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Q3oir ^orcniixg.

Az ORMANDEN gik, Redaktøren blev — det er kort 
\ hvad der skete i Paasken, og det er Resultatet

sT3^ af en fornuftigere Arbejdsdeling inden for Bestyrelsen.
Jeg har altid ment, at det var upraktisk at have en For
mand siddende i Aarhus, og ved hver Elevfest har jeg haft 
en skarp Følelse af, at det var et forkert Arrangement.

Foreningens Formand bør i nogen Grad kunne følge 
Livet paa O. S. og deltage i Festerne, saa de unge lærer 
ham at kende. Jeg er overbevist om, at den nye Ordning 
vil vise sig at være til Gavn for vor Forening, ligesom jeg 
er sikker paa, at vi i Poul Nissen har faaet en Formand, 
vi alle kan samles om.

Jeg takker alle for Overbærenhed og Velvilje i de Aar, 
jeg har haft Æren at være Formand for O. S. E., og jeg 
haaber, at jeg i de 6 Aar, jeg skal fortsætte som Redaktør 
af Aarsskriftet, maa se dette mit Hjertebarn vokse sig stort 
og smukt, saa det bliver en Hjertens Lyst at se; men om 
dette sker afhænger ikke alene af Skrivelysten, men i lige 
saa høj Grad af Offerviljen, for Aarsskriftet koster mange 
Penge, og Understøttelsesvirksomheden skulde nødig opgives. 
— Det er derfor en Glæde at læse Kassererens Beretning 
bag i Aarsskriftet.

Ganske kort skal jeg referere, hvad der skete paa Ge
neralforsamlingen i Paasken udover den sædvanlige Beret
ning og Regnskabsaflæggelse. Erling Brahm (1926) efterlyste 
pædagogiske Artikler til Aarsskriftet. Understøttelsessummen 
100 Kr. blev fastslaaet som Minimum. Formen: de frivillige 
Bidrag blev foretrukket fremfor forhøjet Kontingent. — Gen
valgt til Bestyrelsen: Alfred Hansen og Johs. Rosenlund; 
nyvalgt: Ingeborg Jacobsen (Forsk. 1929) og Caroline An
dreasen (1927). — Suppleanter S. B. Andersen (1924) og 
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Erling Brahm (1926). — Næste Sammenkomst: Paasken 1934. 
— Bestyrelsen foreslog Forstander Møller udnævnt til Æres
medlem; vedtoges under stort Bifald. — løvrigt henvises til 
Næstformandens Beretning om selve Festen.

Som det var at vente, er Bidragene denne Gang strøm
met ind. En Tak til alle Bidragydere, baade gamle og ny, 
og en særlig Tak til Forstander Møller for den forkortede 
Gengivelse af det interessante Foredrag i Paasken.

Bare jeg ikke denne Gang sprænger „Rammerne“ for 
Aarsskriftet, nu kan jeg jo ikke trøste mig selv med, at jeg 
er da Formand. De maa hjælpe mig, at jeg ikke faar paa 
Hovedet.

Joh s. Si o s en lu nd, 
Redaktør.

(£(cof effen 193L

Fra Sammenkomsten i Paasken 1931.

Odense Seminariums
Elevforenings Sam- 

menkomsti Paasken 1931 
blev en vellykket og god 
Fest ligesom de tidligere 
Sammenkomster har væ
ret.— Seminariet aabne- 
de ogsaa denne Gang 
gæstfrit sine Porte og 
Døre for os, saa at vi 
kunde samles der 2den 
Paaskedag Kl. 2. Flaget 
var hejst til Velkomst, 
og Forstander Møller gik 
rundt og gav os Hilsen 
og Haandslag, og vi følte 
os straks hjemme igen, 
og vi blev om maaske 
ikke som Børn igen, men 

som Seminarieelever, da Forstanderen slog paa Klokken og 
kaldte til Samling, og vi, maaske lidt langsommere end, hvis 
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det virkelig var til Time, gik 
op ad Trapperne og bænkede 
os i Foredragssalen, hvor vi 
saa havde den store Glæde at 
høre Forstander Møller tale til 
os, og som han selv udtrykte 
sig „causere en lille halv Times 
Tid om et meget stort Emne“. 
Det var mere end et Causeri, 
det var et stort og vægtigt Fo
redrag, højt oppe og dybt nede, 
om Tiden, vor Tid, der, som 
Forstanderen udtrykte sig, er 
en interessant Tid, en herlig 
Tid, men ogsaa en Tid, hvor 
mangt og meget rører sig og 
modtages paa saa forskellig 
Maade. —

Kl. 6 samledes vi festklædte 
og feststemte paa „Fyns For
samlingshus“ til den selskabe
lige Del af Sammenkomsten.— 
Bordene var smukt pyntet, og 
Maden var fortræffelig, og der 
var hele Tiden den mest ud
mærkede Stemning og en lang 
Række Taler og fire Sange. — 
Næstformanden bød Velkom
men til Bords, og straks efter 
fik Formanden Ordet og talte
for Foreningen, Næstforman- Kendte Ansigter.
den talte for Seminariet, og
derefter holdt Formanden Festens Hovedtale, Jubilæums
talen for Forstander Møller, da Bestyrelsen havde ønsket, 
at Festen denne Gang skulde forme sig som Foreningens 
Jubilæumsfest for Forstanderen.

Formanden læste et Telegram fra Foreningens første For
mand, det lød saaledes: En af de menige fra det daværende 
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fremtidige Elevarbejdes Generalnævnerklasse sender Hilsen 
til Dagen og Festen. Mellerup. — Bestyrelsesmedlem Hr. 
Poul Nissen talte for Hr. Busk og formede Talen som en 
Skildring af, hvorledes han tænkte sig, at Dagen nu gaar 
for Hr. Busk, der senere takkede for Talen og udtalte, at 
det var en udmærket Tale, der var kun et eneste Punkt, 
der passede, og det var Middagssøvnen. Derefter talte For
stander Møller og Dr. Niels Møller, og Seminarielærer Al
fred Hansen holdt en af sine bekendte vittige og rimede 
Taler og skildrede deri en ung Mands Liv fra Vuggen „min

Sammenkomsten i Paasken 1931.

bette Tid“ gennem Opvæksten, paa Seminariet og til han 
blev velmeriteret Degn. Talen gjorde vældig Lykke. Til sidst 
talte Frk. Meta Madsen. Mens man drak Kaffe, ordnedes 
Salen til Underholdningen. Hr. Paul Petersen havde igen 
denne Gang elskværdigt sørget for den musikalske Del og 
samlet en udmærket Kvartet bestaaende af ham selv og to 
unge kvindelige og en mandlig Seminarieelev. De fremførte 
Mozarts Klaverkoncert i g-moll og gav den en aldeles for
træffelig Udførelse, og Tilhørerne var meget begejstrede. — 
Derefter kom Oplæsning i Dialekter, Frk. Haller lagde for 
med Langelandsk og derefter hørte vi Fynsk, Ærøsk, Born
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holmsk, og Hr. Alfred Hansen sluttede af med Jysk, og alle 
Oplæsere gjorde stor Lykke. Derefter gik Dansen lystigt.

3. Paaskedag samledes vi til Morgensang paa Seminariet 
og holdt derefter Generalforsamling i Salen, men det kom
mer ikke ind under mit Omraade at referere dens Forløb.

Dr.^,Møller talte om „Hvortil sigter den nye Lærer
uddannelse“. Doktoren havde allerede givet Indledningen i 
sin Tale Aftenen før, men uddybede nu Emnet og gav 
mange gode og fyldige Oplysninger.

Efter Middagspausen gav jeg en „lille Time“ i nogle smaa 
Folkedanse af de mere enkle, som kunde danses let og 
bruges til den korte Tid, jeg skulde blot have haft Lov at 
have Deltagerne hele Eftermiddagen.

Forstanderen og Fru Møller var derefter vore gæstfri 
Værter ved et festligt Kaffebord, hvor der ligefrem var 
Trængsel af Mennesker og Taler. Frk. Ebba Møller, Gelsted, 
lagde for og bragte Fru Møller Foreningens Tak, og da hun 
ikke mente at kunne tolke Takken tilstrækkelig varmt med 
Ord, vilde hun „sige det med Blomster“ og overrakte paa 
Foreningens Vegne Fru Møller en smuk Blomsterkurv. Og 
derefter fulgte, som sagt, en lang Række Taler, der først 
sluttedes ved, at det blev høj Tid for mange af Deltagerne 
at naa Togene. Og saa sluttede ogsaa Festen, en god og vel
lykket i Rækken af Elevforeningens Sammenkomster.

Odense, i Januar 1932- Magdalene Jørgensen.



Sorftanber Sale.
(I forkortet Gengivelse.)

Det er en interessant Tid, vi lever i! Hvem vil nægte 
det. Det er en herlig Tid, vi lever i! Hvem tør paa- 

staa det undtagen nogle letsindige, der forudgriber Tingenes 
Gang og ser deres Utopia som noget virkeligt.

Jeg er bange for Glosen Interesse. Er det ikke sandt, at 
Interesse er Kærlighedens farlige Fjende?

Ofte har vi set Interesse for Skole, Interesse for Op
dragelse give glimrende Billeder, men Billeder af Rimfrost
skønhed, koldt og hvidt, kun hvidt og koldt. En Montagues 
klare, kølige Tanker, en Lockes forstandsbaarne Meninger, 
en Rousseaus opkonstruerede Følelsesfuldhed, mens hans 
egne Børn frøs paa Hittebørnshospitalet, Filantropisternes 
sindrige Arbejde for Menneskeheden, Pietisternes glødende 
kolde Energi for at føre Børn til Gud. Interesse og Inter
esse; men hvor er Hvilen, Trygheden, Varmen? 'Nej, hos 
den stille Vittorino da Feltre, hos den fredløse Amos Co- 
menius, hos Far Saltzmann, hos Pestalozzi med al hans 
Vrøvl og al hans sære Mekanisme, hos Frøbel med al hans 
Kejtethed — dér fandt vi Hvilen, Trygheden, Varmen, fordi 
vi dér fandt Kærlighed til Barnet sat øverst; de Mænd er 
mere end interesserede.

Og er vi ikke nu inde i en Tid, hvor Interesse for Stof 
og Interesse for Ideer tager Magten fra Kærlighed til Bar
net? Man kan meget vel være dybt interesseret i Børne
psykolog! uden at føle ret meget for Barnet. Eksperimental
psykologien med dens interessante Intelligensprøver og øv
rige Apparat staar i et køligt interesseret Forhold til Barnet 
som Forsøgsindivid. Godt at nyere rent psykologiske Ret
ninger er gaaet bort fra kun at udforske anatomisk-fysiolo- 
giske Forhold, bort fra det køligt eksperimentelle og hen til 
at studere det sjælelige som noget rent sjæleligt.

Der er saaledes Begrebet „Mindreværdsfølelse“, saa be
tydningsfuldt, fordi Mindreværdsfølelsen kan vokse sig frem 
til Modløshed, og fordi denne Modløshed kan blive fikseret 
i Sjælen; om denne Mindreværdsfølelse har to nye Retnin- 
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ger, Psykoanalysen og Individualpsykologien, givet god og 
kærlig Belæring.

Jeg skal ikke her nærmere ind paa disse to nye Retnin
ger; det er den Mindreværdsfølelse, de begge har afdækket, 
jeg i Dag vilde tale lidt nærmere om.

Der er liden Lykke i Livet for Mennesker med Mindre
værdsfølelsen, enten denne saa ytrer sig ved, at Mennesket 
lister forlegent om i Stuens Udkanter, eller ved, at han sætter 
fra paa et Slags kunstigt aandeligt Springbræt og smider sig 
bredt i Stuens bedste Stol og kommer til at fylde for 10, 
skønt han kun er 1 og inderst inde stadig føler sig som en 
Tiendedel. Og paa den anden Side: Ve den, der falder i 
de modløses Hænder; der er ikke Grænse for Mindre
værdsfølelsens Grusomhed, naar dens Indehaver føler sig 
som Magthaver, saa er Hævnens Time inde.

Først vil vi se, hvorledes Mindreværdsfølelsen opstaar.
En legemlig Defekt kan være Aarsag. Deeping giver i 

„Rebergyden“ en dyb Skildring af den halte Christopher 
Hazzards Mindreværdsfølelse. „Een op og to in mente“ 
kaldte Kammeraterne ham. Læs den Bog!

Rent ydre Forhold, f. Eks. Mangel paa Skønhed eller det 
modsatte; for stor Skønhed kan fremkalde Mindreværds
følelsen. „Naar man ser mig, venter man sig saa meget, og 
jeg kan kun yde saa lidt.“

Indre Svagheder, f. Eks. et daarligt Fordøjelsesapparat, 
kan være Aarsag; det er ikke fremmende for et Menneskes 
Selvfølelse som Selskabsmand til indledende Spørgsmaal at 
maatte fremkomme med: „Hr. N., hvor har De Deres W. C.?“

Naturens Hekseri med os. Det hedder: „Nu skal vise, 
hvem af jer, der kan plukke flest Jordbær.“ Flokken styrter 
af Sted til Jordbærplukning; men hvor mange faar den lille 
farveblinde i sin Kurv?

Vi kan nævne den selvpaadragne Mindreværdsfølelse. Se 
paa den lille Neglebider med de indad krummede Fingre; 
Fingerspidserne skal skjules. Eller den lille Fantast, der halvt 
tror paa og halvt tvivler paa sin egen Fortælling om egne 
Bedrifter, hvor er han lille i sine Forsikringer om Berettel- 
sernes Sandhed. Eller den lille Bedrager, der af uforstan
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dige Opdragere er tvunget ind i sit Lyveri. Har De læst 
Rudyard Kiplings „Bæ, bæ, sorte Faar“? Dér har De ham 
skildret med Selvoplevelsens Kraft.

Særdeles vigtigt er det at erindre, at vi alle staar inde 
under Mindreværdet som hjælpeløse Smaabørn; bliver et 
Barn opmærksom paa sin Hjælpeløshed, saa er der Fare 
for en fremvoksende Mindreværdsfølelse.

Alfred Adler mener, at en af Grundskaderne i Fortidens 
Kulturliv var Mindreværdsætteisen af kvindeligt Arbejde og 
dermed af Kvinden i det hele, saaledes at mandlig-stærk stod 
øverst og kvindelig-svag nederst; i sin Bog „Menschenkennt
nis“ bruger han Glosen „mandlig Protest“ for den kvindelige 
Reaktion mod Mindreværdsfølelsen. I mine unge Dage var 
der en mærkelig Lyst hos de kvindelige Kvindesagsforkæm
pere til at ligne Mænd, dyb Stemme, stiv Flip, kort Haar, 
før dette blev Mode, lange Skridt — kort sagt „mandlig 
Protest“. Kvinder foragter os stærkt, hvis de ser os med 
Hænderne i Bukselommerne; men se en Kvinde i Mands
dragt ved et Karneval eller paa Scenen, saa skal De se 
Hænder i Lommer! Mandlig Protest!

Familiebegrebet kan skabe Mindreværdsfølelsen. Lille 
Bror er under og føler sig under. Psykoanalysens Brug af 
Drømmetydning forekommer mig ofte skruet, men her er et 
Eksempel paa, hvorledes en Drøm kan vise Mindreværds
følelsens Aarsag.

En lille Dreng havde Modløsheden fikseret i Sjælen; han 
kunde ikke, og han turde ikke, hans Nervøsitet blev stær
kere og stærkere, hans Uduelighed større og større, og ingen 
kunde faa fat paa Aarsagen til den oprindelige Mindreværds
følelse. — Saa fortalte han sin Drøm: En Flok fremmede 
Mennesker kom løbende og fortalte ham, at Olaf Trygvason 
sad inde i Dagligstuen. Han blev bevæget over at skulle se 
sin Yndlingshelt, stormede ind i Dagligstuen, og dér sad — 
hans store Bror, og alle pegede paa Broderen og sagde, at 
han var Olaf Trygvason. Drengen sluttede sin Beretning 
med: „Aa, hvor blev jeg skuffet!“ Nu var Aarsagen til den 
oprindelige Mindreværdsfølelse fundet: store Bror, stærk, 
øverst, og lille Bror, svag, nederst.
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Vejen ud i Modløshed er denne: Mennesket lider et Ne
derlag, saa opstaar Mindreværdsfølelsen og med den en 
Frygt, der let fører til nye Nederlag, Modløsheden dannes, 
fører ud i Nederlag, og Modløsheden fikseres i Sjælen.

Den modløses hele Livsfront bliver nu rettet mod det at 
lide Nederlag, hans Liv bliver et internt Værgeliv i Mod
sætning til, hvad det burde være, et externt Virkeliv. Den 
nervøse følger Schopenhauers Egoismelov, som er fremsat 
i hans Bog „Om Livsvisdom“. „LJndgaa omhyggeligt alle 
Situationer, hvor du risikerer et Nederlag!“ — Vi mindes 
Apotekeren i Aladdin: „Dræb hvem 1 vil, naar I kun spa
rer mig, min Hustru og min lille Hassan med de skæve 
Ben!“

Den modløse er ulykkelig; men den modløse er ogsaa 
farlig. Han undgaar at gribe ind i det praktiske Liv; men 
Konsekvensen bliver, at han hersker des haardere dér, hvor 
han har Magt. Hvor ofte bliver ikke Familielivet en neuro
tisk Kampplads for den eller de modløse. Der opstilles de 
latterligste Kampproblemer, og der kæmpes med latterlig 
Haardnakkethed i evigt Kredsløb om og om igen efter 
samme Skema. Al Energi ødes paa dette, og Lykken gaar 
tabt. —

Naar den modløse vover sig ud, er det blot for at gøre 
sine Erfaringer. Ja, netop: den modløse „gør sine Erfarin
ger“, d. v. s. laver dem, udspiller visse Hændelser, hvilke 
saa kaldes „mine bitre Erfaringer“,

Vi ved nu, at Mindreværdsfølelsen eksisterer, og at den 
kan vokse sig frem til Modløshed, og denne Viden giver os 
til Opgave at give Barnet Mod, at hjælpe det gennem Situa
tioner, som kan føre til Fæstnelse af Mindreværdsfølelsen. 
Og vor Viden bør advare os paa mange Maader.

Raabet om Selvvirksomhed, om Barnets Initiativ som det 
bestemmende, mødes af en Advarsel om, at der er Hæm
ninger, som kan tage Initiativ fra Børn, saa at de ikke kan 
vælge selv eller vælger galt, saa at det daarlige Resultat af 
Selvvirksomheden fører til Modløshed. Vi skal altid erindre, 
at Barnesynd kun har lidt at gøre med Voksensynd, Barnets 
„Løgne“, Barnets „Tyveri“ er saa saare ofte psykisk Forsvar 
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mod Mindreværdsfølelsen. Vi skal vide, at Intelligensprøverne 
særdeles ofte vil give et falsk Billede af Barnets Begavelse, 
— blot et Indskud af Modløshed, og Prøven bliver ingen 
Prøve.

Til Slutning vil jeg fremhæve noget, jeg synes er særlig 
vigtigt: Mindreværdsfølelsen og den deraf opbyggede Mod
løshed tager Modgangens Friskhed fra Mennesker. For den 
sunde er Modgang som den farende Blæst, der fejer Taa- 
gerne bort, der befrugtende fejer over Marker. Modgangs
blæsten føles vel kold, men er saare sund. Men Gud naade 
den modløse, naar Modgangsblæsten møder ham!

Ludvig Feilberg skriver: Særlig Opmærksomhed fortjener 
det Forhold, at man kan have en instinktmæssig Følelse af, 
at det ikke er rigtigt, naar der ikke er en vis Modgang. 
Om Hans Tavsen hedder det saaledes: „Den Dag, han ej 
kæmped med Modgang eller Nød, han frygted, Guds Naade 
som før ej til ham flød.“ Noget lignende kommer frem i 
den Haan, hvormed en fattig Fisker kan se paa og tale om 
københavnske Landliggere. Det staar ham klart, det er Folk, 
der omgaar Tilværelsen. Saadan er Tilværelsen ikke. Det 
er Løgn. —

Vi ved, at Mindreværdsfølelsen er til, og at Modløsheden 
indstiller sig paa et Sjælsforsvar, der tager alle Menneskets 
Kræfter i Brug i gal Retning til internt Forsvar, spildte 
Kræfter, der burde have været brugt i extern Virksomhed. 
Ludvig Feilberg kan glæde sig over Bogfinkernes Skønhed, 
beundre det vidunderligt fuldkomne, men han slutter: „Disse 
smaa Internanter deroppe i Træerne er pæne nok; men de 
yder intet med deres Glæde, de externerer ikke. Det er 
altid dette: „Hvad bringer du ud?“ Det er aldeles ikke 
Idealet for en Skabning at være Bogfinke.“

Vi vil huske at være forsigtige Mennesker i vor Bedøm
melse af andres Sind, fordi vi ikke kender deres Hæmninger.

Som det er vor Gernings stolte Sejr at have givet 
modløse Mod, saaledes er det vort dybe Nederlag, om vi 
ved Ord eller Færd har taget Modet fra et andet Menneske.
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Aabent Brev til Redaktøren.
Kære Rosenlund! — Højtærede Redaktør!

m jeg end »i Gesimsen er temmelig skør« 
efter Juleferiens anstrengende Fester, 

saa tror jeg dog nok, det alligevel bedst er,
at jeg tager mig sammen og leverer et Bidrag, 
om end det skal koste min sidste Fridag. — 
Jeg vilde jo gerne gi’ noget godt;
men da jeg saa temmelig er bankerot 
med Hensyn til Vid, vil jeg prøve paa 
i et Rimbrev at give paa maa og faa 
et Rids af de sidste, større Fester 
paa O. S., saa de, der ikke var Gæster, 
kan faa som en Hilsen fra svundne Dage 
og faa Lyst til igen til O. S. at drage.

Ja, I minderige Seminariedage, 
giv et Glimt tilbage!

Spurven i Tranedans! — Livlig og kvik, 
som sædvanlig, den over Brædderne gik. 
Os Tokkerup særlig Glæde bereder.
1 Selskab med ham man ikke sig keder. 
Dog ikke de andre vi vil forklejne;
Talent var der fuldt op af alle Vegne.
Et betydeligt Arbejde ligger der bag;
thi det er jo ikke saa lige en Sag 
at faa Dilettanter no’enlunde gode; 
men disse var lige efter mit Ho’de. 
Baade Instruktører og Skuespillere 
bliver Aar for Aar villere og villere. — 
Orkesteret maa vi nu ikke glemme, 
men her kommer næsten jeg lidt i Klemme : 
thi af Superlativer omtrent en Skok 
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jeg maatte bruge, hvis der sku’ bli’ nok 
til at rose de mange, smukke Præstationer. 
Et godt Program, Verve, Rytme, skønne Toner. — 
Og saa i de nye, smukke Lokaler 
vi spiste Kage, svang Kaffepokaler, 
og der blev holdt smukke Indvielsestaler.
Saa gik Dansen til de Timer, da Hanen galer, 
og Forstanderen os hjem at gange befaler.

Julekoncerten, som altid var smuk! — 
Det siges der, jeg hørte nemlig ikke et Kuk. 
Jeg var først til Juletræ paa Mulernes Skole 
(i Smoking; det var næsten for flot med Kjole) 
og naaede lige at komme til Kaffe 
paa O. S. og en fornem Plads mig at skaffe 
i Nærheden af selveste Honoratiores.
Og mens vi med Kaffe og Kage fo’res, 
der aabnes for Talens talrige Sluser, 
og Sangene smukt gennem Salen bruser. 
En hel lille Sangenes Bog der var, 
og med Hensyn ti! Versemagere der har 
paa O. S. ej længe været no’en saa gode 
som nu. Det er Folk med et meget fint Ho’de. 
En anden en føler sig fattig i Aanden 
og synes, det gaar saa tungt fra Haanden. 
Kødet er meget — ja, grumme skrøbeligt, 
og Verset ej længer’ saa letvindt støbeligt 
som i Ungdommens Dage, da man tænkte paa Vers. 
Ja, jeg virkelig tror, at jeg ta’r det »overtværs« 
og køber Axel Sørensens danske Rim-Ordbog.
Paa Rim er jeg sandelig ej længere Spor klog. —

Det var et Rids kun, let og flygtigt. 
Andre kan gøre det mere dygtigt; 
men man maa dog endelig ikke forglemme, 
at hver Fugl synger jo nu med s i n Stemme, 
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og synes man, at Formanden mangler vist Gnisten, 
saa bedes man ikke skyde paa Pianisten;
thi han gør det virkelig saa godt, som han kan, 
og mer’ kan man ikke forlange af den Mand. — 
Til sidst, som Formand, beder jeg alle, 
der kan sig Odense-Seminarister kalde, 
om vor gode Forening at slutte op, 
saa vi Aar for Aar kan »formere Trop«. — 
(Ej et Ord mer’, Rosenlund, er du med paa det?) 
Mange venlige Hilsner fra Formand p. t.

Poul Nissen.

5)a Di bßßijnbte beruhe.

I Sommeren 1931 traadte den nye Seminarielov i Kraft, 
og dermed begynder et nyt Afsnit i Seminariernes Hi

storie. Derfor kunde det vist være paa sin Plads, at jeg nu 
opfyldte mit Løfte om at fortælle lidt om, da Lov om 
Seminarierne af 3% 1894 traadte i Kraft, og vi begyndte 
derude, altsaa paa Odense statsanerkendte Privatseminarium.

Tidligt var det gaaet op for mig, at min Hu stod til 
Bogen, og ud over Lærerindevejen var der den Gang kun 
faa Veje aabne for Kvinderne, særlig ikke for en Skole
lærerdatter fra Hennetved paa Langeland. Da det blev klart 
for mine Forældre, at det var min Lyst og ikke et løst 
Indfald, at jeg vilde være Lærerinde, sagde min Fader: 
„Saa skal du over til Thomsen,“ og saaledes kom jeg til 
Odense Seminarium. Den 25. August 1895 — Dagen efter 
min attenaarige Fødselsdag — holdt jeg mit Indtog paa 
Seminariet. Fader var med, han havde været Elev paa Gedved 
Seminarium, mens Hr. Thomsen var Lærer der. De havde 
brevvekslet en Del om mig, men ikke talt med hinanden. 
Da vi kom ind paa Kontoret til Hr. Th., udspandt sig 
følgende lille Samtale: Fader: „Kan De kende mig igen?“ 
Th.: „Nej.“ F.: „Jo, naar jeg siger Dem, hvad jeg kaldtes 
paa Gedved Seminarium.“ Th.: „Saa sig det da.“ F.: „Han- 
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sen Fyen.“ Th.: „Hansen Fyen — jo saa kender jeg Dem 
godt.“ Hertil er at bemærke, at „Hansen Fyen“ vist var 
ret „drenget“ (efter Billeder at dømme), og Hr. Th. har 
nok haft svært ved at forestille sig ham som Fader til en 
voksen Datter.

Naa, vi saa jo saa Seminariet og var meget imponerede. 
Skønt det ikke var nær saa stort som nu, dominerede det 
Omgivelserne — Enkens flade, ubebyggede Mark og de smaa, 
lave Huse paa den anden Side af Gaden. Vi saa Klasse
værelserne, den berømte fysiske og naturhistoriske Samling 
og det flotteste af det hele: Gymnastiksalen, der blev nævnt 
som den bedste i Danmark; der var Brusebad og Forsænk
ninger, saa Bomme og Skamler kunde forsvinde under 
Gulvet. Jeg skulde bo paa Seminariet og fik anvist Værelse 
paa anden Sal „Bellevue“. Der var herfra en henrivende 
Udsigt over Gartnerhaver — der hvor nu Alexandragade 
og Dagmargade er — ja helt op til Garnisonssygehuset 
kunde vi se.

Et Par Dage senere fandt Optagelsesprøven Sted. Det 
var ret formløst. Hr. Th. holdt f. Eks. Optagelsesprøve i 
Kontoret; jeg husker endnu, jeg var oppe i Tillægsord. 
Botanik var jeg godt hjemme i, men Zoologi havde jeg læst 
paa egen Haand, dog lykkedes det mig at kende den Hug
orm, Hr. Jensen (living) præsenterede for mig. I Historie 
serverede jeg Valdemar Sejr frisk fra Ingemann. Optaget 
blev jeg — jeg ved ikke rigtig, hvor mange vi var til Prø
ven, men der dumpede vist ingen, vi var vist ikke flere, 
end vi maatte være i Klassen.

Nogle Dage derefter begyndte Undervisningen. Det kneb 
med at finde Rede paa alle de forskellige Klasser. Hør nu, 
hvad der var:

I. Damer, der skulde tage Eksamen 1895.
II. Herrer, der skulde tage II. Del af Eksamen 1896.

III. Herrer, der skulde tage I. Del af Eksamen 1896.
IV. Damer, der skulde tage Eksamen 1896.
V. Anden Seminarieklasse, der skulde tage I. Del af 

Eksamen efter den nye Ordning. (1896)
VI. Første Seminarieklasse, (hertil hørte jeg.)
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VII. Præparander.
VIII. Højskoleholdet.

Det var jo en Overgangstid. Indtil da havde man jo bare 
kunnet indstillet sig til Eksamen, uanset hvor og hvor kort 
Tid man havde læst, Herrerne tog Eksamen af to Gange 
— I. og II. Del — og Eksamen afholdtes i København, 
Odense og Aarhus, medens Damerne maatte igennem hele 
Skærsilden paa een Gang — i København. Damerne havde 
ikke Fysik, Matematik og Gymnastik, og Fordringerne i 
Regning var mindre end til Herrerne. Haandarb. var tre
dobbelt Fag.

Seminariets Lærere stiftede vi Bekendtskab med, efter- 
haanden som Timerne gik. Hr. Thomsen underviste i Reli
gion, Dansk og Skrivning, Fru Thomsen i Haandarbejde og 
Frk. Thomsen (Fru Valborg Brahm) i Gymnastik. Hr. Busk 
saa vi ikke de første Dage, han var paa Kursus; men vi 
hørte Rygter om hans eminente Dygtighed som Lærer i 
Regning, Matematik, Fysik, Historie og Pædagogik. Og 
Rygterne løj ikke. Hr. Jensen docerede Naturhistorie og 
Hr. Hjort Geografi. „Klokker“ Nielsen sang og spillede 
med os, og Frk. Helene Hansen sled med os i Tegning. — 
Tak, kære Frk. Hansen, at du holdt ud med mig, jeg due
de saa vist ikke i dit Fag. — Hr. Yderik — som var 
meget afholdt af Eleverne — har jeg aldrig haft som Lærer 
og naturligvis heller ikke Stabssergent Holst, der under
viste Herrerne i Gymnastik.

Indvielsen af Seminariet fandt Sted den 12. Septbr. 
Gymnastiksalen havde vi pyntet, — saa smukt som vi 
forstod det — og den var helt fyldt af Folk. Stiftprovst 
Balslev — den senere Biskop — holdt Indvielsestalen, men 
hvad han sagde, husker jeg ikke meget af. Derimod husker 
jeg tydelig, at Hr. Thomsen fortalte om den lille Blyæske, 
der var indmuret sammen med Grundstenen. I den laa 
nogle Mønter og forskellige Optegnelser om Bygherre, 
Bygmester, Byraad o. s. v. samt et Papir, hvorpaa Verset: 
„Gaa da frit, enhver til sit, og stole paa Guds Naade, saa 
faar vi Lyst og Lykke til at gøre Gavn, som Gud det vil, 
paa allerbedste Maade,“ stod skrevet. Efter Højtideligheden 
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blev der serveret Vin og Kage, og nogle Dage senere vat 
Lærere og Elever inviteret til en lille Middag, som endte 
med en Svingom. Da Gæsterne var gaaet, hjalp vi kvinde
lige Elever til med at skure Gymnastiksalens Gulv til Fer
nisering, og da det omsider var tørt, kom vi i Gang med 
alle Fagene. Og saa gik Aarene med Slid og Eksamens
spænding, men ogsaa med mange glade Timer i Kamme
raternes Lag — vi var vist nemme at fornøje den Gang.

En Del af det, jeg nu har skrevet ned, fortalte jeg i 
Efteraaret, da vi indviede de nye Lokaler paa Seminariet, 
og jeg sluttede omtrent saadan: For mine Øjne ser det ud, 
som om der kun er faa Lighedspunkter mellem de to 
Seminarieforstandere Niels Thomsen og Ejler Møller. Men 
paa eet Punkt er de ens, og det er i deres Indstilling over 
for Verset i Blyæsken. De har begge haft det Vovemod, 
der skal til for at gaa fra den sikre Stilling som Lærer for 
Børn i den danske Folkeskole til den usikre Stilling som 
Forstander for en privat Skole for voksne. De turde gøre 
det, fordi de følte, det var deres Kald, de stolede paa Guds 
Naade, og de har da ogsaa faaet Lykke til at saa mangt et 
Frø, som nu gror rundt i Danmarks Land til Gavn for de 
sene Slægter. Det skal være mit Ønske for Odense Semi
narium i kommende Dage, at det altid maa have Forstandere, 
der, som de to første, kan gaa ind under Ordene: Gaa da frit, 
enhver til sit, og stole paa Guds Naade, da faar viLyst og Lykke 
til at gøre Gavn, som Gud det vil, paa allerbedste Maade.“

I Sommer stod der i Odensebladene nogle Artikler om 
Seminariet i Anledning af, at det var 40 Aar siden, „Odense 
Seminarium“ oprettedes af d’Hrr. Busk og Yderik. Det saa 
ud, som man mente, der begyndtes efter Sommerferien 1891. 
Men mon vi endnu ikke er nogle Stykker, der kan huske, 
at det var 3. Maj 1916, vi holdt 25 Aars Jubilæumsfest for 
Hr. Busk og Oprettelsen af „Odense Seminarium“.

„Niti een — den 3. Maj — 4 Mand, der gik i Vej.“ 
sang Hr. Alfred Hansen ved den Lejlighed, og vil man 
vide mere om Begyndelsen, saa spørg Hr. Henry Engberg 
ved Mulernes Legatskole, for da var han med.

Marie SHa Ile r.
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HXtufxf og Øpbragclfc.
Nogle Tanker og Indtryk i Anledning af Fritz Jödes Besøg.

Koncertlivets Hensygnen i Forbindelse med den lette 
Adgang til mekanisk Musik har bevirket, at Problemet 

Musik og Opdragelse er blevet aktuelt herhjemme. Ung
dommens utvivlsomme Interesse for Jazz-Musik, en vis Af
standtagen fra Romantikkens subjektive, stærkt følelsesbeto
nede Musik sammen med en vaagnende Forstaaelse af ældre 
Tiders vokale og instrumentale Værker har ført Problemet 
frem til at blive et Spørgsmaal om, hvorledes man opdrager 
Børnene og de unge til og igennem Musik. Det, som det 
her drejer sig om, er ikke Musik som Underholdning eller 
Akkompagnement til Selskabslivet, men det er selve Musik
kens social-etiske Betydning, dens Magt til at virke opdra
gende i dette Ords inderste og videste Forstand: Forædlende 
paa Folket som Helhed.

Selv om de gamle Grækeres Fremhæven af Musikken 
som et af de vigtigste Midler for Opdragelsen til en god 
Statsborger kan forekomme os ejendommelig og fremmed, 
saa er Tankerne trods alt dog maaske ikke vor Tid saa fjern, 
som det ved første Øjekast kunde synes. Visse Tegn tyder 
paa, at der herhjemme er ved at vaagne en Ansvarsfølelse, 
en Bevidsthed om, at i Musikken (her opfattet baade som 
vokal og instrumental Musik) ligger Værdier gemt, der i langt 
højere Grad burde tages i Brug ved Opdragelsen af Børn 
og unge, end Tilfældet er. Det kgl. Musikkonservatoriums 
populære Foredragsaftener er overfyldte, Skoleradioen brin
ger Musikforedrag med Demonstrationer, „Folkemusikskole“ 
og „Sang som Centralfag“ arbejder med de unge, i den pri
vate Musikundervisning er der stærke Bestræbelser i Gang 
for at gøre Undervisningen mere effektiv musikalsk opdra
gende — alt viser hen til, at Spørgsmaalet om Musik og 
Opdragelse er brændende og af Betydning ikke blot for 
Musiklivet, men ogsaa for Skolen, et Spørgsmaal, man ikke 
med Rette kan vise bort med en Hovedrysten eller et Skul
dertræk.

Man gør maaske i en saadan Situation vel i at se sig 

19



Omkring for at undersøge, hvad der i andre Lande gøres for 
at opdrage Folket igennem Musik, og eventuelt prøve, om 
det er muligt at omplante Idéer og Tanker til danske Forhold.

Man bemærker da dette, at det tyske Undervisnings
ministerium i 1927 har ændret Betegnelsen Sangundervisning 
til Musikundervisning for derigennem at fremhæve, at Un
dervisningen i Skolen ikke skal være Sangterperi, men i langt 
højere Grad en Opdragelse til og igennem Musik. Den Mand, 
som har været en væsentlig Aarsag til denne forandrede 
Tænkemaade over for Faget Sang, er Professor Fritz Jöde, 
som besøgte København i November Maaned, og som gen
nem sine Bøger „Musik und Erzielung“ og „Das schaffende 
Kind in der Musik“ har forsøgt at vise Vej og klarlægge 
sine Idéer og Tanker.

Fritz Jöde er Lærer og er kommet ind paa Spørgsmaa- 
let Musik og Opdragelse ved at leve sammen med den tyske 
Wandervogelbevægelse. Vandrefuglenes frie Liv i Skovene 
og Bjergene er betinget af Sangen; det er en Livsbetingelse 
for dem at synge, og F. J. har iagttaget, hvorledes der ved 
Genoptagelsen af Folkevisen er opstaaet en ny Folkesang, et 
Samfund af musikalsk interesserede uden for det koncert
søgende Publikum, „hier konnten Mensch und Musik wieder 
innerlich tatsächlich miteinander verwachsen. Dieser unser 
Gesang ist ein Stück unseres Ich geworden.“ Efter Krigen 
har Ungdommen i Tyskland ud fra Livets uafviselige Krav, 
„aus der Notwendigkeit“ vendt sig bort fra det 19. Aarhun- 
dredes Musik mod tidligere Tiders mere enkle, objektive 
Musik, hvor den jævne Melodi gør det muligt for alle at 
være med, og hvor det tillige bliver muligt at samles for at 
musicere for Musikkens egen Skyld. Der er utallige Eksempler 
paa, at Børn, der aldrig lærte at synge i Skolen, blev de 
bedste Sangere i Ungdomsbevægelsen, fordi det her er Ly
sten og Frivilligheden, som driver Værket.

Dels gennem sine Erfaringer fra den musikalske Bevæ
gelse inden for Ungdomsforeningerne, dels gennem sit Ar
bejde ved Statens Fortsættelseskursus i Hamburg er Jöde 
kommet til den Overbevisning, at det er igennem aktiv Mu
sikudfoldelse og en personlig Oplevelse af Melodien som 
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Musikkens inderste Væsen, at Vejen gaar fremad. F. J. har 
derfor fundet paa en hel ny Form for Koncert: han samler 
alle, der har Lyst, i en stor Sal og faar dem til at synge; 
hans Maal er, at ingen er passive, men alle skal synge med 
efter smaa Sangblade, som uddeles; indtil 7000 Mennesker 
har han ledet ved disse Koncerter, som han kalder for „of
fentlige Singstunde“, og han afholdt en saadan i Odd-Fel- 
low Palæets store Sal i København.

Denne Sang- og Musikaften blev en ejendommelig Op
levelse, saa storladen, at alle blev grebet og revet med, saa 
enkel og ligetil, at adskillige fristedes til at sige: det samme 
kunde mange andre have gjort ham efter. Jödes sympatiske, 
stille og ligefremme Væsen fortryllede alle fra første Øjeblik, 
og hans pæne, klare inspirerende Maade at tage det hele 
paa fik virkelig Mennesker til at synge med, selv de mange, 
der uden Tvivl var mødt skeptiske og paa Forhaand uvillige 
til at overgive sig. Og hvad var det saa egentlig vi ople
vede? Intet, vil nogen sige, vi har saa ofte før hørt Fæl
lessang; — noget fuldstændig nyt vil andre svare, vi ople
vede — maaske for første Gang — at høre Folk synge for 
Sangens, Melodiens, Musikkens egen Skyld; her var ingen 
Bihensigter af politisk, religiøs eller anden Art, men det var 
selve den enkle, lille Melodis Skønhed, som gjorde, at vi 
alle fik Lyst at være med, maatte være med i det store, 
fælles Hele. — Mon vi ikke ved saadanne Koncerter, for 
Forældrene, hvor disse er aktive og ikke som ellers passive, 
har faaet en Mulighed for at komme i Forbindelse med dem 
paa en ny Maade og samtidig Lejlighed til at slaa Bro over den 
Kløft, der uvilkaarlig kommer mellem Forældre og Børn, naar 
Børnene lærer nye Melodier til ældre Tekster eller helt nye Sange.

Fritz Jöde er først og fremmest Pædagog og ikke Viden
skabsmand eller Fagmusiker; han forstaar derfor, at det ikke 
er tilstrækkeligt at faa Tag i de unge, men det er selve den 
elementære Undervisning i de første Skoleaar og i den pri
vate Undervisning, det gælder. Denne maa lægges om og 
baseres paa Selvvirksomhed, hvis Glæden, Interessen og 
Modtageligheden i Sindet skal bevares frisk, saa at Eleverne 
ikke føler Sangtimen som et nødvendigt Onde, men som et 
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uundværligt Led af Tilværelsen, en Time, hvor Fællesskabet, 
Kammeratskabet finder sit skønneste og naturligste Udtryk. 
Den Lyst, Børn har til at synge, maa ikke blive bundet af 
stivnede Former og Manerer, men skal have Lov til at ud
folde sig og blive vejledet gennem en Vekselvirkning mellem 
en aktiv, „schöpferisch“ Selvvirksomhed og Tilegnelsen af 
gode Melodier, jfr. de yndefulde Eksempler fra hans to før
nævnte Bøger. 1 den ene af sine Forelæsninger skildrede 
Professor Fritzjöde Formaalet med Musik-Undervisningen i 
de tyske Skoler paa de forskellige Alderstrin, idet han be
gyndte med den „førskolepligtige“ Alder, Børnehavebarnet, 
hvis hele musikalske Udvikling han tillagde overordentlig 
stor Betydning. Forbilledet er Hjemmet, Forholdet mellem 
Moder og Barn, og de afgørende Faktorer i den musikalske 
Opdragelse er: Leg (Spiel), Bevægelse (Bewegung), Produk
tion og Udformning (Gestaltung).

1 Folkeskolen faar Eleverne 2 Timers ugentlig Undervis
ning; Lærer og Elev staar her over for hinanden, og der maa 
finde en Vekselvirkning Sted, en Bølgen frem og tilbage, ikke 
blot en Udstraaling fra Læreren, hvis Resultatet skal blive 
en Udvikling af Barnets indre Liv. Undervisningen i Folke
skolen maa være saadan, at Sangene, f. Eks. Folkeviserne, 
faar Liv gennem malende Skildringer og Paralleller fra det 
virkelige Liv. Formaalet med den højere Skoles Undervis
ning, hvor der kun er 1 Time ugentlig, er et Studium af 
Musikken, hvor Elevernes Intelligens og Reflektionsevne bli
ver taget i Brug og kommer til at spille en Rolle for deres 
Tilegnelse af Musik i det hele taget, uden at det derfor 
skulde gaa ud over Livet og Glæden. Det centrale for Un
dervisningen maa bestandig være Musikken selv, hvad enten 
det gælder Hørelære, Aandedrætsøvelser, Tone- og Stemme
dannelse eller Sang og „Liedpflege“ — ikke en Deling af 
Timen i saa og saa mange Minutter til hver af disse Grene 
indenfor Undervisningen og saa, „lad os haabe“, fem Mi
nutter til sidst til en Sang; det hele maa være „levende 
Musik“, dreje sig om Musik.

Jöde har med Hjælp fra mange forskellige Sider i „Die 
Musikanten“ samlet en Række Lieder og Schulmusik med 
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eller uden Instrumentledsagelse. Som Tillæg hertil er ud
givet en Del Værker af Komponister fra Tiden før Bach; 
i den første af disse Udgaver (J. H. Schein: Fünf Suiten, 
1925) udtrykker han i Forordet klart og tydeligt sine Tan
ker om Skolemusik: „Ungdoms- og Skolemusik maa frem 
for alt endelig engang komme bort fra det bestandige Ko
ketteri med Koncertmusik. Hvor mange Skoleorkestre gives 
der ikke nutildags, der meget hellere spiller en Symfoni af 
Beethowen i en ganske umulig Bearbejdelse i Stedet for at 
gaa til de gamle Mestres herlige Kammermusikværker, som 
kan gennemarbejdes i den originale Skikkelse... Skolemusik 
maa fremfor alt erkende, at det ikke er nødvendigt at spille 
Symfonier, Symfonisatser eller Koncertouverturer under me
get mangelfulde Forudsætninger og med de mest utilstrække
lige Midler. Vor Hausmusik (især den førbachske Tid) er 
saa rig paa Værker, som er tilgængelige for Ungdomsorkestre 
i Skole og Hjem, at vi ubetinget maa finde Vej til dem.“*)

*) Der kan her for interesserede henvises til følgende to Forlag, som har paataget sig Ud
givelsen af de omtalte Værker: Georg Kallmeyer Verlag, Wolfenbüttel, Berlin — og Verlag 
Adolph Nagel, Hannover (Nagels Musik-Archiv).

For Fritz Jöde er den musikalske Opdragelse et Sam
fundsanliggende, fordi det drejer sig om noget almenmenne
skeligt, ikke blot en teknisk-teoretisk Kunnen eller en psyko- 
logisk-æstetisk Indstilling. — Vejen gaar gennem en aktiv 
Musikudfoldelse, en fælles Oplevelse af „die klingende Form“, 
der fører til en Art aandeligt Fællesskab, hvorved der ska
bes Betingelser for en ændret Tænkemaade og Indstilling. 
Fritz Jöde har mødt Modstand, men hans praktiske Greb 
paa Sagen har gjort, at han nu staar som den anerkendte 
Fører inden for tysk Musikliv og en Foregangsmand, naar 
det gælder at opdrage til og igennem Musik. Maaske er der 
et eller andet for os at lære af ham, ikke blot Sanglærerne, 
men enhver Lærer og Lærerinde, der har Interesse for Sang 
og Musik i Skolen. Vi Danske er ikke, saaledes som Jöde 
fremhævede i en Tale, et nervøst, krigshærget Folk, men vi 
har Jordbund for en rolig Udvikling til en mere klar og 
bevidst Forstaaelse af, hvilket betydeligt Middel Musikken 
er ved Opdragelsen af det danske Folk, ikke mindst af Børnene 
og de unge i den danske Skole. Rudolf ^rytter.
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LIGE EFTER JUL —

et lyser i Karen Margrethes Blik, 
og klingende er hendes Stemme,

»Aa, ved De, Herr Lærer, hvad jeg fik 
til Julen af dem derhjemme?

Jeg fik af min egen Mor og Far 
en allersomdejligste Dukke, 
to brune, lukkende, Øjne den har 
og Kjoler, saa fine og smukke!

Og tænk saa: Af Mormor fik jeg et Par 
af de rigtige Fingervanter, 
som selv hun med Omhu strikket har, 
endskønt at jo Synet det skranter!

Af Onkel Peter fra Felstedskov 
der fik jeg »Historiebogen«, 
den sad jeg derhjemme, naar Dukken sov, 
og slugte i Kakkelovnskrogen.

Og Tante Cathrine gav mig en Bog, 
og Vers deri kan man skrive, 
og selv har hun skrevet et Tankesprog 
om »at holde sin Sjæl i Live«.«

Det lyser i Karen Margrethes Blik 
og klingende er hendes Stemme: 
»Var det ikke meget, Herr Lærer, jeg fik 
til Julen af dem derhjemme?«

Holger Nielsen.
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£ibf fra Argentina*

DER kunde berettes om mangt og meget herovre fra det 
fjerne Land, men jeg har denne Gang tænkt at ville 

prøve at beskrive, hvorledes der holdes Fester. Det former 
sig nemlig paa en lidt anden Maade, end vi i Danmark er 
vante til. Jeg har været med til snart adskillige Fester — 
baade Folkefester og private Familiefester, og det er en af 
disse sidste, jeg vil fortælle lidt om.

Det var sidst i Februar, at en af de gamle Danskere 
havde Fødselsdag. Han er en af dem, der har været herovre 
fra 1880’erne, og som fra en fattig Karl har tjent sig op til 
Velhaver; nu staar han som en graanende Høvding, æret

„Estancia’en“, hvor Festen holdtes. En af Altanerne.

og anset af alle, der kender ham. Til saadan en Fødselsdag 
møder hans mange Venner op, Invitation er overflødig, for 
alle ved, at det er en gammel Tradition med Højtid og Fest 
ved den Lejlighed.

Han bor i en pragtfuld „Estancia“, (Estancia = Ejen
domsjord eller Ejendom, i Modsætning til „Chacre“ = lejet 
Jord,) der i Udstyrelse og Komfort ikke staar tilbage for 
en første Klasses Villa i Danmark. Dagligstue, Spisestue, 
Havestue, Kontor, Herreværelse — samt Soveværelser, 
Gæsteværelser, Badeværelser — alt er smukt og smagfuldt, 
hyggeligt og hjemligt. Udenom Huset ligger Haven med 
dens Akasier og Laurbær og blomstrende Agaver — men 
ogsaa med en Allé af Ahorntræer, vokset op af Frø fra 
Danmark. Tæt udenfor Havehegnet ligger en Række af 
Bygninger, Smedie, Mejeri, Elektricitetsværk, Garage og 
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Bolig for alle de unge Mænd af forskellig Nationer (de saa- 
kaldte „ Peoner“), som arbejder i Marken; — og endelig 
strækker sig Markerne, „Camp’en“, sig til alle Sider i det 
flade Terræn med sine Hundreder af Heste og sine Tusin
der af Faar, og med store Strækninger af nylig høstede 
Agre, som der i denne Tid er Travlhed med at pløje. Dagen 
oprandt med straalende Sol, varm og stille Luft. Det er 
Rammen om Festen.

I Løbet af Eftermiddagen kommer den ene Bil efter den 
anden susende op gennem den 2 km lange Allé af gamle ær
værdige Eukalyptus, og festklædte Mennesker flokkes i Haven 
og i Huset. Vi bliver først sat til Bords i Spisestuen — det 
foregaar efterhaanden, som Gæsterne rykker ind — for der 
er ikke nær Plads til alle paa een Gang, og det er heller 
ikke godt at vide, hvor mange, der finder paa at komme. 
Vi bliver opvartede med Chokolade, Kaffe og alt Tilbehør. 
Huset fyldes snart med Gæster, der er baade Danskere. 
Argentinere og Englændere. — „Don Nicolas“ har mange 
Forbindelser og er godt kendt ogsaa i Argentinernes Rækker, 
i Forretninger, Banker o. s. v. Vi samler os i Smaagrupper 
ude eller inde, nyder Vejret, spadserer i Haven; en Del af 
Mændene forlyster sig med Tennis eller med et Kuglespil, 
der kaldes „bocha“, og Don Nicolas og hans Datter, der er 
Værtinde, gaar smilende rundt og sludrer lidt hist og lidt 
her. Saaledes forløber et Par Timers Tid, og det er blevet 
sent paa Eftermiddagen. Nu bæres der Bakker rundt med 
Glas, fyldte med Cocktails, og samtidigt træffes der For
beredelser til Maaltidet. To lange Borde sættes paa den 
store, ovale Plæne lige for Husets Fagade og dækkes med 
skinnende Duge og lækre Spiser, kold Steg (Fjerkræ, Lam) 
forskellig Slags Salat, Brød, Smør, Ost. Sidst af alt bæres 
tre hele Lam, stegte paa Spid (kaldes „Asado“) ind midt 
paa Plænen, hvor Spiddene rammes ned i Jorden, saa de 
staar frit, dampende varme og skinnende brune. Damerne 
tager Plads ved de dækkede Borde sammen med de ældre 
blandt Herrerne; de fleste unge Mænd bevæbner sig med 
en Kniv (maaske de har en hængende ved Bæltet!) og saa 
gaar de hen og skærer sig et Stykke Kød, tilegner sig et
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Stykke Brød, hvorefter de giver sig til at „spise Kød med 
den ene Haand og Brød med den anden.“ De „bænkede“ 
Mennesker begynder med det kolde Bord, der betragtes 
som en Slags „Smørgaas“; imens bliver Stegen skaaret for, og 
saa kommer Stegefadene vandrende med den lækre Lamme
steg. Første Gang, jeg smagte Steg tilberedt paa den Maade, 
var jeg temmelig overbesidst om, at jeg foretrak en Steg, 
der var stegt i en Ovn; men nu synes jeg, at „Asado“ er

Blomstrende Agaver. Der steges „Asado.“

det lækreste man kan tænke sig. — Husets unge Sønner 
sørgede stadigt for, at Glassene blev fyldte med Vin. Det 
var blevet næsten mørkt, men hen over Plænen var truk
ket en Ledning, saa vi havde elektrisk Lys til vort Maaltid. 
Taler blev holdte, gode Ønsker udtalte, de tre Lam var 
blevet til tre Benrade, vi nød en Dessert, og rejste os atter, 
og inde i Stuerne ventede Kaffen. Der blev musiceret, der 
blev ogsaa spillet op til Dans i Havestuen paa Grammofon, 
der blev danset og snakket, der blev serveret Kaffe senere, 
og der blev ogsaa sunget et Par Gange; Aftensang er en 
Husskik, som Don Nicolas ikke ønsker skal udelades, selv 
om der er Fest.

Det er en lys, maaneklar Nat, og Gæsterne begynder 
at tage Afsked. Det er dejligt at køre i en god Bil ud ad 
en lige og forholdsvis god Vej og i et smukt Vejr. Vi bli
ver jo nok rystet en Del paa Vejen, og det hænder ogsaa, 
at vi faar et Stød, saa vi ryger op og støder Hovedet mod 
Bilens Tag. Der løber mange Harer over Vejen i Billyg
ternes Skær, og to Gange hændte det, at et Bæltedyr kom 
gaaende ganske sindigt, som om der ingen Fare var paa 
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Færde. Pludseligt bremser vi haardt, der er noget mørkt 
forude, og det viser sig at være en Flok Køer, der har lagt 
sig til Hvile midt paa Vejen. Deres Øjne lyser imod os, og 
vi maa næsten standse helt, inden nogle af de nærmeste 
faar sig rejst og viger saa meget til Side, at Bilen lige akku
rat kan knibes igennem. Paa samme Maade fortsatte vi ad 
vor ca. 60 km. lange Vej, inden vi naaede vort Bestemmel
sessted, og saa var der ikke ret mange Timer, til Solen 
skulde staa op.

Colegios Daneses, November 1931. _
M. Cascallares F. C. S., Argentina. G Ile ti J O k d a l.

(Siegt

FOR Øjeblkket er der Røre paa vore Seminarier, den nye 
Ordning skal tilrettelægges, og Maalene stilles op. Det 

er et Arbejde, hvis praktiske Resultater vel endnu ikke kan 
overses, og som maaske heller ikke med det samme kom
mer til at svare til Forventningerne. I Tilknytning hertil er 
der en Ting, jeg gerne vil pege paa.

I den første Pædagogiktime vi havde paa Seminariet fik 
vi at vide, at Grækerne ansaa Fag som Gymnastik og Mu
sik (Sang) for de vigtigste i Opdragelsens Tjeneste. Mange 
har senere delt deres Mening, og det var vel bl. a. ogsaa en 
af Grundene til, at vi herhjemme 1814 fik indført Gymna
stik i alle Skoler. Jeg kunde udmærket godt tænke mig en 
Skoleform, hvor de to Fag var Centralfagene. Gymnastikken 
vil jeg denne Gang skyde ud og kun tale om Sangen.

Hvordan staar det til herhjemme i saa Henseende? Ikke 
godt, saadan maa Svaret komme til at lyde; rundt omkring 
i Landet synges der ikke meget, absolut ikke smukt og des
værre som oftest heller ikke noget godt. Paa Gader og 
Stræder hører man kun Refrænerne fra de sidste Landeplager, 
det kunde endda gaa an, hvis der var noget ved dem; men 
i 95 af 100 Tilfælde er baade Tekst og Melodi saadan, at 
man daarligt forstaar, at nogen gider ofre den en Tanke end
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sige lære den. Alle vore gode og kønne Sange, hverken de 
gamle eller de nye, høres nogen Sinde; ja i en „alvorlig“ 
Forsamling, der maa man selvfølgelig synge dem, men synge 
dem af Hjertens Lyst eller fløjte dem blot fordi man har 
Lyst dertil, det hører man bogstavelig talt ingen gøre. Det 
er ikke Mangel paa Sange, der gør det. — En Englænder
inde sagde engang til mig, at vi oven i Købet havde særdeles 
mange (der maa tilføjes, at hun virkelig havde Begreb om 
det, hun talte om). Der maa være andet i Vejen. At der 
virkelig hist og her synges af Lyst og Trang — jeg maa her 
sige O. S. Tak for mange Minder i den Retning — rokker 
ikke ved det foranstaaende; det viser kun Undtagelsen.

Lægge Skylden paa nogle bestemte eller noget bestemt, 
skal jeg nok vogte mig for. Sagen er ikke saa ligetil; men 
det burde være anderledes, det kunde være anderledes, der 
kan ydermere gøres noget i den Retning, og jeg betænker 
mig ikke paa at sige, at det skal være fra Seminarierne og 
Lærerne, at det skal komme. De uddannede Sangere har 
i den Henseende saa godt som intet at betyde; de synger 
kun, hvad de tror, Folk bryder sig om at høre — de skal 
jo ogsaa leve; desuden bor de i Byerne, og saa underligt 
det lyder, saa er Byerne i dette, som for Resten i meget 
andet langt bagefter Landet. Hvad der egentlig synges, 
hvor der synges, det ved kun en ubetydelig Del af By
befolkningen.

Beviserne for, at det forholder sig saaledes, behøver man 
ikke at gaa langt for at faa. Et lille Strejftog rundt om i 
Kirkerne vil give os Oplysning om, hvordan det staar til 
med Salmesangen; men Resultatet er lige saa tyndt, som 
Salmebogen er tyk; i mange Kirker kender man overhove
det ikke Begrebet Sang; Koret eller Kirkesangeren faar Be
taling for at synge, og saa behøver Menigheden jo ikke at 
beskæftige sig med det.

Sangen faar man Oplysning om ved at lægge Mærke til, 
hvordan og hvad der synges ved Møder, i Skoler, i det hele 
taget ved Lejligheder, hvor Folk kommer sammen, og det, 
man hører, svækker i høj Grad ens Tro paa Sangen som 
Folkets Eje. Man hører — mest i Byen — enkelte, der 
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har „lært“ lidt; men det har ført til, at de ikke kan nedlade 
sig til at synge sammen med andre almindelige Mennesker. 
Nej Tak, maa jeg bede om lidt Stilhed imens og helst Bi
fald bagefter. Og Sangen! Man sympatiserer med Gylden
spjæt, naar Fruen øver sig. Hvorfor kan man ikke indse, 
at det rene ukunstlede altid virker langt mere tiltalende og 
har meget mere med sand Musik at gøre. Andre Steder er 
Folk saa beskedne, at de helst tier stille —• jeg har for Re
sten en Del mistænkt for, at de synes, det er for barnagtigt 
at synge — det giver selvsagt ingen Sang, og saadan baade 
af den ene og den anden Grund er Sangen rundt omkring 
stagneret eller hørt op. Kun enkelte Steder lever den; men 
disse Steder er til stor Skade for Mennesker i Almindelig
hed og Landets Musikliv i Særdeleshed alt for faa. Mon 
ikke der her og der i Landet gaar Mennesker, hvis Evner 
i den Retning berettiger dem til at være mellem de bedste, 
mens de nu gaar ubemærket om.

Sagt i al Korthed: Folkets og dermed ogsaa Lærernes 
musikalske Opdragelse lader meget tilbage at ønske. Et 
Eksempel, for at den sidste Paastand ikke skal blive staaende 
som blot et Postulat. 1926 afholdtes som sædvanlig Kursus 
i Ollerup, og der var bl. a. et Hold tyske Lærere fra alle 
Egne af Tyskland, disse, saa forskellige og ukendte fra hin
anden de end var, havde alle en Sangbog med Noder med, 
og efter 2 Dages Forløb sang de firstemmige Sange med 
stor Bravour. Kunde det tænkes mellem danske Lærere i 
en ganske tilfældig Forsamling? Jegskal maaske minde om 
Møderne i Fyns Forsamlingshus.

Nu skulde dette imidlertid ikke være en gold Kritik, men 
snarere et Ønske om, at Fremtiden ogsaa i denne Retning 
maatte forme sig til det bedre. Meget stammer nemlig fra 
Lærernes for ringe musikalske Kultur, jeg siger med Vilje 
ikke Evner, for i uhyre mange Tilfælde kan der nemlig 
raades Bod paa disse ved en godt tilrettelagt Undervisning 
eller Opdragelse, hvad man nu vil kalde det. Ikke saaledes 
at forstaa, at alle saa skulde blive lige musikalske, men blot 
det, at der kan gøres meget til, at den ringere musikalsk 
udstyrede bedre kan røgte sit Hverv som Lærer i Sang.
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Dygtige, musikalske Lærere og Lærerinder vil rundt om
kring i Landet kunne betyde uhyre meget, man ser det 
allerede nu de enkelte Steder, hvor der findes saadanne. Nu 
er Sagen imidlertid, at man ikke kan forlange en særlig 
musikalsk Uddannelse af Lærerne udover Seminarieopholdet, 
derfor maa den nødvendige Oplæring kunne faas paa Semi
narierne, og det er mit Haab, at den nye Ordning maa give 
Plads for en saadan; der vil ganske vist kræves mere af 
baade Lærer og Elev; men i mine Øjne er Spørgsmaalet af 
saa stor Vigtighed, at det maa forsøges. En Del vil maaske 
komme med Indvendingen: de svigtende Evner; dem har 
jeg allerede svaret i det foranstaaende, og det er nu saa- 
ledes, at det af de allerfleste Lærere her i Landet forlanges, 
at de skal kunne synge og spille, saa det vilde da kun være 
at gøre de paagældende Lærere og dermed hele det almene 
Folk en Tjeneste, om man forlangte en lille Smule mere 
end nu. 1 Virkeligheden er det jo ganske latterligt, hvad 
der i Sang og Musik præsteres til Eksamen af Seminarie
elever som Resultat af tre—fire Aars Arbejde; et halvt Aars 
virkeligt Arbejde vilde med Lethed kunne erstatte det for 
mindst de to Tredjedeles Vedkommende.

Det vil ses, at jeg sætter Lærernes Betydning meget højt, 
og jeg mener at have god Grund til det, da det er gennem 
dem, at største Delen af Landets Befolkning kommer i For
bindelse med Sang og Musik, hvad enten Læreren virker i 
Skolen som Sanglærer, i Kirken som Organist eller som 
Lærer for de lidt ældre i Efterskoler og Højskoler; men i 
Øjeblikket er der mange Lærere, der skal undervise i Sang, 
og som egentlig ikke ved, hvad de skal gøre ved det, de 
kender intet Maal og heller ikke Vejene, der fører til et 
Maal; en stor Del af dem har den ærligste Vilje til at ar
bejde og Ønsket om at naa noget til bedste for deres Elever; 
men de er hindret deri paa Grund af utilstrækkelig Viden 
og Kunnen.

Som en af dem, der har følt sin Utilstrækkelighed over 
for Opgaven, der blev stillet, slutter jeg med at ønske, at 
vi i Skolen maa faa vor lovbefalede ene Time erstattet med 
to, saa der kan blive Tid til noget mere, og at den videre 
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Uddannelse vil føre Lærerne et Stykke længere fremad, saa 
man, naar deres Arbejde engang har baaret Frugt, da kan
kalde os et syngende Folk. fTlrne Salling. (1927.)

Sil

Øbenfe (Seminariums ^(euforening.
Ejby, ved Nytaarstid 1932.

KÆRE Allesammen! Min Mand og jeg vil gerne herigen
nem bringe Dem vor allerbedste Tak for den smukke, 

blomstrende Hilsen til vort Sølvbryllup d. 28. Oktober. De 
kan tro, det blev en dejlig Dag for os. Vi fejrede Dagen ved 
en lille Festlighed paa Fyens Forsamlingshus, hvor Hr. og 
Fru Forstander Møller, Skolens Lærerpersonale, den nær
meste Slægt samt nogle gode Venner var indbudt. Ud paa 
Aftenen tog hele Selskabet herhjem, hvor vi drak Te og 
besaa alle de smukke Gaver, Blomster og Telegrammer, der 
var sendt os. — Den mest bemærkelsesværdige Gave blev 

Haandgerningsklassen.
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dog staaende urokkelig paa Seminariet; den fyldte nemlig saa 
meget, at det var umuligt at sende den hverken pr. Post, Bybud 
eller Lastbil. Gaven varen stor, dejlig, lys Haandgerningsklasse 
beliggende lige midt i vor kønne nye „Opad-Bygning“. De kan 
tro, jeg er glad og meget taknemmelig for den. Naar jeg 
tænker paa den, kalder jeg den „Solbakken“. Vi begynder 
nemlig med Morgensol og ender med Eftermiddagssol. Store 
Vinduer til Øst og Vest og ellers udstyret som en hyper-

Den ny Festsal.

moderne Haandgerningsklasse: store, flade Borde, rumme
lige Skabe med Masser af Plads til alle mine Sager og 
Haandgerningsmateriellet.

Hvis De kommer til vore Fester, faar De oven i Købet 
serveret Kaffe, da Fløjdørene ind til den store Sal ved saa- 
danne Lejligheder bliver lukket op, og der dækkes Kaffe
borde over hele Linien.

Alt det nye blev indviet til Efteraarsfesten. Haandgernings- 
klassen toges i Brug Dagen efter Sølvbrylluppet og indviedes 
med III Klasses Damer. Dat var een af Aarets mange, store
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Glæder — Den sidste og allerstørste Glæde er, at Semi
nariet har faaet en „Datter“ — Den 5. December fik 
Hr. og Fru Hansen en stor, dejlig Pige, og hun er det første 
Barn, der er født paa Seminariet. — Jubel over hele Linien.

Hermed ønskes Dem alle „Glædeligt Nytaar!“ 
Venligste Hilsen og Tak! 

Deres 
»Caura Pindersen.

Ack Värmeland, du sköna, du herrliga land, 
du krona för Svearikes länder! 
ja, om jag kommer midt i det förlofvade land, 
till Värmland ändå jag återvänder.
Ja, der vill jag lefva! ja, der vill jag dö!
om engång ifrån Värmland jag tager mig en mö, 
så vett jag, att aldrig jag mig ångrar.

JA — det Vers har vi jo læst og sunget og tænkt — smukke 
Ord — men mon dog der er saa skønt, som Fryxell skriver?

Hvert Menneske priser sin Egn, Hedebonden synes jo, Lyn
gen er den smukkeste Plante — Fynboen mener, der er ikke 
noget, der kan sammenlignes med blomstrende Frugttræer, 
Roser og Lavendler, og Bornholmeren glæder sig over de 
stejle Klipper og de eventyrlige Ovne — mon ikke Digteren 
har prist sin Hjemegn i for højtstemte Toner? I Sommer 
vilde jeg gerne med egne Øjne se, om Värmland virkelig 
kunde fortjene Æresnavnet „du krona för Svearikes länder.“

Sammen med Rejseselskab stævnede jeg over Sundet mod 
Helsingborg med dens høje „Kärnan“ d. 5. August 1931. 
Vort Maal gjaldt Karlsstad — „Solens Stad“. Det Tilnavn 
har Byen faaet med Rette, for Graavejrsdage er meget sjældne 
der, og meget sent gaar Solen ned om Aftenen. En af de 
første Aftener gik vi en Tur langs Klaraelven, saa paa de 
interessante Tømmerflaader og frydede os over den vid
underlige Solnedgang ved Klaraelven, det var paa et Tids
punkt, hvor Solen for længst var gaaet ned i Danmark.
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En anden Dag var vi paa en herlig Biltur — 30 Mil gen
nem Värmland. Badet i straalende Solskin saa vi her et 
Stykke af Sveriges smukkeste Natur. Vi kunde ikke blive 
trætte, da Øjet stadig mødte nye — friske — skønne Ind
tryk. Store grønne Marker afgrænsede Skovene, der bestod 
af de dystre, mørke Fyrrer og Graner, der indgød Alvor 
med deres sagte Koralbrus — men af og til lysnede de sol
beskinnede hvide Birkestammer frem, der med yndefulde 
Bøjninger spejlede deres nysselige Grene i de lange Søer, 
der som blinkende Sølvbaand snor sig langt — langt gen
nem Landskabet. Vi oplivedes af de rødmalede Huse og 
Gaarde, der er prydet med hvidmalede Døre og Vinduer.

Vor Begejstring naaede dog Højdepunktet, da Bilerne 
svingede hen foran Alléen op til Mårbacka. Med stor Spæn
ding vandrede vi op mod den hvide Bygning — og nu virkelig 
stod jeg ved mine Længslers Maal — Mårbacka, — de Stuer, 
hvor den store Digterinde havde tænkt og skrevet de vidt 
berømte Sagaer. (En 
Tanke gik tilbage til 
Haandgerningstimerne 
i Forskolen paa O. S. 
1926 — hyggelige Ti
mer — naar Fru An
dersen lod os høre lidt 
af „Jerusalem“).

Desværre fik vi ikke 
Selma Lagerløf selv at 
se, hun var paa Rejse; 
men vi var meget tak
nemmelige for at faa 
Lov at se-hendes me
get personligt prægede 
Hjem, der paa ægte 
svensk Vis var prydet 
med hjemmevævede 
Tæpper, lyse Birke
træsmøbler — alt lyst, 
venligt og rent, ikke 

Mårbacka.
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mindst i det propre Køkken, hvor Laag, Former og Spande 
— ja endogsaa Vasken bestod af blankpudset Kobber.

Vi gik igennem Mårbackas smukke Park med Soluret i 
Midten og klappede i Forbifarten Selmas store skotske Hyrde
hund. — Svenskerne er stolte af Selma Lagerløf, og det 
med Rette. Medens Bilen gled langs Søerne forbi de ro
mantiske Bygninger, pegede den svenske Chauffør hyppigt 
til højre og venstre og nævnede da altid to Navne paa det 
samme Sted: „Rottneros Herrgaard (Ekeby i Gösta Berlings 
saga). I Sunne Hotell Gästis (Bro gästgiraregård) o. s. v.“ 
Vi blev imponeret og istemte til Tak: „Du gamle, du fria“, 
han lettede paa Kasketten og sagde: „Det var vackert;“ vi 
bad ham synge: „Der er et yndigt Land“, men han sagde: 
„Ack nej, min Røst er saa rusten.“ (Han kunde den nem
lig ikke). Naturligvis havde vi opfrisket noget af „Gösta 

Berlings Saga“ paa Tu
ren, og vi kunde jo ikke 
andet end føle os ro
mantisk stemt, da vi 
pludselig holdt uden for 
„Smedjen i Ekeby“, og 
senere saa vi den saa- 
kaldte „Kavallerfløj“.

Videre kørte vi, og 
senere gik det opad, 
meget stejlt; aldrig hav
de jeg troet, Biler kun-Lövens långa sjö i Gösta Berlings saga.

„Gurlitaklätt“ i Gösta Berlings saga.

de køre saa højt op; 
endelig var vi paa Fryk- 
dalshøjden (se Billedet), 
herfra havde vi en vid
underlig Udsigt — et 
milevidt Panorama laa 
dybt — dybt neden for 
os. — Forpustede og 
sveddryppende asede 
vi selv det sidste Stykke 
op, saa var Toppen 
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naaet. I samme Øjeblik gled et Smil over alle Ansigter, en 
liflig Duft havde naaet vore Næsebor — — Ah! — Dan
skernes Nationaldrik!

Udenfor en nydelig lille rødmalet Sæterhytte stod fire 
Kvinder, en gammel Morlille, hendes to Døtre og en lille 
5 Aars Datterdatter, alle klædt i de smukke Fryksdalsdragter 
med de livlige Farver. Vi blev bænket ved et langt Bord 
i det frie. Atter og atter skænkede de op for os af deres 
varme brune Drik, og vi nød de friskbagte Smaakager til. 
Vi maatte ind i Hytten, hvor den gamle med et lille Kniks 
viste os alle sine smukke hjemmevævede Tæpper. Hun har 
Væveskole og er Sverrigs dygtigste Hjemmevæverske. Jeg 
kunde ikke modstaa et Bordtæppe og har det nu liggende 
paa mit Bord til Minde om Rejsen til Värmland.

Efter Turen forblev vi hele Aftenen i den romantiske 
Stemning. Dette bidrog ogsaa vor Hotelvært til, da vi den 
Aften spiste i en Sal, hvis Vægge udelukkende var prydet 
med Billeder af Hovedpersonerne fra „Gösta Berlings Saga“.

Vor Fører, en svensk Redaktør, holdt en poetisk Tale 
for Gæsterne fra H. C. Andersens Fædreland „De vilde 
Svaners Land,“ og en Dansker takkede for Redaktørens gode 
Førerskab og hans mange interessante indflettede Sagaer 
paa Turen.

Næste Dag besaa vi Karlsstad, en By, der vidner om 
gammel og ny svensk Kultur. Vi kom om Bord i en lille 
Lystdamper og tog en Sejltur paa Venern. Nu fik vi paa 
Svensk fortalt det gammelkendte Sagn om Sjælland, der af 
Gefion blev pløjet ud af Venern. Vor Fører havde været 
i Danmark, og vi spurgte ham, om han ikke ogsaa syntes, 
der var kønt ved Furesøen, jo — men han vilde ikke kalde 
det en Sø, men „en Pøs Vand.“

Inde i en „røkstuga“ i Karlsstads Park fortalte Føreren 
stemningsfuldt Beretningen om „Stormamsella“, Lisa Maja 
Frychius, der paa en smuk og djærv Maade gik i Forbøn 
hos den daværende Konge Carl Johan for paa det Tidspunkt 
at befri fattige Bønder for at betale Skatter.

Vi sluttede vort Ophold i Karlsstad med Besøg i Värm- 
lands-Museet, en stilfuld Bygning, der spejler sig i en smuk 
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gravet Kanal imellem Parkens Birketræer. Her saa vi en 
interessant kulturhistorisk Samling. Oppe i Tagetagen findes 
Minder fra „helbrägdagöraren Boltzius“'.

Paa vor Hjemrejse mellem Karlsstad og Trollhättan for
talte vor Fører noget om Värmlands fire store Digtere: 
Esaias Tegner, Erik Gustav Geijer, Gustav Frøding og 
Selma Lagerløf. Men med største Glæde fortalte han om 
den i hele Verden berømte Värmlands Søn Opfinderen 
John Ericsson.

Ved Afskeden med vor Fører var vi alle enige om, at 
Värmland med dets skønne Natur, dets Poesi og berømte 
Navne fortjente at kaldes „du krona för Svearikes länder!“

Bovense Skole, Nytaar 1932. Gudrun £eth,
(O. F. S. 1926).

Vandrebogen er maaske et trivielt Emne at høre om, 
men jeg mener nu, at man her i Aarsskriftet bør om
tale den en Gang imellem for om muligt at vække Interessen 

for den. Hvor den har vandret en halv Snes Aar eller mere 
og stadig vandrer er Interessen levende nok, men hvor der 
ingen Bog vandrer, — hvor der maaske aldrig har været 
nogen i Gang, eller hvor den gik i Staa straks —- har disse 
Linier Bud.

I ved ikke, hvad I gaar Glip af. Om ogsaa vi kun ser 
den en Gang om Aaret, holder den sammen paa Flokken 
og holder det gamle Venskab fra Læseaarene varmt. Gen
nem „Brevene“ faar vi lidt at vide om hinanden og faar op
frisket gamle Minder og Oplevelser. Og læg Mærke til, at 
det er noget personligt, vi modtager gennem de selvskrevne 
Bidrag og opklæbede Films. Enten der skrives lidt eller 
meget, er det dog et Bud og en Hilsen til hver af os. Saa 
travlt er der heller ingen, der har, at de ikke har Tid til at 
standse nogle Øjeblikke i den korte Tid, de maa have Bogen.

Naar en Vandrebog er gaaet ind, er det sikkert ikke paa 
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Grund af manglende Interesse hos Flertallet af Læserne, 
men fordi enkelte Siøsere ikke faar den afsendt igen. Der
for gælder det om at have den under Kontrol, saa man til 
enhver Tid ved, hvor den er henne, og Synderen kan ryk
kes for Bogen. Enhver i Kredsen har Pligt til at sende 
den videre, enten han saa bryder sig om Bogen eller ej, 
og vil han saa ikke være med i Legen, bør han gøre op
mærksom paa det og lade Bogen gaa uden om sig fremfor 
at undlade at sende den videre.

Bekostningen kan heller ikke afskrække nogen. Lad det 
hele — Bog og Forsendelse — koste een Krone om Aaret. 
Der gives mange Kroner ud, som giver mindre Glæde og 
Fornøjelse end denne ene.

I vor Vandrebogskreds er der megen Tilfredshed med 
Bogen, som ventes med Længsel og modtages med Glæde, 
og den sendes for det meste til den fastsatte Tid. Kniber 
det en enkelt Periode med Stof, er der en eller anden, der 
„taber en Gnist“, og den faar saa Pennene i Gang, og ofte 
bliver Stemningen høj uden at Porcelænet klinkes.

Prøv engang at sætte en Vandrebog i Gang og sæt no
get ind paa at faa den til at gaa rundt, og jeg tror, I vil faa 
megen Fornøjelse af den.

Kammerater og Kendinge fra O. S. ønskes et godt og 
glædeligt Nytaar. venlig Hilsen i

»‘Direktøren«.

5)innftenbEr af 19311

Det er nu godt et halvt Aar siden, vi med vort Eksamens
bevis i Lommen forlod O. S.,'den Skole, som vi i Løbet 

af tre—fire Aar havde faaet kær.
Et halvt Aar er jo ingen lang Tid; men i de forløbne 

Maaneder er der, heldigvis for os, sket ikke saa lidt. Da vi 
blev dimitteret var mange af os ængsteligt spændte paa, hvad 
Tiden vilde bringe, for den saa ikke lovende ud. Vi havde 
trods alt Modet til at tage fat, og vore Lærere støttede os 
paa bedste Maade med gode Raad og gode Ønsker.
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Vi glemmer sent eller aldrig den 7. Juni 1931, vor sid
ste Aften paa O. S. Det, der prægede den Aften, var den 
herlige Fællesfølelse, som gjorde os alle, Lærere og Elever, 
til eet. Og ikke blot den Aften, men hele vor Seminarietid 
var præget af Enhed og Enighed.

Bagefter ser vi klarere og bedre, hvilken herlig Læretid 
disse Aar var; men allerede dengang kunde vi ikke undgaa 
at mærke, hvor rart vi havde det, og i mit stille Sind næ
rede jeg ingen Tvivl om, at Kammeratskabet skulde fort
sættes ud over Seminarietiden.

Naar vi sang Hostrups Sang med Linjerne:
Slut da sammen! kort er Glæden, 
snart skal vi spredt ud i Kæden.

følte vi sikkert alle, at vi havde fulgt Digterens Opfordring 
„slut jer sammen!“ og vi ønskede, at Kæden, selv om vi 
blev spredt ud over Landet, maatte blive hel og ubrudt.

Jeg haaber, at dette endnu er Tilfældet, og at mange ven
lige Tanker krydses.

Det vilde dog være rart, om vi havde en bestemt Bud
bringer, som med regelmæssige Mellemrum bringer os Nyt 
om Kammeraterne, og derfor vil der efter Jul blive udsendt 
en Vandrebog for vor Klasse. Jeg har med Vilje ikke sendt 
den ud før, da jeg mente, at vi skulde have Tid til at op
leve noget først, saa vi maaske kunde fortælle lidt om vor 
Gerning.

Nu kommer den altsaa, og jeg haaber, at I vil tage godt 
imod den og være flittige til at skrive i den, saa vi kan faa 
Glæde af den og have den at samles om.

Ved Slutningen af et Aar har man Lyst til at give sig 
selv et Nytaarsønske, og mit skulde saa være dette: at vi, 
i Aaret der kommer, stadig maa føle os som gode Kamme
rater, som gode Elever af O. S.

Venlig Hilsen til Jer alle!

Shr. 4)amgaard {Pedersen.
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-Den mobßirne Øfole.

Den ny Aand, der har holdt sit Indtog i vore Skoler, 
og de nye Former, under hvilke Skolearbejdet foregaar, 

vil efterhaanden ogsaa give sig Udtryk i Skolens Ydre. For
hen maatte Lærerne finde sig i at benytte Skolen, som den 
nu engang var. Nu betragtes det som en Selvfølge, at Sko
lens Ydre og dens hele Indretning skal svare til det Liv, 
der leves i den. De ældre Bestemmelser angaaende Sko
lens Anlæg og Indretning kan ikke tilpasses efter de nye 
Forhold. En ny Skole opføres derfor efter Samraad med 
Pædagoger, og deres Hovedfordring kan udtrykkes i tre Ord: 
Lys, Luft og Plads. Den moderne Skole skal frem for alt være 
hensigtsmæssig, og for Hensigtsmæssigheden maa arkitekto
niske og — i nogen Grad — økonomiske Hensyn vige.

Har man fundet en Grund, beliggende omtrent midt i 
det Distrikt, for hvilket der skal bygges en Skole, og er der 
ved Samarbejde mellem pædagogiske og bygningskyndige 
Faktorer lagt en Plan for Skolens indre Struktur, saa bliver 
det Arkitektens Sag at skabe den bedst mulig ydre Ramme 
om Skolen. I Stedet for den gamle, tillukkede Skoletype, 
bør han stræbe efter at fremstille en Bygning, der ved sit 
Ydre giver det Indtryk af Lys og Friskhed, som bedst sym
boliserer det moderne Skolearbejde, og som bedst kan vække 
Glæde og Tilfredshed hos Lærer og Elev. Dette udelukker 
ikke, at Skolen bliver en monumental Bygning, en Lysets Borg.

Skolens vigtigste Rum er nu som tidligere Klasseværelset. 
Forhen var. det kun et Undervisningslokale, nu bliver det 
mere og mere et Laboratorium, hvor der maa være god 
Plads til, at Lærer og Elever kan placere eller bevæge sig 
paa uhindret Maade. Den kvadratiske Form træder i Stedet 
for den tidligere aflange, Katederet ombyttes med et Arbejds- 
og Demonstrationsbord, og Værelset udstyres saa hensigts
mæssigt og saa hyggeligt som muligt. I Stedet for Borde 
med faste Bænke sættes Borde (med vandret Plade) og Stole, 
Anm.! Vor Tids store Interesse for alle Skolespørgsmaal har foranlediget et tysk Forlag til at 

udgive: „Das neue Schulhaus“, hvori alle Spørgsmaal vedrørende Skolebygning drøf
tes med tysk Grundighed. — Bogen er rigt illustreret og af Interesse for enhver, 
der har med Skoler at gøre. — -De her fremsatte Tanker stammer for en Del derfra. 
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der tillader langt større Bevægelighed og kan arrangeres paa 
den for Arbejdet heldigste Maade. At der skal være rigelig 
Skabsplads, flere Vægtavler, Lysbilledapparat med Tilbehør 
og Vaskekumme m. m. behøver kun lige at nævnes.

Ved enkelte nye Skoler i Tyskland har man anbragt 
overdækkede Forhaver lige uden for Klasseværelset med di
rekte Adgang fra dette. Et saadant Arrangement er dog kun 
muligt ved en lav Skole med et stort Grundareal. Til Gen
gæld har man ved høje Skoler indrettet Klasseværelser i fri 
Luft enten paa Terrasser eller paa det flade Tag. Disse er 
udmærkede til Brug ved Legemsøvelser og ved Undervisning 
af svagelige Børn. En stor Platform oppe paa Taget er for
trinlig til Brug ved Hjemstavnslære og ved Betragtning af 
Himlen.

Selv om Klasseværelset spiller den største Rolle i Skolen, 
er det dog af stor Vigtighed, at Forhal, Gange og Trapper 
er lyse, rummelige og tiltalende, ikke alene af hygiejniske 
Grunde, men for at lette den daglige Færdsel til og fra Lo
kalerne og endelig ikke mindst for at give de indtrædende 
det bedst mulige Førsteindtryk af Skolen. Baade Forhallen og 
Gangene bør udsmykkes paa forskellig Maade, f. Eks. med 
Billeder, Søjler, Udstillingsskabe, Blomster, Akvarier og 
Terrarier, Termometer og Barometer.

Ogsaa Skolegaarden kan gøres venlig og tiltalende ved 
Plantning af Træer, om hvilke der anbringes Bænke til Brug 
for Eleverne, ved Beplantning op ad de omgivende Mure, 
ved Opstilling af et Solur og ved at omgive den med en 
Søjlegang eller en Vandrehal til Brug i daarligt Vejr.

Gymnastiksalen er nu overalt en Selvfølge; derimod er 
Skolesalen, Festsalen om man vil, sjældnere, hvilket er be
klageligt, da den er det Rum, der bedst kan være Skolens 
Midtpunkt ved festlige Lejligheder. Salen bør være smuk 
og af passende Størrelse i Forhold til Skolen og er da en 
udmærket Ramme om Skoleafslutninger, Forældremøder, 
Skolekoncerter, Udstillinger o. lign.

Der maa gøres det mest mulige for at gøre Skolen til et 
hyggeligt og tiltalende Opholdssted for Lærere og Elever. 
I denne Henseende spiller Farven en stor Rolle. De for
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skellige Lokaler skal være saa lyse og venlige som muligt; 
men hvidkalkede Lofter og Vægge fraraades, da de gør et 
koldt Indtryk; ogsaa røde, blaa og violette Farver i lyse 
Nuancer er uheldige. I Reglen vil det være bedst at have 
mørkere Farvetoner i de underste Etager og nærmest Gul
vet og lysere opad baade i den enkelte Etage og i hele Skolen.

Den bedste Gulvbelægning er Parketplader. Den er 
varmere end Linotol og Linoleum, meget holdbar, lettere at 
reparere og ikke væsentlig dyrere.

Vinduerne skal være saa store som muligt; i hvert Lo
kale skal Vinduesfladen udgøre fra J/é til Vs af Gulvarealet. 
Ofte kan man med ringe Bekostning omdanne Vindueskar
men til Arbejdsplads til lejlighedsvis Brug, eller man kan 
anbringe smaa Klapborde foran Vinduerne. En bred Vin
dueskarm er velegnet til at anbringe Urtepotter eller Akvarier 
paa. Selvfølgelig maa Vinduerne være lette at aabne og 
lukke, saa de kan tjene til Udluftning af Lokalerne. I en
kelte nye tyske Skoler, f. Eks. i Celle, er hele den ene Væg 
Vindue, idet der er anvendt en Jernbetonkonstruktion, der 
gør Støttepiller overflødige.

Flere Forsøg har vist, at Glas, der lader de ultraviolette 
Straaler gaa igennem (Vitaglas o. lign.) er langt sundere for 
Eleverne. Børn i Klasser med den Slags Glas tog mere til 
baade i Højde og Vægt end de andre Elever og led langt 
mindre af Hoste, Snue og andre Forkølelsesbesværligheder.

Naar der maa anvendes kunstig Belysning, er det af stor 
Vigtighed, at denne er stærk nok, og at den ikke giver 
Skygger eller blænder. Indirekte eller halvindirekte Belys
ning er at foretrække, og faa kraftige Lamper er bedre end 
flere svage.

Den eneste Opvarmningsmetode, der kan anvendes i mo
derne Skoler, er Centralopvarmning. Varmtvandsanlæg er 
af flere Grunde at foretrække .for Dampopvarmning. Radia
torerne anbringes bedst under Vinduerne. En stor Fordel 
ved Varmtvandsanlæg er den lette Adgang til varmt Vand til 
Bade og Rengøringsformaal.

Enhver, der har besøgt en Skole i Undervisningstiden, 
vil have bemærket den ubehagelige Lugt, der ofte findes.
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Den skyldes daarlig Udluftning af Lokalerne. Der findes 
forskellige kunstige Anlæg til Luftfornyelse i Skolen. De er 
ret dyre at indrette og har adskillige Mangler. Den eneste 
rationelle Ventilation sker gennem Døre og Vinduer. Paa 
denne Maade er det muligt at forny Luften i Klasselokalerne 
i Løbet af tre Minutter. I Lokaler, hvor der gør sig sær
lige Forhold gældende, f. Eks. Læsestue, Køkken, Spisestue, 
Omklædningsrum, anbringes en elektrisk Ventilator. Ogsaa 
Støvsugere kan gøre god Tjeneste i Skolen, da Luften ofte 
forurenes ved Fejning. I flere saksiske Skoler benyttes 
Støvsugere ved Rengøringen.

Der maa være let Adgang til Vand, Gas og elektrisk 
Strøm i Skolen baade af Hensyn til den personlige Renlig
hed og til Undervisningen. Vanddrikning bør foregaa ved 
Springvandskummer, helst med skraa Straaler, da de lod
rette Straalerør ofte kan være farlige for Børnenes Tænder.

Anbringelsen af Elevernes Overtøj og Huer kan volde 
noget Besvær. At hænge Tøjet paa Knager eller Hylder i 
Gangene er uskønt og kan give Anledning til Tyveri. Nogle 
Steder har man derfor indrettet særlige indbyggede Garde
robeskabe eller Garderobeværelser; men heller ikke dette 
er ideelt.

I det hele taget vil der ved Opførelsen af en ny Skole 
opstaa en Del Problemer, som ikke er lette at løse, f. Eks. 
med Hensyn til Skolens Størrelse og dens Type.

Hvor stor en Skole skal være, afhænger af, hvor stort 
et Kvarter den skal modtage Elever fra. Pædagogisk er en 
mindre Skole at foretrække for en større. Børnenes Skole
vej bliver kortere; der kommer lettere et godt Forhold mel
lem Hjem og Skole, og Skolelederen og Lærerne faar et 
bedre Kendskab til de enkelte Elever, idet de faar bedre 
Lejlighed til at iagttage dem ved Arbejde og Leg. Mindre 
Skoler undgaar ogsaa det kaserneagtige Præg, som de store 
Skoler ofte faar. Naar der ikke des mindre oftest bygges 
store Skoler i Byerne, saa skyldes det, at disse er forholds
vis billigere baade i Opførelse og i Drift, ikke mindst fordi 
de dyre Specialklasser kan benyttes af et større Antal Elever. 
Da Udviklingen imidlertid gaar i Retning af at henlægge 
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flere og flere Timer til Særlokaler, Laboratorier, saa vil denne 
Besparelse efterhaanden formindskes. Symbolsk virker den 
store, paladslignende Skole selvfølgelig bedst, idet den staar 
som et mægtigt Vidnedsbyrd om, hvilken Betydning man 
tillægger Folkeoplysningen.

Om Skolen skal være høj eller lav, kan der ligeledes 
strides om. Byernes hastige Vækst i de sidste Aartier har 
gjort det nødvendigt at bygge i Højden for paa et givet Areal 
at skaffe Plads til flest mulige Mennesker. Ogsaa ved Skole
bygninger sejrede den vertikale Linie over den horizontale, 
derved opstod først Skolekasernen og senere — efter Ind
førelsen af en Mængee Forbedringer — Skolepaladset. Men 
nu sætter Reaktionen ind. Rundt om Byerne opstaar Villa
forstæder med lav Bebyggelse, talrige Smaahuse med Haver 
omkring. At opføre et Skolepalads her vil stride mod alle 
Regler for god Bebyggelse. Her vil en lav Skole være paa 
sin Plads og glide ind som et naturligt Led i Helheden.

Ved Opførelsen af større Byskoler bør navnlig to ledende 
Tanker følges. Skolen bør være det lokale og det aandelige 
Midtpunkt i Kvarteret. Da nye Skoler i Byerne mest op
føres i Udkanterne, er det ikke saa vanskeligt at gøre dem 
til Kvarterets Midtpunkt, naar blot Arkitekten ved Bebyg
gelsens Planlægning tager Hensyn dertil. At Skolens Ydre 
skal afstemmes efter Omgivelserne er allerede nævnt; den 
skal tillige ligge saa højt, frit og luftigt som muligt, saa den 
ganske naturligt drager Folks Blikke til sig. Det er kun 
godt, at de daglig ser paa Skolen, aflæser Dagens Timer paa 
dens Ur og ser Børneskarerne strømme til og fra Skolen.

Derved knyttes der stærke Baand mellem Beboerne og 
Skolen, og disse bliver endnu stærkere, hvis Skolen gøres 
til det aandelige Midtpunkt, til en folkelig Dannelsesanstalt 
i stor Stil. Dette kan f. Eks. opnaas ved, at der i eller ved 
Skolen oprettes Børnehave, Ungdomshjem og Folkebibliotek 
med Læsestue, og ved at Skolen udstyres med en rumme
lig Festsal, der staar til Raadighed for Befolkningen i Kvar
teret. Ikke mindst dette sidste kunde blive et udmærket 
Bindeled mellem Hjem og Skole.

I Middelalderen skabte Byerne store Domkirker og Raad- 
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huse som kulturelle Midtpunkter. Hvis vor Tid skulde skabe 
sig særlige Centrer for kulturelt Arbejde af enhver Art, kunde 
det ikke gøres bedre end ved at gøre den fremtidige Skole 
til et Midtpunkt for alle Bestræbelser for at højne den folke
lige' Kultur i det hele taget. Da vilde Folkeskolen i Sand
hed blive Folkets Skole. nr a p

Hnberoisningefproget ra. ru. paa 
£ibt færø-potttiff Orientering.

I.

Statsminister Stauning er som bekendt en meget søgt 
Mand. Ved hver anden Udstilling i det ganske Land 

holder han Aabningstalen, og Festtalen ved hvert tredie Ju
bilæum. Og saa omsværmes han endda tilsyneladende be
standig af Interviewere, der vil bevæge ham til at udtale sig 
sagkyndigt om alt mellem Himmel og Jord. Hvad Under 
da, om han en enkelt Gang imellem slipper til mellem Fi
sken og Stegen at sige noget ikke helt uangribeligt om Spørgs- 
maal, som han maaske ikke til Bunds kender. — Saaledes 
kom han engang til at fastslaa om Undervisningssproget paa 
Færøerne, at det maatte være Dansk som paa ethvert andet 
dansk. Omraade. Heldigt var det, at han dog ifølge videre 
Interview vilde tillade Brugen af Færøsk ved Undervisning 
af de mindre Børn — meget heldigt endda! for ellers vilde 
man blive stillet over for den mindre gunstige Situation, at 
Børnene, naar de kom i Skole, ikke vilde kunne forstaa et 
Muk af, hvad Læreren sagde til dem. Intet Barn fra et al
mindeligt færøsk Bygdehjem forstaar nemlig noget som helst 
Dansk, før det har lært det i Skolen.

Mon man for Resten i Danmark i Almindelighed gør sig 
dette rigtig klart? — Jeg maa med Skam melde, at jeg i 
hvert Fald ikke havde gjort det, da jeg i sin Tid kom til 
Færøerne. Jeg havde, som vist ikke faa Danske, været Offer 
for den Misforstaaelse, at Dansk for Færinger var noget i 
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Retning af en Slags „andet Modersmaal“, som de brugte i 
Flæng med og omtrent lige saa gerne som Færøsk. Det 
forbavsede mig at opdage, at dette saa langt fra er Tilfældet, 
at Færinger aldrig taler Dansk indbyrdes, undtagen, naar 
der er Danske til Stede, som ikke forstaar Færøsk — og 
saa endda ikke nær altid og ofte kun højst ugerne! Dansk 
er for Færingerne et fremmed Sprog og føles altid som saa- 
dant. — Og Færøsk er ret forskelligt fra Dansk. Byskov 
har engang i en Artikkel, — jeg husker ikke, hvor — for
søgt at paavise, at der ikke er væsentlig mere Forskel paa 
Færøsk og Dansk end paa f. Eks. Jysk og Rigsdansk.*)  Et 
saadant Forsøg er nu paa Forhaand ganske haabløst og vilde 
aldrig være blevet gjort af en Mand, der kendte Forholdene 
i Praksis om man saa maa sige. Færøsk er faktisk ganske 
uforstaaeligt for en Dansker i Begyndelsen, han hører det, 
og forøvrigt ogsaa ifølge sin Sprogbygning temmelig forskel
ligt fra Dansk. Af nulevende Sprog ligner det mest Islandsk 
og dernæst visse norske Bygdemaal, vistnok især Vestnorsk.

*) „Paavisningen“ skete gennem Konstruering af et Par Sætninger med særlig mange „rav
jyske“ Ord!

Der er derfor ingen Tvivl om, at Statsministeren i Inter
viewet brugte Begrundelse for Dansk som Undervisningssprog, 
nemlig, at det skal være som paa andet dansk Omraade, 
ikke slaar til. Færøerne er nu engang i sproglig Henseende 
forskelligt fra det øvrige Land!

Men hvordan forholder det sig da rent praktisk med Un
dervisningssproget i de færøske Skoler? Ja, her møder man 
flere ret ejendommelige Forhold. Bestemmelserne paa dette 
Omraade i den færøske Skolelov falder saa temmelig sam
men med Aanden i Statsministerens Udtalelse: Undervis
ningssproget Dansk —• nødvendigt suppleret med Færøsk for 
de smaa Børn. Men „graa er alskens Teori“, og i Praksis 
undervises der i de allerfleste (saa vidt jeg husker ca. 80 °/o) 
færøske Bygdeskoler udelukkende paa Færøsk. Naar dette 
kan faa Lov til at finde Sted, kommer det af, at de danske 
Embedsmænd, ikke mindst Sognepræsterne, hvis lokale Til
syn paa Færøerne spiller en ret stor Rolle, er mere for
nuftige end Lovparagrafferne og i Erkendelse af, at Befolk- 
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ningen og ikke mindst Lærerne selv bør have Bestemmel
sesret i dette Forhold, ser igennem Fingre med Lovbrudet.

Den mest nærliggende Opfattelse af Spørgsmaalet maa 
da vel egentlig siges at være den, at Undervisningssproget 
bør være Færøsk, Børnenes Modersmaal! Naar Sagen dog 
ikke er helt saa grej og ligetil, som det skulde synes, skyl
des det de lige nævnte af Færøernes Lagting formulerede 
Bestemmelser i den færøske Skolelovgivning om Undervis
ningssproget eller rettere sagt de Kendsgerninger, som har 
affødt disse Bestemmelser. Det færøske Folk vil næppe staa 
sig ved at isolere sig og nøjes med den Kulturtilførsel, det 
vil kunne skaffe sig gennem dets eget Sprog. Færøsk er 
som Skriftsprog meget ungt fra sidste Halvdel af forrige 
Aarhundrede, og den færøske Litteratur er derfor overor
dentlig begrænset og har saa grumme liden Tilknytning til 
almindelig „evropæisk“ Nutids-Kultur.

Den vægtigste Del af færøsk Litteratur bestaar af et rigt 
Antal af Kvad, Folkeviser, for største Delen utrykte, men 
bestandig levende i Folkemunde som Dansekvad — altsaa 
med andre Ord, den skinbarlige Middelalder endnu lysle
vende! „Dansen i Borgegaard“ til Folkevisernes Toner 
kendes endnu den Dag i Dag fra Færøerne; kun, at det dér 
er Dansen paa Tunet om Sommeren og i Røgstuen om Vin
teren. Og lad nu være, at disse Kvadenes og Dansens Be
tydning for Folkefølelsen og hele Folkets aandelige Bestaaen 
igennem Tiderne vistnok overhovedet ikke kan overvurderes, 
— nægtes kan det dog ikke, at hele denne Kulturkreds i 
nogen Grad vender, om man saa maa sige, bagud! Og i 
vore Dage, med det bedste og hyppigste Samkvem med Om
verdenen, vaagner Trangen mere og mere til at komme i 
nærmere aandelig Kontakt med Samtidens og Fremtidens 
Evropa. Og Folkets ringe Størrelse, ca. 24.000 Mennesker, 
og overvejende ret fattige Kaar gør det lidet sandsynligt, at 
det nogen Sinde vil faa Raad og Evne til at frembringe en 
egen Litteratur, selvdigtet eller oversat, af tilstrækkelig stort 
Omfang til at imødekomme Trangen. Derfor er det da og- 
saa den almindelige Opfattelse blandt Færingerne, at det vil 
være heldigst, ja nødvendigt, at bevare et andet Sprog som 
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almindelig lært ved Siden af Modersmaalet, som et Slags 
aandeligt Supplement til dette. Og her foretrækker atter 
det ganske overvejende Flertal Dansk, dels af praktiske 
Grunde, dels fordi man ved Hjælp af Dansk formentlig 
bedst kan holde Døren aaben til Nordens samlede kulturelle 
Kreds: Kendskabet til baade Førøsk og Dansk giver fornø
den Hjælp til litterær Tilegnelse af alle de nordiske Sprog. 
Og nu er det, at Dele af Befolkningen er af den Mening, 
at Dansk i den færøske Folkeskole kun kan læres tilstrække
ligt, naar det benyttes som Undervisningssprog og derved 
gennem den stadige Brug i Skolen bibringes Børnene ogsaa 
uden for Dansktimerne. Det er saadanne Overvejelser, der 
har frembragt den omtalte nugældende Bestemmelse om 
Undervisningssproget og ingenlunde — det bør dog siges! 
— noget Forsøg paa Undertrykkelse fra dansk Statsstyres 
Side; tværtimod kan som allerede nævnt de Lærere og For
ældre, som føler sig trykkede af Lovens Bestemmelser takke 
de danske Myndigheder for at disse Bestemmelser i saa høj 
Grad kun gælder paa Papiret — i Virkeligheden ikke noget kede
ligt Perspektiv: De fremmede Embedsmænd, der værner Fol
ket mod „national Undertrykkelse“ af deres egne Landsmænd!

Havde nu Stauning begrundet sine Udtalelser enten ud 
fra de gældende Bestemmelser med Ordet: „Lov er Lov, 
og Lov skal holdes!“ eller med en Henvisning til, at det 
mellem Vælgerne værende Flertal for Sambandspartiet gør 
det mindre ønskeligt paa indeværende Tidspunkt at forandre 
disse Bestemmelser, som netop falder sammen med Sam
bandspartiets Program —■ nu, ja, det havde ladet sig høre! 
Men at begrunde dem med en Henvisning til Forholdene i 
det øvrige Land, hvoraf Meningen maa være, at Færingerne 
ude fra skal tvinges ind under, saa vidt muligt lignende 
Regler, det gaar ikke! Hvad der er det bedste for Færin
gerne, Færøsk eller Dansk som Undervisningssprog, skal 
jeg i denne Forbindelse lade ude af Betragtning; men det 
maa i hvert Fald være en Sag, som Færingerne selv skal 
afgøre. Der maa nødig blive Tale om nogen Art af Tvang, 
næppe nok i Anledning af Spørgsmaalet om Forpligtelsen til 
i det hele taget at lære Dansk.
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ii.
Ogsaa en anden Færø-Udtalelse af Statsministeren kunde 

jeg lide, nu da jeg alligevel er i Gang, at pille lidt ved. — 
Ganske vist omhandler den ikke direkte Skolesagen, men 
berører dog ved sin hele omfattende Karakter til en vis Grad 
Baggrunden ogsaa for den. Den Udtalelse, jeg tænker paa, 
drejer sig nemlig om Øernes hele statsretlige Stilling og gaar 
ud paa, at der ikke kan være Tale om nogen Lovgivnings
ret for Lagtinget, da Færøerne er et Amt, som andre Amter.

Nu kan det gerne være, at mange, som godt vil give mig 
Ret i mine Betragtninger om Undervisningssproget, vil holde 
med Stauning i den anden Udtalelse og uvilkaarlig reagere 
imod den Tanke, at Færingernes Lagting rimeligvis skulde 
have egen Lovgivningsmagt. Ja, lad os se paa det! Og f. Eks. 
begynde med den statsministerielle Begrundelse af den ab
solutte Afstandtagen fra Tanken, nemlig Paastanden, at Fær
øerne er et Amt som de andre i Riget! Og her skal det 
da straks siges, at intet kan være mere fejlagtigt! — Spro
gets afgjorte Egenart er allerede omtalt; men det er jo slet 
ikke det eneste. Snart sagt alt muligt er helt anderledes paa 
Færøerne end i Danmark. Det gælder ikke blot i rent ud
vortes Henseende, den skønne og forunderligt storslaaede 
Natur, som er saa forskellig fra den danske som overhove
det tænkeligt; men denne Natur, præget af Fjæld og Hav, 
karakteriseret af Stormsus og Brændingsbrus, om end ogsaa 
undertiden af Sol over Bjerge og eventyrlyse Nætter, sætter 
i Forbindelse med den fjerne isolerede Beliggenhed i aller
højeste Grad sit Præg paa baade Næringslivet og Folkelivet 
i sin Helhed. Og dertil kommer saa oven i Købet, at Fær
øerne kun i alleruegentligste Forstand har haft Historie fælles 
med Danmark, i langt højere Grad med f. Eks. Norge og 
Island. I denne Forbindelse behøver man bare at minde 
om, at det vel nærmest var ved en Slags Forglemmelse, at 
vi beholdt Færøerne ved Norges Afstaaelse i 1814. — Intet 
Under da, at Færingen betragter sine Øer ikke som en Del 
af Danmark, men som et særskilt Land, som vel staar i en 
vis Forbindelse med det danske Rige. Danmark regnes saa 
vel som andre Lande til „Udlandet“, og en Dansker er en 
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fremmed, om end vist nok af de fleste Færinger en velset 
fremmed. Naar man ogsaa herhjemme ganske naturligt ta
ler om „Danskere og Færinger“, mens man dog aldrig vilde 
finde paa at sige f. Eks. „Danskere og Fynboer“, peger dette 
jo forøvrigt i Retning af, at man rent instinktivt anerkender 
Forskellen som en virkelig national Forskel.

Som rimeligt er, nedfælder disse Forhold sig ogsaa i Lan
dets Styre og Lovgivning. Færøerne styres aldeles ikke 
som et almindeligt dansk Amt. Lagtinget er ikke noget 
„Amtsraad“ ; det er baade sammensat og valgt efter ganske 
andre Principper (direkte og almindelig Valgret og ingen 
„fødte“ Medlemmer) og arbejder for en stor Del paa en helt 
anden Maade og efter ganske andre Planer (een aarlig Sam
ling igennem et længere Tidsrum og Forslag til Love for 
Øerne). For Færøerne gælder ikke Chr. V danske, men 
hans norske Lov; og man kan snart sagt ikke bevæge sig 
et Skridt uden at støde paa Omraader, hvor en eller anden 
Særlovgivning fra Øerne gælder, noget som jo har fundet 
sit hartad klassiske Udtryk i den bekendte Sætning: „Denne 
Lov gælder ikke for Færøerne!“

Men naar Forholdene er saadan, er det da egentlig saa 
forbavsende et Krav fra visse Færingers Side, at Lagtinget 
skal have en vis Lovgivningsmyndighed i rent færøske Sa
ger? Skulde den Tanke være saa voldsomt revolutione
rende, at Færingerne, som afgjort er et eget Folk, skal raade 
over Sagerne i deres eget Land, som i alle Henseender er 
noget helt forskelligt fra den øvrige Del af Riget? Kunde 
det ikke tænkes, at de i Kraft af langt mere Kendskab til 
og Interesse for Forholdene kunde styre deres Land i hvert 
Fald lige saa godt som den danske Rigsdag? — Hvorledes 
Ordningen i Enkeltheder skulde træffes, skal jeg af gode 
Grunde ikke udtale mig om; men det vilde en Fælleskom
mission af danske og færøske Udsendinge vel nok med lidt 
god Vilje kunne komme overens om. I hvert Fald kan 
saadanne Overvejelser ikke skubbes bort ved Hjælp af den 
gamle Frase om Færøerne som „vort nordligste Amt.“

I Betragtning af, at jeg i Forbigaaende har kritiseret vor 
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brave Statsminister lidt, (hvilket i Parantes bemærket jo da 
ej har større Betydning for ham end Hundens berømte Gøen 
ad Maanen for denne) vil jeg nu til sidst for ikke at være 
uretfærdig bemærke, at netop han har i sin Varetagelse af 
færøske Spørgsmaal vist ganske overordentlig Dygtighed og 
Klarsyn, og med den for en Tid siden af Regeringen fremsatte 
Plan om en Nyordning med noget i Retning af en bestemt 
fastsat aarlig Støtte, administreret af Færingerne selv, er man 
utvivlsomt inde paa noget af det rigtige. Og der er netop i 
Øjeblikket Tegn, der kunde tyde paa, at et godt Forhold vil kunne 
tilvejebringes med stor Tilslutning blandt det færøske Folk: 
Det gamle Sambandsparti er ved at vaagne op til Besin
delse af, at de er Færinger og ikke Danske, det nystiftede 
Socialdemokrati kræver Ophør af den gamle højtsvævende 
idealistisk-nationale Politik til Fordel for en socialt præget 
Realitetspolitik, som formentlig helst opnaas i Rigsforbindelse 
med Danmark, og inden for Selvstyrepartiet er der Tegn til, 
at Løsrivelsespolitikeren Johs. Patursons Stjerne er i Dalen, 
saa ogsaa dette Parti, naar det engang faar endelig frigjort 
sig fra hans fantastisk-forvirrede Selvforherligelsespolitiks 
forplumrende Indflydelse vil kunne yde Støtte til en sund 
og vel Ordning af Forholdene. cu y c cn .& & Srletluf inagaard.

i Hbkwbet.

ER der et fælles Ønske for unge, saa er det vist: at rejse.
Ud for at prøve sig selv borte fra hjemlige og fortro

lige Forhold, hvor man har Støtter til at føre sig frem. 
Desværre er der endnu ikke almindelige Muligheder for Læ
rerstanden til at faa Orlov fra Arbejdet for kortere eller 
længere Tid. Vil man ud, maa man enten sige Pladsen op 
eller nøjes med Sommerferien. At sige sin Plads op i vore 
Tider er jo en absolut Utilregnelighed; dog jeg gjorde det 
og forlod Seminariet med gode, lærerige og lyse Minder med 
Udgangen af Skoleaaret 1928—29. — Efter endt Eksamen 
paa Statens Gymnatikinstitut, drog jeg den 5. Januar 1931, 
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takket være mine opsparede Penge fra min 2-aarige Periode 
paa O. S., med Englandsbaaden til Harwish. Mit Rejseselskab 
til London bestod af to Lærerinder, den ene Englænder, 
den anden Svensker; de skulde begge hjem og begynde Ar
bejdet igen efter at have brugt deres Juleferie til et Kursus 
i Folkedanse paa Snoghøj Gymnastikhøjskole. Ja, hvem skulde 
tænke sig, at der var en saadan Udveksling til Stede. 8 
Dage i London, indhyllet af den modbydelige, snavsede, 
fedtede Taage var mere end nok for mig. I Haab om at 
se Byen i en mere tiltalende og lysere Dragt næste Gang, 
rejste jeg mod Nord med „The flying express“ til en af de 
modbydelige sorte fabriksprægede Byer, Lieds. Heldigvis 
skulde jeg ikke opholde mig i Byen, men 5 eng. Mil uden
for paa en Hønsefarm, tilhørende en ung Pige paa 26 Aar.

Maa jeg tillade mig at gøre en lille Oplysning. Da jeg an
kom til Lieds, fandt jeg, trods Aftale, ingen til at modtage 
mig. Gaaden blev løst. England har ingen Statsbane, men 
utallige private Jernbaner; der gaar saaledes ikke een, men 
flere Linier paa samme Strækning ganske uafhængige af 
hinanden. Hvilket uhyre Jernbanenet, der paa denne Maade 
er udspændt og tager den billige Jord i Besiddelse kan en
hver forstaa. Jeg ankom til een Station, og min Værtinde 
ventede ved en anden. — Hønsefarme findes der i Forhold 
til Landets Størrelse kun faa af, men flere og flere dukker 
op. Miss W. havde opholdt sig paa New Zeeland i 3 Aar 
og prøvet lidt af hvert; Landbrug havde hun stor Interesse 
for. Hønsefarmen var endnu i sin Vorden, men det første 
Hold Kyllinger var dog allerede udruget, og i Løbet af de 3 
Mdr., jeg var der, var Kyllingebestanden forøget til 800. Da 
mit Ophold skyldtes mine mangelfulde Sprogkundskaber, 
kunde det ikke nytte, jeg udelukkende beskæftigede mig med 
Kyllinger og deres Verden, men et Indblik i Ægfabrikering 
fik jeg dog.

Med Bus, der løb hver Time, tog jeg ofte gennem Kul
distrikter til Byen Huddersfield for at besøge en Arbejder
familie, hvis Søn, der nu ved egen Hjælp har skabt sig en 
udmærket Lærerstilling i Sverige, jeg kendte. Dette Hjem, 
som jeg satte stor Pris paa at gæste, var et Gennemsnits
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hjem for en Fabriksarbejderfamilie. — Huset var gammelt 
og næsten sort af Røg og Fugtighed; meget primitivt ind
rettet og ingen anden Belysning end Gasblus i Stuen og i 
Køkkenet. Bohavet var sparsomt og meget tarveligt. Da 
Yorkshirebefolkningen er bekendt forsin Musikalskhed, fand
tes der her, saa vel som i de fleste Arbejderhjem, et Orgel. 
Ingen havde lært at spille, men dog spillede baade Faderen 
og de fleste af de 8 Børn nydelige Melodier. Det var for 
mig, der kendte Sønnen, ret interessant at se, fra hvilket 
tarveligt, men sundt og dannet Hjem, han kom.

Den 25. April begyndte jeg Sommerterminen paa den in
ternationale Quakerhøjskole uden for Birmingham: Wood- 
brooke. I samme Kommune og knyttet til hinanden ligger 
der ikke mindre end 7 forskellige Skoler, hver med sit spe
cielle Maal for Eleveene. De er ikke alle Quakerskoler, 
men føler sig stærkt knyttet til Quakersamfundet med samt 
dets Idéer. Dog er Moderskolen, Woodbrooke, en ren 
Quakerskole. Af disse 7, hvoraf een uddanner kvindelige 
og mandlige Missionærer, en anden kun kvindelige; een 
uddanner Lærerinder, en anden Landbrugskandidater, og 2 
giver en udvidet Højskoleuddannelse, er Woodbrooke Cen
tret. Alle Skoler bliver besøgt af et bestemt Antal Englæn
dere og Resten Udlændinge. Sproget er Engelsk. Paa 
Woodbrooke var der den Termin ikke mindre end 15 for
skellige Nationer repræsenteret, og der var ialt mellem 60-70 
Elever. For at faa et positivt Udbytte af Opholdet maa man 
være en Del fortrolig med Sproget, baade hvad angaar Læs
ning og Konversation, da de to Ting at læse og at diskutere 
hører til dagligt Liv paa Woodbrooke.

Hvorfor kommer nu disse Mennesker fra alle mulige 
Lande netop til W. ? Ja, har man ikke tidligere stiftet Be
kendtskab med Quakerne og deres Historie, saa kommer 
man til det dér. Et af Studierne er nemlig at faa Indblik i 
Quakerismen; forøvrigt skal alle følge Foredragene, hvor 
igennem dets Historie udvikles. Desuden kan man studere 
Socialøkonomi og sociale Spørgsmaal i det hele taget; man 
kan studere Internationalisme; Folkeforbundet og dets Ar
bejde. Det største Studie er dog Biblen og dens Fortolkning. 
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I det Felt, man da vælger som Studie, følger man saa Un
dervisningen, givet i Foredragsform. I Slutningen af Ter
minen, der er paa 11 Uger, bliver der efter Opfordring fra 
Lærerne afleveret en skriftlig Afhandling omhandlende Spørgs- 
maal, der vedrører ens Studie. Som Regel følger man flere 
Studier i samme Termin. Englændere, der vil have Stilling 
ved socialt Arbejde, maa efter 1 eller 2 Aars Ophold tage 
„Diploma“, som da giver Adgang til saadantArbejde. —• W. 
tager imod alle, uanset hvilken Tro de har, og baade for 
kortere og længere Ophold. Quakerne lægger stor Vægt paa 
Samling og Fællesskab igennem Stilhed. Hver Morgen hol
des der „Devotional“ paa Vs Time. Man mødes, sidder 
stille og tænker hver for sig og dog paa det samme. Føler 
nogen Trang til at meddele sine Tanker, en Oplevelse og 
dens Værdi, eller ønsker nogen at spørge, da kommer enhver 
frit frem med det. For os nye var det mærkeligt og van
skelligt at føle sig med; men gennem Træning af denne 
Koncentration af ens Tanker skulde man efterhaanden selv 
erfare Kraften. Paa Woodbrooke er man omgivet af Skøn
hed baade ude og inde. Bygningerne har tilhørt og er 
skænket af G. Cadbury, Ejeren af Englands største Choko
ladefabrik, Cadbury, som ligger i Nærheden. Der hører en 
mægtig Park til Skolen og 4 Tennisbaner. Desuden er der 
en fælles Sportsplads for alle 7 Skoler.

Arbejdsdagen er inddelt i Studeretid 9Va—1; 4'/a—6V2; 
og 8—10. Sportstid (Fritid) 7—8; P/2—4og7V2—8. Spise
tid (ialt 6 Maaltider, hvoraf de to dog kun bestod af Kakao). 
Kl. 8 (Morgenmad); 11 (Kakao); 1 (Middag); 4 (The); 7 (Af
tensmad); 10 (Kakao).

Med mit afkortede Ophold paa 9 Uger kan jeg varmt 
anbefale Woodbrooke for dem, der ønsker at lære noget 
gennem et fremmed Sprog.

Hilsen til alle O. S.’s fra

Sanger SHauge, 
p. T. Odense Seminarium.

55



DIoglc $jæ(pcmiblcr til øfolcarbejbet

Den sidst afgaaede 3. Klasse deltog efter min Opfordring 
i nogle faa Aftenkursus, hvor vi i Fællesskab fremstil

lede et Par Smaating til Brug i Skolen. Det var meget for
nøjeligt at se den Interesse, hvormed Eleverne arbejdede, 
og vi sluttede af med en lille Udstilling af de Ting, vi havde

lavet. Denne Udstilling var aaben under Sammenkomsten i 
Paasken; men for det Tilfældes Skyld, at andre kunde have 
Fornøjelse af at høre lidt om dette Arbejde og maaske faa 
Lyst til at benytte en eller anden Idé derfra, gengiver jeg 
her et Billede fra Udstillingen og knytter en kort Vej
ledning dertil.

Paa Væggen hænger nogle Vægtavler; der var temmelig 
mange, bl. a. Edderkop, Aborre, Krabbe, Flodkrebs og Kaal- 
sommerfugl; af den sidste ses en Del paa Billedet. Som 
Fortegning benyttedes Billeder fra Naturhistorier, og vi bar 
os saadan ad, at vi undersøgte, hvor mange Gange den paa
gældende Tegning burde forstørres, f. Eks. 10 Gange. Der
efter forstørrede vi simpelthen alle Maal 10 Gange; det er 
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ganske vist ikke Kunst; men blot et Spørgsmaal om lidt 
Taalmodighed. Vægtavlerne kan ophænges ved Hjælp af 
Lister foroven og forneden; men de holder sig selvfølgelig 
bedst, naar de klæbes paa Pap.

Paa Bordet ses nogle Stykker af de i sidste Aarsskrift 
omtalte Linoleumssnit og et Par Kort trykt ved Hjælp af disse.

Endvidere ses en Model af et Ur, en Idé, jeg længe har 
syslet med, fordi jeg synes, vi i Skolen burde lære Børnene 
at kende Klokken. Dette Ur er beregnet til, at hvert Barn 
skulde have et Eksemplar; men man kan selvfølgelig ogsaa 
lave en meget større Model til at hænge paa Væggen, saa 
alle kan se den. Urskiven paa Billedet er lavet ved Lin
oleumssnit af Cai Juel-Hansen.

1 Forgrunden af Billedet ligger nogle Tabelspil. De la
ves saaledes: Et kvadratisk Papstykke (f. Eks. Pap Nr. 12), 
der er 22 cm. paa hver Led, tilskæres. Der udklippes af 
rødt Glanspapir en kvadratisk Bagklædning, der er 27 cm. 
paa hver Led, og denne klæbes paa. De fire Hjørner klip
pes skraat af ind til Pappets Hjørner, og man bøjer Glans
papiret om, saa langt det kan naa ind paa Forsiden. Paa 
Forsiden klæbes nu et Stykke hvidt Papir, der er 20 cm. 
i Kvadrat; der bliver altsaa en Bræmme paa 1 cm. at se af 
det røde Papir uden om det hvide. Det hvide Papir stre
ges nu paa langs og tværs med 2 cm. Mellemrum, og i de 
10 øvre og i de 10 venstre Felter skrives Tallene 1—10. 
Der skal nu udklippes af tyndt Pap smaa Firkanter, der er 
en Smule mindre end Felterne. Herpaa skrives alle den 
lille Tabels Tal. Det er nu Meningen, at Børnene skal lægge 
disse Tabeltal i de rigtige Felter paa kortest mulig Tid (7—8 
Minutter er en god Præstation af Smaabørn).

Til at opbevare de løse Tal kan man benytte en Kon
volut, eller som vi gjorde det: lave en lille Æske dertil. Et 
tyndt Papstykke 17X12 cm. ridses i 3 cm. Afstand fra 
Kanterne. Ridsen gaar halvt ind i Pappet. Der klippes 
langs Ridsen fra begge de korte Sider ind til den tvær- 
gaaende Ridse, hvorpaa Æsken kan formes ved Bøjning langs 
Ridserne. Til Hæftning af de indbøjede Stykker brugte vi 
en lille Hæftemaskine til „Skrema-Traadklammer“, den faas 
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i Boghandelen. Laaget til Æsken laves paa samme Maade, 
idet man sørger for, at det er saa meget bredere, at det kan 
naa ned over Underdelen. Til Beklædning brugte vi Strim
ler af rødt Glanspapir, saa bredt, at det kan bøjes ned og 
ind for oven og for neden. Der maa til denne Indbøjning 
gøres et Klip i alle Hjørner af Glanspapiret ned til Pappet. 
Paa Oversiden klæbedes en hvid Etikette til Barnets Navn.

Paa Billedet ses ogsaa nogle Læseæsker. Dem lavede vi 
af 4 Trælister med Profil som en retvinklet Trekant. De 
lagdes langs hinanden saaledes: AAAA set fra Enden. 
Rundt om dem lagde vi en Ramme af almindelige tynde 
Trælister. Der skulde nu dannes Rum til de enkelte Bog
staver; hertil brugte vi Messingtraad, der med en Afstand af 
godt 2 cm. sloges paa med Bøjlesøm tværs paa Trælisterne. 
Der blev paa denne Maade 40 Rum til Bogstaver samt til 
nogle meget benyttede Smaaord som f. Eks. „de“ og „jeg“ 
m. fl. Bogstaverne kan laves ved Hjælp af Linoleumssnit, 
men kan selvfølgelig ogsaa let faas hos en Bogtrykker. Der 
skal saa laves et „Sætterkort“, som vi blev enige om at 
kalde det. Det ses til venstre i Billedet med den paagæl
dendes Navn sat. Sætterkortet er et Papstykke af f. Eks. 
10x25 cm. Størrelse, beklædt med Glanspapir (altid Be
klædning paa begge Sider, ellers krummer Pappet sig). 
Herpaa hæftes med Hæftemaskinen 3 Papstrimler med pas
sende Mellemrum; heri kan Bogstaverne fra Læseæsken 
stikkes ned og danne Ord og Sætninger. Det hele kan op
bevares i en lav Cigaræske.

Endelig er der til højre i Billedet Talbilleder d. v. s. Pap
stykker med et forskelligt Antal indstregede Ruder, hver 
Rude med en sort Plet trykt med et lille Linoleumsstempel. 
Der er Enere, Toere o. s. v. indtil Tiere. De bruges ved den 
indledende Regneundervisning. Der er ogsaa Møntbrikker til 
Regneundervisningen. Det er Papstykker af Møntform og 
trykt med Linoleumsstempel; der er 1-Ører, 2-Ører o. s. v.

Hvis nogen skulde ønske yderligere Oplysning og For
klaring angaaende nogle af disse Ting, der alle er meget billige 
at fremstille, kan De skrive til mig; jeg skal da gerne være 
til Tjeneste med Vejledning. Mifred Mansen.
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Delobel af önfeftmunb>

OVENSTAAENDE Billede viser et nemt Anskuelsesmiddel 
til Demonstration af den typiske Bidemund. Jeg gav 

1. Klasse den lille Opgave at udklippe i Pap de Munddele, 
som er afbildet saa tydeligt i Boas Zoologi, S. 177, og sætte 
dem sammen ved Hjælp af Splitter, saa at deres Virkemaade 
kunde vises. Blandt de mange nydelige Modeller, som jeg 
modtog, var ogsaa nogle, der var savet ud af Krydsfiner, 
hvilket selvfølgelig er mere holdbart.

Jeg fotograferede 2 af dem, den ene adskilt, den anden 
sat sammen. Modellens Størrelse kan jeg angive ved, at 
Kindbakkerne f. Eks. er 15 cm. lange.

Alfred SHansen.
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øemxnarUt i bet forløbne Äar.

Aar et 1931 var et meget begivenhedsrigt Aar For Odense 
Seminarium. De to betydningsfuldeste Begivenheder var 

Paabegyndelsen af den ændrede Læreruddannelse og den 
derved nødvendiggjorte Ombygning af Skolebygningerne.

Ved Loven af 15. April 1930 om Seminarier, som jeg kort 
omtalte i sidste Aarsskrift, blev Rammerne for Seminarie- 
arbejdet lagt i store Træk; men den saa vigtige Udformning 
af Bestemmelserne angaaende Undervisningen og Eksamens
formen blev overdraget til et Udvalg af Seminariefolk. Dette 
Udvalgs Arbejde nedfældedes i Ministeriets Bekendtgørelse 
af 4. Maj 1931.

I denne Bekendtgørelse anføres bl. a., hvilke Timetal de 
forskellige Fag bør tillægges. Det var interessant at se, hvor
ledes Udvalget vilde løse den svære Opgave at holde det 
ugentlige Timetal nede paa en rimelig Størrelse og dog faa 
Plads til nye Fag og tage Hensyn til Fagudvidelser i flere 
af de nuværende Fag. Som man maatte vente, opnaaedes 
der da heller ikke nogen Timereduktion. 1. og 2. Klasse 
normeredes med 36, 3. og 4. Klasse med 34 ugentlige Ti
mer; men herved maa bemærkes, at Violinundervisning, 
Orgelspil, Korsang og det ikke obligatoriske Fremmedsprog 
ligger uden for disse Timetal. Naar hertil kommer, at de 
nye Bestemmelser kræver et ikke ringe Arbejde med Ud
arbejdelsen af Elevforedrag og selvstændige Undersøgelser, 
Ekskursioner o. s. v., vil man se, at der bliver stillet meget 
store Krav til Elevernes Arbejdskraft, og det er et af de 
Steder, hvor jeg ser med nogen Uro paa det fremtidige 
Arbejde.

Sammenholder man den nye Timeplan med den gamle, 
vil man se, at bl. a. følgende Fag har faaet indskrænket 
Timetal: Regning, Matematik og Dansk, medens Fysik, Pæ
dagogik og Praktik har faaet 1 Time mere ugentlig. Natur
historie, der stadig er Eksamensfag til 1. Del, faar 2 Timer 
ugl. i 3. Klasse; her skal undervises i Menneskelegemet 
samt i Nedstamnings- og Arvelighedslære samt i Sundheds
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lære m. m. De nye Fag har faaet følgende Timetal: Sprog: 
3, 2, 3, 3 i henholdsvis 1., 2., 3. og 4. Klasse; Sløjd faar 
ligesom Haandarbejde 2 ugl. Timer i hver Klasse.

Om Undervisningen fremhæves det, at den skal i videst 
mulig Grad give Eleverne Lejlighed til selvstændigt Arbejde, 
gøre dem fortrolige med Fagenes Hjælpekilder og øve dem 
i at gøre Iagttagelser i den levende Natur. De saakaldte 
Aarsarbejder skal vise Resultater af denne Opøvelse. Hvis 
de godkendes af den paagæl
dende Fagcensor, kan de for
høje Eksamenskarakteren i 
det paagældende Fag med et 
Kryds.

Med Hensyn til Under
visningen i de forskellige Fag 
maa jeg nøjes med at henvise 
ti] f. Eks. „Vor Ungdom“, 
Novemberhæftet 1931.

Ogsaa Eksamen er i nogen 
Grad ændret ved den ny Be
kendtgørelse. Der er gjort et 
Forsøg paa at begrænse den 
omfattende Eksamensrepeti
tion, som mange af Læserne 
maaske endnu har i frisk Min
de, ved at der i en Række 
Fag som f. Eks. Fysik, Geo
grafi, Zoologi, Matematik, Historie og Pædagogik ved Eksamen 
kun opgives Afsnit af det læste Pensum (ofte dog de 2/ä). 
Tegning og Sløjd er eksamensfri; det er her Aarets Arbej
der, der bedømmes. Af andre Bestemmelser kan nævnes, 
at Karakteren i Sang og Musik og i Sløjd ikke regnes med 
ved Hovedkarakterens Udregning. Det samme gælder Gymna
stik for deres Vedkommende, der ikke kan have Faget med. 
Af Eksamenskaraktererne skal der udregnes en Kvotient med 
2 Decimaler, og denne Kvotient skal angives paa Eksamens
beviset.

For at kunne imødekomme Kravene om Faglokaler med 

Halvanden Seminarielærer.
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specielt Udstyr og for i det hele at skaffe mere Plads, tog 
Forstander Møller i Foraaret fat paa en gennemgribende 
Ombygning og Nyindretning af Seminarielokalerne. Den 
gamle Foredragssal blev delt ved en Mur, og det mindste 
af de derved dannede Lokaler blev indrettet som Klasse
værelse. Her residerer Præparanderne, der altsaa som sæd
vanlig er „højt oppe“. Den større Del af „Salen“ blev i 
Forbindelse med den tilstødende Del af Korridoren indrettet

Det kemisk-fysiske Laboratorium.

til et stort og smukt kemisk-fysisk Laboratorium med fuldt 
Udstyr til Elevforsøg, med Gas og Elektricitet ved Arbejds
pladserne, med Stinkskab og Vaske og alt, hvad der hører 
sig til. Ombygningen af „Salen“ blev planlagt af Forstander 
Møller selv med sagkyndig Bistand af Hr. Georg Knudsen.

Derimod blev den langt mere omfattende Ombygning af 
Gymnastikhuset overdraget til Arkitekt N. Jakobsen. Straks 
da Eksamen i Juni Maaned var forbi, paabegyndtes Nedbryd
ningen af det gamle Tag; og i de regnfulde Uger i Slutnin
gen af Juni pøsede Vandet ned over det tagløse Hus; det
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Tilbygningen.

saa ikke særlig opmuntrende ud; men som en Fugl Phønix 
rejste Nybygningen sig i Løbet af Sommerferien, selv om 
den — selvfølgelig — ikke blev færdig til Skoleaarets Be
gyndelse; men det var ogsaa et betydeligt Arbejde, der 
maatte udføres; den nye Etage skulde nemlig hvile paa en 
Underbygning af svære Jernstolper og-dragere, idet Murene 
var for spinkle til at bære den store Vægt. Lad os gaa in
den for i det nye: I Sydgavlen findes den brede Dør, der 
fører ind til Hovedtrappen. Nogle faa Trin oppe er vi i 
Højde med det fra Efteraarskomedien kendte Sminknings- 
og Omklædningsrum. Her er der nu indrettet et Musik
værelse, hvor Violinøvelserne kan foregaa, uden at hele 
Seminariet behøver at tage Del i Udøverens Smerte. Om 
Eftermiddagen har Fru Grunnet sit Domicil her. Vi gaar 
videre op ad Trappen til den brede Forhal, hvor der staar 
en lang Række Vægskabe til Haandarbejdsmateriellet o. 1. og 
herfra føreren Dør til højre ind i Sløjdsalen, hvor Hr. Gerh. 
Nielsen (Odense-Elev fra 1919) residerer. Det er blevet et 
lyst og rummeligt Lokale, hvor de nye Førsteklasser for 
Tiden øver sig i Sløjdens endnu noget vanskelige Kunst.
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Sløjdsalen.

„En Spurv i Tranedans“. — 1931.
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En anden Dør fører ind i Haandarbejdslokalet, om hvilket 
Fru Andersen vist vil fortælle lidt nærmere, og derfra gaar 
vi nu ind i Foredragssalen, der ved brede Fløjdøre er sat i 
Forbindelse med Haandarbejdsværelset, saa at der ved Fe
sterne kan skabes et saa stort Rum, at der kan blive Plads 
til mange Gæster. At det virkelig lykkedes, saa vi nu ved 
Julefesten, hvor 300 Mennesker var bænkede og havde god 
Plads. Ogsaa Gymnastiksalen nedenunder fik Fordel af 
Ombygningen. Her blev installeret Centralvarme, og Bruse
badet blev udvidet og ombygget.

Ved Efteraarsfesten, hvor 3. Klasse opførte „En Spurv i 
Tranedans“ fik de nye Lokaler deres Indvielse. Der var 
mødt en Mængde gamle Elever, og vi var omtrent 300 
Mennesker forsamlet i den nye Festsal. — Efter Sangen: 
„Nu velkommen enhver under Ungdommens Tag“ holdt 
Forstander Møller følgende Indvielsestale:

„Da den unge Ejler Møller 1905 købte Odense Semi
narium, var det Ungdomsmodet, der bar; men en god Del 
Letsindighed var der vel ogsaa deri. Kære Frøken Marie, 
kære Frøken Magdalene, kære Fru Laura! var „Kandidat 
Møller“ ikke noget grøn? (Marie Hallers Stemme høres.: 
„Aa jo; men det klædte Dem.“)

Aarene gik med dejligt Arbejde mellem unge og mellem 
Børn, og Ungdomsmodet voksede sig frem til Livstro paa 
Gerningen, og i Livstro byggedes der ny Fløj paa Bygnin
gen 1908.

Saa gik de mange gode Arbejdsaar, og der blev slidt paa 
en og slidt paa ens Livstro, og da jeg nu 1931 blev nødt 
til atter at bygge, maatte det blive som den, der bereder sig 
paa om faa eller færre Aar at skulle aflevere i god Stand, 
og det er knap saa let, som det er at bygge i Ungdomsmod 
eller at bygge under levende Livstro.

Havde vi haft Indvielse i August, vilde det have knebet 
med Glæde; men Byggeriet forsinkedes, og under det dag
lige Arbejde voksede en ny Tro frem, en Tro, der kan ud
trykkes i Ordene: „Alle gode Tanker kan slet ikke dø, før 
endnu bedre Tanker er spiret af deres Frø.“ Eller som det 
lød til mig: „Du bygger ikke for dig selv, men du bygger 
Hus for Odense Seminariums Aand.“
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Forskolen synger for Professor N. A. Larsen 
efter Dimissionen 1931.

Odense Seminari
ums Aand ! er det ikke 
saadan noget som:

„ Kærlighed til Børn, 
frisk Hygge i Arbejds- 
samvær, glad Pligt
følelse.“

Og jer, der skal 
bruge dette nye, jer vil 
jeg bede om med god 
Vilje at faa det bedste 
ud af, hvad vi nu har.

Menneskelige Øjne har den mærkelige Egenskab lettere at 
kunne se det, der mangler — ikke er, end det, der er, saa- 
ledes at Glæden over, hvad der findes, bliver til sukkende
Resignation over noget 
manglende. Dette er 
dog næppe en gudgiven 
Egenskab ved vort Øje; 
skyldes vel snarere en 
Splint af det knuste 
Djævlespejl, vi fik i 
Øjet. —

Gud give da Lykke 
til, at Huset, der nu er 
rejst, kan være Hjem 
for Odense Seminari
ums Aand: „Kærlighed 
til Børn, frisk Hygge i 
Arbejdssamvær og glad 
Pligtfølelse!“

Efter Forstanderens 
Tale sang vi: „Se Fy
ret højt paa Klintens 
Bræm,“ og derefter 
fortalte Frøken Marie 
Haller lidt om de Dage, 
da hun var Elev her „Fatter“ er glad for det gode Udflugtsvejr.
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ude, og dermed var 
de nye gode og smuk
ke Lokaler indviet til 
Brug, og jeg er vis paa 
at have mange gamle 
Elever med mig i Øn
sket om, at den Ger
ning, der herskal gøres, 
maa bære god Frugt.

Saa vidt om Aarets 
to Hovedbegivenheder.

Ved Fastelavnsfesten 
d. 13. Februar under
holdt Forskolesemina
riet Børn og voksne 
med nogle smukke Fol
kedanse og viste end
videre i morsomme 
Dragter et lille Billede 
af: „En Skoledag for 
100 Aar siden.“

3die Klasse gengav 
Æventyret„Tornerose“ 
i nydelig Fremførelse.

I April dimitteredes 
28 Elever fra Forskole
seminariet; 2 bestod 
med Udmærkelse. — I 
Juni dimitteredes 29 
Elever fra Seminariet; 
ogsaa her fik 2 — kvin
delige!— Udmærkelse.

Den 30. August fej
rede Forstander Ejler 
Møller sin 60 Aars Fød
selsdag.

I Aar var det 40 Aar

„Tornerose“ — Fastelavn 1931.

Forskoleseminariets Fastelavnsunderholdning: 
„En Skoledag for 100 Aar siden.“
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De 3 Katte-Majestæter — Fastelavn 1931.

siden Odense Semina
rium stiftedes af For
stander N. Thomsen 
og Fru Ida Thomsen. 
Frøken Magdalene Jør
gensen nedlagde paa 
Elevforeningens Veg
ne Blomster paa de
res Grave paa Odense 
Kirkegaard.

1 Oktbr. fejrede Fru 
Laura Andersen sit 
Sølvbryllup ved en 
smuk Fest paa Fyns 
Forsamlingshus. Elev
foreningen sendte Sølv
brudeparret en Blom
sterkurv.

Parti af 2. Klasses Svampeudstilling.
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2. Klasse havde i Efteraaret arrangeret en nydelig og meget 
righoldig Svampeudstilling. — Paa et Underlag af Mos stod 
Svampene i naturlig Stilling, idet de var stukket ned over 
tynde Søm, der var slaaet op gennem Træplader, der skjultes af 
Mosset, Det var lykkedes Eleverne at finde overmaade smukke 
og store Eksemplarer og deres Udstilling havde stort Besøg.

Seminarieud- 
flugten foretoges 
i Aar pr. Omnibus 
og kunde derfor 
gaa nye Steder 
hen. Vi var først 
paa Helnæs og 
havde vistnok det 
bedste Udflugts
vejr i umindelige 
Tider. Fra Hel
næs gik Turen vi
dere til Assens, Nu foregaar O. S. Udflugt pr. Omnibus.

hvor vi holdt til paa den smukke Skovpavillon. — Ved 
Lørdagsaftnerne, der paa Grund af Ombygningen har været 
faa i dette Efteraar, har vi haft velkomne Besøg af Svend 
Aggerholm, der læste Dickens, og af Professor N. A. Larsen, 
der holdt et fornøjeligt Foredrag om „Omgangsform“.

Julens Nærhed markeredes i god Tid ved „Lommespejl“-

2. Klasses Julepyntning — „Nordisk Bjælkehal.“

Redaktørernes 
energiske Kam
pagne for at skaf
fe Stof af tilstræk
kelig munter og 
spydig Art, og det 
viste sig, at Kam
merater og Læ
rere havde udle
veret sig ikke saa 
faa Gange, saa 
der blev en Del, 
der ..kunde spid- 
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des paa Iagttagernes spidse Penne. — Endnu nærmere ved 
Jul begyndte de omfattende Klassepyntninger, der i Aar vist 
maa have naaet deres Kulmination ved en total Ombygning 
af et Klasseværelse til en nordisk Bjælkehal, hvori det var 
umuligt at genfinde Klassens oprindelige Form; det var et 
kolossalt, men meget vellykket Arbejde. Første Klasse havde 
„Vinter i Tyrol“, tredie Klasse en smagfuld Udsmykning 
med røde Lister i Kvadrater paa Væggene og meget smukke 
Tegninger. Forskoleseminariet havde fremstillet et over
ordentlig nydeligt og morsomt Kig ind i en „Nisserede“ paa 
Høloftet.

Saa kom Julefesten den 22. December med Juletræ for 
Børnene om Formiddagen og en smuk Julekoncert om Af
tenen. Kaffebordet fik sit særlig festlige Præg ved de nye 
Lokaler. Blandt de mange, der havde Ordet, nævner jeg 
Elevforeningens ny Formand, Lærer Poul Nissen, der talte 
paa Elevforeningens Vegne, og da han kaldte de gamle Ele
ver frem til et Hurra, viste det sig, at der var mindst 100 
til Stede. Efter Kaffebordet, der varede over 2 Timer, dan
sedes der med Liv og Lyst til Klokken 3.

Venlig Hilsen til alle gamle Elever og Venner

Alfred SHansen.
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MEDDELELSE FRA KASSEREREN

SOM det fremgaar af Regnskabet for det svundne Aar, er 
der denne Gang indgaaet i Kontingent ca. 1,465 Kr., 

hvilket er ca. 250 Kr. mere, end den tidligere Kontingent
betaling vilde have indbragt. Der er saaledes Grund til for 
Bestyrelsen at være glad for den ved forrige Generalforsam
ling vedtagne Form for Kontingentbetaling, Den har sat os 
i Stand til ogsaa i Aar, hvor der har været store Udgifter 
til Sammenkomsten i Paasken, at uddele 4 Portioner å 100 Kr. 
som Studiehjælp. Deraf har som sædvanlig Elever i Semi
nariet faaet tildelt de tre Portioner, medens 1 er tildelt en 
Elev i Forskoleseminariet. Som foreløbigt Maal har vi nu, at 
der kan uddeles 2 Portioner til Forskoleseminariet.

Jeg beder Medlemmerne benytte den i Aarsskriftet ind
lagte Giroblanket og indsende den snarest muligt og senest 
1. April. Foreningens Giro-Nummerer 16018. Kontingentet 
er for ny dimitterede 1 Kr., for alle andre efter eget Ønske, 
dog mindst 2 Kr.

tilfred Stansen.
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REGNSKAB
FOR 

ODENSE SEMINARIUMS ELEVFORENING 
FOR AARET 1931

INDTÆGT
Beholdning fra 1930......................................................................... Kr. 136,88
605 Medlemsbidrag fra 1931.............................................................. „ 1464,80
1 Medlemsbidrag fra 1930 ................................................................. „ 1,00
Indvundne Renter............................................................................... „ 9,94

Ialt Indtægt Kr. 1612,62

UDGIFT
Trykning af Aarsskriftet................................................................... Kr. 568,20
Fragt af Aarsskriftet........................................................................... „ 8,25
Portoudgifter ved Aarsskriftets Udsendelse m.v......................... „ 70,75
Annonce i „Folkeskolen“................................................................ „ 9,30
Udgifter ved Sammenkomsten i Paasken:

De indbudtes Kuverter og det fælles Kaffebord.......... „ 183,20
Betjening og Portnerfolk...................................................... „ 38,80
Dansemusik............................................................................. „ 26,50
Sange til Festen.................................................................... „ 34,00

Blomstergaver..................................................................................... „ 52,00
Papir og Stempel............................................................................... „ 5,75
Telegram..............................................................  „ 2,30
Billeder til Aarsskriftet.................................................................... „ 18,65
Sekretærløn.................,................................................................... „ 50,00
Studiehjælp til 4 Seminarieelever...........................................   „ 400,00

Ialt Udgift Kr. 1467,70

Indtægt
Udgift .

.................... Kr. 1612,62
..................... „ 1467,70

Beholdning Kr. 144,92

Odense, d. 1. Januar 1932.
Alfred Hansen.

Regnskabets Rigtighed attesteres. Bilag og Kassebeholdning forevist.

H jallese, d. 7. Januar 1932. Odense, d. 9. Januar 1932.
A. Chr. Nielsen. Georg Knudsen.
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Medlemsliste.
Æ r e s ni e d 1 e m m e r :

Fhv. Forstander C. J. Busk, Hejring pr. Hobro.
Seminarieforstander Ejler Møller, Odense.

Seminariet. Laura Andersen, Frue. Grunnet-Jensen, Frue. 
Niels Møller, Dr. phil. Helene Hansen, Frk., Absalonsgade 8, Odense. 
Ellen Møller, f. Hansen, Langelinie 30, Odense. Olav Schrøder, 
Garstensgade, Tønder.

1898. Haller, Marie, Frk., Langelinie 14, Odense.
1901. Juul, H., Frue, f. Beyer, Sadolinsgade 47, Odense. Ras

mussen, L. S., Vinkelvej, Nr. Sundby.
1903. Nissen, Valborg, Frk., Ny Vestergade 6, Odense.
1906. Boe, Lars, kgl. Operasanger, Islands Brygge 1 8, Køben

havn S. Jørgensen, M., Frk., St. Hans Landsogn, Odense (Næst
formand). 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., Vøjstrup, 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, 
Søndergaard pr. Over Jerstal. Røss-Petersen, Emilie, Frue, Dalgas 
Avenue 19, Aarhus. Simonsen, K., Frk., Habæk 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., Engvej 28, Odense. Poulsen, M., Frk., 
Hannerupgaardsvej 13, Odense. Rasmussen, J., Frk., Grundtvigs 
Alle 9, Vordingborg.
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1910, Juni. Eriksen, S., Frk., Nørregade 15, Nyborg. Frand
sen, M., Frk., Hertug Flansvej, Sønderborg. Funch, H. H., Røn
bjerg. Hansen, Alfred, „Sonja“, Svanedamsgade, Nyborg. Henrik
sen, O., Frk., Fru Ingesvej, Sorø. Jensby, A., Trige pr. Aarhus. 
.Johansen, A, Frk., Stormgade 6, Esbjerg. Jørgensen, T., Frue, f. 
Maaløe, Nedergade 31, Odense. Madsen, M., Frk., Søndre Skole, 
Holbæk. Nissen, P., Fr. Bøge Allé 16, Fruens Bøge (Formand). 
Rasmussen, F, Frk., Frederiksgade 1, Odense. Ostergaard, C., 
Frue, f. Stubbe-Teglbjerg, Brabrand.

1910, April. Filstrup, M., Frk., Det kgl. Blindeinstitut, Kal- 
lundborg. Møller, S., Frk., Sjolte, Tappernøje. Pedersen, A., Frue, 
Gjesten Centralskole. Rasmussen, M., Frk., Brendekilde, Holm
strup. Weitzmann, A., Frk., Kongsted, Rønnede.

1911, Juni. Andersen, A. .1., Niels Juelsvej 22, Svendborg An
dersen, J. Schmidt, Nr. Vallingerød pr. Tølløse. Bringfelt, Magda, 
Frue, f. Sondershausen, Rejstrupsvej 71, Næstved. Detlefsen, K., 
Frue, f. Aagaard, Holstebro. Hansen, Alfred, Seminariet Odense 
(Kasserer). Jonasen, S., Frk., Ove, Hobro. Olsen, H. M., Vejlby, 
Riis Skov. Rosenlund, J., Siriusvej, Fredensvang pr. Aarhus (Aars- 
skriftets Redaktør).

1912. Baumgartz, Th., Frk., Nybrogade 34, Kolding. Christian
sen, M. P., Køge. Hansen, E. C., Herrested pr. Ørbæk. Hansen, 
M., Frue, Strandgaard, Saltofte, Assens. Hornbech, K., Frk, St. 
Hans Landsogn, Odense. Hvenekilde, O., Assendrup, Daugaard. 
Jørgensen, M., Frk., Baune Allé 3, Lyngby. Johansen, A., Frue, 
f. Lystrup, 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. 
Lyngborg, E., Frk., Vindeballe, Ærøskøbing. Madsen, A., Frk., 
Gestelev, Ringe. Tingberg, Johanne, Frk., Aars.

1913, Juni. Andersen, A. J., Bodum pr. Aabenraa. Andersen, 
A. J., Døckerslundsvej 28, Odense. Amdal, V. M., Realskolebest., 
Dronninglund. Andersen, K„ Frue, f. Nielsen, Clausens Allé 26, 
Fruens Bøge. Christensen, M. J. Tornby. Eriksen, K., Frk., Stille
bæk, Morud. Halvgaard, H., Sall pr. Sall. Husby, K., Frue, f. Ja
cobsen, Stadions Allé 41, Aarhus. Jørgensen, A. K., „Hytten“. 
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., Hunderupvej 93, Odense. West, C., Vejlegade 12i, 
Aarhus.
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1914, Juni. Bruun, E.. Frk., Lyndby, pr. Kirke Hyllinge. Cle- 
mann. N., Frue, f. Busk, Hejring, Hobro. Hansen, Holger, Ring- 
stedvej 17, Holbæk. Hansen, Eva Wind, Frue, Holbæk. Højrup- 
Jensen, L., Frue, Bredstedgade 3, Odense. Kjems, R., Frk., Mid
delfart. Lorenzen, L. H., Albanigade 12, Odense. Mortensen, M., 
Nr. Lyndelse pr. Aarslev. Jensen, Sigrid, f. Pedersen, Frue, Alba- 
nitorv 2. Odense. Rasmussen, J. V., Hyllested, Dalmose. Smith, 
H. P., St. Hans Lds., Odense. Wildt-Andersen, K., Frue, f. Hens- 
sel, Vilhelminevej 5, Odense.

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

1915, Juni. Aagaard, J., Frk., Kattrup pr. Hovedgaard. Aa- 
gaard, H., Præst, Thorsted pr. Tim. Bjerring, P., Hovedgaden 1322, 
Søborg, København. Christensen, Harry, Kordegn, Vindegade 100, 
Odense. Flemin, Karl, Sagfører, Overgade 1, Odense. Hooge, J., 
Frk., Broager. Junge, C. J., Nyenstad 3, Odense. Kleberg, Johs., 
Kongensgade 130, Fredericia. Larsen, J. P., Søllinge pr. Peder- 
strup. Nielsen, A., Frk., Dosseringen 2, Kerteminde. Prag, L, Frk., 
Rosenvængets Allé 5, København. Rindorff, C. J., H. C. Ander- 
sensgade 68, Odense. Skaarup, S., Frk., Grindsted. Stenderup, 
Th., Døstrup, Sønderjylland.

1916, Juni. Andersen, David, Clausens Allé 26, Fruens Bøge- 
Andersen, Otto, Skørpinge pr. Rødvig. Askholm, Emil, Oppe- 
sundby. Andersen, H. E., Ørsted pr. Havdrup. Boe, Lars, Døm- 
mestrup pr. Fangel. Balsløv, Georg, Sadolinsgade 66, Odense. 
Blichfeldt, Marie, Frue, Elmeallé 27, Taastrup. Christensen, K., 
Frk., Ingemannsvej 14, Slagelse. Eriksen, J , Hjerting. Hansen, A., 
Fangel. Jeppesen, Bjørn, Hyllinge. Madsen, O., Nyborg. Madsen, 
Marie, Frue, f. Fischer, Nyborg. Pedersen, A., Frue, f. Mommsen, 
Egens Skole, Rønde. Pallesen, Johanne, Frk., Tistrup. Pedersen, 
.1. P., Kronprinsensgade 19, Odense. Petersen, Poul, Lahnsgade 6, 
Odense. Liebetrau, Marg., Frue, f. Petersen, Højdevangs Allé 25, 
København S. Walther, P., Sadolinsgade 105, Odense. Wester
gaard, Thyra, Frk., Søborg.

1916, April. Andersen, Sofie, Frue, f. Stilling, Kastanie-Allé 4, 
Ballerup. Egmose, Agnes, Frue, f. Jensen, Kærmindevej, Lyngby. 
Hansen, A., Frk, Hessum pr. Otterup. Lohmann, E., Frk., Semi
nariet, Odense. Madsen,Valb., Frue, f. Johansen, Gjesing pr. Auning.

1917. Juni. Englund, Einar, Lindsgade 11, Rødby Havn. 
Eliasen, S., Frk., Hannerupgaardsvej 51, Odense. Forel, Anker, 
St. Hans Landsogn, Odense. Jørgensen, R. A., Løgeskov pr. Sten
strup. Nielsen, K., Frk., Danmarksgade 9, Odense. Paulsen, In- 
geb., Frue, f. Nielsen, Faaborgvej 14, Svendborg.
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1917, Oktober. Byrjalsen, M., Frue, f. Hvenekilde, Galten. 
Christensen, I. Rønnow, Frk., Jyllandsgade 22, Skive. Christensen, 
M., Frue, f. Foliesen, Guldager pr. Simested. Damsholt, A., Frk., 
Rørvig. Holst, Ellen, Frue, f. Bjerregaard, Sønderskov pr. Frede
ricia. Olsen, Christ., Frue, f. Jensen, Algade 22, Holbæk. Nielsen, 
A., Frk., Nørreby, Bogense. Olsen, H., Frk., Stiftsbjergby pr. Mør- 
køv. Støckel I., Frk., Balle Forskole.

1918, Juni. Buhl, K., Frk., Hejis. Berntsen, P. F., Skelby pr. 
Fiskebæk. Christensen, C., Frk., Læssøegade 15, Odense. Frede
riksen, A. P., Gorkis Allé 13', Søborg. Hansen, A., Frk., Græs
have pr. Gloslunde. Klausen, T., Frk., Algade 21, Nykøbing M. 
Krogh, .1., Lillevorde pr. Gudumholm. Madsen, Sv., Slottensg. 1, 
Korsør. Nielsen, Aage, V. Sneslev, Fuglebjerg. Pedersen, D., Frk., 
Klosteret Albanitorv, Odense. Rasmussen, J., Lindelse.

1919, April. Christensen, Johanne, Frk., Hem. Eriksen, M , 
Frk., Sdr. Vorupør pr. Sjørring. Hansen, M., Frk., Nielstrup, 
Rønnede. Hangel, M., Frk., Etterup Skole, Aarup. Haugaard, H., 
Frk., „Elsa“, Eyvindsallé, Fruens Bøge. Højgaard, Martha, Frue, 
f. Christiansen, Langstedgaard, Troelseby, Søllested. Larsen, E., 
Frk., Vithen, Hinnerup. Ostergaard, K., Frk., Egernsund.

1919, Juni. Abben, Laura, Frue, f. Jørgensen, Vejgaard pr. 
Aalborg. Andersen, Vermund, Lejrevej 14’, København, Brønshøj. 
Andersen, H. V., Husby, Ejby. Christiansen, C., Frk., Gormsgade 4, 
Odense. Cohr-Nielsen, Vigga, Frk., Thorshavn, Færøerne. Dal- 
gaard, Johs. Pedersen, Vojens. Faaborg, Poul, Dalgas Boulevard, 
1154, København F. Frandsen, F, Enghavevej 41, Odense. Gryt- 
ter, R. M., Joak. Larsensvej 8, København. Hansen, Anna, Frk., 
Seminariet, Odense. Schultz Christensen, Emilie, Frue, f. Hansen, 
Heldumvej 14, Lemvig. Hansen, Helga, Frk., Amager Fælledvej 
41 5, København S. Hansen, Knud, St. Hans Skole, Odense. Han
sen, Marie, Frk., Svanninge Skole pr Millinge. Jensen, Agnes 
Ravn, Søsum pr. Viksø. Jensen, Einer, Bredstedgade 5, Odense. 
Jensen, Svend, Otterup. Knudsen, G., Seminariet, Odense. Knud
sen, Jenny, Frue, f. Hansen, Pilevej 21, Odense. Larsen, Anna, 
Frk., Odinsgade 46, Odense Nielsen, Gerhard, St. Hans Lds., 
Odense. Nielsen, Olga, Frk., Mariager. Nørskov, Ingeborg, Frk., 
Aarslev, Brabrand. Pedersen, Jenny, Frk., Vennersminde, Hjallese. 
Rasmussen, Anna, Frk., Hjallese. Rasmussen, Kamilla, Frk., Ka- 
strupvej 9, København. Kofoed, Cecilie, Frue, f. Westh, Boet, 
Østermarie, Bornholm.

1920, Juni. Andersen, Johs., Molbechsvej 14, København, 
Valby. Andersen, Kristine, Frk., Fjelstervang pr Kibæk. Andre
asson, Karl, Faaborg. Bro, Agnes Frk., Fredensborg. Eliasen, 
Jenny, Frk., Hannerupgaardsvej 51, Odense. Eriksen, Mikkel, 
Jegerup, Vojens. Ermose, Niels, Tryggelev. Hansen, Scott W., 
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Jernbanegade 3, Assens. Jensen, Cathrine, Frue, f. Hansen, Birk
næs, Vestbirk. Jørgensen, Jobs., Roslev. Jørgensen, Lars, Broager. 
Knudsen, Margrete, Frue, f. Jensen, Revvej 45, Korsør. Senning- 
Larsen, Sigrid, Frk., Havnegade 23, København K. Nielsen, Dag
mar Vind, Frk., Dalgas Boulevard 2, København F. Nielsen, Inger, 
Frk., „Skrænten“, Snapind pr. Odense. Nielsen, Holger, Sv. Fleu- 
ronsallé 13, Søborg. Nielsen, Marinus, Clausens Allé 103, Fruens 
Bøge. Nielsen Kristian, Vester Hæsinge. Nørregaard, Marie, Frk., 
Lisbjerg pr. Aarhus. Pedersen, David, Anders Billesvej 17, Frede
ricia. Reiff, Karen, Frue, f. Andersen, Haderslev. Reiff, Johannes, 
Ny Allégade 17, Haderslev. Rønnov-Christensen, A., Frk., Jyllands- 
gade 22, Skive. Svane, Lilly, Frk., Hannerupgaardsvej 6, Odense. 
Sørensen, Søren M., Skellerup pr. Ullerslev.

1920, November. Larsen, Johanne, Frk., Brænderup. Nielsen, 
Petra, Frk., Hennetved, pr. Lindelse. Petersen, Agnes, Frk., Aa- 
strup, Glejbjerg.

1921, Juni. Agnhof, Asta, Frue, f. Buch Jensen, Graasten. 
Christoffersen, Marie, Frue, f. Bøgh, Gudbjerg pr. Gudme. Fokdal, 
Ellen, Frk., Colegios daneses M. Cascallares F. C. S. Argentina. 
Hansen, Marie, Frk., Akkerup, Haarby. Hansen, Hans M., Strand
allé 2, Svendborg. Jensen, L. P., Ringsebølle, Rødby. Johansen, 
Johanne, Frk., Kronprinsensgade 46, Odense. Kallehage, Ester, 
Frue, f. Rasmussen, Maagevej 1, Brønshøj. Knudsen, Thorvald, 
Braniminge. Nielsen, Elna, Frue, f. Madsen, Clausens Allé 10, 
Fruens Bøge. Mortensen, Anna, Frk., Kirke Saaby. Mortensen, 
Gudrun, Frk., Nedergade, Æbeltoft. Nielsen, Viggo, Tjæreby, 
Korsør. Palle, Viggo, Helletofte pr. Tranekær. Pedersen, Ka
thrine, Frk., Rødding. Poulsen, Thorvald, Skellerup, Ullerslev. 
Ramlau, Ellen, Frue, f. André, Høve Præstegaard pr. Dalmose. 
West, Ingeborg, Frue, f. Skov, Sønderborg. Varnild, Julie, Frk., 
Pjentedamsgade 26, Odense.

1922, April. Christiansen Ellen, Frk., Forskolen, Fjenneslev. 
Davidsen, Antonie, Frue, f. Jensen, Højslev. Hansen, Henriette, 
Frk., Orte pr. Bred. Hansen, Sigrid, Frue, f. Petersen, Svallerup 
pr. Kallundborg. Jakobsen, Asta, Frue, f. Hansen, Nordskov pr. 
Guldbjerg. Jensen, Jensine, Frk., Hundstrup pr. V. Skerninge. 
Juel, Ellen, Frk., Rørup, Aarup. Kristensen, Ellen, Frk., Sæby 
Skole pr. Kirke Hyllinge. Lund, Asta, Frue, f. Askholm, Turup, 
Assens. Lund, Sigrid, Frk, Lyderslev pr. St. Hedinge. Mortensen, 
Kirsten, E., Frue, f. Jensen, Frederiksdal pr. Kellerup. Mølgaard, 
Mariane, Frue, f. Lykkeskov Jattrup, Sevel pr. Viuderup. Møller, 
Ebba, Frk., Stationsskolen, Gelsted. Pelle, Anna, Frk., Skodborg. 
Schjøth, Klara, Frk., Bindeballe.

1922, Juni. Andersen, Johanne, Frue, f. Lohmann, Smede
vænget 15, Odense. Hansen, Iris, Frk., Hollænderdybet 14, Kø- 
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benhavn. Hansen, Strandberg, Pandrup. Jensen, Aage, Skovby, 
Ærø. Jensen, Signe, Frk., Torvegade 32, Esbjerg. Jørgensen, Jør
gen, Bred. Kristensen, Emma, Frue, f. Nielsen, Bredgade 12, 
Grenaa. Larsen, Anton, Verninge pr. Karreborg. Launbjerg, Mary, 
Frue, f. Jørgensen, Th. Nielsensgade 31, Herning. Lund, Frode, 
Turup pr. Assens. Petersen, Anna, Frue, f Møller, Lahnsgade 6, 
Odense. Petersen, E. Just, Lille Torv 10, Rønne. Rasmussen, 
Gerda, Frue, f. Dresmer, Norgesmindevej 23, Hellerup. Sandager, 
M., Frk., Niels Juelsvej 22, Svendborg. Skov, Harald Chr. d. 9. 
Gade 12, Odense. Sørensen, Marie, Frk., Geraa pr, Asaa. Søren
sen, Olav, Sundholmsvej 49 s, København S. Thierlein, A., St. Kon
gensgade 9, Odense.

1923, Juni. Andersen, Poul, Lindehøjen 7, Vanløse. Christen
sen, Frederik, Biblioteket, Vejgaard, Aalborg. Jørgensen, Otto, 
Langelandsvej 53', København F.

1923, Oktober. 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, On
drup Skole, Vindblæs. Hansen, Sofie, Frk., Holløse, Klippinge. 
Holm, Inger, Frk., Bislev, Nibe. Jensen, Marie, Frk., Veddum. 
Markvardsen, Marie, Frk., Gudme. Nielsen, Gerda, Frk., Seden. 
Petersen, Gudrun, Frue, f Sejr, Nørre Aaby. Pedersen. Kirsten, 
Frk., Lumby pr. Beidringe. Thomsen, Kristine, Frk., Foulum Ullits.

1924, Juni. Andersen, H. M.,. Brenderup. Andersen, Svend 
Børge, Smedevænget 15, Odense. Carstensen, Emilie, Frk,, Me
singe. Christensen, Mary, Frk., Danmarksgade 11, Odense. Chri
stensen, Ella, Frue, f. Jensen, Ølgod. Christensen, Otto, Ølgod. 
Egebjerg, Ester, Frk., Ulrik Birchs Allé 26’, Københavns. Eller- 
sen, Gudrun, Frk., Birkum pr. Højby. Enggaard, Aage, Gudbjerg 
pr. Gudme. Halkjær, Rasmussen, A., Thurø Byskole pr. Svend
borg. Hansen, Astrid, Frk., Sofievej 3, Holte. Hansen, Frands, 
Ballum. Hansen, H. M., Kildetoften 41, Faaborg. Hjorth, Aksel, 
Finsens Allé 23, Odense. Krüger, Karen Scheel, Storegade 32, 
Haderslev. Larsen, Alfred, Bachersvej 4, 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., 
Opperby pr. Brodal. Pedersen, Johannes, Ny Carlsbergvej 27, 
København V. Pedersen, N. P., Solevad pr. Fangel. Rasmussen, 
Ingemann, Odense. Rasmussen, Edvard, Otterup. Thomassen, 
Marie, Frk., Stegsted pr. Odense. Winther, Harald, Kold kær pr. 
Sørvad.

1925, April. Andersen, Karen, Frk., Havdrup. Bentsen, Chri
stine, Frk., Næsbyhoved, Broby Forskole pr. Odense. Bøtker, 
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Margit, Frue, Breitling pr. Børkop. Christiansen, Bertha, Frk., 
Slotsbjergby pr. Slagelse. Christensen, Laura, Frk., Karise. Erik
sen, Anna, Frue, f. Sørensen, Kolstrup 32, Aabenraa. Eriksen, 
Asta, Frk., Kastrup Skole, Gramby. Eriksen, Kirsten, Frk., Horn
borg pr. Flemming. Gregersen, Anna, Frk., Pjedsted. Hansen, 
Valborg, Frue, Rubjerggaard pr. Farstrup. Højlund, Rigmor, Frk., 
Glattrup, Raarup. Jensen, Anna, Frk., Gedved, Horsens. Jensen, 
Sigrid Lomholt, Frue, f. Hansen, Augustagade 32, København S. 
Johns, Hildur, Frk., Skydebjerg pr. Aarup. Jørgensen, Rasmine, 
Frk., Harndrup. Kristensen, Frida, Frk., Brovst. Pedersen, Petra, 
Frk., Fjeldsted Mark, Ejby. Rasmussen, Agnes, Frk., Korup. Si
monsen, Anna, Frk., Landet pr. Svendborg. Simonsen, Katrine, 
Frk., Frøslev, Mors. Sørensen, Ester, Frk., Gern 0. Skole, Gern. 
Vestergaard, Ester, Frue, f. Larsen, Ørslev pr. Vordingborg.

1925, Juni. Andersen, Jens Jonas, Statsoptagelseshjemmet, 
Skibby. Andersen, Lauritz, Særslev pr. Jullerup. Andreasson, 
Ruth, Frk., Kastanievej 20, Rudkøbing. Boes, Anders, Tøstrup pr. 
Kolind. Ellekjær, Betty, Frk., Sierslev pr. St. Hedinge. Fryden
lund, Margrethe, Frk., Særslev pr. Jullerup. Ganneskov, Magda, 
Frue, f. Løvstrand Friis, Rasmus Rasksvej 91, København, Valby. 
Godske, N. P., Tommerup pr. Knarreborg. Hansen, Ellegaard, 
A. F. Beyersvej 24, København, Brønshøj. Hansen, Flans, Rolfs- 
gade 39, Esbjerg. Hansen, Frida, Frk., Fri-og Efterskolen, Faare- 
vejle. Hansen, V. Nøhr, Frk., Højrup pr. Glamsbjerg. Holm Pe
tersen, Ellen, Frk., Nibe. Jensen, Johs., 6. Julivej 24, Fredericia. 
Jensen, Peder, Gærup pr. Korinth. Jensen, Søren, Skrillinge pr. 
Middelfart. Jeppesen, Gunner Leth, Halling pr. Randers. Knud
sen, Peder, Provst Hjortsvej, Nyborg. Knudsen, Martha, Frue, f. 
Larsen, Nyborg. Madsen, Peder, Rantzausminde Skole pr. Svend
borg. Molvig, Robert, Tværgade 8, Odense. Mortensen, Astrid, 
Frk., Selling pr. Hadsten, Nielsen, Marie, Frk., Fredensly, Urania- 
vej 11, Middelfart. Pedersen, Anna, Frk., Danmarksgade 52, Aal
borg. Pedersen, Christian, Realskolen, Nørre Aaby. Pedersen, 
Emilie, Frk., Øster Voldgade 93, Nyborg. Pedersen, Knud, Møl
holm pr. Vejle. Rasmussen, J. Graa, Nonbo Skole pr. Bækkelund. 
Rasmussen, S. U. Krogh, Hennetved pr. Lindelse. Thomsen, An
drea, Frk., Alslev, Varde.

1926, Juni. Aagaard, Johs., Bakkehuset, Vindingvej, Nyborg. 
Alkærsig, Sven, Genforeningsplads 10 k Brønshøj. Andersen, Herve, 
Platanvej 42, Odense. Andersen, Johannes, Falkonerallé 124, Kø
benhavn F. Andersen, Sven, Balslev pr. Ejby. Bendar-Pedersen, 
Jørgen, Lindealle 16, Odense. Brahm, Erling Oure Caspersen, 
K., Seminariet, Odense. Christensen, Martin, Vraa. Foldby, Eva, 
Brandsø pr. Assens. Gravesen, Thyra, Frue, f. Kingo, Brund pr. 
Thisted. Hauge, Kamma, Frue, f. Møller, Frederiksundsvej 683, 
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Opg. I, København L. Jakobsen, Kaj, Farum, Johansen, Sigrid, 
Bakkegaardsallé 16, København. Larsen, Thorvald, Frederiksminde 
Skole, Holse. Lystrup, Ebba, Frk., Haarslev pr. Gamby. Madsen, 
Rasmus, Realskolen Nr. Aaby. Møller, Gerda, Frk., St. Annevej 3, 
Svendborg. Nielsen, Aage, Holmbladsvænge 15, København S. 
Nielsen, Aksel, Dalumvej 22, Fruens Røge. Nielsen, Ferdinand, 
Ørritslev pr. Otterup. Nielsen, Oda, Frk., Realskolen, Ringe. Ras
mussen, Ellen, Frk., Sortedams Dossering 87, København. Ras
mussen, Ingeborg, Frk., Pileallé 7, København F. Rasmussen, 
Johannes, Johannes, Krogsbølle pr. Otterup. Riising, Else, Frk., 
Sølvgade 38, København. Simonsen, Louise, Frk., Sallinge pr. 
Højrup. Skøtt, Kamma, Frue, f. Romose. Skøtt, Kristian, Vester- 
fælledvej 8, København. Søgaard, Dot., Allégade 92, Odense.

1926, Oktober. Andersen, Gudrun, Frue, f. Nielsen, Balslev 
pr. Ejby. Andersen, Rigmor, Frk., Gærup Skole pr. Korinth. 
Christoffersen, Ingeborg, Frue, Mern. Hansen, Alma, Frk., Lud
vigsminde pr. Haagerup. Hansen, Karen, Frk., Kollerup Skole 
pr. Lamdrup. Hauge, Inger, Frk., Seminariet, Odense (Bestyrel- 
sesmedl.). Larsen, Viola, Frk. Mollerup Forskole pr. Nykøbing 
Mors. Leth, Gudrun, Frk. Bovense Skole, Ullerslev. Møller, Erna, 
Frk., Breum pr. Jebjerg. Nielsen, Dagmar, Frk., Vedersø, Ulfborg. 
Olsen, Edith, Frk., Ølsted, Sjæll. Olsen, Marie, Frk., Troelstrup 
pr. Blære. Pedersen, Klara, Frk., Handbjerg. Poulsen, Helene, 
Frk., Kommuneskolen, Hadsund. Sandager, Anne, Frk., Nr. Lon- 
gelse pr. Spodsbjerg. Sandager, Marie, Frk., Fodslette pr. Humble. 
Sellebjerg, Marie, Frk., Nebbelunde pr. Rødby. Smith, Mathilde, 
Frk., Enemærket pr. Ebberup. Willy-Andersen, Frk., 0. Sundby 
pr. Aalborg.

1927, Juni. Almlund, Aksel, Græsvænge pr. Marstal, Ærø. 
Andersen, Bodil, Frk., Kommuneskolen, Kapelvej, København. 
Andreassen, Caroline, Frk., Søndergade, Neksø (Bestyrelsesmedl.). 
Bender-Pedersen, Else, Frk., Kongegade 22, Nyborg. Brandt, Sig
rid, Frk., Koldinggade 162, København 0. Christiansen, A. Bra- 
bæk, Griffenfeldtsgade 85, København N. Christoffersen, Ellen, 
Frk., Sadolinsgade 75, Odense. Dahl, Agnete, Frk., Kjellerup. 
Hansen, Bruno, St. Annagade 44, Helsingør. Hansen, Knud, Egaa 
Efterskole, Hjortshøj. Hauge, Ib, Frederikssundsvej 68a, Opg, I, 
København L. Jensen, Oscar, Sejrøgade 11, Aarhus. Jensen, Thor
vald, Borups Allé 2132, København, Brønshøj. Jespersen,Valborg. 
Frk., Privatskolen, Damgade, Assens. Jørgensen, Helge Bagger, Otte
rup. Kristiansen, M., Frk.,Taarup, Frørup. Larsen, Knud Oscar, Næs
by. Meibom, Aksel, Salling Ungdomsskole, Jebjerg. Mogensen, 
Knud, Tranekær, Langeland. Munch, Marie, Frue, f. Nøhr Han
sen, Egtved. Nielsen, Aksel, Jordrup. Nielsen, Jørgen Martin, Ore 
pr. Mejlskov. Nielsen, Noomi, Frk., Fru Krabbesvej 8, Rønne.
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Nielsen, Thyra, Frk., Gjesing Skole pr. Anning. Pedersen, Ivar, 
Realskolen, Ringe. Petersen, Cilius, Centralskolen, Dalum. Peder
sen, Anna, Frue, f. Bro, Dalum. Pedersen, Kirsten, Frk., Sorte- 
dams Dossering 87, København. Poulsen, Marius, Andebølle pr. 
Bred. Salling, Arne, Seest pr. Kolding. Skovsted, Martha, Frk., 
Rude pr. Skelskør. Sørensen, Alfred, Kæret Skole pr. Frøstrup.

1928, April. Christensen, Margrete, Frk., Lægaardsvej 21, Hol
stebro. Christiansen, Valborg, Frk., Hejbøl pr. Ølgod. Dethlefsen, 
Edith, Frk., GI. Mose vej 130, Lyngby. Dinesen, Inger, Frue, Jord
løse. Grønlund, Ane, Frk., Vestkær pr. Ølgod. Hansen, Andrea, 
Frk., Kivsmose pr. Knarreborg. Henneberg, Gudrun, Frk., Am- 
nitsbøl pr. Vejle. Jensen, Alma, Frk., Klemens sdr. Skole, Aars- 
balle pr. Rønne. Jepsen, Rigmor, Frk., Ny Laulund pr. Herning. 
Jørgensen, Marie, Skov, Frk., Lørup pr. Ringe. Larsen, Elna, Frk., 
Snave pr. Flemløse. Madsen, Ellen, Frk., Sønderby 0. Skole pr. 
Ebberup. Mikkelsen, Maren, Frk., Friskolen, Snapind pr. Odense. 
Nielsen, Astrid, Frk., Toftebjerg pr. Tranebjerg, Samsø. Nielsen, 
Johanne, Frk., Hinge. Nielsen, Mathilde, Frk., Glatved Forskole 
pr. Balle. Olsen, Sara, Frk., Jerslev Forskole pr. Jerslev. Peder
sen, Ingrid Wisbeck, Frk., Selerup Skole, Kallundborg. Pedersen, 
Marie, Frk., Sandby Skole, Vrangstrup St. Ravn, Helga, Frk., Vejen, 
Sørensen-Allesø, Else, Frue, f. Møller, Allesø Søkilde pr. Næsby- 
hovedbroby. Sørensen, Ingrid, Frk., »Brødrenes Minde«, Marslev.

1928, Juni. Andersen, Alma, Frk., Harndrup. Andersen, Poul, 
Realskolen, Ullerslev. Bruun, Karl, Boldesagergade 322, Esbjerg. 
Carlsen, Gunnar, Lyngbyes Allé 11, Esbjerg. Conradsen, Charles, 
Kastanievej 55, Odense. Hansen, Hans, Helmes pr. Ebberup. Han
sen, Kai, Haderslevgade 74, København V. Hansen, Karl Fischer, 
»Fyns Stiftstidende«s Kontor, Kerteminde. Jensen, Ellen Leth, 
Frk., Skrøbeløv. Jensen, Niels, Haarslev pr. Gamby. Jørgensen, 
Vilhelm, Nyenstad 3, Odense. Jørgensen, Gudrun, Frk., Lindealle 
65, Fruens Bøge. Jørgensen, Knud, Gerskov Skole, Otterup. Kel
strup, Erling, Klostervænget 4, Ringsted. Knudsen, Ester, Frue, f. 
Kelstrup, Søhus. Knudsen, Karen Elisabeth, Frk., Realskolen, Ul
lerslev. Knudsen, Mary, Frk., Aasum pr. Odense. Müller, Agnes. 
Frk., Sdr. Visum. Nielsen, Bertha, Frk., Bolbro, Odense. Nielsen, 
Harald Juuel, Gandrup. Nielsen, Lars Jørgen, Tyge Brahesvej 35, 
Aalborg. Nielsen, Martha, Frk., Vornæs Skole, Landet, Svendborg. 
Nielsen, Kaj Korup, Holbæk. Pedersen, Aage Damgaard, Nr. Ester
bølle pr. Jullerup. Pedersen, Aage Hunderup, Hjallesevej 105, 
Odense. Petersen, Aase, Frk., Guldbergsvej 12, Odense. Petersen, 
Sigrid, Frue, f. Nielsen, Bogensevej 37, Næsby. Rasmussen, Carl, 
Frøbjerg Mark pr. Skalbjerg. Rasmussen, Theodor, St. Annagade 
44, Helsingør. Rasmussen, Martha, Frk., Langagergaard, Birkum, 
Aarslev. Rud, Agnete, Frk., Tordenskjoldsgade 14, København K.
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Salling, Birtha, Frue, f. Clausen, Seest pr. Kolding. Sørensen, Ar
thur, Frørup. Sørensen, Børge, Marienlystgade 21, Odense. Winde- 
balle, Erling, Jagtvej 53, Odense.

1929, Juni. Alkærsig, Poul, Bogense. Andersen, Egon, Aasum, 
Odense. Andersen, Ellen, Frk., Nørregade 20, Køge. Andersen, 
Hans Alexander, Norgesgade 14, Fredericia. Brønsro, Inger, Frk., 
Fasanvej, Odense. Clausen, Poul, Frue Kirkestr. 1, Odense. Drags- 
berg, Henry, Lumby pr. Beidringe. Foldby, Valborg, Frk., Lang- 
aa. Gradhandt, Elisabeth, Frk., Klaregade 8, Odense. Hansen, J. 
Christian, Stationsvejen, Stenstrup. Hundtofte, Carl, Møllegade 18, 
Sønderborg. Jakobsen, Kaj B., Reventlovsgade 65, Odense. Jensen, 
Inger Margrete, Frk., Fruerstuevej 14, Svendborg. Jensen, Richard, 
Otterup. Jørgensen, Povl, Nørre Allé 232, København N. Larsen, 
Henry, Odensegade 4', København 0. Matthiesen, Gudrun, Frk., 
St. Kjeldsgade 184, København Str. Mortensen, Kaj, 0. Strandgade 
1, Ringkøbing. Mygind, Ellen, Frk., Sorøgade 62, København 0. 
Nielsen, Ellen, Frk., Dronningensgade 94, Odense. Nielsen, Petra, 
Frk., Kappendrup. Pedersen, Emmy, Frk., Læssøegade 51, Odense. 
Pedersen, Karl August, Kanslergade 3, Odense. Porse, Peter, Maar- 
slet. Rasmussen, Sigvald, Bogense. Schytt, Else, Frk., Nørregade 
5, Nyborg. Stauning, Edmund, Østrup pr. Otterup. Tolstrup, 
Margrethe, Frk., Refsvindinge. Wennerberg, Mariette, Frk., Bendt- 
lund pr. Tvingstrup. Winsløv-Nielsen, Anna, Frk., Øster Tegl- 
gaard, Viborg.

1929, Oktober. Andersen, Ingeborg, Frk., Sædding pr. Esbjerg. 
Bachmann, Margrete, Frk., Jernbanegade 18, Ringe. Clausen, Marie, 
Frk., Jejsing, Sønderjyll. Hansen, Inger Margrethe Thrane, Frk., 
Kogsbølle pr. Nyborg. Jacobsen, Ingeborg, Frk., Mogensensvej 16, 
Odense (Bestyrelsesmedlem). Johansen, Christiane, Frk., Frøstrup 
pr. Lunde. Knudsen, Kathrine, Frk., Hovborg Skole, Holsted. 
Knudsen, Johanne, Frk., Otterup. Madsen, Esther, Frk., Hasmark 
pr. Otterup. Moritzen, Anna, Frk., Hundtofte pr. Stenstrup. 
Møller, Hilda, Frk., Hatting St. Nielsen, Agnes Sejer, Frk., Kjerte 
pr. Aarup. Nielsen, Karen, Frk., Valore Skole pr. Viby, Sjælland. 
Nielsen, Kirstine, Frk., Aadum pr. Tarm. Nielsen, Marie Møller, 
Frk., Sdr. Lyngvig pr. Ringkøbing. Pedersen, Jenny, Frk., Bode 
pr. Ørsted. Pedersen, Sigrid, Frk., Allingaabro. Poulsen, Pouline, 
Frk., Lunde Forskole pr. Lunde. Rasmussen, Ellen Graa, Frk., 
Gerning pr. Bjerringbro Schmidt, Dorothea, Frk., Skeide, Søn
derjyll. Skott, Carla, Frk., Tjørring Skole pr. Herning. Skovsende, 
Mary, Frk., Ubberud pr. Korup.

1930, Juni. Andersen, Knud Winther, Gudme. Christensen, 
Richard, Dybdevej 5, Bolbro, Odense. Hansen, Bent, Birkende, Lan
geskov. Hansen, Ellen, Frk., Henriettevej 63, Odense. Hansen, 
Kristen Jørgen, Vemmenæs pr. Svendborg. Henriksen, Niels P., 
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Ladby St. Jacobsen, Victor, Aarup. Jakobsen, Johannes Lage, 
Søndergade 10, Odense. Jakobsen, Karen, Frk., Ørstedgade 40, 
Odense. Jørgensen, Arne, Langtved, Ullerslev. Jørgensen, Herluf, 
Bellinge St. Knudsen, Aage, Tommerup St. Kristiansen, Betty, 
Frk., Nørrebro 74, Odense. Larsen, Esther, Frk., »Lindely«, Vam
drup. Madsen, Karen, Frk., Dreslette pr. Flemløse. Madsen, Otto, 
Carl Lundsgade 81, København S. Møller, Helga, Frk., Næsbybo
ved Broby pr. Odense. Nielsen, Kaj Keldberg, Keldstrupskov pr. 
Langesø. Nielsen, Otto, Brændekilde pr. Holmstrup. Nimb, Bjørn 
Lie, Bredstedgade 8, Odense. Pedersen, Amalie, Frk., Bøgedals 
Allé 16, Fruens Bøge. Pedersen, Gunnar, »Højbo«, Karlsmindevej, 
Nyborg. Pedersen, Jakob, Præstegaarden, Nørre Broby. Petersen, 
Rasmus, Rolpested pr. Marstal. Rasmussen, Einer, Overgade 54, 
Odense. Salling, Ejnar, Ny Kongensgade 151, København K. Schon, 
Elna, Frk., Villa »Cliff«, Kirkevej, Sdr. Vang, Kolding. Schou, In
ger, Frk., Kolding. Schwaner, Knud, Mads Hansensvej 5, Odense. 
Søgaard Hansen, Leo, Styrbjørnsvænget 7, Odense. Taaning, An
ton, Kerteminde. Ulrikkeholm, Rasmus, Saaderup pr. Ullerslev.

April, 1931. Bathum, Anna, Frk., Sennels pr. Thisted. Buje, 
Astrid, Frk., Bejstrup pr. Bonderup. Dahl, Julie, Frk., Varmark 
pr. Varmark. Elvang, Johanne, Frk., Aarup. Eriksen, Esther, 
Frk., Johannevei 47, Odense. Godsk, Agnes, Frk., Friskolen, Nørre
gade, Odense. Hansen, Margrethe, Frk., Grønnegade 47, Faaborg. 
Jakobsen, Martha, Frk., Roerslev pr. Blanke. Jensen, Karen, Frk., 
Kærum pr. Assens. Jørgensen, Sigrid, Frk., Zachariasvej 2, Fruens 
Bøge. Kaspersen, Katrine, Frk., Hollandsbjerg, Ørsted. Kjærholm, 
Signe, Frk., Hvidsten, Spentrup. Knudsen, Jonna, Frk., Roerslev 
Forskole pr. Blanke. Knudsen, Eleonora, Frk., Hjelmerup pr. Fan
gel. Kristensen, Gerda, Frk., Gaabensevej 35, Kraghave, Nykø
bing F. Kristensen, Thyra Valther, Frk., Vester Aaby pr. V. Aaby. 
Lambertsen, Marie, Frk., Laastrup pr. Skals. Lund, Eli, Frk., Ore 
pr. Mejlskov. Nielsen, Aase, Wendelbo, Frk., Rørup, pr. Aarup. 
Nielsen, Anna E., Frk., Sønder Vinge Skole pr. Ulstrup. Nielsen, 
Ellen, Frk., Eskildstrup, Falster. Pallesen, Mary, Frk., „Skjold- 
berglund“, Vorbasse. Petersen, Anna, Frk., Millinge St. Peder
sen, Kirsten, Frk., Hessum pr. Otterup. Rasmussen, Hansine, Frk., 
Gribsvad pr. Otterup. Rasmussen, Kirstine, Frk., Birkum, Aarslev. 
Skovsende, Mathilde,- Frk. Bred.

1931, Juni. Bro, Ellen, Frk., Pjentedamsgade 4, Odense. Chri
stiansen, Hans, Stige pr. Odense. Clausen, Rigmor, Frk., Stats
skolen, Horsens. Frederiksen, Villy, Kastanievej 27, Odense. 
Hendriksen, Elisebeth, Frk., Rolighedsvej, Otterup. Jensen, Elinor, 
Frk., Realskolen, Otterup. Jensen, Inger Egede, Frk., „Vita“, 
Strandvej, Nyborg. Jeppesen, Carl, Kertinge pr. Kølstrup. Juel- 
Hansen, Cai, Vindegade 94, Odense. Juel-Christiansen, Eyvind, 
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Hjallesevej 101, Odense. Kryger, Ellen, Frk., H. C. Andersensgade 
55, Odense. Larsen, Karen Margrete, Frk., Bylowsvej 19, Odense. 
Ludvigsen, Alfred, Reventlovsvej 71, Odense. Lyngdal, Th. Flød
strup, Ullerslev. Magnus, N. Kr., Gelsted St. Olsen, Edith, Frk., 
Nørremark, Skaarup. Olsen, Peter, Dalegade 49, Fredericia. Pe
dersen, Chr. Damgaard, Giersings Realskole, Odense. Pedersen, 
P., Thyregod, Nedergade 20, Odense. Pedersen, Ingeborg, Frk., 
Søndersø pr. Odense. Pedersen, Inger M., Frk., Sanderum pr. 
Odense. Pedersen, Svend, Vejle pr. Allested. Rasmussen, Anna, 
Frk., Skrillinge pr. Middelfart. Rasmussen, Marius, Husby pr. 
Ejby. Rytter, Agnes, Frk., Verninge pr. Knarreborg. Simonsen, 
Svend, Verninge pr. Knarreborg. Sørensen, Ellen, Frk., Gylden
stensvej 21, Bogense. Thorsen, Valdemar, Tørresø pr. Otterup. 
Ostergaard, Ester, Frk., Vestre Allé 8, Odense.

1. Januar 1932 ialt 668 Medlemmer.
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Adresseforandringer 
bedes inden gul meddelt (Kassereren, 

Alfred (Hansen, Seminariet, (Odense.
a

bidrag til Aarsskriftet 
— skriv kun paa den ene Side af f/frket! — 

modtages hele fflaret af

Johs. (Rosenlund, Siriusvej, (fredensvang 
pr. Aarhus.
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