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AARSSKRIFT
FOR

ODENSE SEMINARIUMS
ELEVFORENING
1929
VED BESTYRELSEN

1930
CLEMENSTRYKKERIET (C. REIMANN)
AARHUS

Q3or forening*
Fjor naaede vort Aarsskrift op over de 90 Sider;
jeg havde haabet, vi i Aar skulde naa de 100,
det var saadan et pænt rundt Tal; men Haabet
var forfængeligt; thi efter hvad jeg kan skønne,
naar vi ikke op paa Højde med i Fjor. Naa, jeg faar være
tilfreds endda. Jeg var ogsaa i Fjor klar over, at vi var oppe
paa et „Bølgebjerg“ — nogen Tilbagegang maa der altid regnes
med, naar „Festrusen“ ikke mere stimulerer Skrivelysten.
Enkelte — dog ikke mange! — frivillige Bidrag mod
tager jeg; men de fleste fremkommer desværre stadig kun
„paa Opfordring“; men saa kommer der da ogsaa en Del,
— heldigvis! Vi er nu 621 Medlemmer; af disse sender
gennemgaaende 3°/o — skriver tre Procent — mig Bidrag
— inte just nogen svimlende Aktivitet! Hvorfor har jeg nu
i lang Tid ikke hørt et Kvæk fra Frk. Haller f. Eks. ? Er
der nogen Mening i, at denne fortræffelige Dame ganske tier
kvær — skønt tie! Holdt hun ikke Tale til Julefesten i Aar?
Ja, tale — det vil de ærede Damer, men maa jeg bede om
noget, der kan trykkes. Jeg haaber, kære Frk. Christensen,
at De er klar over, at jeg lige saa godt kunde have sat Deres
Navn, hvor jeg satte Frk. Hallers; men det gaar nu altid
mest ud over de fromme.
Jeg vil gerne benytte Lejligheden til at kalde de digte
riske Talenter frem. Nogle enkelte har vi stiftet Bekendt
skab med, men der maa sikkert være adskilllig flere i saa
stor en Forening. Et af Medlemmerne i vor Bestyrelse:
Frode Lund, Ore Forskole pr. Mejlskov, klager over
Mangel paa Arbejde. Hans Speciale er Illustrering af Kvad,,
og naar nu, kære Digter, Aanden kommer over dig, (og det

gør den sikkert, naar du læser dette!), skynd dig saa at
rable dine Syner ned paa et Stykke Papir og send det
omgaaende til Frode Lund, saa vil han med sine Illustratio
ner paatage sig at vise os, hvad det var, du saa.
Bag i Hæftet findes en Meddelelse fra vor Kasse
rer; af denne fremgaar det bl. a., at Kontingentet i Fjor paa
Grund af frivillige Bidrag steg til Kr. 2,30 i Gennemsnit.
Vi har derfor ogsaa været i Stand til at uddele 4 Gaver å
100 Kr. til trængende Elever. Kunde denne Side af Forenin
gens Virksomhed vokse i samme Forhold, som Aarsskriftet
er vokset de senere Aar, er der god Grund til at glædes
over Lovparagraffen om de frivillige Bidrag. — Husk at med
dele Adresseforandringer til Kassereren.
Der er kommet noget vist stabilt over vort Aarsskrift. Jeg
er ikke mere bange for at komme til at sidde med tomme
Hænder, en uhyggelig Følelse for en Redaktør! — Synes
De ikke, at Heftet i Fjor var nydeligt; jeg var ligefrem stolt
af det, og De kan vist se paa det, at vi har skiftet Trykkeri,
og at vor nye Bogtrykker er en Mand, der kan sit Haandværk. Hjælp mig nu med at gøre det næste Aarsskrift (1930)
endnu mere fyldigt og afvekslende end dette.
Hjertelig Tak for Bidragene i Aar; en særlig Tak til
„Gengangerne“; jeg har ikke noget imod at hilse paa dem
næste Aar igen.
Med Ønsket om et godt Aar hilser
ffohs. Sio senlund.
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1929.
Pædagogikkens Stormænd finder vi mange, vi
vil kalde saare kloge, men faa, vi vil kalde vise. Det
hænger vel sammen med, at saa mange af dem var Teore
tikere, hvis Glæde ikke var Barnet, som det er, men Bar
net, saaledes som de spekulerede sig til det, — eller travle
Praktikere optagne af Øjeblikkets smaa Opgaver.
Amos Comenius er vel en af de faa vise, og antyder
han ikke netop det karakteristiske for disse, naar han siger;
„Jeg har alle mine Dage været en Længselens Mand!“ Det
er saare vigtigt for dem, der skal færdes mellem Børn, at
forstaa Længselen; thi Børn kan længes saa stærkt, og
meget af det pludselige, det urolige, det adspredte hos Børn
forklares vist netop ud fra deres Længsel. De længes kort
men stærkt; Barnets Julelængsel kan vi misunde det; hvis
vi ikke kan blive som Børn, kommer vi ikke ret ind i Jule
længselens Herlighed.
Blandt alt det gode, der binder os sammen paa O. S.,
er vor fælles stærke Julelængsel vel noget af det mest vær
difulde, og den giver sig de skønne Udslag: de julepyntede
Klasser, den lyse Julesang December igennem, vort glade
Samvær, naar Guirlander bindes, vor gode Julekoncert. Og
vor Tak til jer for Aaret, der gik, bliver da ogsaa en Tak
for god Længsel mod at vide, for god Længsel mod at kunne.
De vise Mænd fra Østerland saa en Stjerne, deres Læng
sel drev dem ud, og de fandt ind til Juleglæde. De kloge
skriftlærde granskede og fortolkede: men ind til Jul fandt
de ikke. Den verdenskloge Herodes lagde snilde Planer;
men Jul var ikke for ham. Og den pengekloge Gæstgiver
i Betlehem fik Herberget fuldt; men Stadens Julefryd fik
han ikke at se.
Mit Juleønske for jer og jeres Hjem er da, at I maa
komme til Huse som unge med rig Julelængsel, at I ret
maa være Længselens Mennesker, det fører til Visdom.
Glædelig J ul!

M

ellem

Sjler Møllet.
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3orftanber Csjlcr HJtøtUr.
(Den 1. Aug. 1930 kan Forstander Møller
fejre sit 25-Aars Jubilæum som Forstan
der paa Odense Seminarium.)

Jubilaren.

SKære forstander &Høller!
25 Aar! — En lang Arbejdsdag, og dog saa kort, naar
den er gennemlevet! Men tænker man paa, hvad Odense
Seminarium var, og hvad det blev i Løbet af de 25 Aar,
saa faar man noget af en Maalestok for det Arbejde, der
ligger bag. Og hører man til dem, der har kendt Dem fra
det Spand af Aar, da alle Kræfter maatte lægges i, da De
faktisk gjorde to Mænds Arbejde med en Arbejdsdag, der
sluttede langt ud paa Natten — ja, saa staar man atter ved
et af de Tilfælde, der viser, at en Mands stærke Vilje maa

6

bære frem til Sejr. Og selv om De maa dele Æren med
mangt et andet Menneske, der trofast lagde sine Kræfter i,
saa var De dog „den lille Korporal“, der kunde sætte Maalene og faa Tropperne til at elske Arbejdet og Anstrengelsen
for at naa dem; i Deres Hjerne undfangedes Ideerne, og
Deres stærke Energi lyste for de andre. Loven for Dem
var „go on“ — og De var lydig imod den. Og selv om De
har maattet „trælle“ under Loven — hvem maa ikke det,
naar de tager Livet alvorligt! — saa har De sikkert ogsaa
levet Dem til det Evangelium, der hedder Glæde over vel
udført Arbejde, og naaet at se, at De kun var et Redskab,
der gjorde det Arbejde, De skulde gøre — med et trofast
Sind, en bunden Samvittighed.
Som det grønne Aar for Aar er vokset om Semina
riets Mure, saadan er Livet inden for Murene vokset sig
stærkt og har holdt sig friskt og ungt gennem de mange Aar —
og skulde jeg udtale et Ønske paa alle gamle Elevers Vegne,
saa skal det være det, at De altid maa se det grønnes om
Dem, og at det friske Liv, De vakte til Live, maa overleve
Dem selv.
Paa Foreningens Vegne

fjohs. Rosenlund.

O. S. 1909.

O. S. 1929.
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Ctjlcr
1. Äuguft 1905—1930.
1905 blev et Mærkeaar i Odense Seminariums Historie. — Det forlød engang i Foraaret, at Forstander
Thomsen trak sig tilbage, og at „Kandidat Møller“ havde
købt Seminariet, der altsaa nu skulde have en ny Forstander.
Vi, der dengang gik paa Seminariet, drøftede stærkt den store
Begivenhed, vi vidste, hvordan vi havde det, vi havde det
godt, men vi vidste jo ikke, hvorledes det vilde blive. — Vi
kendte „Kandidat Møller“ af „Navn og Berømmelse“, han
kom jo paa Seminariet og underviste 3die Klasse i Dansk
og nød som Dansklærer stor Berømmelse, men Dansklærer
og Forstander var jo to forskellige Ting — dog al Frygt
var uden Grund, „Kandidat Møller“ blev i Sommerferien
„Forstander Møller“ og kom, saa og vandt.
Vi mærkede snart, at vor nye Forstander var en Mand,
der gav sig til sit Arbejde og sin store Opgave som For
stander med Energi og Viljekraft, og vi mærkede tillige, at
vi altid kunde henvende os til ham med fuld Tillid og være
vis paa at møde Forstaaelse, netop Forstaaelse af de unge.
Han lærte os, at vi skulde sætte Maalet højt, men ogsaa
føre Arbejdet igennem, ikke løbe fra det paa Halvvejen, at
møde Børnene med Forstaaelse, tage dem, hvor de var, gaa
ned og selv blive Børn i vor Undervisning.
Og Arbejdet lykkedes for Forstander Møller, saa Seminariet
voksede og blomstrede og bogstaveligt sprængte Rummene.
I 1908 toges en ny Side af Seminariearbejdet op, nemlig
Forskoleseminariet, og straks efter fulgte den store Udvidelse
og Tilbygning til Seminariet. — Hvorledes det er lykkedes
Forstanderen at skaffe Grund, forstaar jeg ikke, det var et
gammelt Ord, at af „Enkens Mark“ kunde der ikke købes
en Tomme, men det lykkedes alligevel, og den nye Del af
Bygningen, der rummer selve Seminariet med Foredragssal
og Samling, blev rejst.
For mig er det umuligt, naar jeg taler om Ejler Møller
som Forstander, ikke at nævne hans bedste Hjælper, Fru
aret

A
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Møller, der som Seminariets gode Frue har skabt saa megen
Glæde og Hygge for alle Odense-Seminarister. — Og her
kommer vi til en anden Side af Forstander Møllers Virke,
hans Evne ti! at gøre det festligt, men ogsaa hjemligt for de
unge, „aabent Hus“, de store Fester, Efteraarsfesten med
Komedie og Julefesten med Koncert og det festlige Kaffe
bord med Taler og Sange, jeg ved, at mange unge Hjerter
har banket i glad Forventning før Festerne, og hver Jul ser
vi de gamle Elever i store Skarer, fra nær og fjern, drage
til Seminariet for at deltage i Festen, altid budt hjertelig
velkommen, hvor mange der saa kommer.
Og Forstander Møller forstod at vælge sine Medhjælpere
blandt de bedste og bød dem de bedste Arbejdsvilkaar at
arbejde under, i Frihed, men med Ansvar. Aarene er gaaet,
er maaske ikke gaaet helt umærkeligt for Forstander Møller,
men naar vi kommer paa Seminariet og hører hans Juletale,
og naar vi kommer til Elevfesterne og sætter os under Ta
lerstolen i Salen og hører Forstanderens Foredrag, da er
det for mig, som om det er den unge Forstander, der for
25 Aar siden drog ind paa Odense Seminarium.
Saa bringer jeg Dem da, kære Forstander Møller, paa
egne og paa alle Odenseseminaristers Vegne en hjertelig Tak
for, hvad De gav os, mens vi var paa Seminariet og i Aarene
derefter, og vi ønsker Dem hjertelig til Lykke med de 25
Aar og Lykke til de næste 25.
Odense, i Januar 1930.
Magdalene Jørgensen.
Dimitteret 1906.
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(St (Supplement.
AA min Bogreol staar der et gammelt udskaaret Syskrin.
Det har været min Moders, men der er ingen Traadruller og intet Uldgarn og ingen Brodersaks i det mere. —
Der ligger gamle Sange i det nu, Minder fra festlige Stunder
i Ungdommens Dage. Sangene fra Seminariefesterne ligger
der ogsaa, og der ligger nogle Notater til en lille versificeret
Tale, som jeg holdt for Forstander Møller ved Julefesten i
1919. Den indeholder „en Tak for hvert et Velkommen,
der lød, naar „Fatter“ til Festens Glæde os bød“, og den
bringer et Fingerpeg om „fra Arbejdsaaret at mindes en
Gerning, energisk og viljesbaaret“, og den slutter med Øn
sket om, at Forstander Møller fremdeles maa lede Seminariet
„saa, at Glans om dets Ære, dets Navn der kan staa.“
Det er maaske lidt sent at komme med et Supplement
til en Tale, der er holdt for 10 Aar siden, men jeg gør det
nu alligevel. For jeg synes nemlig, at der mangler noget i
den Tale. Der mangler en Tak for den Visdom og Lærdom,
som Børnelæreren Ejler Møller gav mig.
Naar jeg nu selv sidder og docerer Historie fra mit Ka
theder i Gladsaxe Skole, sker det tit, at der dukker gamle
Minder op om, hvorledes Forstander Møller tog paa Stoffet,
hvorledes han fortalte, og hvorledes han spurgte ud. Det er
ligesom der kommer vældende et Indtryk af en Lærer og
en Klasse i sprudlende Samarbejde: Et rask Knips med
Fingrene; et ivrigt og hurtigt og søgende Blik ud over Klas
sen; en Krop, der dirrer af Arbejdslyst, og en Stemme, der
klinger af Energi og Fasthed — saadan husker jeg For
standeren. Og 30 Par Barneøjne, der næsten staar paa Stilke;
smaa Kroppe, der skælver af Spænding, og Fingre, der farer
i Vejret, struttende af Spørgelyst — saadan husker jeg Bør
nene. Det var den første Time i Praktik, i August Maaned
1919, og Æmnet var; Ægypten.
Dette mit første Indtryk af Forstander Møller som Børnelærer er blevet staaende i min Erindring, og det vil altid
blive staaende der og minde mig om nogle af Pædagogikkens
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første Grundsætninger. Den rette Undervisning maa bæres
af det rette Sind; den maa meddeles i en Form, som fænger
og umiddelbart paakalder Børnenes Interesse, og den maa
vække og fastholde Børnenes Aktivitet, Spænding og Videlyst.
Dette har jeg lært af Forstander Møllers Undervisning, og
herfor vil jeg gerne bringe min Tak.
Men foruden selve „Timerne“ er det mig en Fornøjelse
at mindes den Disciplin og Orden, der var i Seminariets
Børneskole, i Klasserne og paa Legepladsen, men allerfornøjeligst er det at mindes Forstanderen ved Juletræet,
naar alle Børnene dansede omkring det store Træ. Jeg kan
endnu se hans og Børnenes Øjne straale, og jeg kan høre
ham sige: „Skal vi saa hilse paa Juletræet og sige: God
Dag, kære Juletræ 1" Og jeg har endnu Fornemmelsen af
at blive ledet til det Eventyrets og Barnlighedens Rige, hvor
Godheden og Oprigtigheden, Uskyldigheden og Umiddel
barheden har deres Hjemsted.
Dette er de Bemærkninger, det Supplement, som jeg nu,
i Tiaaret efter min egen Afgang fra Seminariet, og i For
standerens Jubilæumsaar, kunde ønske at knytte til min
Juletale fra 1919: En Tak til Børnelæreren og Børneelskeren
Ejler Møller.
Søborg, d. 13. Jan. 1930.

3. ^Holger ^Vielsen.
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©ennetn 25 jÄar.
Ejler Møller i 1905 købte Odense Seminarium af
Forstander Thomsen, havde Seminariet netop bestaaet
i 14 Aar; det var altsaa lige i Konfirmationsalderen. Deter
som bekendt et meget vigtigt Tidspunkt, hvor det gælder om,
at Udviklingen ledes i den rigtige Retning, og det var jo
ogsaa en vigtig Gerning, som E, M. gik ind til, thi det er
visselig en stor Gerning at lede et Seminarium, hvor de
unge skal uddannes til deres Livsgerning i Skolen. E. M.
havde imidlertid gode Betingelser for, at Arbejdet kunde
lykkes. Som Ungdomslærer havde han vist sine Evner til
at forstaa og vinde Ungdommen, og som tidligere Lærer ved
Seminariet var han fortrolig med Seminariearbejde. Og saa
medbragte han til Stillingen sin store Energi, sin Rigdom paa
Ideer og sit Mod til at prøve og vove. Han saa snart i
Aanden saa store Klasser, at de gamle Klasseværelser vilde
blive for smaa, og i 1908 opførtes da den store Tilbygning,
som nu rummer Seminariet med Foredragssal o. s. v., og
samtidig udvidedes Gymnastikhuset med Tegnestue, Teater
scene m. m. Nu kan jeg godt røbe, at jeg gik med nogen
Ængstelse for, om det nu virkelig kunde gaa. Men det viste
sig at gaa godt; det varede ikke længe, inden de ny Klasse
værelser blev fyldt med Elever. Efter Tilbygningen blev
Virksomheden udvidet med Forskoleseminariet, og det viste
sig ogsaa at gaa godt — det har været til megen Glæde for
Seminariets Lærere, som der kunde undervise uden at tage
Hensyn til en Eksamen (og Skam faa den, som tænker ilde
om det!) Og som Aarene gik, fik E. M. den Lykke gennem
Alvor og Gammen, ved Arbejde og Fest at gøre Seminarieaarene til en frisk og rig Udviklingstid for de mange unge,
som kom paa Odense Seminarium.
g y gus/.
a

D
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Forstander Møller og Frue ved Udflugten til Graasten 1929.

ffCære Sjler bøllet /
Du har haft den Glæde at se dit Arbejde lykkes og trives
og bære Frugt; derfor hjertelig til Lykke! Tak for Samar
bejde og de mange gode Ideer! Gid du maa faa Helbred
og Kræfter til Arbejde endnu i mange Aar, og gid den even
tuelle ny Ordning, som nu synes at komme, maa bringe
gode Arbejdskaar for Seminariet!

SKære ffru SMøller!
Ogsaa Dem bringer jeg min Lykønskning i Anledning af
de 25 Aar, De har virket ved Odense Seminarium. Jeg har
tit beundret Dem for Deres Arbejde og forundret mig over,
at De kunde overkomme det altsammen. Tak for de mange
Aars Samarbejde. Gid De og Deres Mand altid maa føle
Guds Velsignelse over Livet og Arbejdet, saa De begge kan
sande det gamle Ord: „Snorene faldt for os paa de liflige
Steder!“
e.ffSusk.

SKære Sjler SHøller!
Jeg vil gerne have Lov til at afslutte denne lille Serie
Udtalelser med en personlig Tak.
En Tak til min Barndoms Lærer, fordi du lukkede
Døren op til Poesiens skønne Rige for os Drenge; vi gamle
Drenge glemmer det aldrig. Du skænkede mig min Skole-
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gangs Festligste Timer; du læskede min tørstende Drengesjæl,
der netop trængte til noget, der laa bag Tingene, at ty til
for at faa Styrke til Hverdagen.
Ofte naar jeg har siddet overfor de store Drenge, er
mine Tanker gaaet tilbage til Fortiden, og jeg har ønsket,
at jeg dog maatte have lidt af din Evne til at faa Drengene
til at lytte, til at ane, til at undres — og jeg har forstaaet,
at Hemmeligheden ved dig var den, at du med rund Haand
gav af dig selv, af det bedste, du ejede.
Og en Tak til min Ungdoms Lærer, fordi du lærte
mig, hvad Forstaaelse og Tillid er værd mellem Mennesker.
Du var aldrig smaalig. Du ejer „den evige Higen“, Tran
gen til at forstaa, til at naa ind til det egentlige. Derfor
forstod du ogsaa Ungdommen med det gærende, urolige Sind,
dens Trang til Fest og Kaadhed, dens Skiften fra Tungsind til
Letsind, dens Had til det udtørrede, pedantiske. Du kendte som
den Kampen „mod Trolde i Hjertet og Hjernens Hvælv“ —
ikke saa underligt, at netop du blev en Lærer for Ung
dommen.
Ja, Tak for, hvad du som Lærer har givet mig — men
først og sidst Tak for, hvad du gav som Menneske, og saa
ønsker jeg dig for Jubelaaret et godt Helbred med Glæde
over dit Arbejde og i dit Hjem.
johs &osenlund.

Dimittend 1921, døde den 29. Juli
1929 faa Dage før sin 30-aarige Fødselsdag. — Med
ham er Nr. 2 af Holdet gaaet bort — først Hans Nielsen
efter fire Aars haabløs Lidelse, saa Broløs efter faa Dages
Sygdom. Det varen ondartet Influenza i Forbindelse med Lunge
betændelse, der hurtigt og brutalt rev ham ud af hans Gerning.
En lidt kantet og aparte Natur var han, og nøflet blev
han ofte i Seminarietiden af os Klassefæller, undertiden vel
ogsaa med Urette; men han var ogsaa en velvillig og hjælp
som Kammerat, rede med sin Bistand, hvor nogen trængte
dertil og vilde tage derimod.
Efter en Del Vikarieren forskellige Steder blev Broløs
fra 1. Januar 1925 kaldet til Andenlærer ved Sybillesminde
Skole, hvor han virkede til sin Død. Ved Baaren lød mange
Lovord om ham for Tjenstvillighed og Elskværdighed mod
Kolleger, for Interesse og Samvittighedsfuldhed mod sin Ger
ning; men den skønneste Krans var— som Præsten udtalte
det, — Kredsen af sørgende Børn omkring Graven, den en
sommes Grav paa Brahetrolleborg Kirkegaard.
Ære være hans Minde!
IELS albert broløs,

N

Bramminge, mod Jul 1929.

^h. ^Knudsen.
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Paa øfolerejfe*

Vemmingbund.

har passeret den gamle Grænse, og vi kører sydpaa i det genvundne Land. „Er vi der snart?“ lyder
det Gang paa Gang fra tyve raske Københavnerdrenge i
13—14 Aars Alderen. Drenge er utaalmodige — og særlig
Drenge fra Hovedstaden. Naa, der er ikke noget at sige til
det. Det er længe siden, vi forlod København. Vi har i Sinde
at tilbringe 8—10 Dage af Sommerferien paa Skolerejse i
Sønderjylland. Hele Aaret har Drengene sparet sammen til
Turen — for Resten kun et lille Beløb. Børnehjælpsdagen
har givet et godt Tilskud; der er fri Rejse København—Padborg og tilbage igen. Desuden skal vi bo paa Skolerejse
hjemmene, hvor alt er billigt.
Endelig naar vi Padborg og stiger ud. Vi svinger nordpaa gennem Bov, hvor vi bl. a. standser ved den første
faldne Danskers Grav. Ved Krusaa standses vi af Grænse
vagten. Passene maa frem. Vi er i Tyskland. Hvor er Dren
gene optaget af alt det nye. Næsten alle Ansigter giver Ud
tryk for det samme: Vi er vel nok i Udlandet! — De skal
straks have vekslet Penge og saa give tyske Penge ud.
Mellemskoledrengene skal prøve, om de fremmede virkelig
forstaar de tyske Gloser, de har lært i 1. og 2. Mellem. —
Men vi skal videre. I Løbet af en Timestid naar vi Flensborg,
oget

T
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hvor vi straks søger hen til Skolerejsehjemmet i den danske
Skole — Tivoliskolen.
Skolerejsehjemmene er som Regel indrettet i Skolestuer.
Borde og Bænke er flyttet ud, og Senge redt op paa Gulvet.
Skolebetjenten og hans Kone sørger for os paa alle Maader.
Om Morgenen faar vi Havregrød eller Te. Hvis vi vil have
det, laver de ogsaa Middagsmad til os paa Skolerejsehjem
met. Alt til meget rimelige Priser. Tørkost sørger vi selv for.
Næste Morgen er vi tidlig oppe. Vi skal nemlig paa en
lang Tur. Vi har lejet en Rutebil og kører sydpaa for at se
alle de historiske Steder. Der er ingen Del af det gamle
Danmark, der er saa rig paa Minder, som Egnen syd for
Flensborg. Oversø, Sankelmark, Isted o. s. v.; alle Steder
kommer vi. I Slesvig gør vi et længere Ophold i den pragt
fulde Domkirke og saa videre til Danevirke, hvor vi særlig
grundig undersøger Halvkredsvolden om Hedeby og Valdemarsmuren, der staar som et Minde om Valdemarstidens
Genrejsningsarbejder.
Drengene har en Mængde at spørge om. De er klar over,
at selv om disse Minder ligger i et fremmed Land, har vi
saa megen Ret til dem, at vi kan kalde dem vore Minder.
Senere hen kan vi mærke paa Drengene, at de betragter
denne Dag som den mest begivenhedsrige paa hele Turen.
Vi har endnu en Dag i Flensborg. Drengene faar Lov
til to og to at gaa ud at se paa Byen. Samlet aflægger vi
et Besøg paa Kirkegaarden. Her fortæller en af de gamle
danske Opsynsmænd os alt vedrørende de forskellige Grave.
Han sælger os et Billede af Løven, fotograferet, mens den
endnu stod paa Kirkegaarden, og med Begejstring for alt
Dansk og Had mod alt Tysk fortæller han hele dens Hi
storie. — Det sidste Indtryk af Flensborg faar vi fra Duborgskolen, hvorfra vi har en pragtfuld Udsigt over Byen.
De Danske ved nok, hvad de har gjort, da de sikrede sig
den Plads for Skolen.
Med en af de smaa Fjorbaade tager vi nu gennem det
smalle Egernsund til Graasten, som ligger smukt ved Vigen
omgivet af Skove paa bakket Terræn. Ogsaa her bor vi paa
Skolen, hvorfra vi har den herligste Udsigt over Søen til
17

Graasten.

Slottet med den smukke Slotspark, anlagt i engelsk Stil. —
Fra Graasten foretager vi Udflugter til Broager. Fra Kir
ken med de to Spir kan vi se viden om ud over Broager
land og hele denne Egn, hvortil der knytter sig saa mange
alvorlige Minder.
Efter et Par Dages Ophold i Graasten drager vi videre
ad Sønderborg til. Sikken Humør! — Drengene stiller op
og med munter Sang gaar det hen ad den støvede Landevej.
De seks første Kilometer gaar som ingenting, og da de saa
bliver spurgt, om de ikke er trætte, svarer de ved at løbe
den syvende Kilometer. Det er herligt at være paa Tur med
saadanne Drenge.
Vi naar Bøffelkobbel og standser ved det lille Hus med
Haven, hvor de to danske Soldater blev begravet. Saa videre
til Dybbøl, hvor vi gør et længere Ophold og ser paa alle
de uforglemmelige Minder fra Krigene. Vi er ved Kriger
gravene, ved Møllen og ude i Skanserne.
Saa gaar vi ned mod Sønderborg. Det har været en
lang Tur den Dag; men Drengene gaar syngende ind i Søn
derborg. Det er Sangen om Spejderdrengen Peter, og Gang
paa Gang synger de Verset: „Og lyder der et Jammerskrig
fra Sønderborg paa Als.“
I Sønderborg er vi heldige. Næste Dag skal der være
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stor Ringriderfest i Byen. Vi er tidlig oppe næste Morgen.
Hele Byen er pyntet til Fest. Det er betagende at se den
store Rytterskare ride gennem Byen ud til den store Ring
riderplads — Utroligt hvad Drengene oplever den Dag. Se
nere faar vi Referatet. Her et lille Eksempel paa, hvad Kø
benhavnerdrenge kan finde paa.
I Dagens Anledning er der selvfølgelig kommet en Mæng
de Gøglere til Byen. I et
af Teltene optræder Ud
bryderkongen Bernardi. Der
maa Drengene ind. — Før
det store Sensationsnummer
træder en lille tysk Dame
frem paa den høje Tribune,
og Teltets Indehaver opfor
drer en Herre til at komme
op til Damen og opleve sit
Livs lykkeligste Øjeblik. En
yngre Herre vover sig derop.
Et stort Klæde bliver lagt
hen over ham og den lille
Gøglerske. Et Øjeblik efter
bliver det taget bort igen.
Damen er sporløst forsvun
den. Publikum ser sig for
bavset om; men lidt efter
hører man Damen raabe op
fra den bageste Del af Teltet.
Alt det har Drengene set, og de er bleven klar over, hvor
dan det gaar til. De har udefra set hende liste langs med
Teltets Bagside. Her maa kunne laves noget. Numret fra
før gentages. Men da Damen denne Gang løber bag Teltet,
kaster 3—4 af Drengene sig over hende og holder hende
fast. Inde i Teltet staar de andre optrædende og forstaar
ikke, hvor hun bliver af. Publikum begynder at le. Uden
for hører man hendes harmdirrende Stemme. Endelig slipper
hun fri, og da hun viser sig i Teltet, lyder der et Latterhyl
fra det brogede Publikum.
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Inden vi forlader Sønderborg aflægger vi Besøg paa det
røde Slot — Kong Kristians Fangebur.
Saa gaar Turen til Aabenraa. Vi sejler op gennem Als
sund og til sidst ind i Aabenraa Fjord. Bredderne er høje
og skovklædte. Det er en ualmindelig smuk Sejltur. Ende
lig lander vi ved Aabenraa, som ligger meget indelukket.
Vi gaar gennem de stille Gader og lægger Mærke til de
mange Bindingsværkshuse, hvoraf en Del er forsynede med
Aarstal og Indskrifter. Kirken har Tyskerne forsynet med
et Spir, som absolut ikke pryder den. Af Skolebetjenten
bliver vi vist op til Arensbjerg, hvorfra vi ser ud over Byen
og dens skovklædte Omegn. Om Aftenen gaar vi en Tur
gennem Hovedgaden. Der er Guldbryllup i Byen, og i den
Anledning er hele Gaden illumineret. Kun enkelte Vinduer
er mørke. Det er en Del tysksindede, som ikke følger den
gamle Skik.
Næste Dag gaar Turen til Røde Kro, og snart er vi igen
paa Vej mod København. En herlig Sommerferierejse har
det været. Hvor er det dejligt at rejse paa denne Maade. Vi
er saa begejstrede, at vi rimeligvis næste Aar tager ud igen.
Baade i Nørrejylland og paa Bornholm er der planlagte
Ture. —
Johannes Pedersen.
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tf). CL Äuberfene öprog.
Aar er det som bekendt 125 Aar, siden H. C. Andersen
blev født. En saadan Lejlighed til nye Udgaver af hans
Eventyr undlader Forlagene selvfølgelig ikke at benytte. —
Der udsendes baade en Kunstudgave og en Verdensudgave
(paa Dansk!) til Priser, der i Højde svarer til Eventyrenes
Værdi. Endvidere udsendes der en gratis Udgave, for at
ingen skal sige, at de ikke har Raad til at anskaffe den.
Den sidstnævnte Udgave udkommer dog ikke paa samme
Forlag som nogen af de andre.
Det kan synes mærkeligt, at der kan sælges saa mange
Eksemplarer af H. C. Andersens Eventyr; men Forklaringen
maa vel være den, at de læses uhyre meget, mere end no
get andet dansk Digterværk. Et lignende Forhold gør sig
gældende i de øvrige gotisk-germanske Lande og i mindre
Grad i hele den civiliserede Verden. Hans Berømmelses
Maane, der engang kun lyste for det hele Kongerige Skaane,
som Hertz skrev, er blevet en straalende Sol, der lyser
over den ganske Jord.
Grunden hertil er at søge i den menneskelige Natur. —
Ethvert Menneske har engang været Barn - ja, undertiden
staar man over for Tilfælde, hvor det synes utroligt — og
i hvert Menneske, ofte godt skjult, ligger endnu en lille Gnist
af det barnlige. Den Digter, der kan tale til dette almen
menneskelige, kan faa denne Glød fra Barndommen til at
blusse op, han faar hele Menneskeheden til Publikum. Og
H. C. Andersen, der med al sin Genialitet dog hele sit Liv
var et Barn, med Barnets Dyder og Lyder, han forstaar
som ingen anden at anslaa de barnlige Strenge i Menneske
hjertet.
H. C. Andersen var selv godt klar over sin menneskelige
Skrøbelighed og Ufuldkommenhed paa mange Omraader.
Det ser man f. Eks. i Eventyret „Skyggen“, hvor han skil
drer, hvorledes Verden glemmer Herren (Digteren selv) for
hans Skygge (Berømmelsen). H. C. Andersen var i Verdens
Øjne den danske Aladdin; men ret beset var han slet ingen

I
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Aladdin, der ved Hjælp af sin Lampe (Geniet) kom sovende
til alt. Han maatte arbejde haardt og maalbevidst for at af
hjælpe eller bøde paa de Mangler, der klæbede ved ham
paa Grund af hans daarlige Opdragelse, medfødte Kejtethed
o. m. a. Navnlig havde han store Vanskeligheder med sit
Sprog. I Latinskolen fik han ofte ug for Stilen, men slet for
Retskrivningen, og trods al den Umage han selv og hans
Venner gjorde sig, kan man let paavise, at han i sine Vær
ker forbryder sig mod næsten alle Grammatikkens Regler.
Hans Forkærlighed for rosende Adjektiver lader ham tit
bruge dern til Overflod, saa de ikke virker rigtig karakteri
serende: „den store, geniale Natur, den aand-og hjertefulde
Fyrstinde, den ædle, oplyste Konges Godhed, hans sjæl- og
livfulde Kone“ o. s. v. Paa lignende Maade bruger han tit
to eller flere Substantiver, der egentlig betegner det samme:
„Angst og Skræk, Frygt og Angst, Angst og Gru, Angst og
Kval, Angst og Smerte“ o. s. v.
Andre Eksempler paa daarligt Sprog er: „jeg havde skre
vet en Sang til Bordet, men foruden denne endnu improvi
seret en anden; vi vendte atter igen tilbage til Rom; Holberg,
Oehlenschläger, Heiberg, Overskov og Hertz danner et Femkløver, der i den dramatiske Litteratur pranger som en Palme
for vort Land; han er en Digter, en Svane, der flyver mod
Solen, svingende Katolikkernes Røgelseskar; sig ikke, at
Danmark har ingen Bjerge; dets Litteratur er et Bjerg, højt
og skovbegroet, det ses fra Nabolandene blaanende i Hori
sonten; foran laa Vesterhavet med dets Øer langs Kysten her;
Naturen om mig og indeni mig prædikede mig min Mission;
og de rige Folk, de kørte, og de fattige, de gik; naar visaa
hører op at være til her, bliver vi kun Skum paa Vandet,
har ikke engang en Grav hernede mellem vore Kære-----hoppe og springe vil vi i de tre Hundrede Aar, vi har at
leve i; det er saamænd en god Tid nok —- siden kan man
desto fornøjeligere hvile sig ud i sin Grav; hun gav ham
Haanden og Kaffe; der var en lille Dreng, der engang
skulde dø.“
Disse Eksempler paa H. C. Andersens Mangler med
Hensyn til korrekt Sprogbehandling kunde forøges betyde
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ligt, uden at man dog deraf tør slutte, at hans Sprog egentlig
er daarligt. Der kan fremdrages mange, mange flere Eks
empler paa H. C. Andersens Fortrin i sproglig Henseende.
I det hele taget maa man være varsom med at bedømme
et Digterværk skolemæssigt. Et Værk, som er akademisk
og grammatisk korrekt, vil ofte være uden Ejendommelighed
og mangle Præget af sin Forfatters Personlighed. H. C.
Andersen var, som allerede nævnt, klar over sin grammatiske
Usikkerhed; men det saarede ham alligevel altid, naar Kri
tikerne omtalte den.
„Jeg ved Mennesker, der gennemlæser mine Digte blot
for at finde Sprogfejl“, skriver han et Sted, og i „Improvi
satoren“ staar følgende: „Byens første Danser foragtede mig,
fordi jeg ikke kunde gøre Figur i en Balsal, Grammatikeren,
fordi jeg brugte Punktum, hvor han satte Semikolon.“
H. C. Andersen var meget følsom over for Kritik. En
rosende Anmeldelse beredte ham stor Glæde, men en ned
sættende bedrøvede ham eller gjorde ham vred. Han syntes,
at Kritikken var pedantisk. Dog maa man give Ingemann
Ret, naar han i et Brev til H. C. Andersen skriver: „En
strengere Korrekthed i Formerne og en større Præcision i
Udtrykket havde vistnok ogsaa været ønskelig.“
I Anledning af Mindedagen for H. C. Andersens Fødsel
vil Interessen for ham og hans Værker blusse op. Det er
derfor paa sin Plads her at gøre opmærksom paa en for
trinlig Bog, der nylig er udkommet. Den hedder: „Studier
over H. C. Andersens Sprog“, og Forfatteren er Lektor
Anker Jensen, Haderslev. Fra dette Værk er de her nævnte
Eksempler taget. Trods sin Videnskabelighed er Bogen let
læselig for enhver, der har Forkundskaber og Interesse, og
det har jo alle Danske, der kender og elsker H. C. Ander
sens Eventyr.
S. barsen.
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Q3ær meb!
R vi, de danske Lærere og Lærerinder, da ikke klar over
Sportens, Idrættens Betydning for den Slægt, vi er med
til at opdrage? Saadan slog det ned i mig den Dag, jeg
læste et Referat fra et Bestyrelsesmøde i Dansk Atletik
Forbund, hvor et Medlem fremhævede Betydningen af at
have gode Instruktører, særlig for de yngstes Vedkommende,
for at give det rette Grundlag og den rette Interesse fra Be
gyndelsen. Det blev fremhævet, at Landets Lærere her kunde
gøre et stort Arbejde, saafremt de blev interesseret i Sagen.
Fra anden Side blev der svaret, at man godt kunde faa Læ
rerne til det i deres Fritid, men kun for en rimelig Be
taling. Mon det virkelig er sandt!!
Ved at tænke paa dette kan jeg ikke andet end se hen
til de mange lykkelige og sorgfri Stunder, jeg som Dreng
har tilbragt paa Sportspladsen. Jeg har haft den Lykke at
have haft en af vort Lands første Idrætsmænd, Lærer Marius
Jørgensen som Juniorleder og mange af de smaa Finesser,
jeg nu kan lære mine Elever, har jeg lært som Dreng un
der ham, og det Grundlag, jeg fik, har jeg som aktiv Sports
mand stor Glæde af den Dag i Dag.
Resultatet af denne Lærers Fritidsarbejde er altsaa for
uden det, at vi Drenge fik den rette Instruktion, ogsaa ble
ven en Række lyse og gode Drengeminder, og det er en af
Grundene til, at jeg føler det som min Pligt at prøve paa
at udrette noget lignende. En anden Grund er den, at jeg
føler en personlig Glæde ved at hænge „Hr. Læreren“ og
sammes Kravetøj paa Knagen i Omklædningsrummet og
trække Fodboldstøvlerne og en Sweater paa for at være
Drengenes Spil saa nært som muligt, eller i Løbeskoene for
at vejlede dem i den fri Idræts Mysterier. Dette „frie Sam
vær“ forrykker slet ikke Forholdet mellem Lærer og Elev,
nej tværtimod! De Timer kommer mangedobbelt igen og
saa inden for Skolens Vægge, det er ligesom der kommer
mere Glæde og Forstaaelse ind i Forholdet mellem Lærer
og Elev.

E
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Jeg glæder mig længe i Forvejen til disse Timer, og jeg
ved, at der rundt om i Landet er mange Lærere, der har
det paa samme Maade.
Indenfor de forskellige Idrætsgrene er Lærerne altid vel
sete, fordi man der gaar ud fra, at de kender og forstaar
Ungdommen og tillige har det rette Kendskab til de forskel
lige Grene. Men er det sidste rigtigt ? ? Kan vi paa Bag
grund af vor Uddannelse undervise i Skoler eller i Foreninger
i fri Idræt, Boldspil og Svømning?
Nej, for vi kender det ikke! Men vi bør kende det,
simpelt hen fordi det er de Krav, Folkeskolen stiller til os
Lærere, naar vi søger Plads.
Jeg har en Del Ekstratimer i Skolen paa Nyborg Straffe
anstalt, og jeg har mange Gange tænkt paa, at hvis disse ca.
500 unge Mænd fra Barnsben af var bleven vant til gode
Interesser, som kunde have styrket deres Tanker og Fantasi,
ja saa havde mange maaske undgaaet den tunge Gang.
Det er netop et af Idrættens største Goder, at den giver
Styrke og Sundhed til baade Sjæl og Legeme, og derfor bør
vi gøre vort bedste for at fremme Sagen ved at gøre en
Indsats, ogsaa uden for Skolen.
Med en Hilsen til alle Kammerater!
Nyborg.

Steter SK nu d s en.
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aa Øfoleffu

öL»et ©folejli er trampet tjaarb
af inrige fmaa 53en.

ber meb to ftore Sræffo gaar,
og bet gør ®angen fen.

£52len trobs ben lange “Bej, be bar,

be iler gtabe frem,
og “Uinb og Q3ejr meb ©mit be ta’r,

for Snren er tit flem.
©nart løber Sloffens: „Äom faa inb“,
og ftrafs, naar bet er fagt,

faa er ber ®læbe i ffoert ©inb,

beti ®læbe ejer £Qlagt.
Din toner Soofang op mob ®ub

meb QSarnetoners ^(ang,
og ISonncn bringer ogfaa 33ub
om ^Barnehjertets $rang.
®g benne Stang ^ar ®ub neblagt

i alle fine fmaa,
og ni, fom ftaar meb ®ub i iPagt,
fan trøgt bans 2®rinb gaa.
ors-

ipeter ^nubfen.

Srabitiou 05 fremmebe Änfxßter.
er nu over 10 Aar siden, vi blev dimitterede fra
Odense Seminarium; man mærker det rigtigt, naar man
efter mange Aars Forløb pludselig „dukker op“ ved en Jule
fest, der forløber fuldkommen traditionsmæssig, blot med den
Forskel fra ens egen Seminarietid, at det er lutter fremmede
Ansigter, man ser, ingen fra ens eget Hold ud over dem,
der er Lærere ved Seminariet og altsaa er med til at danne
dets Fysiognomi nu. En Omstændighed til: foruden en selv
var der kun to Elever fra ældre Hold end ens eget; man
var den tredieældste af gamle, tilstedeværende Elever. Og
saa en Kuriositet, der fik en til at tænke paa, at Aarene var
gaaet: fire af ens Elever fra det første Aar efter Seminarie
tiden var enten Lærere eller skulde demitteres nu fra O. S.
og kom og hilste paa en. Det nyttede altsaa ikke noget;
man var bleven gammel — paa Odense Seminarium!
Der sad man selv paa Tribunen og tænkte paa ens egen
Seminarietid, da man med Andagt saa gamle Elever sidde
deroppe, værdigt passiarende med Seminariets Lærere. Salen
var smukt pyntet som dengang, Juletræet skubbet hen i det
ene Hjørne, og Gulvet fyldt af — fremmede Ansigter, der
bølgede frem og tilbage til Dansens Toner, gamle og moderne
Melodier som dengang. Under Julekoncerten havde man
staaet nede bagved, nær ved at blive stegt af Kakkelovnen,
og set alle disse ukendte Nakker; var der ikke en eneste
kendt? — jo, til sidst vendte et smilende Ansigt sig om og
sendte et Nik. Og senere under Kaffebordet med Duften af
Kaffe og Fru Møllers hjemmebagte Kager, de traditionelle
Taler — ærlig talt, de var mere løssluppent morsomme
end i vor Seminarietid — var Tonen og Stemningen den
samme som dengang. Her sad man i en Verden, som man
kendte saa godt og følte sig hjemme i, fordi Rammen, Tra
ditionerne saa smukt var bibeholdt, og alligevel var man
fremmed, fordi Billedet i Rammen var fyldt af næsten ude
lukkende fremmede Ansigter. Denne underlige, blandede Fø
lelse af atvære hjemme og dog fremmed satteTankerne i Sving.
et
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Det er i Almindelighed Meningen med Rammen omkring
et Maleri, at den skal stemme til og fremhæve Billedet; det
kunde for saa vidt ogsaa godt siges, at Julefestens Ramme
passede udmærket til Billedet af de mange fremmede An
sigter. Og dog, efter de mange Aars Forløb saa man, at
Rammen netop ikke var fornyet; *) med Glæde genkendte
man de gode, smukke Traditioner. Det var med andre Ord
lykkedes for O. S. efterhaanden at stemme det ene Hold af
unge efter det andet til at harmonere med Seminariets Tone
samtidig med, at Hjernen blev fyldt, saa at man var i Stand
til at opfylde de Krav, som Gerningen senere hen stillede
til en. De allerfleste af os var vel netop unge, paavirkelige
Sjæle med Hjerner, der endnu let lod sig fylde, — i Alde
ren omkring de 20 Aar, hvor man er paaVejtil at modnes,
men endnu ikke helt har fundet sit Stade og netop derfor
har godt af at omgærdes af de Volde, som gode Traditioner
danner. Vi mødte med aabent Sind for alt det nye og tog
imod det med Andagt og Lyst, fordi det gjaldt vor Frem
tidseksistens; ja, ofte slugte man alt raat, fordi der simpelt
hen ikke blev Tid til at fundere; — det kommer bagefter,
først i Praksis kan man skelne mellem Skal og Kærne. —
Seminarieaarene fik, hvad enten vi vilde eller ej, Indflydelse
paa os, ikke blot rent intellektuelt, men ogsaa moralsk og
æstetisk, og ved den sidste Julefest modtog den, der skriver
disse Linier, et stærkt Indtryk af, at den lille Verden, som
O. S. er, har været stærk og traditionsrig nok til gennem
Aarene at danne den afstemmende Ramme om de skiftende
Billeder.
Synet af alle de fremmede Ansigter fremkaldte ganske
naturligt hos en Spørgsmaalene: Hvor er alle de gamle
Kammerater? Hvordan gik det dem? Hvorfor ser man ikke
en eneste af dem her? Vi var jo engang Ansigterne i det
Billede, om hvilket Seminariet dannede den traditionsbestemte
Ramme; saa blev vi taget ud af den og spredt for alle Vinde,
kender maaske knap hinanden igen, naar vi ses. Mange
specielle, personlige Forhold vanskeliggør, at man kan sam
*) selv om Billedet var et andet.
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les eller blot „dukke op“ engang imellem paa O. S.; men
mon den egentlige, dybe Grund derfor ikke er den, at man
er bange for at føle sig fremmed, fordi man selv har dannet
sig en Verden. For den har vi glemt den fælles Verden,
som vi engang levede sammen, om ikke i Kraft af andet,
saa dog i Kraft deraf, at man drev de samme Studier paa
den samme Tid og det samme Sted. Har vi egentlig ikke
alle paa en eller anden Maade en Taknemmelighedsgæld til
O. S., og burde vi ikke vise vor Trofasthed og Taknemme
lighed ved „at dukke op“ derude, naar der var en Lejlighed,
selv om der blev mange Aar imellem.
Man skal ikke besøge O. S. for at finde gamle Kamme
rater, for saa bliver man skuffet, hvis de da ikke hører til
Seminariets Lærerstab; man møder kun fremmede Ansigter.
Men man skal besøge O. S. for at faa et Pust af den Ver
den, som vi engang levede og aandede i, og som endnu
gennem Traditionen lever paa O. S., — og for at sige Tak.
Rudolf ^rytter.
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£Qtinber fra (Seminariet Q3ørneffo(e»
ER er en egen forjættende Duft ved en Skolemadkasse.
Man kan ikke betragte det Velbehag, hvormed en Sko
ledreng ved sine Lugtesansers Hjælp konstaterer Madkassens
Tilstedeværelse i Skoletasken, uden at faa nogen Forestilling
om, - hvilken Betydning han tillægger denne vigtige Del af
sin Udrustning. Selv om Madkassens Duft upaatvivleligt
interesserer Drengen mindre end dens mere materielle Ind
holds Beskaffenhed, er det dog givet, at Duften senere vil
staa mere skarpt i Erindringen end selve Nydelsen af de
mange forskelligt belagte Stykker Smørrebrød. Jeg husker
endnu min første Skolemadkasse. Den var af Blik og var
formet som en Salmebog. Udenpaa var den brun, og Fader
havde givet den en Omgang russisk Strygelak, for at den
kunde faa mere Glans. Den Duft, der opstod, naar den
stærke Terpentin-Lakduft blandede sig med Duften af Rulle
pølse og Ost er mig uforglemmelig, og naar jeg — hvad
der hænder — kommer ud for en Duft, der er lig den, saa
stiger straks Billeder fra min første Skoletid frem som lydige
Minder, der kommer, naar Associationerne kalder. Den fulgte
mig troligt gennem mine første .Skoleaar. Jeg var stolt af
den, det var ikke alle givet at eje en Madkasse, der lignede
en Salmebog, — og jeg vederkvægede mig ved dens Ind
hold, især naar praktiserende Seminarister havde trættet mig
alt for meget i deres Forsøg paa at gøre alt saa omstænde
ligt som muligt. Første Gang, jeg fik Skolemadkassen i Brug,
var den Dag, jeg skulde indmeldes i Skolen. Fader fulgte
mig derud. Vi skulde aflevere Daabs- og Koppeattest og den
Slags Ting. Der blev ingen Brug for Madpakken paa Skolen
den Dag. Saa spiste jeg noget af den paa Hjemvejen paa
en Bænk i Munkemose. Resten kastede vi ud til Svanerne
og Ænderne. Og saa talte vi om Lærerinden. Det var, saavidt jeg husker, Frøken Asta Pedersen. Vi var enige om, at
hun var saa rar. Og det var hun. Det var en herlig Dag.
Og næste Dag skulde jeg i Skole igen. Jeg glædede mig ved
Tanken. Saadan gik jeg ind i mit første Skoleaar. Det var
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glade Dage. Vi lærte at stave og læse' efter Lydmetoden.
Jeg kan endnu se Klassen for mig: 30 — 40 Børn, der sidder
pænt ved deres Pulte og siger p. t. k. i Kor. Men det var
let at lære at læse paa den Maade. Mine Forældre saa for
bavsede paa mig, naar jeg paa deres Forespørgsel, om de
ikke skulde hjælpe mig at læse, erklærede, at det kunde
jeg nok selv.
Et andet Fag, Regning, voldte mig betydelig større Van
skeligheder. I dette Fag undervistes vi af en Lærerinde,
der, saavidt jeg husker, hed Frk. Hansen. Hun fortalte os,
hvor Enernes Plads var, og sagde, at hvis vi bare kunde
huske det til næste Gang, saa var vi flinke. Følgelig lagde
jeg godt Mærke til det Sted paa Tavlen, hvor hun havde
nedskrevet disse ejendommeligt benævnede Ciffre. Jeg hu
sker endnu saa tydeligt, hvor det var, at jeg den Dag i Dag
vil kunne sætte min Finger paa Stedet. Det var til venstre,
omtrent øverst paa Tavlen. Jeg gik og tænkte paa det hele
Vejen hjem. Her var da endelig noget, der var Mening i.
Det kunde man da forstaa. Jo, jeg skulde nok huske Ener
nes Plads til næste Gang. Man vil forstaa, hvor stor min
Skuffelse var, da Lærerinden saa næste Dag anbragte Enerne
nederst til højre paa Tavlen og sagde, at det var jo der,
hun i Gaar havde sagt, at deres Plads var. Da imidlertid
næsten hele Klassen holdt med hende, forstod jeg, at jeg
ogsaa for at undgaa unødigt Vrøvl maatte lade, som om jeg
gjorde det; men inderst inde beholdt jeg min egen Mening,
og det varede længe, før jeg genvandt Tilliden til Frk. Han
sen, der saa letsindigt sagde det ene den ene Dag og det
andet den næste.
Mange smaa Træk kunde jeg berette om, baade fra de
mindre Klasser og fra de større. Men jeg skal nøjes med
at dvæle ved et Par enkelte. Det blev min Erfaring, at de
Lærere, der var mest strenge (jeg mener ikke dermed mest
strikse, men mest ubønhørlige i deres Krav til os), var de
bedste til at læse Historier op eller producere sig udi im
proviseret Morskab. Alfr. Hansen var fortrinlig til at læse
Historier. Hvem glemmer vel nogen Sinde „Bette Lavst“
eller „Hyrdedrengen, der kom for sent til Toget,“ naar han
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en Gang har hørt Alfr. Hansen læse disse Historier op.
I Slutningen af Timerne lærte han os Canons, og saa kunde
han tegne. Naar Hr. Hansen brugte Farvekridtet i Geografi
timerne, havde han alle med sig. Jeg husker, at han i Slut
ningen af en Geografitime i 2. Klasse begyndte paa at illu
strere, hvorledes en Stranding ved Vesterhavet gaar for sig.
Skibet stod og huggede ude paa Revlen, mens Bølgerne slog
voldsomt mod det, og Fiskerne havde faaet Raketapparatet
i Stilling og skulde lige til at affyre et Skud, — da Klokken
ringede. Hvor gerne var vi ikke blevet inde i Klassen og
havde set Tragedien ført til en lykkelig Afslutning. Men
Livets Krav stilles til os ubønhørligt uafviselige; vi maatte ud
paa Pladsen i Frikvarteret. Siden gjorde vi i de følgende
Aar et Par Gange Hr. Hansen opmærksom paa, at han
skyldte os Slutningen af denne spændende „Tegnefilm“;
men der blev aldrig Tid til at fuldende den, og naar jeg
nu og da drøfter Skoleminder med gamle Skolekammerater,
hænder det, at Talen falder paa denne Episode: „Husker
du den Stranding, Hansen fik begyndt paa, men aldrig fik
gjort færdig?“ Uforglemmelige Timer skænkede Alfr. Han
sen os i Fysiologi. Faget var den Gang delt, saaledes, at
vi Drenge undervistes af Alfr. Hansen og Pigerne af Frø
ken Margr. Petersen. Vi var kun ganske faa Drenge.
Nu er Emnet jo stærkt interessevækkende, selv i en
mindre dygtig Lærers Behandling, og det blev overmaade
interessant, naar Hr. Hansen underviste. Vi glædede os til
Timerne. Jeg glemmer aldrig Hr. Hansens Gennemgang af
Nervesystemet. Vi bogstavelig talt trillede rundt paa Bænke
ne af Latter i 10 Minutter, — og saa havde vi lært det,
Metoden er probat. Den sætter alle moderne Skoleideer i
Skygge, eller rettere: den bekræfter Paastanden om, at „mo
derne“ arbejder enhver Skolemand, hvis Undervisning er
selvstændig og personlighedspræget.
Saaledes var Skolen da et Sted, hvor vi havde det for
nøjeligt og hyggeligt sammen med de Mennesker, der kaldtes
vore Lærere og Lærerinder, og spørger jeg mig selv om,
hvad det da var, der formaaede at gøre vor Skolegang saa
tiltrækkende for os, hvad det da var, der evnede at skabe
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denne Skolehygge, saa maa Svaret blive, at mere end noget
andet bidrog vel hertil den Omstændighed, at vor Skole i
saa høj Grad var en Traditionernes Skole. Og naar Aarets
store Fester kaldte paa os, da følte vi, at vor Skole mere
end andre Skoler var et Sted, hvor det var godt at være.
Der prøvede man ikke blot paa at gøre Skolelivet festligt;
man skabte ogsaa Fester. Den, der gjorde stærkest Indtryk
paa mig i IV Klasse, var vel nok Komedien. Jeg havde al
drig før været i Teatret eller set en Dilettantkomedie. Jeg
glædede mig, som jeg aldrig siden har glædet mig. Endelig
kom Aftenen. Man spillede „Charles’ Tante“, og mine store
Forventninger blev ganske overtrufne. Og saadan gik det
hvert Aar siden. Naar jeg nu tænker paa hine Festaftener,
da vi Børn var til Komedie paa O. S. og sammenligner vor
Glæde med den Nydelse, det er mig muligt nu at faa ud af
en Teateraften, ønsker jeg næsten atter at kunne gaa i Teatret
med en lige saa ringe kritisk Sans som da, ja, det kommer
mig til Tider for, at det kun er en fattig Trøst, at Udbyttet
af en Teateraften jo kan være større for en, jo mere kritisk
ens Vurdering er. — Komedien var Efteraarets Fest, og det
var en stor Begivenhed; men der var andre større Begiven
heder i Seminariets Skoleaar.
Naar December Maaned oprandt, gik Seminariet ind under
Julens Glæde. Man begyndte at synge Julesalmer til Morgen
sang, og rundt om i Klasserne blev Mulighederne for at faa
opfyldt rimelige Krav om Julehistorier stadig større, jo nær
mere vi kom den store Højtid. Man glædede sig til Jul, og
stærkest samlede Forventningerne sig om den sidste Dag
før Ferien: Juletræsfest. Maaske formaaede denne Begiven
hed ikke i vor Barndom at skabe den umiddelbare spændte
Festglæde, som Tanken paa Efteraarskomedien altid hensatte
os i. I Baggrunden lyste jo Hjemmets Jul, som ikke saa
let lod sig overskygge. Og alligevel — naar den sidste Skole
dag før Juleferien kom, saa laa der nu en egen fortættet
Juleglæde over Børneskolens Klasser, hvor Lærerne sad og
læste Julehistorier, saa de knap havde Stemme til at synge
med, naar Julesangen om lidt skulde tone derovre i den
pyntede Gymnastiksal. For Juletræet var det vigtigste.
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Det saa man alene af den Iver, hvormed vi ordnede os ind
i den lange Række af glade Børn, der lidt efter lidt opslug
tes af Dørene til Gymnastiksalen. Saa stod vi da i Kredse
om de to mægtige, straalende Juletræer, de store Børn yderst,
de smaa inderst. Allerinderst inde mellem de to Juletræer
stod Forstanderen, og hans Stemme havde — forekom det os
— en egen bevæget Klang,
naar han oplæste Juleevan
geliet foros. Derpaa vekslede
Julesalmer og -sange. — Vi
sagde:. „Goddag Juletræ,“
og vi dansede: „Og nu har
vi Jul igen,“ saa til den ene
Side og saa til den anden
Side. Over Salen laa en
egen potenseret Feststemning
som paa ingen anden Dag
i Aaret. Til sidst blev vi
lukket ud Klasse for Klasse.
Vi skulde alle trykke For
standeren i Haanden til
Glædelig Jul, og der var
ingen, der vilde gaa Glip
Vi gaar over til Juletræet.
af den Ære. Saaledes var
Julefesten paa Seminariets Børneskole, og saaledes er den
sikkert endnu. Den er for mig kommet til at staa i et kærere Mindernes Skær end nogen anden aarligt tilbagevenden
de Fest. Det er vist faa Skoler, der formaar at give deres
Elever gladere Juleminder med ud i Livet, end vor Skole
gav os.
I det foregaaende har jeg gjort Forsøg paa at tegne et
Billede af Livet i Børneskolen, som det formede sig, da
jeg gik i Skole. Skulde Billedet være færdigt, maatte hertil
bl. a. føjes Skildringer af Aarets andre store Begivenheder:
Fastelavn, hvor vi som smaa slog Katten af Tønden og
som store var til rigtigt Karneval, Udflugten, herlige Min
der fra Baaring og Nyborg, Eksamen, baade „Professor
eksamen“, som vi kaldte Praktikeksamen, og vor egen be34

tydningsfulde Oprykningsprøve og Afslutningshøjtide 
ligheden, hvor til sidst Ferievisen tonede ud over den
tætpakkede Gymnastiksal, haaret frem af glade, lyse Barne
stemmer — og bærende i sig Forjættelsen om sollyse Som
merdages Feriefærd mod Danmarks Strande. — Naar jeg
imidlertid ikke gør Billedet færdigt, skyldes det dels Frygten
for at optage Pladsen for andre mere betydningsfylde Ind
læg, og dels Frygten for, at Emnet, der jo snarere hører
hjemme i et Tidsskrift for en Børneskoles Elevforening,
skal falde uden for dette Aarsskrifts Rammer. Maaske burde
dette sidste have været en tilstrækkelig Bevæggrund for
mig til slet ikke at skrive om Børneskolen her; men det
forekommer mig, at der ligger et stærkt Forsver for min
Handlemaade i den Kendsgerning, at Skolerne paa O. S. er
saa stærkt sammenknyttede og saa fast arbejdede ind i hin
anden, at man vanskeligt kan tale om den ene uden i hvert
Fald at tænke paa en af de andre. Selv gik jeg iøvrigt ud
af Børneskolen for efter kun tre Aars Forløb at begynde i
Præparandklassen. Skulde jeg da være blevet noget blaseret
og have betragtet de Traditioner, jeg her har hævet saa højt
med nogen Overlegenhed, saa faar man skrive det paa Al
derens Regning. Det er jo nu en Gang saadan, at unge
Mennesker i den Alder har en Periode, hvor de i Bevidst
heden om deres eget Jeg’s store Betydning mister al Respekt
for det fra Fædrene overleverede. Saadan er det vel ogsaa
gaaet mig, og har dette betydet, at min Færd paa selve Se
minariet ikke i saa høj Grad, som jeg nu kunde ønske det,
har været Udtryk for den Taknemmelighed,, jeg maatte føle
og nu føler i saa høj en Grad, saa ønsker jeg at bøde derpaa ved her i Elevforeningens Aarsskrift at rette en Tak til
alle dem, der i Aarenes Løb har været med til at opbygge
og udbygge vor gamle Skole.
p. t. Odense, den 28. December 1929.

X. 8. 3 acob sen.
Farum Realskole.
Dimitteret 1926.
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Fjeldvandring
SVaar fjulen drager i Skolen ind

og fylder med ffubel hvert barnesind,
gymnastiksalen bli’er til et Eventyrland,
hvor Dornene glade sig tumle kan.
Haa gulvet de sælsomste Harer lure;
kun ^ove og Somme kan frelst dem
bringe
til næste iRedskab, hvor
lystige ^ure
faar ^Barnelatteren til at
klinge.
Den bange bli’er modig
— den svage faar
SKræfter,

det gælder jo stadig at følge efter 1
SVaar Higerne vrider de smidige Stroppe
om Sadelpudens gyngende Abast,
og kæmper for at holde sig oppe,
som drukned’ de virk’lig, hvis ej de holdt fast, —
de faar om Skibet langt bedre Begreb,
end gennem mangen Horklaring i Belassen;

de lærer Balancens fineste fKneb,
naar det gælder at blive paa ^Pladsen.
S {fantasiens lysende fftige
lever og handler den lille {Pige,
mens Bleghed svinder
for klare Øjne og røde {Kinder.
Ssther S g e b j e r g.

C^enlig Stilsen til alle kendte paa og fra

Seminariet, en særlig Stilsen til “Venner og
^Kammerater fra 1924.

Øen i
af Aarsskriftet skulde vel helst være af almen
Interesse og til en vis Grad fornøjeligt, men at opfylde
nævnte Betingelser har visse Vanskeligheder; der skal spe
kuleres, grubles, lægges Hoved i Blød og saa, naar sidste
Frist rykker nær, slaas et Slag i Bordet og gumles fortviv
let paa Penneskaftet. I den Situation har jeg befundet mig
ca. 2 Timer.
Den lange 0, hvorom Grundtvig har brugt Sammenlig
ningen „én i Havet henkastet, blomstrende Rosengren,“ skul
de ellers kunne give Stof nok, blot den rette Mand kom til.
Øens geografiske Beliggenhed er det unødvendigt at bestemme,
da de ærede Læsere sandsynligvis forlængst har opdaget, at
det er Langeland, hvorom Talen er —• om Øen i Alminde
lighed og Tranekær i Særdeleshed.
For geologisk interesserede er Øen tillokkende, saavel
som for enhver, der har Sans for Naturskønhed; lad mig
f. Eks. blot nævne Ristinge Klint uden derfor at vove mig
ind paa videnskabelige Betragtninger. Tager man en Tur
ned gennem Øen, faar man overalt Indtryk af Frugtbarhed
og Velstand og maa næsten udbryde: „At se — og dø!“
Naturen har i rigt Maal ødslet med sine rige Gaver til Glæde
for os smaa Hverdagsmennesker. Fra næsten ethvert højt
liggende Punkt ser man større eller mindre Skovpartier, og
lader man Blikket flyve over Trætoppene, skimtes Havet
og længst ude smilende, skovklædte Øer og „Fastlande“.
Bakker findes i Mængde og af et saadant Udseende som
intet andet Sted i Danmark, idet deres ejendommelige kup
lede Form minder stærkt om kæmpestore Gravhøje, lig
Gorms og Thyras.
Perlen paa Øen er dog Tranekær med Omegn, og som
saadan anerkendes af alle. Næppe har nogen anden Flække
i Landet saa smukke Omgivelser og morsomme indre For
hold. Byen er vokset op i Læ af Tranekær Slot, og den
bærer stærkt „greveligt“ Præg, især ved at Husene, skønt
gamle, alle, med en enkelt Undtagelse, er grundmurede og
NDHOLDET
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tækkede med Tegl. Grevskabet har bygget alt og ejer By
saavel som Sogn. For faa Aar siden skete der det for Byen
beklagelige, at Besidderne forlod Slottet; beklageligt derved,
at Byen mistede flere Privilegier, f. Eks. Realskolen, som
Grevskabet opretholdt for Byens bedst begavede Børn. Ned
læggelsen af Realskolen, saavel som af andet, var et af de
ikke ukendte Modtræk mod Majoratsloven.
Som Helhed gælder det, at Byen, som for Aar tilbage
var i god Udvikling, nu staar fuldstændig i Stampe. Aarsagen
hertil er, at den frie og sunde Udvikling er ganske hæm
met ved, at intet kan bygges eller ændres uden Grevskabets
Tilladelse. Af Seværdigheder vil jeg foruden Slottet nævne
Kommuneskolen eller rettere den oprindelige, som nu an
vendes til Beboelse for Lærerne og er bygget 1800. Før
jeg gaar videre, vil jeg forudskikke den Bemærkning, at
Bygningen er fredet og staar under Nationalmuseets Beskyt
telse. Dermed turde være sagt, at den er noget for sig selv,
som jeg haaber følgende ogsaa skal paavise. At en Skole
fra den Tid er grundmuret og teglhængt, er i sig selv enestaaende, men Forklaringen er den simple men interessante,
at den daværende Greve med den Bygning startede et saakaldt Herregaardsseminarium i beskedent Format. Forgæves
har jeg søgt historiske Oplysninger desangaaende. Det ene
ste Støttepunkt jeg har, er en af den daværende Lærer ført
Dagbog, hvori han, desværre ufuldkomment, gør Rede for
Sagen. Forsøgsseminariet bestod kun et Par Aar, men fort
satte som Børneskole; der skal dog være udgaaet op til en
halv Snes Lærere. Hele Uddannelsen bestod forøvrigt i, at
den daværende Degn præparerede nogle velbegavede Karle,
saaledes at Grevskabet havde Materiale til Embederne.
I min Omtale af Bygningen vil jeg endnu blot anføre
dette, at Værelserne har en Højde af 5ll-> Alen, altsaa slots
salslignende Højde; imponerende, men desværre upraktiske
for en fattig Degn; tænk blot paa Længden af Gardiner og
paa Brændselsforbruget. Jeg har ogsaa haft under alvorlig
Overvejelse at anskaffe mig en høj Trappestige for i den
haardeste Vinterkulde at kunne naa op i den temp. Zone.
Bærer Byen „greveligt“ Præg, gælder det i højere Grad
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Befolkningen. Denne har i Aarhundreder staaet i Afhængig
hedsforhold til Grevskabets Besidder og dermed været vant
til landsfaderlige Forhold. „ Hoffets“ Paavirkning mærkes den
Dag i Dag, men udviskes stærkt i vor demokratiske Tids
alder. Denne Paavirkning har ikke altid været til det gode,
dog findes næppe høfligere Befolkning end her.
Naar jeg et Sted nævnte, at Byen nu staar i Stampe,
gælder det i materiel Henseende mere end i aandelig.
Paa Byens Vegne vil jeg til Slut prale med enkelte end
nu eksisterende grevelige Privilegier, som f. Eks. Gymna
stiksal, Sportsplads og Tennisbane, alt opretholdt af Grev
skabet. —
Kunde disse Linier bevirke, at en og anden fik Lyst til
en Tur herover, var min Hensigt naaet.
Dette som en venlig Hilsen til Lærere og Kammerater
paa O. S., især Aargang 27.
Godt Nytaar!
fKnud ffKogense n.

DXorbiff feriefurfus i 3ena JÖ29.
kunde det interessere gamle O. S.-elever at høre
lidt om dette kursus, der i 1929 afholdtes for første
gang. — Medens de fleste universitetskursus i udlandet
besøges af studerende fra meget forskellige lande, udgik til
dette kursus kun indbydelse til nordiske lærere og stude
rende for derved at finde deltagere, der var nogenlunde ens
indstillede overfor tysk kultur.
Et kursus som dette, hvor nordboer samles i et fremmed
land, knyttes deltagerne nærmere sammen, hvad der be
tyder en styrkelse af den nordiske samfølelse, der ikke er
uden betydning for folk, der staar i skolens tjeneste, og
det er dette, der i forbindelse med den betydning, som
tysk aandsliv har haft og har for Norden, har foranlediget
lektor i svensk ved universitetet i Jena, Lorentz Engberg,
til at foranstalte et nordisk feriekursus som led i den række
af bestræbelser, der gaar ud paa at fremme forstaaelsen
mellem Norden og Tyskland. Samtidig har kursus naturligvis
det formaal at give deltagerne større færdighed i brugen
af det tyske sprog.
Under medvirkning af professorer og doktorer fra uni
versitetet afholdtes i 1929 en række forelæsningei særlig
over emner, der har haft indflydelse paa nordisk aandsliv.
Af de litterære kan eksempelvis nævnes Jena og roman
tikken, Storm og Keller, den nyeste tyske lyrik. Endvidere
var der paa programmet forelæsninger over tysk filosofi,
tysk kunst, den tyske folkehøjskole og over politiske og
sociale forhold i det nye Tyskland.
For det rent sproglige var der sørget særdeles godt, idet
der baade var læseøvelser, skriftlige oversættelser til Tysk
og en række fonetiske forelæsninger, der — om man havde
lyst — afsluttedes med en prøve i fonetik. Som man vil
forstaa et fyldigt program, der dog var tilrettelagt saaledes,
at det næste aar ikke bliver gentagelse men supplering.
Trods det udmærkede arbejdsprogram havde det frie
samvær maaske dog endnu større betydning for deltagerne.
aaske
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Skandinaverne følte sig snart som een familie, hvad der
fremskyndedes ved selskabelige sammenkomster, aftener,
der meget mindede om „aabent hus“ paa O. S. Ved disse
sammenkomster foredroges tysk litteratur, og aftenen slut
tedes med dans eller sanglege, hvor svenskerne førte an.
Blandt de mange fremragende oplæsere, var ogsaa forfat
teren Ernst Zahn, der læste egne værker.
Efter at de ca. 100 deltagere officielt var budt velkom
men til Jena ved en sammenkomst i „Eucken-Haus“ (en
villa, som den afdøde verdensberømte filosof, Rudolf Eucken,
havde stillet til de studerendes disposition), hvor borgmesteren
og universitetets rektor talte, samledes deltagerne adskillige
gange der til havefester, der blev uforglemmelige ved sam
vær med studerende fra de fleste af Europas lande og fra
Amerika, Indien og Østasien. Værterne, de tyske studenter,
underholdt gæsterne ved at synge gamle tyske folkesange
ledsaget af violin, fløjte og luth.
Ogsaa det særprægede tyske studenterliv var der rig
lejlighed til at lære at kende. Faa steder finder man det
som i Jena. Ved universiteterne i storbyerne er de gamle
studenterskikke forsvundet; men i Jena, der kun har ca. 50,000
indbyggere (hvoraf over 3000 studenter), findes de endnu.
Det er endnu her studenterne af de forskellige korporatio
ner, der præger byen, kendelige som de er ved forskelligfarvede, ejendommelige huer.
Gaar man om aftenen op paa byens smukke, gamle
torv, træffer man studenter med deres ølkrus ved de lange
restaurationsborde under lindene, og gang paa gang bliver
man vidne til processioner af syngende studenter med øl
krus i hænderne, som paa torvetslaar kreds om „Hanfried“,
statuen af universitetets grundlægger, for hvem saa korpo
rationens nyoptagne medlemmer knæler ned for at blive
„døbt“, hvad der sker ved, at de forsamlede studenter ka
ster indholdet af krusene ud over de knælende, hvorefter
de alle syngende vandrer tilbage til korporationens Hus
til munter fest. —• Inden lang tid var gaaet sad Sven
skere, Normænd og Danskere sammen med Tyskerne til
saadanne fester, og nordiske sange vekslede med tyske.
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Men tyskerne kunde deres sange udenad, hvad der des
værre langtfra var tilfældet for gæsternes vedkommende.
Studenterdueller, de saakaldte mensurer, finder endnu
sted i nogle studenterkorporationer i Jena trods det, at de
nu er forbudte af politiet, og trods det, at flere og flere
studenter nu efter krigen vender sig imod dem.
Men da de er forbudte, foregaar de i stilhed i omegnens
værtshuse, hvor det er muligt at faa værten til at stille
lokale til disposition. Tidligt om morgenen drager kor
porationen saa ud til et saadant værtshus for atter efter
mensuren at vende hjem til formiddagens forelæsninger.
Ved bekendtskab og paa bekostning af adskillige timers
morgensøvn lykkedes det flere kursusdeltagere at komme
til at overvære en mensur.
Det er et ejendommeligt syn, der møder én, naar man
træder ind i salen. Ved bordene langs salens vægge sidder
tilskuerne, øldrikkende og pølsespisende studenter.
Midt paa gulvet staar de kæmpende og bag ved dem
læger i hvide kitler, endvidere sekundanterne samt stu
denter med fade med karbolvand til desinfektion af vaabnene. duellanterne er forsynet med jernbriller, halsen, bry
stet samt højre arm er godt beskyttet, medens venstre arm
er bundet paa ryggen. Med højre haand føres huggerten,
der er skarpsleben fra spidsen et stykke ned ad klingen.
Mellem omgangene træder lægerne til og undersøger
saarene, og er . disse ikke forbundet med for stort blodtab,
kæmpes der et vist antal omgange, inden de næste tager
fat. Inden længe flyder gulvet med blod og karbol.
Ufarlige er disse dueller langtfra; sidste sommer havde
en saadan duel i Jena døden til følge, og det er sket før.
Men mange studenter ser i mensuren en opdragelse til
selvbeherskelse, idet det er strengt paabudt at tage de hug,
den kæmpende ikke har kunnet afparere, uden at dreje
hovedet eller overhovedet flytte fødderne.
Til trods derfor svinder skikken dog bort. 1 nogle kor
porationer er mensuren nu frivillig, i enkelte endnu tvungen;
men det arrede studenteransigt fremvises ikke med samme
stolthed som i det gamle Tyskland.
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Blandt de mange udflugter i Jenas skønne omegn gik
en til det nærliggende Weimar, hvor deltagerne om aftenen
efter at have beset byen med dens Goethe og Schillermin
der af den derværende tysk-svenske forening var inviteret
til en smuk fest paa et af byens store hoteller, hvor der
var pyntet med nordiske flag. Underholdningen besørgedes
af kunstnere fra Nationalteatret i Weimar. Næppe nogen
sinde har der været sunget saa mange nordiske sange paa
de thiiringske landeveje som paa hjemturen til Jena den
aften. —
Den tyske presse i Jena og Weimar medvirkede gen
nem artikler om kursus og om de nordiske lande i høj
grad for at fremme interessen for nordisk aandsliv og for
større forstaaelse mellem Norden og Tyskland. Forhaabentlig er interessen for tysk kultur ogsaa i fremgang hos skole
folk i de nordiske lande, og da det er muligt at leve endog
særdeles billigt i Jena, vil forhaabentlig endnu flere Skandi
naver i de kommende aar besøge det nye kursus i den
lille thiiringske universitetsby.
SY. SM.. SHansen.
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(Sn §xlfen til kammeraterne
O. 5. & 026.
er det, at vi nu har været borte fra Odense
Seminarium saa længe, at den Tid, vi var der, er et
Minde for os, et kært Minde, som er føjet til de andre kære
Minder, vi har. Vi synes vist alle, at den Tid er gaaet hurtig,
især for os, som har været optaget af vort Skolearbejde helt,
siden vi blev færdige i Odense, tænk, at det nu er paa 4.
Aar, vi begynder. For dem af jer, der har været ledige, kan
Tiden have været lang nok, men det er heldigvis kun nogle
enkelte af os, og mit Ønske for Jer er, at det nye Aar, vi
nu begynder paa, maa give Jer det Arbejde, 1 længes efter.
Jeg husker, medens vi var i Odense, hvordan vi i Fri
kvartererne kunde drøfte vor Fremtid, glæde os i Fælles
skab over, at vi nu snart skulde ud at prøve vore Kræfter
selv, hvordan vi glædede os til vor egen lille Skole og til
selv at lægge Planerne for vort Arbejde o. s. v.
Jeg husker engang i en Geografitime, vi tegnede et Hede
landskab, at Lærer Hansen tegnede et ganske lille bitte Hus
i det fjerne og fortalte os, at det var Forskolen i det Sogn;
mit Mod sank saa langt ned i det Øjeblik, det har altid
staaet for mig som det mest rædselsfulde at bo afsides, men
heldigvis kom jeg heller ikke til det, og saa vidt jeg ved,
er vi alle blevet forskaanet for det.
For mig er det gaaet saadan, trods Glæde i mit daglige
Arbejde, at jeg tit længes efter selv at sidde paa Skolebænk
igen, længes efter engang at nyde i Stedet for at yde; selv
om vi, dengang vi var sammen i Odense, syntes, at det var
at yde, vi længtes efter, mon det da ikke er gaaet saadan
for de fleste af os, at vi følte, det tit var svært bestandig at
skulde være den ydende, og tit, naar vi fik vanskelige Børn
at arbejde med, eller der kom andre Besværligheder, mær
kede, at vi i Grunden var daarlige Opdragere og Vejledere.
Vi trænger til hver Dag at øve os i Taalmod og vinde Kraft
til hver ny Dag, vi gaar ind til vort Arbejde, hvis det skal
BEGRIBELIGT
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lykkes, og det faar vi kun, naar vi lægger vort Arbejde i
Guds Haand, og vi beder om hans Velsignelse til at gøre
Gavn, som Gud det vil, paa allerbedste Maade.
Hermed mine kærligste Nytaarshilsener til Jer alle.
Mern, den 2. Januar 1930.

Ingeborg Christoffersen.

Sorflb, Dluttb og
AAR jeg nu sidder og prøver paa at skrive et lille Bi
drag til vort Aarsskrift, er det naturligt, at Tankerne
gaar tilbage til den Tid, jeg var paa Odense Seminarium,
og Tankerne kalder alle de mange gode Minder frem, for
der er det underlige, men ogsaa glædelige, at det altid er
de gode Minder, der trænger sig frem i Forgrunden. Vi ved
godt allesammen, at der kunde være Tider, hvor vi var ved
at tabe Modet, men saa var der heldigvis ogsaa altid nogle,
der forstod at gøre os klart, at Vanskeligheder kun er til
for at overvindes.
Nu nærmer vi os Julen, og Minderne fra de to Julemaaneder, vi var paa O. S., trænger sig frem. Jeg synes
sjældent, jeg har været et Sted, hvor der blev kaldt paa det
gode og kønne, og hvor Julestemningen rigtig slog Rod, som
netop der. Der er saa mange, der mener, at man skal passe
paa ikke at begynde Julen for tidlig, da man saa kan have
svært ved at faa den rette Stemning frem, naar Julen ende
lig kommer. Det synes jeg, vi paa O. S. har faaet Bevis for,
at der ikke er nogen Fare ved, og vi kan vist rolig prøve
at skabe noget af den samme Juleglæde for Børnene, som
vi fik Del i paa Seminariet.
Det var et af de gode Minder, vi er fælles om, og saadan
er der mange. De myldrer frem, hvis vi sætter os til at
tænke paa Tiden, der svandt; men vi kan ikke nøjes med
at tænke paa Fortiden, der er noget, der hedder Nutid, og
Nutiden kalder paa os og fordrer, at vi lægger alle Kræfterne
i og ikke nøjes med at tænke.

N
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Se Nutiden er saa forskellig for os. Nogle sidder paa
den grønne Gren, og andre prøver forgæves paa at komme
derop. Nu synes vi sikkert allesammen, det maa være dej
ligt at sidde paa Grenen, og det er det sikkert ogsaa, men
der kan maaske være lidt Fare ved det. Der var en Kone,
som sagde til en Kammerat og mig: „Nu synes I, alt er
saa godt, fordi I har Udsigt til en fast Løn og Pension paa
jeres gamle Dage. Saa sover I ind med tryg Forvisning om,
at nu er I sikret for Livstid.“ Hvis det er Tilfældet, maa
vi passe paa, at vi stadig er vaagne og parat til at høre paa
det nye, der kommer frem, og saa skal vi huske paa, hvad
Forstanderen sagde til os: „I skal være kritiske, men ikke
afvisende over for det nye, og kun tage det af det, I kan magte.“
Der er saa meget nyt fremme i Tiden og sikkert ogsaa me
get godt, men det er vist ikke os alle, der har faaet Evner
til at praktisere det.
Paa den anden Side er det vel ogsaa først, naar man
faar fast Plads, at Ansvaret rigtig melder sig. Der kan være saa
mange Ting, der er svært. Jeg har hørt en Lærer sige, at
noget af det sværeste var ikke at gøre Forskel paa Børnene,
ikke paa rig eller fattig, heller ikke paa begavede eller ube
gavede, men paa de tillidsfulde og de afvisende. Det er nok
rigtigt. Der er ingen Kunst ved at komme til at holde af de
Børn, der kommer os tillidsfuldt i Møde og har let ved at
lære og har Lyst til det, men det kan være svært at vinde
dem, der af Naturen er tilbageholdende og ikke rigtig vil
lukke sig op; men saa bliver Glæden ogsaa større, naar vi
faar Smilet og Glæden lokket frem, og vi faar derigennem
rigelig Løn for vort Arbejde.
Naar man skal søge, er der ingen Fare for, man skal
slippe i Søvn, der er et sandt Kapløb hver Gang, der er
en ledig Plads, og der maa vi haabe, at Fremtiden vil bringe
Orden i Tingene, saa de, der vil, kan komme til at virke i
den Gerning, de har Lyst og Evner til.
~
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Sil

ammerater af Äargan^ 1928.

jeg nu giver mig til at skrive til Aarsskriftet, saa
er det egentlig ikke, fordi jeg har noget særligt at bringe
— min pædagogiske Løbebane er endnu saa kort, at jeg
ikke har noget at meddele fra den. — Det, jeg skriver, skal
være en Tak til Kammerater af Aargang 1928.
Til Optagelsesprøven saas de fleste afos for første Gang;
jeg kendte i hvert Fald ikke en eneste af jer, før jeg mødtes
med jer paa Seminariet. I Løbet af de tre Aar, hvor vi
havde vort daglige Arbejde sammen, kom vi naturligvis til
at kende hinanden nogenlunde godt, og selv om man ikke
kunde slutte sig lige nær til alle i Klassen, saa staar I alle
sammen for mig som nogle gode Kammerater.
Da vi i Juni 1928 forlod Seminariet, var det for at spredes
ud i alle Egne af Landet. Mange kan maaske mødes engang
imellem ved en Fest paa O. S., men en Del af os befinder
sig dog paa Steder, hvorfra det vanskeligt lader sig gøre.
Alligevel er der noget, der binder os sammen, selv om vi
sjælden eller aldrig mødes, og det er de fælles Minder fra
vor Seminarietid.
Helst mindes jeg det daglige Arbejde. Hvor havde vi det
ofte hyggeligt og fornøjeligt. Lærerne og Lærerinderne maa
regnes med i Kammeratflokken; for i mange af de Episoder
som man mindes med størst Glæde, har jo netop en eller
anden af Lærerne været med.
Jeg, som ægte Jyde, har maaske haft særlig Fornøjelse
af at være paa et fynsk Seminarium, og jeg kan forsikre jer,
at I i hvert Fald i Løbet af de tre Aar har lært mig at
sætte Pris paa Fynboerne.
Sertha Nielsen.
AAR

N
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^Dtimttßxiben
— f)ans ^remtib og £Qlu(igt)ebet.

forlader Seminariet med sit Eksamensbevis i Haan
den og har gennem dette erhvervet Ret til at under
vise i den danske Folkeskole og i de med den beslægtede
Skoler. En vidtstrakt Arbejdsmark ligger for ham, og han
glæder sig til at komme til at benytte sine friske Kræfter og
sine mange Kundskaber. Men saa vil han opdage, at der
slet ikke er Brug for ham, at Marken allerede er overfyldt
af Arbejdere. — Saadan omtrent er Stillingen ved Begyn
delsen af 1930, og det er en højst ulykkelig.
Jeg kunde have Lyst til at benytte den mig tildelte Plads
her i Aarsskriftet til at give nogle efter min egen Mening
gode Raad til de kommende Aars Dimittender og de allerede
dimitterede, som endnu er ledige. Man kan nemlig godt i
nogen Grad hjælpe sig selv, selv om der endnu ikke fra
Statens Side gøres noget for at bedre Situationen.
Det gælder først og fremmest om at blive klar over, at
man med Lærereksamen kun er kommen en Del af Vejen.
Der maa mere til, og det mere er Specialuddannelse i Form
af Kursus o. lign. Da Staten understøtter godt, vil saadanne
Kursus som oftest kunne tages uden store Omkostninger.
Det Kursus, der lønner Anstrengelserne bedst, er maaske
nok Statens laarige Gymnastikkursus. Men der kræves til
Gengæld stor Interesse for Faget, i hvilket der undervises
ret videnskabeligt. Chancerne er store, da Gymnastiklærerens
Virketid som Regel kun strækker sig over en halv Snes
Aar, hvorpaa han gaar over til andre og mindre opslidende
Fag. —
Paa Grund af den store Opblomstring, som Skolesløjd
har for Tiden, er der Brng for ikke saa faa Sløjdlærere.
Udmærket kvalificeret og med de største Chancer for at
faa Ansættelse straks, er derfor den, der har gennemgaaet
Statens Sløjdkursus, der kan fuldendes i Løbet af 2—3
Sommerferier.
I Sommerferien afholdes desuden Statens Tegnelæreran
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kursus og en Mængde korte Kursus i Folkeskolens Fag.
Der kan opnaas Understøttelse, saa at disse Kursus i Reg
len kan fuldendes uden større Bekostning.
Studentereksamen skal man ikke spilde Tiden med at
tage, dersom man da ikke vil benytte den til at bygge videre
paa, f. Eks. ved at tage Lærerhøjskolens fortsættende Aarskursus, der da kommer til at gælde for 2aarigt Kursus. Kun
i København, der har de mange kommunale Mellemskoler,
er der Muligheder for Studenten.
Endelig skal nævnes Faglærereksamen; den har i vor
Tid kun Betydning for den, der i Forvejen har Lærereksa
men, men er en meget vanskelig Eksamen, der til Gengæld
giver Kandidaten Adgang til de allerstærkest efterspurgte
Realskoleembeder.
Jeg skriver dette, ikke fordi jeg har mere Forstand derpaa end saa mange andre, men fordi jeg som sagt vil give
et godt Raad til dem, der behøver det — og det er desværre
ikke saa faa.
Mange Hilsener til mine Kammerater af Aargang 1929.
£Poul t/llkjærsig.
Odense.
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3o^annes £Reiff:

Oennern Øføttegraoe.
OR et Par Aar siden udgav Johannes Reiff en Digtsam
ling: Sangen fra Ingenmandsland, anmeldt i Odense Se
minariums Aarsskrift af Poul Petersen, og af samme For
fatter foreligger nu en Bog „Gennem Skyttegrave“, udkom
met paa Hagerups Forlag 1929.
Bogen handler om en ung Sønderjydes Deltagelse i Ver
denskrigen paa tysk Side. Ved sin afdæmpede Form gør den
sig egnet til at læses af de unge; den undgaar en af de Sider
af Krigssvineriet, som man helst ser de unge skaanet for.
De første Linier gør straks klart for Læseren, hvad Afske
den betyder for den unge Mand, som har modtaget sin Ind
kaldelsesordre. Det har kostet ham Kamp at træffe det Valg,
som maa skille ham fra Hjemstavnen, den, som synger i
hans Sind, og som med de bølgende Marker og Bøgeskoven,
der kan stemme Sindet til Andagt, betyder saa meget for
ham. Christian Bæk, som Hovedpersonen hedder, har maattet
klare det vanskelige Problem: Hvad er min Pligt? Er det
at adlyde min Indkaldelsesordre, eller er det at drage „den
anden Vej“ op overAaen? Han valgte det første, fordi han
maatte sikre sig Mulighed for at at kunne naa sit Maal, at
kunne blive Præst i sit Land, og derfor nu den tunge Af
sked med Far og Mor og med Inger, den ranke, danske
unge Pige.
„Rottekasernen“, det er Krigstidens Navn for det ærvær
dige gamle Slot ved Slien, bliver Skuepladsen for Rekrutti
dens aandsfortærende Pjat, indtil Ordren om Afgang til
Fronten indløber. Christian har fundet de Kammerater, som
han kommer til at gennemleve Skyttegravenes Helvede med,
og allerede nu har Soldatertjenesten sat sine Spor paa de
unge Mænd. Identificeringsmærket betegnes ret og slet som
„Billet til Himmerig“ eller „foreløbig kun Pas til Helvede“.
Karakteristiske Udtryk for den barske Form for Humor,
som Soldater hurtigt tilegner sig.
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Bogens andet Afsnit fører os til Fronten i Picardiet, og
vi stilles her over for Krigen og Soldatens stadige Legen
Kispus med Døden. Blot et Par Eksempler: Lerklumper,
Jernstykker, Shrapnelkugler piskede gennem Luften og kla
skede ned omkring dem. Granaterne sang, peb, skreg, hy
lede og eksploderede med Dommedagsbrag foran og bagvedEt andet Sted: Han saa hen paa en stønnende Mand med
en blodgennemsølet Stump der, hvor venstre Ben havde
siddet. —
Med en vis Interesse konstaterer man, at selv i de mud
derfyldte Skyttegrave i de yderste Linier gør Politik sig gæl
dende, idet der ikke tilstaas Christian Orlov, og man paastaar, at dette skyldes hans danske Sindelag.
I „ Notre dame de Lorette“, som er Bogens sidste Af
snit, naar Skildringen af Krigshelvedet sit Højdepunkt. Vi
møder her Krigen i dens mest bestialske og vanvidsprægede
Form: de hylende Projektiler, eksploderende Granater, saaredes Stønnen, Soldaternes Slæben med saarede gennem
Skyttegavenes klæbrige, stinkende Mudder, Snigskytternes
gemene Lumskhed, skrattende Maskingeværers Strømme af
Projektiler, der mejer levende Mennesker ned til Død eller
ubeskrivelige Kvaler — alt i alt en Skildring, der hos Læseren
fremkalder det ene trøstesløse Ord: Vanvid, Vanvid og atter
Vanvid. —
Meget stærkt virker det, naar Forfatteren lader en gam
mel Missionær sige:
„Jeg har saa tit tænkt paa, naar det gik allerhaardest
til som nu i Dag, saa burde vi troende Mennesker sige no
get til vore lidende Brødre, bare saadan et eller andet lille
Ord fra den hellige Skrift ... for der findes jo dog ikke
bedre Trøst end Guds Ord. Men hver Gang jeg saa be
gyndte, ja, saa virkede min Tale — det lyder maaske mær
keligt — som en Bespottelse af Vor Herre selv.“
En Bemærkning som denne burde kunne förstaas af
alle „krigsbegejstrede“ — for at bruge et elskværdigt Ud
tryk — men det vil sikkert være taabeligt at vente, at det
skulle lade sig gøre.
Af de Skikkelser, som optræder i Bogen, er adskillige
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værd at lægge Mærke til; men tydeligst vil uden Tvivl staa
den lille Løjtnant „Dengse“ og Løjtnant, Baron von Ingel
heim, en nærmest fandenivoldsk men brav Soldat. — Bogen
bør læses og paa Grund af sin beherskede Form finde Vej
ind i Discipelbibliotekerne, da den afgjort har sin særlige
Mission, nemlig den at indprente de unge, som ikke har op
levet Krigen, at Krig er Vanvid, og lad saa Tiden vise de
unge, om den er et uundgaaeligt Vanvid.

S. v

Salomon paa sønderjydsk.
Læreren: Kristine, kender du et andet ord, der handler om at
ære far og mor?
Lille Kristine: Min søn, hør din faders undervisning og forlad
ikke din moders maal.
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udmærkede Formand, Johannes Rosen
lund, har under sin snart 20-aarige Virksomhed som Læ
rer i Aarhus arbejdet meget med Undervisning i Skrivning, først
som ivrig Elev af og Medarbejder hos den bekendte Skrive
pædagog, Overlærer H. C. Petersen, senere, da han havde
indhøstet en betydelig Sum af Erfaring, ad egne Baner. Den
Arbejdsmaade, Rosenlund har fundet frem til, har han under
Medarbejderskab af Frk. Gerda Vestergaard nedlagt i et nyudkommet metodisk System: Skrivningens ABC, et ud
mærket Arbejde, som jeg gerne vil henlede O. S.-Elevers
Opmærksomhed paa.
Skrivningens ABC bestaar af 3 Hæfter og et Afskriv
ningshæfte. Hvert Hæfte bestaar af 36 perforerede Blade, saaledes at disse eventuelt kan afrives, naarde er fuldt beskrevne.
Hæfterne er særlig beregnede til den første Skriveundervis
ning i 1. og 2. Klasse, men der er intet til Hinder for, at
de kan benyttes op gennem alle Skolens Klasser.
Hæfte A, Begynderhæftet, omfatter det lille Alfabet og
Tallene og er beregnet til Blyantskrivning, Papiret i dette
Hæfte er derfor uglittet, medens Hæfte B, der i sit Indhold
nøje følger Hæfte A, men tillige omfatter de første Øvelser
i Sammenskrift, er beregnet enten til Blyant eller til Pen
og derfor bestaar af glittede Blade. Hæfte C. indøver de
store Bogstaver og fortsætter Sammenskriftsøvelserne.
Samtlige Blade er rigt forsynede med Forskrifter. Disse
er for alle Enkeltbogstaver udført dels i en stor, dels i en
lille Størrelse, og ind imellem er strøet et Væld af metodi
ske Anvisninger, som f. Eks. hvorledes Læreren bør tælle,
hvad han bør fremhæve i sin Vejledning, desuden praktiske
Navne til Grundtrækkene o. s. v., alt røber den Erfaring,
Forfatterne af Systemet sidder inde med. Bogstavformerne
er, saa vidt jeg kan se, de af Aarhus Skolevæsen autoriserede;
de udmærker sig ved enkle og som Helhed smukke Træk,
og hvad der er af den største Betydning: ved deres stærkt
levforeningens

E

54

pointerede Hældning, en Ting, der, naar der arbejdes saa
metodisk som her, vil kunne bidrage til at give Skriften et
betydeligt Fasthedspræg, og dermed er uhyre meget vundet.
Udførelsen af Forskrifterne er mønsterværdig og vidner
højt om det mægtige Arbejde, der er nedlagt i disse Bøger.
Men det, der i særlig Grad gør disse Bøger værdifulde,
er dog den omhyggelige og veldisponerede Skrivemetodik,
som er aftrykt paa Omslagets Indersider. Her er samlet
Regler og Vink, der omfatter saavel Skrivestillingen som
Grebet om Pennen (smaa indstrøede Vers, som Børnene
let kan lære, indskærper det mest nødvendige) og endelig
en omhyggelig og indgaaende Skildring af Fremgangsmaaden
ved Indøvelsen af Bogstaver og Tal, saaledes at Læreren
paa ethvert Punkt faar Besked om, hvorledes Forfatterne
mener, at Arbejdet bør forme sig. Denne Skrivemetodik er
Systemets Kærne, og jeg maa derfor omtale den med nogle
faa Ord. Det første Arbejde gaar ud paa at give Børnene
et indgaaende Begreb om det paagældende Bogstavs Udse
ende og Opbygning, dette foregaar under Benyttelse af Væg
tavlen, først ved Lærerens Gennemgang, hvor han faar Lej
lighed til at fremhæve de Steder, hvor der skal passes sær
lig paa, dernæst, og det er noget som i hvert Fald jeg ikke
før har set anvendt, ved, at Børnene fra deres Pladser „sig
ter“ Bogstavet d. v. s. en Slags Luftskrivning, hvor Børnene
følger Tavlebogstavets Linier ved Sigtning, samtidig med,
at de siger Bevægelserne. Paa denne Maade maa Børnene
nødvendigvis faa et nøjagtigt Kendskab til Bogstavets Form,
dels i dets enkelte Træk, dels i dets Helhed, og Bevægel
sen kommer ind i Armen. Saa følger Arbejdet med Bogen;
der gives nøje Anvisning paa, hvorledes Bogen skal ligge,
for at den rette Hældning kan fastholdes, og derpaa følger
Sporskriftsøvelser i stort Tal, dels med vendt Blyant, dels
med Spidsen over baade de store og de smaa Forskrifter
til det paagældende Bogstav. Naar Bogstavet saaledes med
virkelig Grundighed er indarbejdet, følger Øvelserne paa de
fri Linier under Tælling. Metodikken afsluttes med et Par
særlig vigtige Hovedregler, som er af afgørende Betydning
at fastholde.
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Hæfte C bringer paa de sidste Blade en fuldstændig Ar
bejdsplan for 7. Klasser. Af denne ser man, hvorledes Hæf
terne kan benyttes hele Skolen igennem, og man faar An
visning paa, hvad der bør naas i hver Klasse. Ogsaa heri
er der nedlagt en stor Sum af Erfaring, som navnlig unge
Lærere vil kunne drage sig til Nytte. Der gøres f. Eks. op
mærksom paa, at de første 4 Aars Arbejde med Skrivning
bør samle sig væsentligst om Bogstavformerne, de sidste
Aar mest om Frigjortheden og Flugten.
Hæftet ender med at formulere Skriveundervisningens
Maal: en ensartet, tydelig, letglidende Skrift med „Strøg“ i.
Det har været mig en Glæde at stifte Bekendtskab med
dette udmærkede Arbejde, og jeg tror, det vil formaa at
hævde en smuk Plads mellem Tidens mange nye Skrive
systemer. Paa nogle Instruktionskursus, hvor Rosenlund har
demonstreret sin Metode, har den da ogsaa mødt stor Aner
kendelse, saaledes som det fremgaar af Referater i „Folke
skolen“. — Hæfterne er trykt i Clemenstrykkeriet, Aarhus,
og kan faas der. — A (37 Blade) koster 35 Øre, B og C
(36 Bl.) 40 Øre (-4-10% til Skoler ved direkte Ordrer).
Jeg anbefaler dem varmt.
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Deltagere i botanisk-geologisk Ekskursion til Højby Aas
fremstiller O. S.’ Initialer.

(Seminariet i bef forløbne 2Kar.
har i mange Henseender været et spændende Aar
for Seminariet. Den langvarige Debat om en forbedret
Læreruddannelse, hvor der ikke har været sparet paa Krudtet,
naar det gjaldt at karakterisere Seminariernes Undervisning,
tilspidsede sig i Aarets Løb først i et Udkast til Lov om
Læreruddannelse stillet af Danmarks Lærerforening, senere
i Undervisningsminister Borgbjergs Lovforslag, fremsat i
Folketinget den 25. Oktober. Lærerforeningens Forslag, der
i mangt og meget byggede paa Fru Nina Bangs i sin Tid
fremsatte Lovforslag, kunde man fra Seminariernes Side ikke
uden videre tiltræde. Mærkeligt var det forøvrigt, at Lærer
foreningen ikke havde ønsket forud at høre Seminariefolkenes Mening og Ønsker, for den véd jo dog bedst, hvor
Skoen trykker, som har den paa. Det var særlig den med
Forslaget følgende Timeplan for en 4-aarig Uddannelse, der
vakte Modstand i Seminariekredse, med dens mærkelige Til
sidesættelse af Folkeskolens Hovedfag til Fordel for de nytilkomne Sprog og for Fysik og Kemi, endvidere Special
studierne, f. Eks. i Fag som Husgerning og Havebrug, der
æggede til Modsigelse. — Undervisningsminister Borgbjergs
et

D
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Forslag til Lov betegnede i Forhold hertil et betydeligt Frem
skridt. Ogsaa om dette er der dog noget delte Meninger,
dels om Optagelsesvilkaarenes Formulering, dels om de to
obligatoriske Sprog. Selvfølgelig ønsker Seminarierne i og
for sig, at der undervises i Sprog, og det af flere Grunde;
men det, vi altid har set hen til som den nærmeste Reform,
var dog, at vi kunde faa mere Tid og Ro til det, vi for
Tiden arbejder med, og det er tvivlsomt, om en 4-aarig Ud
dannelse med to obligatoriske Sprog foruden forøgede Stof
krav f. Eks. i Geologi, Kemi, Sundhedslære, Nationaløkonomi
o. s. v. vil give mere Tid og Ro til Arbejdet, end vi har nu.
En Reform, der sikkert vilde blive hilst med Glæde fra
mange Sider, kunde ogsaa skabes derigennem, at visse Fag
blev gjort eksamensfri — helt eller delvis. Den nærmeste
Fremtid vil formodentlig vise, hvad der kommer ud af Re
formplanerne
For Forskoleseminariet var der Grund til at nære nogen
Ængstelse. I Lærerforeningens Forslag kræves ligefrem denne
Uddannelses Ophør; Ministerens Forslag omtaler derimod
ikke Forskoleseminarierne. Det vilde være ganske urimeligt,
om denne udmærkede Uddannelse til Smaabørnsundervisning
skulde bortfalde. Vi, der arbejder ved Forskoleseminarierne,
ser ikke rettere, end at der her er en til sit Formaal udmærket
egnet Uddannelse, der paa en god Maade samler sig om det
centrale: den praktiske Opøvelse i Undervisning af Smaabørn og Undervisningsstoffets pædagogiske Gennemarbejdelse.
Undervisningsministerens Udtalelser i Folketinget angaaende
denne Sag, fremkaldt af en Forespørgsel af Venstres Ord
fører, Hr. S. P. Larsen, synes heldigvis at love godt for For
skoleinstitutionens fortsatte Bestaaen.
løvrigt har Aaret formet sig som de tidligere. Alle Klas
ser er for Tiden fuldt optagne, d. v. s. der er ca. 28 Elever
i hver Klasse, det Antal, der af Ministeriet er sat som Maksi
mum. Ogsaa til næste Aar ser det ud til, at der skal blive
fuldt, idet Præparandklassen er helt optaget. Den betydelige
Arbejdsløshed, der desværre stadig er blandt de unge Lærere,
synes saaledes ikke at have virket særlig skræmmende.
1 Juni dimitteredes 17 mandlige og 15 kvindelige Elever,
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mange med udmærkede Eksamener, og i Oktober afsluttede
25 Forskoleelever deres Uddannelse. Der var i Aar 3 Di
mittender, der fik Karakteren: Udmærket godt skikket, alle
de øvrige fik: Meget godt skikket.
I Januar fejrede den tidligere Portners Hustru, Fru Ka
trine Pedersen, sin 70-Aars Fødselsdag i Fredericia, hvor de
gamle Portnerfolk nu har Bolig. Elevforeningen sendte en
Blomsterbuket, for hvilken Fru Pedersen beder mig bringe
en hjertelig Tak.
I Sommerferien blev der indlagt Vand og Gas i Samlin
gerne, saaledes at der kunde skabes bedre Betingelser for
Forsøg i Fysik og Kemi. Hr. Georg Knudsen har da ogsaa
i det forløbne Halvaar planlagt og realiseret en Række Elev
øvelser, der er bleven mødt med stor Interesse.
Ved Skoleaarets Afslutning fratraadte Frk. Inger Hauge
som Lærerinde ved Børneskolen for at deltage i Statens
etaarige Kursus i Gymnastik. I Stedet for Frk. Hauge an
sattes Frk. Emmy Pedersen, dimitteret 1929.
Seminariets Udflugt gik i Aar til Grasten paa Thurø
saaledes som det var foreslaaet af 3. Klasse. I det vidunder
lig skønne Sommervejr blev det en herlig Tur. Vi mindedes
tidligere Udflugter til Grasten, hvor Himlen havde sin mør
keste Mine paa, og hvor Regnen silede ned Dagen lang.
Denne Gang var det ikke mærkeligt, at Humøret stod højt.

„Tordenvejr“. Efteraarskomedien 1929.
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„Tordenvejr“. Scenebillede fra 2. Akt.

Der har sikkert ikke ved nogen tidligere Seminarieudflugt
været badet saa meget, som paa denne Tur. Hjemturen paa
det spejlblanke Sund var ogsaa en smuk Oplevelse.
Ved Efteraarsfesten opførtes Hostrups „Tordenvejr“, der
sidst spilledes paa Seminariet i 1921. Der var mægtigt Hus
og stor Begejstring for de mange flinke Præstationer.
Ved Lørdagsaftenerne har der i Efteraaret været talt af
Pastor Wellejus, Korup: „Hvorfor skalet Menneske lide?“
Det udmærkede Foredrag formede sig som en Belysning af
Tankerne derom i Jobs Bog. I November læste Hr. Niels
Petersen Sheriffs „Vejs Ende“; det viste sig at være et ud
mærket opbygget og stærkt virkende Krigsskuespil. End-

„Den store Bastian“. 3. Klasses Fastelavnsspøg 1929.
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videre læste Hr. Svend
Aggerholm af Dickens:
Mr. Crummies og hans
Personale af „Nicholas
Nickleby“. Det var en
ganske udmærket Af
ten. Bagefter fik vi ovre
i Gymnastiksalen Wes
sels herlige „Gaffelen“
og „Smeden og Bage
„Et Bondebryllup“.
ren“.
Forskoleseminariets Fastelavnsspøg 1929.
I de første Decem
berdage begyndte Juleforberedelserne at mærkes gennem de
energiske Opraab om Bidrag til „Lommespejlet“, der dog
først naaede at udkomme den sidste Skoledag. — Der var
mange morsomme Bidrag, men de hentyder saa overvejende
til Personer og Begivenheder, der er ukendte for de fleste
af Elevforeningens Medlemmer, at jeg ikke har villet foreslaa
Redaktøren at aftrykke noget derfra i Aarsskriftet.
Den 21. December fandt Julefesten Sted. Vi glædede os
over det meget store Antal
gamle Elever, der var kom
met til Stede for at være
med til Koncert og Juledans
og for at opfriske gamle Min
der. Der var lige ved 100
gamle Elever, flest selvfølge
lig fra de yngste Aargange.
Det var hyggeligt og fornøje
ligt at se de Mennesker igen,
som vi har haft saa meget
godt sammen med, og det er
til Styrkelse for os at mærke,
at Seminarietiden saaledes
ikke blot var et nødvendigt
Gennemgangsled, men at der
blev knyttet Baand, der kan
En Censor i Praktik.
holde ud i Fremtiden.
Overlærer Poulsen, Masnedsund.
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Det festlige Juleprogram fik en ypperlig Udførelse, og
Juledansen gik muntert, indtil Forstander Møller kaldte til
Kaffebordet. Her vekslede Sang og Taler i lang Række.
Sidst talte Frk. Marie Haller fra gamle Elever. Derpaa fort
sattes Juledansen helt til Klokken var 3, og saa begyndte
den med glad Forventning imødesete Juleferie.
Venlig Hilsen til gamle Elever og Venner.
STI l fr e d Sf an sen.

Klar til at gaa ind til Praktikeksamen
1929.

62

£Qtebbe(e(fe fra ^.aefereren»
ved Generalforsamlingen i Paasken 1928 vedtagne
ændrede Form for Kontingentbetaling stod i Aar for
første Gang sin Prøve, og det forekommer mig, at den be
stod Prøven tilfredsstillende. Som det vil ses af Regnskabet,
indkom der fordelt paa 559 Medlemmer ialt 1290 Kr., altsaa et gennemsnitligt Bidrag pr. Medlem af ca. 2,30 Kr. mod
tidligere 2,00, og saa maa det erindres, at Kontingentet for
nydimitterede var nedsat til 1 Kr. Gennemsnittet af Bidra
gene ligger saaledes i Virkeligheden noget højere.
Ved denne Stigning i Indtægten blev vi i Stand til at
uddele 4 Understøttelser å 100 Kr. til Elever i Seminariet
og Forskoleseminariet, skønt Udgifterne til Aarsskriftet efterhaanden har naaet en betydelig Størrelse. Vi haaber, at vi
næste Aar skal kunne naa til at uddele endnu flere Under
støttelser; der er nok, der trænger til Hjælp.
Jeg vil gerne takke Medlemmerne for det Resultat, vi
naaede i Aar.
Jeg gør ogsaa denne Gang opmærksom paa, hvorledes
Kontingentbetalingen sker: Medlemmer, der for første Gang
skal betale Kontingent, betaler 1 Kr., alle andre betaler efter
eget Ønske, dog mindst 2 Kr. Jeg beder Medlemmerne me
get om at benytte vedlagte Giroblanket, og jeg vil være glad
for, om Kontingentet maa blive afsendt saa snart som mu
ligt, og i hvert Fald inden 1. April.
en
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REGNSKAB
FOR

ODENSE SEMINARIUMS ELEVFORENING
FOR AARET 1929
INDTÆGT
Beholdning fra 1928 ........................................................................ Kr. 362,51
5 Medlemsbidrag fra 1928.............................................................. „
10,00
559 Medlemsbidrag fra 1929 .......................................................... „ 1290,30
Indvundne Renter............................................................................ „
6,94
Ialt Indtægt Kr. 1669,75

UDGIFT
Trykning af Aarsskriftet ................................................................ Kr.
Fragt for Aarsskriftet...................................................................... „
Trykning af Love.............................................................................. „
Giroblanketter.................................................................................. „
Opkrævningsblanketter med Paatryk........................................... „
Konvolutter til Aarsskriftet............................................................ „
Portoudgifter m. v. ved Udsendelse af Aarsskriftet................. „
Formandens Portoudgifter.............................................................. „
Gave til 4 Seminarieelever............................................................ „
Annonce i „Folkeskolen“.............................................................. „
Blomstergave..................................................................................... „
Sekretærløn ....................................................................................... „

761,27
8,50
20,00
31,10
23,00
76,70
93,42
3,00
400,00
9,40
5,00
50,00

Ialt Udgift Kr. 1481,39

Indtægt................................................................................................. Kr. 1669,75
Udgift................................................................................................... „ 1481,39

Beholdning Kr.
Odense, den 1. Januar 1930.

Regnskabets Rigtighed attesteres.

Hjallese, d. 8. Januar 1930.

A. Chr Nielsen.
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188,36

Alfred Hansen.

Udgiftsbilag og Kassebeholdn. forevist.
Odense, d. 10. Januar 1930.

Qeorg Knudsen.

Medlemsliste.
Æresmedlem:

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., Vinkelvej, Nr. Sundby.
1903. Nissen, V., Frk., Odense.
1906. Boe, L., kgl. Operasanger, Islands Brygge Is, København S.
Jørgensen M., Frk., St. Hans Landsogn, Odense (Næstformand).
Jørgensen, R., Realskolebestyrer, Skærbæk. Nielsen, A. C., Dalum,
Hjallese. Nielsen Mellerup, N., Odder.
1907 Bless, Frk., Kerteminde. Hansen, J., f. Haller, Frue,
Brenderup. Hansen, M., Frk., St. Hans Landsogn, Odense. Jensen,
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. Nissen, Johanne, Frue, f. Johannessen,
Sondergaard pr. Over .Terstal. Røss Emilie, Frue, Ingerslev Boule
vard 8, Aarhus. Simonsen, K., Frk., Bedsted.
1909. Dyre, V., Frue, f. Kelstrup, J. Baggesensgade 33, Korsør.
Jørgensen A. V., Smidstrup, Gilleleje. Kristensen, K., Frk., For
skoleseminariet, Vejle. Lehn, C. Jul, Skolebestyrer, St. Hans Plads,
Odense. Petersen, H. H., Læssøesgade 74, Odense. Poulsen, M.,
Frk., Odense. Rasmussen, .1., Frk., Vordingborg.
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1910, Juni. Eriksen, S., Frk., Nørregade 15, Nyborg. Frandsen
M., Frk., Hertug Hansvej, Sønderborg. Funch, H. H., Rønbjerg.
Hansen, Alfred, »Sonja«. Svanedamsgade, Nyborg. Henriksen, O.,
Frk., Fru Ingesvej, Sorø. Jensby, A., Trige pr. Hinnerup. Johan
sen, A., Frk,, Stormgade 6, Esbjerg. Jørgensen, T., Frue, f. Maaløe,
Nedergade 31, Odense. Madsen, M., Frk., Merløse, Holbæk. Nissen,
P„ Fruens Bøge, Odense, (Bestyrelsesmedlem). Rasmussen, F.,
Frk., Frederiksgade 1, Odense. Ostergaard, C., Frue, f. StubbeTeglbjerg, Brabrand.
1910, April. Filstrup, M., Frk., Blindeskolen, Refsnæs. Møller,
S., Frk., Sjolte, Tappernøje. Pedersen, A., Frue, Gjesten Centralskole.
Rasmussen, M., Frk., Brendekilde, Holmstrup. Skaarup, A., Frk.,
»Tofthøj«, Gadbjerg. Weitzmann, A., Frk., Kongsted, Rønnede.
1911, Juni. Andersen, A. J., Niels .luelsvej 22, Svendborg. An
dersen, A., Frk., Harritslev, Bogense. Andersen, J. Schmidt, Nr.
Vallingerød pr. Tølløse. Bringfelt, Magda, Frue, f. Sondershausen,
Vordingborgvej 12, Næstved. Detlefsen, K., Frue, f. Aagaard, Hol
stebro. Hansen, Alfred, Seminariet, Odense (Kasserer). Jonasen,
S., Frk., Ove, Hobro. Olsen, H. M., Vejlby, Riis Skov. Petersen,
A., Frk., Eskildstrup Skole pr. Kassemose. Rosenlund, J., Siriusvej, Fredensvang pr. Aarhus (Formand).
1912. Baumgartz, Th., Frk., Aagade 5, Kolding. Christiansen,
M. P., Køge. Hansen, E. C., Herrested pr. Ørbæk. Hansen, M,
Frue, Strandgaard, Saltofte, Assens. Hornbech, K., Frk,. St. Hans
Landsogn, Odense. Hvenekilde, O., Seden. Jørgensen, M., Frk.
Sorgen frih us 8, Lyngby. Johansen, A., Frue, f. Lystrup, Vellinge
Præstegaard, Veflinge. Krogen, L., Hørsholm. Larsen, N. C., Dal
gas Avenue 21, Aarhus. Pedersen, K., Langø Skole pr. Kappel.
Rasmussen, S., Vridsted, Skive. Slettebo, A., Petersborgvej 30,
Hillerød. Slettebo, Marie, Frue, f. Bo, Hillerød. Tarp, M., 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., Døckerslundsvej 28. Odense. Amdal, V. M., Realskolebest.,
Dronnninglund. Andersen, K., Frue, f. Nielsen, Clausens Allé, 26,
Fruens Bøge. Christensen, M. J., N. Tornby, Hjørring. Eriksen,
K„ Frk., Stillebæk, Morud. Halvgaard, H., Sall pr. Sall. Husby, IC
Frue, f. Jacobsen, Pontoppidansgade 10, Aarhus. Jørgensen, A. K.,
Holbæk. Krogsgaard, M., Frk., Ellum pr. Løgumkloster. Matthie
sen, M., Frk., Havnegade, Middelfart. Nielsen, H. P., Finsensallé 21,
Odense. Stenstrøm, K. V., Brakker Skole, Gravens. Smith, J. Meyland, Frk., Bredstedgade 3, Odense. West, C., Vejlegade 12 4, Aarhus.
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1914, Juni. Bruun, E., Frk., Lyndby, Roskilde. Clemann, N.,
Frue, f. Busk, Hejring, Hobro. Hansen, Holger, Ringstedvej 17Holbæk. Hansen, Eva^Wind, Frue, Holbæk. Højrup-Jensen, L.,
Frue, Bredstedgade 3, Odense. Kjems. R., Frk., Fjelsted Skole,
Harndrup. Lorenzen, L. H., Albanigade 12, Odense. Madsen, L. P.,
Bakkevej 7, Brønshøj. Mortensen, M., Nr. Lyndelse pr. AarslevNielsen, Gregers, Vesterbrogade 11, Aarhus. Jensen, Sigrid, f. Pe
dersen, Frue, Albanitorv 2, Odense. Rasmussen, L. V., Hyllested,
Dalmose. Smith, H. P., St. Hans Lds., Odense. Lomholt-Thomsen,
Eva Marna, Frue, f. Hansen, Bjerne Skole pr. Faaborg. LomholtThomsen, N., Bjerne pr. Faaborg. Wildt-Andersen, K., Frue, f.
Henssei, Vilhelminevej 5, Odense.
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, J., Frk., Kattrup pr. Hovedgaard. Aagaard.
H., Præst, Sandø, Færøerne. Bjerring, P., Nakskov. Bjerring, A.,
Frue, f. Detlefsen, Nakskov. Christensen, Harry, Kordegn, Vinde
gade 100, Odense. Flemin, Carl, Sagfører, Overgade 1, Odense.
Hooge,.!., Frk., Broager. Junge, C.J., Nyenstad 3, Odense. Kleberg
Jobs., 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, Elmeallé 27, Taastrup. Christensen, K.,
Frk., Ingemannsvej 14, Slagelse. Eriksen, J., Hjerting. Fischer, M.,
Frk., Carlsminde, Lynæs. Hansen, A., Fangel. Jeppesen, Bjørn,
Hyllinge. Madsen, O., Nyborg. Pedersen, A., Frue, f. Mommsen,
Egens Skole, Rønde. Pallesen, Johanne, Frk., Tistrup. Pedersen
J. P., Kronprinsensgade 19, Odense. Petersen, Poul, Lahnsgade 6,
Odense. Liebetrau, Marg., Frue, f. Petersen, Højdevangs Allé 25,
København S. Walther, P., Sadolinsgade 105, Odense. Westergaard,
Thyra, Frk., Søborg.
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, Gjesing pr. Aiming.
1917, Juni. Englund, Einar, Rødby Havn. Eliasen, S., Frk.,
Hannerupgaardsvej 51, Odense. Forel, Anker, St. Hans Landsogn,
Odense. Hansen, E. Sylvest. Ollerup. Jensen, A. V., Nørre Ester
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bølle pr. Jullerup. Jørgensen, R. A., bøgeskov pr. Stenstrup.
Nielsen, K., Frk. Danmarksgade 9, Odense. Paulsen, Ingeb., Frue,
f. Nielsen, Ørkildsgade 3, Svendborg.
1917, Oktober. Byrjalsen, M., Frue, f. Hvenekilde, Galten.
Christensen, I. Rønnow, Frk., Slotsbjergby pr. Slagelse. Chri
stensen, M., Frue, f. Foliesen, Guldager pr. Simested. Damsholt,
A., Frk., Rørvig. Fog-Christensen, M., Skæring pr. Hjortshøj.
Holst, Ellen, Frue, f. Bjerregaard, Sønderskov pr. Fredericia.
Jensen, K. K., Frk., Algade 22, Holbæk. Lauridsen, N., Frk. Føvling. Nielsen, A., Frk., Nørreby, Bogense. Olsen, H. Frk., Stiftsbjergby pr. Mørkøv. Støckel I., Frk., Balle Forskole. Volsing,
V., Frk., Nørre Alslev.
1918, Juni. Buhl, K., Frk., Hejis. Berntsen, P. F., Skelby pr.
Fiskebæk. Christensen, C., Frk. Læssøegade 40, Odense. Frede
riksen, A. P., Ribe. Hansen, A., Frk.; Græshave pr. Gloslunde.
Klausen, T., Frk., Algade 21, Nykøbing M. Krogh, .1., Lillevorde
pr. Gudumholm. Madsen, Sv., Højbovej 13, Lemvig. Nielsen,
Aage, V. Sneslev, Fuglebjerg. Pedersen, D., Frk., Klosteret Albanitorv, Odense. Rasmussen, J., Lindeise. Thorup, Erik, Istedvænget 5,
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.
Etterup Skole, Aarup. Haugaard, H., Frk., »Elsa«, Eyvindsallé,
Fruens Bøge. Larsen, E., Frk., Vithen, Hinnerup. Moritzen, L,
Frk., Stenstrup Skole, Stenstrup St. Ostergaard, K., Frk. Egern
sund.
1919, Juni. Abben, Laura, Frue, f. Jørgensen, Vejgaard pr.
Aalborg. Andersen, Vermund, Lejrevej 141, København Brønshøj.
Andersen, H. V., Husby, Ejby. Christiansen, C. Frk., Gormsgade
4, Odense. Cohr-Nielsen, Vigga, Frk., Thorshavn, Færøerne. Dalgaard, Johs. Pedersen, Vojens. Faaborg, Poul, Dalgas Boulevard
1154, København F. Frandsen, F., Th. Overskousvej 12, Odense.
Grytter, R. M., Joak. Larsensvej 8, København. Hansen, Anna,
Frk., Seminariet, Odense. Schultz Christensen, Emilie, Frue, f.
Hansen, Omega, Nykøbing M. Hansen, Helga, Frk., Skipper Cle
ments Allé 12, København C. Hansen, Knud, St. Hans Skole,
Odense. Hansen, Marie, Frk., Solbjerggaard, Millinge St. Jensen,
Agnes Ravn, Søsum pr, Viksø, Jensen, Einer, Bredstedgade 5,
Odense. Jensen, Svend, Otterup. Knudsen, G., Seminariet, Oden
se. Knudsen, Jenny, Frue, f. Hansen, Pilevej, Odense. Larsen,
Anna, Frk., Odinsgade 46, Odense. Nielsen, Gerhard, St. Hans
Lds., Odense. Nielsen, Olga, Frk., Østbanegade 113, København.
Nørskov, Ingeborg, Frk., Aarslev, Brabrand. Pedersen, Jenny
Vennersminde, Hjalle.se Mark pr. Hjallese. Rasmussen, Anna, Frk.,
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Hjallese. Rasmussen, Kamilla, Frk., Kastrupvej 9, København,
Kofoed, Cecilie, Frue, f. Westh, Boet, Østermarie, 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., Hannerupgaardsvej 51, Odense. Eriksen, Mikkel, Jegerup,
Vojens. Ermose, Niels, Tryggelev. Hansen, W. Scott, Ny Adel
gade, Assens. Hansen, Sara Scott, Frue, f. Hein, Assens. Jensen,
Cathrine, Frue, f. Hansen, Egelund, Nim. Jørgensen, Johs,, Ros
lev. Jørgensen, Lars, Broager. Knudsen, Margrete, Frue, f. Jen
sen, Hvidbjerg, Thyholm. Larsen, Sigrid, Frk., Dronningensgade
82, Odense. Nielsen, Dagmar Vind, Frk., Samfunds Allé 23, Kø
benhavn. Nielsen, Inger, Frk., »Skrænten«, Snapind pr. Odense.
Nielsen, Holger, Sv. Fleuronsallé 13, Søborg. Nielsen, Marinus,
Præsteskov, Nørre Broby. Nielsen, Kristian, Vester Hæsinge.
Nørregaard, Marie, Frk., Elsted pr. Lystrup. Pedersen, David,
Gothersgade 59, Fredericia. Reiff, Karen, Frue, f. Andersen, Ha
derslev. Reiff, Johannes, Ny Allégade 17, Haderslev. RønnowChristensen, A., Frk., Jyllandsgade 22, Skive. Svane, Lilly, Frk.,
Hannerupgaardsvej 6, Odense. Sørensen, Søren M., Skellerup
pr. Ullerslev. Winther, Halfdan Bo, Struer.
1920, November. Larsen, Johanne, Frk., Brænderup. Niel
sen, Petra, Frk., Hennetved pr. Lindelse. Petersen, Agnes, Frk.,
Aastrup, Glejbjerg. .
1921, Juni. Christoffersen, Marie, Frue, f. Bøgh, Gudbjerg pr.
Gudme. Fokdal, Ellen, Frk., Noragade 2, Randers. Hansen, Ma
rie, Frk., Akkerup, Haarby. Hansen, Hans M., Nikolajgade,
Svendborg. Jensen, Asta Buch, Frk., Graasten. Jensen, L. P.,
Ringsebølle, Rødby. Johansen, Johanne, Frk., Kronprinsensgade
46, Odense. Knudsen, Thorvald, Bramminge. Madsen, Elna, Frk.,
Vesterbro 23 b, Odense. Mortensen, Anna, Frk., Kirke Saaby,
Mortensen, Gudrun, Frk., Nedergade, Æbeltoft. Nielsen, Viggo,
Tjæreborg. Palle, Viggo, Helletofte pr. Tranekær. Pedersen, Kathrine, Frk7, Rødding. Poulsen, Thorvald, Taarup pr. Frørup.
Ramlau, Ellen, Frue, f. André, Høve Præstegaard pr. Dalmose.
Rasmussen, Ester, Frk., Holsteinsgade 486, 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 pr. Mejlskov. Christiansen, Ellen, Frk.,
Forskolen, Fjenneslev. Davidsen, Antonie, Frue, f. Jensen, Høj
slev. Hansen, Henriette, Frk., Orte pr. Bred. Hansen, Sigrid,
Frue, f. Petersen, Svallerup pr. Kalluudborg. Jakobsen, Asta,
Frue, f. Hansen, Nordskov pr. Guldbjerg. Jensen, Jensine, Frk.,
Hundstrup pr. V. Skerninge. Juel, Ellen, Frk., Rørup, Aarup.
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Kristensen, Ellen, Frk., Sæby Skole pr. Kirke Hyllinge. Lund,
Sigrid, Frk., Lyderslev pr. St. Hedinge. Mortensen, Kirsten E.,
Frue, f. Jensen, Frederiksdal pr. Kellern]). Mølgaard, Mariane,
Frue, f. Lykkeskov Jattrup, Sevel pr. Vinderup. Møller, Ebba, Frk.,
Stationsskolen, Gelsted (Bestyrelsesmedlem). Pelle, Anna, Frk.,
Skodborg. Rye, Ellen, Frue, f. Nielsen, Tønning. Schjøth, Klara,
Frk., Bindeballe.
1922, Juni. Andersen, Johanne, Frue, f. Lohmann, Hannerupgaardsvej 46, Odense. Christensen, Hans, Aagade 1008, Køben
havn N. Hansen, Iris, Frk., Hollænderdybet 14, København.
Hansen, Strandbjerg, Pandrup. Jensen, Aage, Skovby, Ærø. Jen
sen, Signe, Frk., Torvegade 32, Esbjerg. Jørgensen, Jørgen, Bred.
Larsen, Anton, Verninge pr. Karreborg. Launbjerg, Mary, Frue,
f. Jørgensen, Th. Nielsensgade 31, Herning. Lund, Frode, Ore pr.
Mejlskov (Bestyrelsesmedlem1. Madsen, Helga, Frk., Adr. Hr.
Knudsen, Gerskov pr. Otterup. Nielsen, Emma, Frk., Kongens
gade 30, Odense. Petersen, Anna, Frue, f. Moller, Lahnsgade 6,
Odense. Petersen, E. Just, Hellerupvej 31, Hellerup. Sandager,
M., Frk., Rønneallé 8, Svendborg. Skov, Harald, Chr. d. 9. Gade 12,
Odense. Sørensen, Marie, Frk., Geraa pr. Asaa. Sørensen, Olav, Hol
lænderdyb 32s København, S. Thierlein, A., St. Knudsgade 9, Odense.
1923, Juni. Andersen, Poul, Rantzausgade 701)’, København.
Christensen, Frederik, Vægtergade 4, Løgstør. Jørgensen, Otto,
Langelandsvej 53', København F.
1923, Oktober. Andersen, Birtha, Frk., Haurdal pr. Frede
riks. Andersen, M. M., Frk., Kirkeskolen, Gelsted. Bisgaard,
Elna Toft, Frue, f. Nielsen, Trustrup, Djursland. Christensen,
Anna Marie, Frue, f. Andersen, V. Nebel pr. Dybvadbro. Clausen,
Kirstine, Frk., Longelse. Hansen, Lydia, Frk., Holte, Glamsbjerg.
Hansen, Ruth, Frue, f. Rasmussen, Oudrup Skole, Vindblæs. Han
sen, Sofie, Frk., Holløse, Klippinge. Holm, Inger, Frk., Bislev,
Nibe. Jensen, Marie, Frk., Veddum. Markvardsen, Marie, Frk.,
Gudme. Nielsen, Gerda, Frk., Seden. Olsen, Anna, Frue, f. Pe
dersen, Højelse pr. Lille Skensved. Pedersen, Kirsten, Frk.,
Lumby pr. Beidringe. Sejr, Gudrun, Frk., Stærmose, Tommerup.
Thomsen, Kristine, Frk., Foulum, Ullits.
1924, Juni. Andersen, H. M., Brenderup. Andersen, Svend
Børge, Hannerupgaardsvej 46, Odense. Bollerup, Valborg, Frue,
f. Jensen, Fjord Allé 9, Ringkøbing. Carstensen, Emilie, Frk.,
Mesinge. Christensen, Mary, Frk., Danmarksgade 11, OdenseChristensen, Ella, Frue, f. Jensen, Ølgod. Christensen, Otto, Ølgod.
Egebjerg, Esther, Frk., Ulrik Birchs Allé 26', København, S.
Eilersen, Gudrun, Frk., Birkum pr. Højby. Enggaard, Aage, Gud
bjerg pr. Gudme. Halkjær, Rasmussen, A., Nørremark Skole.
Marstal. Hansen, Astrid, Frk., Nørregade 21, Rudkøbing. Hansen,
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Frands, Ballum. Hansen, H. M., Bjernevej, Faaborg. Hansen,
Ingeborg, Frk., Marslev. Hjort, Aksel, Finsens Allé 23, Odense.
Krüger, Karen, Scheel, Storegade 32, Haderslev. Larsen, Alfred,
Sigbrits Allé 173, ^København S. 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., Galtrup Højskole pr.
Erslev, Mors. Pedersen, Johannes, Vestmannagade 4, København
S. Pedersen, N. P., Solevad pr. Fangel. Rasmussen, Ingemann,
Otterup. Rasmussen, Edvard, Otterup. Thomassen. Marie, Frk.,
Stegsted pr. Odense. Winther, Harald, Koldkær pr. Sørvad.
1925, April. Andersen, Karen, Frk., Thorslunde pr. Svinninge. Bentsen, Christine, Frk., Broby Forskole pr. Odense. Bøtker, Margit, Frue, Dannebrogsgade 22, Aalborg. Christiansen,
Bertha, Frk., Langodde Skole pr. 0. Vraa. Christensen, Laura,
Frk., Karise. Eriksen, Anna, Frue, f. Sørensen, Kolstrup 33,
Aabenraa. Eriksen, Asta, Frk., Kastrup Skole, Gramby. Eriksen,
Kirsten, Frk., Hyrup pr. Stouby. Gregersen, Anna, Frk., Pjedsted.
Hansen, Sigrid Lomholdt, Frk., Augustagade 11, København S.
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., Rynkeby St. Nykjær. Emmy, Frk., Taarup, Frørup. Peder
sen, Petra, Frk., Taarup, Ejby. Rasmussen, Agnes, Frk., Korup.
Simonsen, Anna, Frk., Landet pr. Svendborg. Simonsen, Katrine,
Frk., Frøslev, Mors. Sørensen, Ester, Frk., Gern 0. Skole, Gern.
Storm, Bertha, Frk., Adamsgade 25, Odense. Thomsen, Johanne,
Frk., Nørhede pr. Ørnhøj.
1925, Juni. Andersen, Jens Jonas, Himmelbjerggaarden pr.
Ry. Andersen, Laurits, Særslev pr. Jullerup. Andreasson, Ruth,
Frk., Allégade 21, Odense. Boes, Anders, Tøstrup pr. Kolind.
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, Randersgade 102, København. Hansen, Hans,
Oxbøl. Hansen, Frida, Frk., Fri- og Efterskolen, Faarevejle. Han
sen, V. Nøhr, Frk., Bogens Skole, Femmøller. Holm Petersen,
Ellen, Frk., Mariager. Jensen, Johs., »Irma«, Vejlevej, Fredericia.
Jensen, Peder, Halsmose pr. Haastrup. Jensen, Søren, Skrillinge
pr. Middelfart. Jeppesen, Gunner Leth, Dronningborg pr. Ran
ders. Knudsen, Peder, Sølystvej, Nyborg. Knudsen, Martha,
Frue, f. Larsen, Nyborg. Madsen, Peder, Skellerup, Ullerslev.
Molvig, Robert, Tværgade 8, Odense. Mortensen, Astrid, Frk.,
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Selling pr. Hadsten. Nielsen, Marie, Frk., Fredensty, Uraniavej
11, Middelfart. Pedersen, Anna, Frk., Danmarksgade 52, Aalborg.
Pedersen, Christian, Realskolen, Nørre Aaby. Pedersen, Emilie,
Frk., Øster Voldgade 93, Nyborg. Pedersen, Knud, Karise. Ras
mussen, J. Graa, Nonbo Skole pr. Bækkelund. Rasmussen, S. U.
Krogh, Stige pr. Odense. Thomsen, Andrea, Frk., Hjerting.
1926, Juni. Aagaard Jobs., Bakkehuset, Vindingvej, Nyborg.
Alkjærsig, Sven, Bolbro, Odense. Andersen, Herve, Platanvej 41,
Odense. Andersen, Johannes, Falkonéralle 124, København F.
Andersen, Sven, Hillerslev pr, Højrup, Bender-Pedersen, Jørgen,
Lindeallé 16, Odense. Brahm, Erling, Hjallese. Caspersen, C.,
Seminariet, Odense. Christensen, Martin, Vraa. Foldby, Eva,
Frk., Brandsø pr, Assens. Hauge, Kamma, Frue, f. Møller, Park
Allé 45, København Str. Jakobsen, Kaj, Farum. Johansen, Sig
rid, Bakkegaards Allé 16, København. Kingo, Thyra, Frk., Brund,
Thisted. Larsen, Thorvald, Frederiksminde Skole, Holse. Ly
strup. Ebba, Frk., Haarslev pr. Gamby. Madsen, Rasmus, Aspe
rup Mark pr. Nr. Aaby. Møller, Gerda, Frk., St. Annevej 3, Svend
borg. Nielsen, Aage, Amagerbrogade 20, København S. Nielsen,
Aksel, Dalumvej 22, Fruens Bøge. Nielsen, Ferdinand, Ørritslev
pr. Otterup. Nielsen, Oda, Frk., Aarup. Rasmussen, Ellen, Frk.,
Sortedams Dossering 87, 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, Louise, Frk., Sallinge pr. Højrup. Skøtt, Kristian, GI. Adelgade 20, Assens. Søgaard, Dot., Højbygaard, Højby.
1926, Oktober. Andersen, Rigmor, Frk., Gærup Skole pr.
Korinth. Christoffersen, Ingeborg, Frue, Mern, Præstø. Frede
riksen, Helga, Frk., Lundegade 9, Helsingør. Hansen, Alma, Frk.,
Ludvigsminde pr. Haagerup. Hansen, Karen, Frk., Ulstrup Skole,
Kallundborg. Hansen, Kirstine, Frk, Skalbjerg. Hauge, Inger,
Frk,, Carl Plougsvej 9, København V. (Bestyrelsesmédl.). Jensen,
Meta, Frk., Skovgade, Jelling. Larsen, Viola, Frk., Mollerup For
skole pr. Nykøbing Mors. Leth, Gudrun, Frk., Lumby pr. Beldringe. Møller, Erna, Frk., Breum pr. Jebjerg. Negendahl, An
nemarie, Frk., Kærbæk pr. Mølby. Nielsen, Dagmar, Frk., Veder
sø, Ulfborg. Nielsen, Gudrun, Frk., Kogsbølle pr. Nyborg. Ol
sen, Edith, Frk., Ølsted, Sjæll. Olsen, Marie, Frk., Troelstrup pr.
Blære. Pedersen, Klara, Frk., Handbjerg. Pedersen, Ester Ingomar, Frk., Tommerup Præstegaard pr. Knarreborg. Poulsen,
Helene, Frk., Gandrup. Sandager, Anne, Frk., Longelse pr. Spods
bjerg. Sandager, Marie, Frk., Fodslette pr. Humble. Sellebjerg,
Marie, Frk., Nebbelunde pr. Rødby. Schmidt, Mathilde, Frk.,Ene
mærket pr. Ebberup. Willy-Andersen,Eva,Frk., Ø.Sundby pr. Aalborg.
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1927, Juni. Andersen, Bodil, Frk., Kommuneskolen, Kapel
vej, København. Andreassen, Caroline, Frk., Bodilsker. BenderPedersen, Else, Frk., Kongegade 22, Nyborg. Brandt, Sigrid, Frk.,
Sdr. Boulevard 59, Odense. Bro, Anna, Frk., Pjentedamsgade 4,
Odense. Christiansen, A. Brabæk, Læssøegade 1, Odense. Chri
stoffersen, Ellen, Frk., Sad oli nsgade 75, Odense. Dahl, Agnete,
Frk., Den private Skole, Nyborg. Hansen, Aksel, Ommel pr.
Marstal. Hansen, Marie Nøhr, Frk., Privatskolen, Assens. Han
sen, Bruno, Albanigade 22, Odense. Hansen, Knud, Bens Efter
skole, St. Jyndevad, Sønderjyll. Hauge, Ib, Park Allé 45, Køben
havn Str. Jensen, Oscar, Sejrøgade 11, Aarhus. Jensen, Thor
vald, Klinkebjerg pr. Otterup. Jespersen, Valborg, Frk., Privat
skolen, Assens. Jørgensen, Helge Bagger, Otterup Kristiansen,
M., Frk., Vøjstrup pr. N. Broby. Larsen, Knud Oscar, Næsby.
Meibom, Aksel, Salling Ungdomsskole, Jebjerg. Mogensen, Knud,
Tranekær, Langeland. Nielsen, Aksel, Vrøgum, Jylland. Nielsen,
Jørgen Martin, Ore pr. Mejlskov. Nielsen, Noomi, Frk., Sandvig
Boghandel, Sandvig. Nielsen, Thyra, Frk., Gjesing Skole pr. Auning. Olesen, Petra, Vilstrup, Frk., Slagelsevej 32, Kallundborg.
Pedersen, Ivar, Realskolen, Vamdrup. Petersen, Cilius, Kallehavegaard pr. Langeskov. Pedersen, Kirsten, Frk., Sortedams Dosse
ring 87, København. Poulsen, Marius, Tommerup St. Salling,
Arne, Ullerslev. Skovsted, Martha, Frk., Bred. Steffensen, Aage,
Poul Andersensvej, 7, Holstebro. Sørensen, Alfred, Drøstrupgaard
pr. Fjerritslev.
1928, April. Christensen, Margrete, Frk., Sdr. Skjoldborg pr.
Vildsund. Christiansen, Valborg, Frk., Langodde Skole pr. Østervraa. Dethlefsen, Edith, Frk., Søhøj, Kongevejen, Hørsholm. Di
nesen, Inger, Frue, Jordløse. Grønlund, Ane, Frk., Astrup Skole
pr. Malling. Hansen, Andrea, Frk., Kohaven pr. Tommerup
Henneberg, Gudrun, Frk., Hover pr. Vejle. Jensen, Alma, Frk.,
Davinde, Marslev. Jensen, Karen, Frk., Ulbølle Forskole pr. Ul
bølle. Jepsen, Rigmor, Frk., Ny Laulund pr. Herning. Jørgen
sen, Marie, Skov, Frk., Lørup pr. Ringe. Larsen, Elna, Frk.,
Snave pr. Flemløse. Madsen, Ellen, Frk., Sønderby 0. Skole pr.
Ebberup. Mikkelsen, Maren. Frk., Friskolen, Gislev. Møller,
Else, Frk., Nørre Næraa pr. Skamby. Nielsen, Astrid, Frk., Toftegaard, Vantinge pr. Ringe, Nielsen, Johanne, Frk., Hinge Ny
gaard pr. Hinge. Nielsen, Mathilde, Frk., Glatved Forskole pr.
Balle. Olsen, Sara, Frk., Jerslev Forskole pr. Jerslev. Pedersen,
Ingrid Wisbeck, Frk., Tinning Skole pr. Hinnerup. Pedersen, Marie,
Frk., Sandby Skole, Vrangstrup SI. Ravn, Helga, Frk., Jellinggaard
pr. Jelling. Sørensen Ingrid, Frk., »Brødrenes Minde«, Marslev.
1928, Juni. Andersen, Alma, Frk., Frederiksværk. Andersen,
Poul, Flødstrup pr. Ullerslev. Bruun, Karl, Bredalsgade 3, Nyborg.
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Carlsen, Gunnar, Skolegade 12, Esbjerg. Clausen, Birtha, Frk.,
Bøgehoved, Ringe. Conradsen, Charles, St. Knudsgade 23, Odense.
Hansen, Hans, Lundsgaard Hønseri, Kerteminde. Hansen, Kai,
Ryttergade 21, Odense. Hansen, Karl Fischer, Eskelund pr. Mesinge.
Jensen, Ellen Leth, Frk., Realskolen Vamdrup. Jensen, Niels, Haar
slev pr. Gamby. Jørgensen, Vilhelm, Nyenstad 3, Odense. Jørgen
sen, Gudrun, Frk., Lindeallé 65, Fruens Bøge. Jørgensen, Knud,
Gerskov Skole. Otterup. Kelstrup, Erling, Korsør. Kelstrup, Ester,
Frk., Skovgyden 27, Odense. Knudsen, Karen Elisabeth, Frk.,
Seden. Knudsen, Mary, Frk., Aasum pr. Odense. Müller, Agnes,
Frk., Bøjle. Nielsen, Bertha, Frk., Mariager. Nielsen, Harald Juuel,
Lærlingehjemmet, Hasseriis, Aalborg. 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. Pedersen, Aage, Hunderup, Hjallesevej 105,
Odense. Petersen, Aase, Frk., Klingenberg 1, Odense. Rasmussen,
Carl, Frøbjerg Mark, pr. Skalbjerg. Rasmussen, Theodor, Oluf
Bagersgade 40, Odense. Rasmussen, Martha, Frk., Langagergaard,
Birkum, Aarslev. Bud, Agnete, Frk., Tordenskjoldsgade 14, Køben
havn K. Sørensen, Arthur, Kertinge pr. Kølstrup. Sørensen, Børge,
Marienlystgade 21, Odense. Windeballe, Erling, Ullerslev.
1929, Juni. Alkærsig, Poul, Bolbro, Odense. Andersen, Egon,
Aasum, Odense. Andersen, Ellen, Frk., Dalum Præstegaard, Fruens
Bøge. Andersen, Hans Alexander, Norgesgade 14, Fredericia. Brønsro
Inger, Frk., Fasanvej, Odense. Clausen, Poul, Frue Kirkestr. 1,
Odense. Foldby, Valborg, Frk., Langeskov. Gradhandt, Elisabeth,
Frk., Klaregade 8, Odense. Hansen, Henry, Lumby pr. Beidringe.
Hansen, J. Christian, Stationsvejen, Stenstrup. Hundtofte, Carl,
Knarreborg. Jakobsen, Kaj B., Gartnergade 15, Odense. Jensen,
Inger Margrete, Frk., Fruerstuevej 14, Svendborg. Jensen, Richard,
Otterup. Jørgensen, Povl, Sadolinsgage 108, Odense. Larsen, Gud
run, Frk., Nørrebro 20, Nykøbing Mors. Larsen, Henry, Clasensgade 19 a, København 0. Matthiessen, Gudrun, Frk., Lahnsgade 4,
Odense. Mortensen, Kaj, Oluf Bagersgade 17, Odense. Mygind,
Ellen, Frk., Skolen, Taps. Nielsen, Ellen, Frk., Dronningensgade 94,
Odense. Nielsen, Petra, Frk., Kappendrup. Pedersen, Emmy, Frk.,
Læssøegade 51, Odense. Pedersen, Karl August. St. Glasvej 45,
Odense. Porse, Peter, »Harlevholm«, Ormslev. Rasmussen, Sigvald,
Kirkestræde 14, Bogense. Schytt, Else, Frk., Svendborgvej 27,
Ringe. Stauning, Edmund, Østrup, pr. Otterup. Tolstrup, Margre
the, Frk., Refsvindinge. Wennerberg, Mariette, Frk., Bendtlund pr.
Tvingstrup. Winsløv-Nielsen, Anna, Frk., Øster Teglgaard, Viborg.
1929, Oktober. Andersen, Ingeborg, Frk., »Lysemose«, Uller
slev. Bachmann, Margrethe, Frk., Jernbanegade 18, Ringe. Clausen
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Maric, Frk., Dybbøl pr. Ragebøl, Sønderjyll. Gariy, Ida, Frk.,
Hvirring pr. Flemming. Hansen, Inger Margrethe Thrane, Frk.,
Glorup pr. Øksendrup. Jakobsen, Ingeborg, Frk., Mogensensvej
16, Odense. Johansen, Christiane, Frk., Brunshu.se pr. Ebberup.
Knudsen, Kathrine, Frk., Gammelbygaard pr. Jelling. Knudsen,
Johanne, Frk., Grindløse pr. Jullerup. Madsen, Esther, Frk., Vester
Kærby pr. Agedrup. Moritzen, Anna, Frk., Stenstrup pr. Sten
strup. Møller, Hilda, Frk., Hatting St. Nielsen, Agnes Sejer, Frk.,
Kjerte pr. Aarup. Nielsen, Karen, Frk., Valore Skole pr. Viby,
Sjælland. Nielsen, Kirstine, Frk., »Vestervig«, Nøvling pr. Skibbild.
Nielsen, Marie Møller, Frk., Gammelstrup, Stoholm. Pedersen,
Jenny, Frk., Bode, Ørsted. Pedersen, Sigrid, Frk., Allingaabro.
Poulsen, Pouline, Frk., Vejlby pr. Røjle. Rasmussen, Ellen Graa,
Frk., Gerning pr. Bjerringbro. Schmidt, Dorothea, Frk., Skeide,
Sønderjyll. Skott, Carla, Frk., Kollund St. Skovsende, Mary, Frk.,
Høed Mark pr. Ebberup. Winterskov, Johanne, Frk., St. Nustrup,
Sønderjylland.
1. Januar 1930 ialt 621 Medlemmer.
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