frk., Middelfart. Lorentzen, 
L. H., Albanigade 12, Odense. Madsen, L. 1’., Bakkevej 7, Brønshøj. 
Mortensen, M., Nr. Lyndelse pr. Aarslev. Nielsen, Gregers, Vester
brogade 11, Aarhus. Jensen, Sigrid, f. Pedersen, Frue, Albanitorv 
2, Odense. Rasmussen, L. V., Hj'llested pr. Dalmose. Smith, H. 
1’., St. Hans Lds., Odense. Lomholdt-Thomsen, Eva Marna, Frue, 
f. Hansen, Bjerne Skole pr. Faaborg. Lomholdt-Thomsen, N., 
Bjerne pr. Faaborg. Wildt Andersen, K., Frue, f. Henssel, St. Hans 
Lds., Odense. Qvirinsen, K., Frk., Kalkbrænderivej 10, Assens.

1914, April. Baumgartz, C., Frk., Vormark Skole pr. Hessel
ager. Hansen, Martha, Enkefru, f. Hansted, Bredsten, Vejle. Lund, R., 
Frk., Vinten-Enner Skole pr. Horsens. Rasmussen, P., Frk., Borød pr. 
Sorø. Vestergaard, Dorthea, Frue, f. Thomsen, Nyord, Stege, Møen.

1915, Juni. Aagaard, .1., Frk., Kattrup pr. Hovedgaard. Aagaard, 
H., Præst, Sandø, Færøerne. Bjerring, P., Nakskov. Bjerring. A., 
Frue, f. Detlefsen, Nakskov. Christensen, Harry, Kordegn, Vinde
gade 43, Odense. Flemin, Karl, Sagfører, Overgade 1, Odense. 
Hooge, J., Frk., Broager. Junge, C. J., Odense. Kleberg, Johs., 
Kongensgade 130, Fredericia. Larsen, J. P„ Dræby. Nielsen, A., 
Frk,, Søndergade 49, Kerteminde. Prag, L, Frk., Rosenvængets 
Allé 5, København. Rindorff, C. J., O. Bagersgade 52, Odense. 
Skaarup, S., Frk., Grindsted. Stenderup, Th., Hillerslev pr. Højrup.

1916. Juni. Andersen, David, Clausens Allé 26, Fruens Bøge. 
Andersen, Otto, Skørpinge pr. Rødvig. Askholm, Emil, Kvinderup 
pr. Slangerup. Andersen, Emil, Ørsted pr. Havdrup. Boe, Lars, 
Dømmestrup pr. Fangel. Balsløv, Georg, Sadolinsgade 66, Odense. 
Blichfeldt, Marie, Frue, Taastrup Realskole. Christensen, K., Frk., 
Ingemannsvej 14, Slagelse. Eriksen, J. Hjerting. Fischer, M., Frk., 
Carlsminde, Lynæs. Hansen, A., Fangel. Jeppesen, Bjørn, Hjad- 
strup, Kappendrup. Madsen, O., Nyborg. Pedersen, A., Frue, f. 
Mommsen, Egens Skole, Rønde. Pallesen, Johanne, Frk., Tistrup. 
Pedersen, J. P., O. Bagersgade 12, Odense. Petersen, Poul, Lahns- 
gade 6, Odense. Liebetrau, Marg., Frue, f. Pedersen, Højdevangs 
Allé 25, København S. Walther, P„ Sadolinsgade, Odense. We
stergaard, Thyra, Frk., Otterup.

1916, April. Andersen, Sofie, Frue, f. Stilling, Ballerup. Eg
mose, Agnes, Frue, f. Jensen, Kærmindevej, Lyngby. Hansen, A., 
Frk., Hessum Skole pr. Otterup. Lohmann, E., Frk., Seminariet, 
Odense. Madsen, Valb., Frue, f. Johansen, Gjessing pr. Aiming. 
Lund, Frk., Staunstrup pr. Rønnede.

1917, Juni. Christensen, A. M., Levysgade, Horsens. Dams- 
gaard, Johs., Radby Skole pr. Nr. Søby. Englund, Einar, Rødby 
Havn. Eliasen, S., Frk., Friskolen, Odense. Forel, Anker, St. Hans 
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Lds., Odense. Hansen, E. Sylvest, Ollerup. Jensen, A. V., Nørre 
Esterbølle pr. Jullerup. Jørgensen, R. A., Løgeskov pr. Stenstrup. 
Nielsen, K., Frk., Danmarksgade 9, Odense. Paulsen, Ingeb., Frue, 
f. Nielsen, Ørkildsgade 3, Svendborg.

1917, Oktober. Holst, Ellen, Frue, f. Bjerregaard, Sønderskov 
pr. Fredericia. Christensen, I. Rønnow, Frk., Slotsbjergby pr. 
Slagelse. Christensen, M., Frue, f. Foliesen, Guldager pr. Simested. 
Damsholt, A., Frk., Rørvig. Fog-Christensen, M., Skæring pr. 
Hjortshøj. Byrjalsen, M., Frue, f. Hvenekilde, Galten. Jensen, K. 
K., Frk., Algade 22, Holbæk. Lauridsen, N., Frk., Føvling. Dams- 
gaard, E., Frue, f. Lomholt Nielsen, Radby pr. Nr. Søby. Nielsen, 
A., Frk., Nørreby, Bogense. Olsen, H. Frk., Stiftsbjergby pr. Mør- 
køv. Støckel I., Frk., Balle Forskole. Volsing, V., Frk., Nørre 
Alslev.

1918, Juni. Buhl, K., Frk., Hejis. Berntsen, P. F., Skejby pr. 
Fiskebæk. Christensen, C., Frk., Læssøegade 40, Odense. Frede
riksen, A. P., Ribe. Hansen, A., Frk., Gloslunde. Klausen, T., Frk., 
Nykøbing M. Krogh, J., Lillevorde pr. Gudumholm. Madsen, S. 
L., Højbovej 5, Lemvig. Nielsen, Aage, V. Sneslev, Fuglebjerg. 
Pedersen, D., Frk., Klosteret, Albanitorv, Odense. Rasmussen, J., 
Lindeise. Thorup, Erik, Helgavej, Odense.

1919, April. Christensen, Johanne, Frk., Hem. Christiansen, 
M., Frk., Gurreby, Søllested. Eriksen, M., Frk., Bovense pr. Ul
lerslev. Hansen, M., Frk., Nielstrup, Rønnede. Hangel, M., Frk., 
N. Aaby. Haugaard, H., Frk., »Elsa«, Eyvindsallé, Fruens Bøge. 
Juhl, K., Frk., Ubberud pr. Korup. Larsen, E., Frk., Vitten, Hin
nerup. Moritzen, L, Frk., Stenstrup Skole, Stenstrup St. Pedersen, 
S., Frk., Allesø pr. Odense. Ostergaard, K., Frk., Egernsund.

1919, Juni. Abben, Laura, Frue, f. Jørgensen, Vejgaard pr. 
Aalborg. Andersen, Vermund, Værnedamsvej 5, København F., 
Andersen, H. V., Husby, Eiby. Christiansen, C. Frk., Gormsgade 
4, Odense. Cohr-Nielsen, Vigga, Frk., Thorshavn, Færøerne. Dal- 
gaard, Johs. Pedersen, Vojens. Faaborg, Poul, Dr. Olgasvej 49, 
København F. Frandsen, F., Sdr. Næraa pr. Aarslev. Grytter, R. 
M., Joak. Larsensvej 8, København. Hansen, Anna, Frk.. Semina
riet, Odense. Schultz Christensen, Emilie, Frue, f. Hansen, Nykø
bing M. Hansen, Helga, Frk., Hollænderdybet 32, København C. 
Hansen, Knud, St. Hans Skole, Odense. Hansen, Marie, Frk., Sol- 
bjerggaard, Millinge St. Jensen, Agnes Ravn, Frk., Søsum pr. Vik- 
sø. Jensen, Einer, Thorsgade 21, Odense. Jensen, Svend, Otterup. 
Knudsen, G., Seminariet, Odense. Knudsen, Jenny, Frue, f. Flan
sen, Odense. Larsen, Anna, Frk., Odinsgade 46, Odense. Nielsen, 
Gerhard, St. Hans Lds.. Odense. Nielsen, Olga, Frk., Mariager. 
Nørskov, Ingeborg, Frk., Aarslev, Brabrand. Pedersen, Jenny, 
Vennersminde, Hjallese Mark pr. St. Clemens. Rasmussen, Anna, 
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Erk., Hjallese. Basmussen, Kamilla, Erk., Kastrupvej 9, København 
Bomose, A. E., Fredensborg. Kofoed, Cecilie, Frue, f. Westh, Boet, 
0stermarie, Bornholm.

1920, Juni. Andersen, Johs., Valdemarsgade 15, København V. 
Andersen, Kristine, Frk., Fjelstervang pr. Kibæk. Andreasson, 
Karl, Faaborg. Bro, Agnes, Frk., Fredensborg. Eliasen, Jenny, 
Frk., Holev pr. Marslev. Eriksen, Mikkel, Jegerup, Vojens. Er
mose, Niels, Tryggelev. Hansen, Cathrine, Frk., Nim. Hansen, 
W. Scott, Ny Adelgade, Assens. Hansen, Sara Scott, Frue, f. Hein, 
Assens. Jørgensen, Johs., Roslev. Jørgensen, Lars, Broager. 
Knudsen, Margrete, Frue, f. Jensen, Hvidbjerg, Thyholm. Larsen, 
Sigrid, Frk., Dronningensgade 82, Odense. Nielsen. Dagmar Vind, 
Frk., Samfunds Allé 23, København. Nielsen, Inger, Frk., »Skræn
ten«, Snapind pr. Odense. Nielsen, Holger, Sv. Fleuronsallé 13, 
Søborg. Nielsen, Marinus. Nørre Broby. Nielsen, Kristian, Vester 
Hæsinge. Nørregaard, Marie, Frk., Elsted pr. Lystrup. Pedersen, 
David, Gothersgade 59, Fredericia. Reiff, Karen, Frue, f. Ander
sen. Haderslev. Reiff, Johannes, Haderslev. Rønnow-Christensen, 
A., Frk., Holstebrovej, Skive. Svane, Lilly, Frk., Hannerupgaards- 
vej 6, Odense. Sørensen, Søren M., Skellerup pr. Ullerslev. Win
ther, Halfdan Bo, Struer.

1920, November. Larsen, Marie, Frk., Dræby, Larsen, Johanne, 
Frk., Brænderup. Madsen, Mariane, Frk., Dollerup pr. Lunder
skov. Nielsen, Petra, Frk., Hennetved. Petersen, Agnes, Frk., Aa- 
strup, Glejbjerg.

1921, Juni. Broløs, N. A., Sybillesminde, Korinth. Christof
fersen, Marie, Frue, f. Bøgh, Gislev. Fokdal, Ellen, Frk., Kamp
trup, Sdr. Hygum. Hansen, Marie, Frk., Akkerup, Haarby. Han
sen, Hans M., Nikolajgade, Svendborg. Jensen, Asta Buch, Frk., 
Graasten. Jensen, L. P., Ringsebølle. Rødby. Johansen, Johanne, 
Frk., Kronprinsensgade 46, Odense. Knudsen, Thorvald, Bram- 
mingc. Madsen, Elna, Frk., Vesterbro 23 b, Odense. Mortensen, 
Anna, Frk., Kirke Saaby pr. Hvalsø. Mortensen, Gudrun, Frk., 
.Ebeltoft. Nielsen, Viggo, Friskolen, Nørregade, Odense. Palle, 
Viggo, Helletofte pr. Tranekær. Pedersen, Kathrine, Frk., Rødding. 
Poulsen, Thorvald, Taarup pr. Frørup. Ramluv, Ellen, Frue, f. 
André, Høve Præstegaard pr. Dalmose. Rasmussen, Ester, Frk., 
Vennemindevej 28, København Str. West, Ingeborg, Frue, f. Skov, 
Tønder. Varnild, Julie, Frk., Pjentedamsgade 26, Odense.

1922, April. Andersen, Karen, Frk., Studsgaard. Lund, Asta, 
Frue, f. Askholm, Ore pi’. Mejlskov. Christiansen, Ellen, Frk., 
Nørlev pr. Sønderlev. Hansen, Asta, Frk., Nr. Næraa, Skamby. 
Hansen, Henriette, Frk., Orte pr. Bred. Jensen, Antonie, Frk., 
Højslev. Jensen, Kirsten, Frk., Frederiksdal, Kjellerup. Jensen, 
Jensine, Frk., Hundstrup pr. V. Skerninge. Juel, Ellen, Frk., Rø- 
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rup, Aarup. Kristensen, Ellen, Frk., Hillerslev, Thy. Lund, Sig
rid, Frk., Lyderslev pr. St. Hedinge. Lykkeskov, Mølg., M., Frk., 
Børbæk. Møller, Ebba, Frk., Stationsskolen, Gelsted (Bestyrelses
medlem). Nielsen, Ellen, Frk., Tønning. Pedersen, S., Frk., Svæ- 
rup, Kalundborg. Pelle, Anna, Frk., Skodborg. Schjøth, Klara, 
Frk., Hover Sk., Vejle.

1922, Juni. Andersen, Johanne, Frue, f. Lohmann, Hannerup- 
gaardsvej 4G, Odense. Christensen, Hans, Amagerbrogade 126, Kø
benhavn. Hansen, Iris, Frk., Hollænderdybet 14, København. 
Hansen, Strandbjerg, Pandrup. Jensen, Aage, Skovby, Ærø. Jen
sen, Signe, Frk., Torvegade 32, Esbjerg. Jørgensen, Jørgen, Bred. 
Jørgensen, Mary, Frk., Bethaniagade 1, Herning. Larsen, Anton, 
Verninge pr. Knarreborg. Lund, Frode, Ore pr. Mejlskov (Besty
relsesmedlem). Madsen, Helga, Frk., Realskolen, Vinderup. Niel
sen, Emma. Frk., Kongensgade 30, Odense. Petersen, Anna, Frue, 
f. Møller, Lahnsgade 6, Odense. Petersen, E. Just, Hellerupvej 31, 
Hellerup. Rasmussen, Gerda, Frue, f. Dresmer, Gerdasminde 20, 
Odense. Sandager, M., Frk.. Rønneallé 8, Svendborg. Skov, Ha
rald, Chr. d. 9. Gade 12, Odense. Sørensen, Marie, Frk., Geraa 
pr. Asaa. Sørensen, Olav, Oliegrensgade 3, København. Thier- 
lein, A., St. Knudsgade 9, Odense.

1923, Juni. Andersen, Poul, Griffenfeldtsgade 10, København. 
Christensen, Frederik, Holse. Jørgensen, Otto, Griffenfeldtsgade 10, 
København.

1923, Oktober. Andersen, Anna, M., Frk., V. Nebel pr. Dyb- 
vadbro. Andersen, Birtha, Frk., Haurdal pr. Frederikssund. An
dersen, M. M., Frk., Kirkeskolen, Gelsted. Bisgaard, Elna Toft, 
Frue, f. Nielsen, Trustrup, Djursland. Clausen, Kristine, Frk., 
Longelse. Hansen, Lydia, Frk., Holte, Glamsbjerg. Hansen, Ruth, 
Frue, f. Rasmussen. Hansen, Sofie, Frk., Holløse, Klippinge. 
Holm, Inger, Frk., Bislev, Nibe. Jensen, Marie, Frk., Veddum. 
Markvardsen, Marie, Frk., Gudme. Nielsen, Gerda, Frk., Seden. 
Pedersen, Anna, Frk., Højelse pr. L. Skensved. Pedersen, Kirsten, 
Frk., Lumby pr. Beidringe. Sejr, Gudrun, Frk., Stærmose, Tom- 
merup. Thomsen, Kristine, Frk., Foulum, Ullits.

1924, Juni. Andersen, H. M., Brenderup. Andersen, Svend, 
Hannerupgaardsvej 46, Odense. Carstensen, Emilie, Frk., Mesinge. 
Christensen, Mary, Frk., Danmarksgade 11, Odense. Christensen, 
Ella, Frue, f. Jensen, Ølgod. Christensen, Otto. Ølgod. Egebjerg, 
Esther, Frk., København. Eilersen, Gudrun, Frk., Birkum pr. 
Højby. Enggaard, Aage, Gudbjerg pr. Gudme. Halkjær, Rasmus
sen, A., Marstal. Hansen, Astrid, Frk., Langegade 2, Kerteminde. 
Hansen, Frans, Ballum. Hansen, H. M., Aunslev pr. Hjulby. Han
sen, Ingeborg, Frk., Marslev. Hjort, Aksel, Finsens Allé 23, Odense. 
Jensen, Valborg, Frk., Udby Dyregaard pr. N. Aaby. Krüger, Ka- 
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ren Scheel, Seminariet, Haderslev. Larsen, Alfred, Maglekildevej 
7, København. Larsen, Alfred, Monbergsvej 17, Odense. Larsen, 
Caroline, Frue, Ejby pr. Odense. Larsen, Svend, Ejby pr. Odense. 
Lund, Jens, Løgsted. Nielsen, Viggo, Tommerup pr. Knarreborg. 
Pedersen, Helge A., Fri- og Efterskolen, Vester Hæsinge. Peder
sen, Johannes, Vestmannagade 4, København. Pedersen, N. P., 
Solevad pr. Fangel. Rasmussen, Ingemann, Otterup. Rasmussen, 
Edvard, Otterup. Thomassen, Marie, Frk., Stegsted pr. Odense. 
Winther, Harald, Koldkær pr. Holstebro.

1925, April. Andersen. Karen, Frk., Thorslunde pr. Svinninge. 
Bentsen, Christine, Frk., Næsbyhoved, Broby pr. Odense. Chri
stiansen, Bertha, Frk., Langodde Skole pr. 0. Vraa. Christensen, 
Laura, Frk., Karise. Eriksen, Asta, Frk., Endrupskov, Gramby. 
Eriksen, Kirsten, Frk., Hyrup pr. Stouby. Gregersen, Anna, Frk., 
Pjedsted. Hansen, Maren, Frk., Assens pr. Mariager. Hansen, 
Sigrid Lomholdt, Frk., Lærkevej 8, Hvidovre pr. Valby. Hansen, 
Valborg, Frk., Ørby pr. Vonsbæk. Højlund, Rigmor, Frk., Glattrup, 
Raarup. Jensen, Anna, Frk., Gedved, Horsens. Johns, Hildur, 
Frk., Skydebjerg pr. Aarup. Jørgensen, Rasmine, Frk., Harndrup. 
Kristensen, Frida, Frk., Brovst Larsen, Ester, Frk., Flemming. 
Nykjær, Emmy, Frk., Mørup, Randbøl. Pedersen, Petra, Frk., 
Gaaskær-Todsbøl Skole, Bolderslev. Rasmussen, Agnes, Frk., Ko- 
rup. Rasmussen, Margit, Bøtker, Frk., Mølholm, Hasseris, Aal
borg. Ravn, Helga, Frk., Tulstrup pr. Malling. Simonsen, Anna. 
Frk., Landet pr. Svendborg. Simonsen, Katrine, Frk., Frøslev, 
Mors. Sørensen, Anna, Frk., Ørby pr. Koldby, Samsø. Sørensen, 
Ester, Frk., Gern 0. Skole, Gern. Storm, Bertha, Frk., Adams
gade 25, Odense. Thomsen, Johanne, Frk., Nørre Hede pr. 
Ørn høj.

1925, Juni. Andersen, Jens Jonas, Himmelbjerggaarden pr. 
Ry. Andersen, Laurits, Øse pr. Nordenskov. Andreasson, Ruth, 
Frk., Store Graabrødrestræde, Odense. Boes, Anders, Rynkeby. 
Ellekjær, Betty, Frk., Sigerslev pr. St. Hedinge. Frydenlund, Mar
grethe, Frk., Særslev pr. Jullerup. Ganneskov, Magda, Frue, f. 
Løvstrand Friis, Scott og Urner, Avenida Rio Branco 109, Rio de 
Janeiro, Brasilien. Godske, N. P., Tommerup pr. Knarreborg. 
Hansen, Ellegaard, Det kgl. Opfostringshus, København. Hansen, 
Hans, Oxbøl. Hansen, Frida, Frk., Ferritslev pr. Ullerslev. Han
sen, V. Nøhr, Frk., Bogens Skole, Femmøller. Holm Petersen, 
Ellen, Frk., Mariager. Jensen, Johs., »Ora«, Vejlevej, Fredericia. 
Jensen, Peder, Halsmose pr. Haastrup. Jensen, Søren, Kerte pr. 
Aarup. Jeppesen, Gunner Leth, Sdr. Næraa pr. Aarslev. Knudsen, 
Peder, Sølystvej, Nyborg. Larsen, Martha, Frk., Hostrup Skole, 
Nordenskov. Madsen, Peder, Skellerup, Ullerslev. Molvig, Robert, 
Tværgade 8, Odense. Mortensen, Astrid, Frk., Selling pr. Hadsten.
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Nielsen, Marie, Frk., Fredensly, Middelfart. Pedersen, Anna, Frk., 
Damn arksgade 52, Aalborg. Pedersen, Christian, Realskolen, Nørre 
Aaby. Pedersen, Emilie, Frk., Brønderslev. Pedersen, Niels, Hjal- 
lese. Pedersen, Knud, Karise. Pedersen, R. Egebjerg, Havnegade 
29, Vejle. Rasmussen, .1. Graa, København. Rasmussen, S. U. 
Krogh, Stige pr. Odense. Thomsen, Andrea, Frk., Krusbjerg, Ølgod.

1926, Juni. Aagaard, Johs., Bakkehuset, Vindingvej, Nyborg. 
Alkærsig, Sven, Bolbro, Odense. Andersen, Herve, Nr. Aaby. An
dersen, Johannes, Falkonerallé 124, København F. Andersen, 
Sven, Hillerslev pr. Højrup. Bender-Pedersen, Jørgen, Lindealle 
16, Odense. Brahm, Erling, Hjallese. Caspersen, C., Seminariet, 
Odense. Christensen, Martin, Vraa. Foldby, Eva, Frk., Lange
skov. Jakobsen, Kaj, Farum. Johansen, Sigrid, Bakkegaards Allé 
16, København V. Kingo, Thyra, Frk., Brund, Thisted. Larsen, 
Thorvald, Ullerslev St. Lystrup, Ebba, Frk., Haarslev pr. Gamby. 
Madsen, Rasmus, Asperup Mark pr. Nr. Aaby. Møller, Gerda, Frk., 
St. Annevej 3, Svendborg. Møller, Kamma, Frk., Park Allé 45, 
København Str. Nielsen, Aage, Amagerbrogade 20, København S. 
Nielsen, Aksel, Dalumvej 22, Fruens Bøge. Nielsen. Ferdinand, 
Ørritslev pr. Otterup. Nielsen, Oda, Frk., Aarup. Rasmussen, 
Ellen, Frk., Vennemindevej 28, København. Rasmussen, Ingeborg, 
Frk., Pileallé 7, København F. Rasmussen, Johannes, Krogsbølle 
pr. Otterup. Riising, Else, Frk., Sølvgade 38, København. Romose, 
Kamma, Frk., Allégade 80, Odense. Simonsen, Luise, Frk., Sallinge 
pr. Højrup. Skøtt, Kristian, GI. Adelgade 20, Assens. Søgaard, 
Dot., Højbygaard, Højby.

1926, Oktober. Andersen, Rigmor, Frk., Sybillesminde pr. 
Korinth. Christoffersen, Ingeborg, Frue, Mern, Præstø. Frede
riksen, Helga, Frk., Lundegade 9, Helsingør. Hansen, Alma, Frk., 
Nyborg. Hansen, Karen, Frk., Slotsbjergby pr. Slagelse. Hansen, 
Kirstine, Frk., Skalbjerg. Hauge, Inger, Frk., Seminariet, Odense 
(Bestyrelsesmed 1.). Jensen, Meta, Frk., Skovgade, Jelling. Kvor- 
ning, Grethe, Frk., Hovborg pr. Holsted. Larsen. Viola, Frk., Møl- 
drup. Leth, Gudrun, Frk., Lumby pr. Beidringe. Møller, Erna, 
Frk., Breum pr. Jebjerg. Negendahl, Annemarie, Frk., Kærbæk 
pr. Mølby. Nielsen, Dagmar, Frk., Veddersø, Ulfborg. Nielsen, 
Gudrun, Frk., Kogsbølle pr. Nyborg. Olsen, Edith, Frk., Badstrup, 
Vassingerød. Olsen, Marie, Frk., Bjørnsbøl, Sindal St. Pedersen, 
Klara, Frk., Handbjerg. Pedersen, Esther Ingomar, Frk., Tomme- 
rup Præstegaard pr. Knarreborg. Poulsen, Helene, Frk., Ullits. 
Sandager, Anne, Frk., Sandagergaard, Ærø. Sandager, Marie, Frk., 
Sandagergaard, Ærø. Sellebjerg, Marie, Frk., Nebbelunde pr. Rød
by. Schmidt, Mathilde, Frk., Skibhusvej 35, Odense. Willy-Ander- 
sen, Eva, Frk., 0. Sundby pr. Aalborg.

1927, Juni. Andersen, Bodil, Frk., Kommuneskolen, Kapelvej 
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København. Andreassen, Caroline, Erk., Smedegade. Aakirkeby. 
Bender-Pedersen, Else, Frk., Friskolen, Glamsbjerg. Brandt, Sig
rid,'Frk., Sdr. Boulevard 59, Odense. Bro, Anna, Frk., Pjente- 
damsgade 4, Odense. Christiansen, A. Brabæk, Læssøegade 1, 
Odense. Christoffersen, Ellen, Frk., Sadolinsgade 75, Odense. Dahl, 
Agnete/ Frk., Dalumvej 89, Fruens Bøge. Hansen, Aksel, Ommel 
pr. Marstal. Hansen, Marie Nøhr, Frk., Privatskolen, Assens. 
Hansen, Bruno, Albanigade 22, Odense. Hansen, Knud, Fjelsted 
pr. Harndrup. Hansen, Niels Chr. Svendstrup, Højgaard pr. Mid
delfart. Hauge, Ib, Statens Gymnastik-Institut, Nørre Allé, Køben
havn. Jensen, Oscar, Mejlgade 14, Aarhus. Jensen, Thorvald, Ny
købing, Falster. Jespersen, Valborg. Frk., Privatskolen, Assens. 
Jørgensen. Helge Bagger, Otterup. Kristiansen, M., Frk., Vøjstrup 
pr. N. Broby. Larsen, Knud Oscar, Næsby. Meibom, Aksel, Vand
værksvej 12, Odense. Mogensen, Knud, Tranekær, Langeland. 
Nielsen, Axel, Sdr. Næraa pr. Aarslev. Nielsen, Jørgen Martin, 
Ore pr. Mejlskov. Nielsen, Noomi, Frk., Fru Krabbesvej 8, Bønne. 
Nielsen, Thyra, Frk., Kropstrup pr. Hornum. Olesen, Petra Vil
strup, Frk., Slagelsevej 32, Kallundborg. Pedersen, Ivar, Fjelsted 
pr. Harndrup. Petersen, Cilius, Kallehavegaard pr. Langeskov. 
Pedersen, Kirsten, Frk., Vennemindevej 28, København Str. Poul
sen, Marius, Tommerup St. Salling, Arne, Ullerslev. Skovsted, 
Martha, Frk., Bred. Steffensen Aage, Otterup. Sørensen, Alfred 
»Damgaard«, Thorup.

1928, April. Christensen, Margrete, Frk., Sdr. Skjoldborg, V. 
Vildsund. Christiansen, Valborg, Frk., Endelave pr. Horsens. 
Dethlefsen, Edith, Frk., Søvej, Kongevejen, Hørsholm. Dinesen, 
Inger, Frue, Vester Lunde, Lunde St. Grønlund, Ane, Frk., Top- 
gaard, Strellev pr. Ølgod. Hansen, Andrea, Frk., Kohaven pr. 
Tommerup. Henneberg, Gudrun, Frk., Hover pr. Vejle. Jensen, 
Alma, Frk., Kommuneskolen, Otterup. Jensen, Karen, Frk., Eiby 
pr. Odense. Jepsen, Rigmor, Frk., Ny Laulund pr. Herning. Jør
gensen, Marie, Skov, Frk., Lørup pr. Ringe. Larsen, Elna, Frk., 
Snave pr. Flemløse. Madsen, Ellen, Frk., Bred. Mikkelsen, Maren, 
Frk., Friskolen, Gislev. Møller, Else, Frk., Nørre Næraa pr. Skamby. 
Nielsen, Astrid, Frk., Grønnegade 8, Herning. Nielsen, Elise Thes- 
bjerg, Frue, Stadil pr. Tim. Nielsen, Johanne, Frk., Hinge Nygaard, 
pr. Hinge. Nielsen, Mathilde, Frk., Elkjærsholm pr. Hyllested. 
Olsen, Sara, Frk., Frankerup pr. Værslev. Pedersen, Ingrid Wis- 
beck, Frk., Tinning Skole pr. Hinnerup. Pedersen, Marie, Frk., 
Drejø pr. Svendborg. Rasmussen, Tove, Frk., 0. Svendstrup Skole pr. 
Skovsgaard. Ravn, Helga, Frk., Jellinggaard pr. Jelling. Sørensen, 
Ingrid, Frk., »Brødrenes Minde«, Marslev.

1928, Juni. Andersen, Alma, Frk., Stokholm pr. Harndrup. 
Andersen, Poul, Flødstrup pr. Ullerslev. Bruun, Karl, Højme pr.
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Fruens Bøge. Carlsen, Gunnar, Blankeniose pr. Bellinge. Clausen, 
Birtha, Frk., Bøgehoved, Ringe. Conradsen, Charles, St. Knuds- 
gade 23, Odense. Hansen, Hans, Lundsgaard Hønseri, Kerteminde. 
Hansen, Kai, Ryttergade 21, Odense. Hansen, Karl Fischer, Eske
lund pr. Mesinge. Jensen, Ellen Leth, Frk., Annexgaarden, Skrøbe- 
løv, Langeland. Jensen, Niels, Haarslev pr. Gamby. Jørgensen, 
Vilhelm, Nyenstad 3, Odense. Jørgensen, Gudrun, Frk., Lindealle 
65, Fruens Bøge. Jørgensen, Knud, Gerskov Skole, Otterup. Kel
strup, Erling, Rønninge pr. Langeskov. Kelstrup, Ester, Frk., Lange
linie 111, Odense. Knudsen, Karen Elisabeth, Frk., Møllegyden, 
Ullerslev. Knudsen, Mary, Frk., Aasum pr. Odense. Müller, Agnes, 
Frk., Røjle. Nielsen, Bertha, Frk., Mariager. Nielsen, Harald Juuel, 
Gandrup, Vendsyssel. Nielsen, Lars Jørgen, Niels Ebbesensgade 10, 
Aalborg. Nielsen, Martha, Frk., Vornæs Skole, Landet, Svendborg. 
Nielsen, Kaj Korup, Jens Benzonsgade 36, Odense. Nielsen, Sigrid, 
Frk., »Breddal«, Næsby. Pedersen, Aage Damgaard, Skamby. Peder
sen, Aage, Hunderup, Overgade 63, Odense. Petersen, Aase, Frk., 
Klingenberg 1, Odense. Rasmussen, Carl, Frøbjerg Mark pr. Skal
bjerg. Rasmussen, Theodor, Oluf Bagersgade 40, Odense. Rasmussen, 
Martha, Frk., Langagergaard, Birkum, Aarslev. Rud, Agnete, Frk., 
Bispegaarden, Odense. Sørensen, Arthur, Kertinge pr. Kølstrup. 
Sørensen, Børge, Marienlystgade 21, Odense. Windeballe, Erling, 
Ullerslev.

1. Februar 1929 ialt 585 Medlemmer.
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ø
{Bidrag til Aarsskriftet 

modtages hele fTlaret af 
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pr. fRarhus.
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