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Vor Forening.

Søndag den 5. Januar 1908 afholdtes et Møde af gamle 
Dimettender fra og Forstander og Lærere ved Odense 

Seminarium. Paa Opfordring af Lærer N. Nielsen Mellerup 
vedtoges det enstemmigt at oprette en Elevforening til 
Seminariet.«

Med ovenstaaende Ord indledes den ærværdige For* 
handlingsprotokol for Odense Seminariums Elevforening, 
og det ses heraf, at det i Aar er 30 Aar, siden vor For* 
ening blev stiftet. Jeg ved ikke, hvorfor vi har glemt at 
anmærke 25*Aaret. Det er ikke blevet gjort, og jeg synes, 
at der nu kan være Anledning til at fremhæve det runde 
Tal 30. I den Anledning har jeg gennem Alfred Hansen 
søgt at fremskaffe en fuldstændig Samling af Aarsskrifter, 
og jeg har ogsaa faaet en Del; men der mangler nogle af 
de ældste Numre. Det ældste Aarsskrift, jeg har, er fra 
1912, og deri staar en Tilbagebliksartikel af daværende 
Formand og Redaktør, Lærer Mellerup, betitlet: »De før* 
ste 5 Aar!« Heri hedder det: »Vi har hvert Aar udsendt 
vor Aarsberetning, større og større Aar for Aar.« Følgelig 
savner jeg Beretningerne for Aarene 1908—09—10—11. 
Endvidere savnes: 1915—16 og 1919. Da jeg gerne, ved 
vor Sammenkomst i Paasken, i 30*Aaret for Elevforenin* 
gens Stiftelse, vil arrangere en Udstilling af samtlige, hidtil 
udkomne Aarsskrifter, beder jeg meget indtrængende 
de Medlemmer, der er i Besiddelse af de Aargange, vi 
savner, om venligst at skænke dem til vort Arkiv ved 
omgaaende at sende dem efter min Adresse.

Det er naturligt, at Formandens og Redaktørens ind* 
ledende Artikel, nu i Jubilæumsaaret, beskæftiger sig ind* 



gaaende med Aarsskriftet, dette vigtige Bindeled mellem 
vor Forenings Medlemmer. Lad mig da straks bekende, 
at jeg paa Grund af min manglende Erfaring som Redak* 
tør, er Skyld i, at nærværende Aarsskrift er svulmet op i 
den Grad, at jeg — forsøgsvis — har fundet det rigtigst 
at lade Medlemslisten udgaa for i Aar. Jeg formoder, at 
dette maaske vil fortørne nogle af Medlemmerne, medens 
andre vil kalde det en rimelig Foranstaltning, at Med* 
lemslisten, denne dyre Sats, kun kommer hvert andet Aar. 
En medvirkende Aarsag til denne Beslutning er Stigningen 
i Papirpriserne. Der skal passes paa, for at ikke Prisen for 
Aarsskriftet skal overstige sidste Aars Pris. —

Til sidst retter jeg en hjertelig Tak til alle, der har 
sendt skriftlige Bidrag til Aarsskriftet, og jeg haaber her 
paa Tilgivelse, naar jeg — af Pladshensyn — til enkelte 
Artikler har maattet bruge Petit eller har maattet udelade 
et eller andet Afsnit.

Saa meget — for en Gangs Skyld, i Jubilæumsaaret — 
om vort Aarsskrift.

Vor Forening tæller den 1. Januar 1938 i alt 696 Med* 
lemmer (1. Januar 1937 i alt 684 Medl.), den sædvanlige, 
jævne Stigning. Vi haaber paa fortsat Fremgang, og jeg 
slutter med Ønsket om et godt Nytaar for alle Medlem* 
mer samt Ønsket om, at saa mange som muligt vil møde 
frem til Sammenkomsten i Paasken (se Program m. v. 
længere omme).

Fruens Bøge, i Januar 1938.
Poul Nissen.

En Tak fra Ejler Møller.

Naar jeg nu sender Elevforeningen min Tak for saa meget 
— først og fremmest for den Ære, der blev vist min 

elskede Kone ved hendes Død i September, maa jeg maa* 
ske tage mig Lov til at prise hende lidt, skønt jeg jo véd, 



at I alle forstaar, hvor meget hun var for mig og for min 
Gerning. Der er særlig to Ting, hun lærte mig. Det 
første at sætte sin Ære i at glæde andre. Der er sjælesyge 
Mennesker, som nyder at finde noget saarende at sige, og 
som i Diskussion altid bliver uærlige; Grethe tænkte altid 
paa at glæde andre Mennesker; blev vort Hus i nogen 
Maade et Glædens Hus, saa var det hendes Ære.

Der er blevet talt en Del om min naturlige Myndig* 
hed, men mon hun ikke har en god Del af Æren — i 
min Form for Myndighed vilde Vreden spille med, men 
hun, Gaardmandsdatteren, den stille, milde, venlige, hvis 
Smil altid lyste over os, kendte ikke til Vrede i sin Myn* 
dighed — styrede sin store Børneflok og sit store Hus med 
de tre Husassistenter og de 30 ved Bordet stille og ægte 
myndigt, uden at jeg nogensinde har hørt et stærkt Ord 
end sige et ondt Ord; det var den ægte Myndighed, der 
gør sin Besidder til Herskerinde i bedste Forstand. — 
Godhed og Myndighed lærte hun mig. Ære være hendes 
Minde! Blot jeg kan leve mine sidste ensomme Aar i 
hendes Aand; men, som jeg længes efter hende, selv her 
i Julen, hvor jeg er omgivet af Kærlighed paa alle Kanter, 
længes efter den sidste Nattevagt:

Kom i den sidste Nattevagt 
i en af mine kæres Dragt 
og sæt dig ved min Side 
og tal med mig som Ven med Ven 
om, hvor vi snart skal ses igen 
og glemme al vor Kvide.

Sørgeligt, at hun ikke fik det skønne Billedhuggerar* 
bejde at se, som I glædede mig med nu til Jul. —

Tak for det! Tak for al Kærlighed mod os i Aarene, 
der gik! Tak, fordi I forstod hendes Godhed; — hun be* 
varede den i Døden. Hendes Smil i Døden var en myn* 
dig Befaling til mig: Gør dig nu Umage, Ejler, for at tage 
Livet op i Savn og Sorg. Jeg vil gøre mig Umage!

Tak, kære Venner, for Deltagelse, for Venlighed, for 
Gave!

Ejler Møller.

5



Tale 
ved Fru Møllers Jordefærd 

den 13. September 1937.

»Dybt hælder Aaret i sin Gang, 
snart ødes Eng og Lund, 
Farvel med al din Lyst og Sang, 
du korte Sommerstund!«

Ja, hver Gang vi paa ny oplever et Efteraar, vækker det 
Vemod i vort Sind og maner til Resignation. Vi mins 

des om, at ogsaa vort eget Livstræ ældes, dets Løv falmer, 
og engang vil det falde for Stormen. Men vi beder om, 
at en og anden modnende Frugt maa komme til Syne, 
efterhaanden som det tynder ud i Løvet, saa det maa ken* 
des, at vort Træ ikke optog Pladsen forgæves.

Jeg ser for mig et skønt Træ, under hvilket mange har 
søgt Skygge og Ly og Vederkvægelse. Dets Løv er be* 
gyndt at falme, et friskt Saar viser, at en stor Gren nylig 
er brudt af, men endnu løfter det sin Krone med Vær* 
dighed og giver Haab. Da farer en Jævndøgnsstorm hen 
over Jorden, den slider i det skønne Træ, og det falder 
sukkende til Jorden, og dets Fald vækker Sorg og Savn. 
Men nu ses tydeligt mellem Løvet gyldne, modne Frugter, 
og midt under Sorgen opstiger en inderlig Tak til Gud 
for et Liv, der blev levet til Velsignelse.

Det kendtes paa Fru Margrethe Møller, at hun var 
rundet af en god Slægt med gode, sunde Traditioner; hun 
var fra sit Hjem rodfæstet i noget, der var godt og ægte, 
og som aldrig forlod hende. Hun gik med god Vilje ind 
til det fælles Livsvirke i Samlivet med sin Mand, i hvem 
hun saa ikke blot en Ægtefælle, men, vi kan maaske sige, 
i gammeldags Forstand ogsaa en Husbond, hvem det var 
hende en Glæde og Ære ikke blot at elske, men ogsaa at 
tjene og ofre sig for.

De to Ægtefæller stod i mange Aar i en meget kræ* 
vende Gerning. Liv og Røre, Uro og Spænding, Ansvar 
og Skuffelse præger en stor Skoleinstitutions Liv, og i et 
Samliv, hvor Husfaderen er i den Grad optaget, som Til* 
fældet her var, tilfalder der Hustruen store Opgaver. Om* 
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sorgen for Børneflokken, der blev udmærket vejledet, i en 
Aarrække for den gamle Fader, endvidere for den store 
Husførelse, der hvilede jo i særlig Grad paa hendes Skub 
dre, og Omsorgen for Medhjælperne i Skolegerningen og 
for de mange Elever, store og smaa, delte Fru Møller tro* 
ligt med sin Mand. Naar Odense Seminarium kendeteg* 
nedes af en sund og frisk og hjemlig Tone, og naar der 
stadig mærkedes en Undertone af Arbejde, Alvor og 
Gudsfrygt, og naar det endnu er saaledes paa dette Sted, 
saa har Fru Møller sin Del af Æren for, at denne gode 
Tradition blev grundlagt og indarbejdet.

Kære Forstander Møller! Alle vi, som har saa meget 
at takke Odense Seminarium for, vi tager oprigtigt Del 
med Dem og Deres kære i den store Sorg, der saa brat 
har ramt Dem alle, og vi beder Gud trøste Dem alle i 
Deres Savn. Men midt i Sorgen vil vi og bør vi glædes 
over de skønne Frugter, der fandtes paa det Træ, som 
Stormen fældede. Vel ved vi som Kristne, at overfor Gud 
har vi intet at rose os af, fra ham selv kommer alle gode 
Gaver, vi har faaet at virke med, men vi glæder os over 
enhver Kristen, som arbejder i Troskab med sit betroede 
Pund, og vi synes, at her var et Menneske, der arbejdede 
i Troskab. »løvrigt kræves her af Husholdere, at man maa 
findes tro.« (1. Kor. 4,2.) »Vær tro indtil Døden, saa vil 
jeg give dig Livets Krone.« (Aab. 2,10.) Saaledes lyder 
det til os fra den hellige Skrift, og vi finder, at disse Ord 
ikke har lydt forgæves for Fru Møller. Vi ærer hende 
som en tro Hustru, en tro Moder, en tro Medhjælper i 
den fælles Livsgerning, en ren, stærk, bramfri, gudfrygtig 
Karakter. Velsignet være hendes Minde!

Og saa vender vi os i Jesu Navn til Dig, »Lysenes 
Fader«, fra hvem »al god og fuldkommen Gave kommer«, 
og hos hvem der »ikke er Forandring eller skiftende 
Skygge« (Jak. 1,17), men evig trofast Kærlighed. Velsign 
den Sjæl, Du har kaldt bort herfra, med din Naade og 
Fred. Tak for, hvad hun var for sine kære og for os alle. 
Giv hende Del i dit Lys, dit Liv, din Salighed. Velsign, 
trøst og styrk de sørgende efterladte. Mind os alle om 
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Efteraaret, der nærmer sig. Forund os at bære en og anden 
moden Frugt, inden Stormen fælder os, og trøst os med 
Udsigten til den evige Vaar, Du kalder os til i dit Rige. Ja, 

»lad synke kun med Løvets Fald 
hver Markens Blomst i Rad, 
min Tro paa Dig bevare skal 
sit friske Hjerteblad.
Du lover mig en evig Vaar 
trods Vinterstorm og Død, 
thi Livet frem af Graven gaar, 
som Kristus gennembrød«.

H. C. Blessing.

Fru Margrethe Møller.

Det er ikke godt, at Mennesket er ene, jeg vil give 
ham en Medhjælp.«

Saadan lød Ordet engang, og da den unge Forstander 
Møller drog ind paa Odense Seminarium til sin store 
Gerning der, var der i hans Hustru givet ham en uvur= 
derlig Medhjælp.
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Fru Møller kom til Seminariet med sin egen Børne* 
flok, men der skulde blive en meget større Flok, som hun 
skulde virke som Mor for. Hun var den sande Hjemmets 
Kvinde, der samlede, og som spredte Hygge til alle, først 
og fremmest til sine egne, sin Mand og sine Børn, men 
ogsaa til den store Flok af unge, der søgte deres Uddam 
nelse paa Odense Seminarium, og dér har fundet et andet 
Hjem.

Mild og god færdedes Fru Møller mellem dem alle, 
opofrende, hjælpende, opmuntrende, altid tænkende paa, 
hvad hun kunde gøre for andre, og det er utroligt, hvad 
hun kunde gøre, og hvor vidt hun kunde række. I det 
daglige Liv paa Seminariet, ved de store Fester, ved Elevs 
sammenkomsterne, altid stod Fru Møller bag, og saa var 
det godt, og alt gik godt, fra hende udstraalede Ro og 
Fred, og det skabte den hjemlige Stemning, og naar Fru 
Møller mødte os med sit smukke, varme Smil, følte vi os 
ret velkommen.

En stor Gerning har Fru Møller udført paa Odense 
Seminarium, og da hun ulykkeligt brækkede sit Ben og 
ikke kunde gaa saa godt som før, var det hendes Sorg, 
at hun ikke kunde virke som før, virke for andre.

Mit sidste Minde om Fru Møller er saa skønt, det er 
fra hendes 70*Aars Fødselsdag i Maj.

Vi, Formanden for Elevforeningen, hans Frue og jeg, 
var taget ud til »Hegnet« for at hilse paa Fru Møller og 
bringe hende en Hilsen fra Elevforeningen. Det var en 
dejlig Solskinsdag, og vi var ikke ventet, men Fru Møller 
blev glad, og vi blev alle glade ved at se hendes Glæde. 
Hun førte os om og viste os »Hegnet«s Skønheder og 
Herligheder, og da vi skulde tage bort, kom Børnene, 
Christen, Modda og Niels Anton, og det sidste Billede, 
jeg nu ser for mig af Fru Møller, er ved Laagen, hvor 
hun staar med Sølvglansen i Haaret, Smil og straalende 
Øjne, seende rundt til Forstanderen, sine Børn og til os, 
der tog Afsked. Jeg synes, at jeg havde oplevet en stor 
Glæde, og at det havde været en lang, lys Sommerdag.

Fru Møller er ikke blandt os mere. — Mange, mange

9



harved Budskabet bøjet deres Hoved i Tak til hende, der har 
betydet saa uendelig meget for dem, og saa længe, der endnu 
er Seminarister, der har været paa Odense Seminarium i Tiden 
fra 1905 — 1937, vil Fru Møllers Minde leve og blive æret.

Odense. Januar 1938. Magdalene Jørgensen.

Fru Margrethe Møller, f. Jørgensen.

Torsdag d. 9. Septbr. 1937 gled Seminariets Flag til halv 
Stang og forkyndte et Dødsbudskab, som ramte os alle.

Fru Seminarieforstander Møller var død paa Hareskov 
Kuranstalt, hvor Forstander Møller og Frue vilde nyde 
Eftersommeren. Under Opholdet dér blev Fru Møller 
pludselig alvorlig syg og gik efter et kort Sygeleje stille bort.

Den 13. September blev Fru Møller begravet ved Siden 
af sin næstældste Datter, Fru Mille Helmer, paa Sorgenfri 
Kirkegaard ved Lyngby.

Med dyb Vemod vil gamle Elever fra O. S. erfare dette.
En Hustru — en Mor — en Seminariemor — er ikke 

mere. Hvor Fru Møller fyldte mest, er vel vanskeligt at 
sige. Naar Børn mister deres Mor, mister de det bedste, 
de har ejet her paa Jord. Naar en Mand mister en god Hustru, 
mister han den bedste og sikreste Støtte, han har haft. Vi 
kender jo alle, hvad Fru Møller betød for sin Mand, hvilken 
god Kammerat og Støtte hun var for ham, hendes stilfærdige, 
men utrættelige Omhu, hendes Kærlighed og Trofasthed.

»Kærlighed søger ikke sit eget«. Hvor de Ord dog 
passer paa Fru Mølleri Og —

»Det bruste fra din Godheds Elv, 
du gav, og gav af Hjertehvælv, 
men glemte altid en: dig selv.«

Saaledes blev der sunget om Fyns Søn, Carl Nielsen, og 
det samme kan synges om en ægte Fyns Datter, Fru Møller.

Hvad Fru Møller har betydet som Seminariemor for 
Eleverne, det ved enhver bedst selv; men mine Kolleger 
og jeg savner Synet af Fru Møller i det daglige, snart her, 
snart der, mest ved Morgensangen og ved Seminariets 
Festligheder. I Tankerne ser vi hende lyslevende i travl 
Iver for, at alt skal gaa godt, og i kærlig Omhu for alle.

Jeg synes, det passer saa godt paa Fru Møller i hendes 
Liv og Død, hvad der staar i Verset:

»I Morgengry — ved Aftensky —
Gud Faders Naade er altid ny.
Han giver Kræfter den lange Dag 
til Kæmpedaad og til Fugleslag.

Sidst ved hans Hjerte vi slumrer ind til Dagens Skin.«
Vi vil alle bevare Fru Møller i kærligt Minde.

Laura Andersen.
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Børge Frandsen.

Kæmp for alt, hvad du har kært, 
dø, om saa det gælder!
Da er Livet ej saa svært, 
Døden ikke heller.

I Februar 1937 afgik Børge Frandsen (dem. 1936) ved 
Døden.

Det var svært at forstaa, at Børge ikke var mere. Det 
var, som om vi ikke turde tro, at han, som var alles Ven, 
var gaaet bort. Vi maatte dvæle en Stund i Mindet om 
en god Ven og Kammerat.

Børge var en af dem, som tog Livet alvorligt, hvor det 
var det eneste rigtige. Undertiden syntes vi maaske nok, 
at han tog Tingene for alvorligt, hvor vi kunde være lys 
stige og glade; men saaledes var han nu indstillet. — 
Børge var Hjælpsomheden selv. Vi gik sjældent forgæves, 
naar vi bad ham gøre os en Tjeneste. Som det ejegode 
Menneske, han var, vilde han gerne hjælpe os og gøre 
noget for os, hvor han syntes, han kunde.

Børge glædede sig til at blive færdig med sin Læretid 
for at hegynde sin 1 .ærertid; thi Lærergerningen var hans

11



eet og alt. Der findes næppe nogen ung Lærer, der i 
højere Grad gik op i sin Gerning, som han havde valgt, 
fordi han følte, at her kunde han yde noget smukt og 
godt. Stor var derfor hans Glæde, da han fik Lov at blive 
Lærer ved sin gamle Skole, Odense Seminariums Børnes 
skole, baade fordi man der vilde betro ham dette Arbejde, 
og fordi han nu kunde faa Lov til at virke blandt de 
Børn, han holdt saa meget af, og som holdt af ham.

Men han skulde ikke faa 
Lov at arbejde ret længe som 
Lærer. I Februar fik Sygdoms 
men i Løbet af kort Tid Bugt 
med ham. — Mange af hans 
Kammerater, Lærere og Elever 
fulgte ham til hans sidste Hvis 
lested. Det store Følge vids 
nede om, hvor afholdt Børge 
havde været. Det var en svær 
Stund for os alle; for vi holdt 
alle af Børge, og vi havde saa 
meget at sige ham Tak for.

Var det svært for os at 
forstaa, at Børge var gaaet

bort, saa var det saa meget sværere for hans Forældre, og 
alle maatte vi have den inderligste Medfølelse med de to, 
der havde mistet deres gode Dreng. Børge ofrede sig helt 
for sine Forældre, og han omfattede dem med en Kærligs 
hed og Hengivenhed, som kun sjældent træffes. De tre 
Mennesker var knyttet saa stærkt sammen, at Børges Død 
maatte føles dobbelt tung at bære. Nu har hans Far og 
Mor kun Mindet om deres Dreng, som han var: et godt 
og kærligt Menneske, der ofrede sig for andre uden at 
kræve noget til Gengæld. Han var sine Forældre en god 
Søn og os en god Kammerat!

Ære være Børge Frandsens Minde!
Hans David Nielsen
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Antonie Andersen.
26. 3. 1889—21. 10. 1937.

I Efteraaret mistede vi en god og trofast Kammerat, 
Antonie Andersen, Brangstrup Forskole.

Antonie Andersen stammede fra Lunde Mølle. Efter 
at være forberedt hos sin Svoger, daværende Lærer Jensen,
Nyborg, tog hun til Odense 
Forskoleseminarium. Straks 
efter ansattes hun ved Brang« 
strup ny Forskole, hvor hun 
virkede til sin Død.

I Efteraarsferien blev Anto« 
nie Andersen angrebet af en 
heftig Lungebetændelse, og 
faa Dage efter, den 21. Okto« 
ber, afgik hun stille og roligt 
ved Døden, hos sin Søster i 
»Damhus«, Ringe.

Begravelsen foregik fra Rin« 
ge Kirke under ualmindelig 
stor Deltagelse. Baade ved 
Graven og bag efter ved en

og dim. i April 1913 fra O.

Mindefest paa Hotellet blev der udtalt mange anerkendende 
Ord om Antonie Andersen, som Menneske og som Lærerinde.

Det var ikke altid let for hende, men — hun gjorde, 
hvad hun kunde, og hun naaede efter Sagkyndiges Ud« 
sagn det ypperste — derude i hendes smukke Skolestue.

Det var med Vemod, vi Klassekammerater modtog 
Meddelelsen om Antonie Andersens Død. Hun var ellers 
i fuld Virksomhed med at samle os til Jubilæumsfest til 
Foraaret. Hun var trofast med gode Bidrag til Vandre« 
bogen og glædede sig oprigtigt, hver Gang alle vi Kam« 
merater samledes til Fest ca. hvert 3. Aar.

Antonie Andersen vil mindes som et godt og hjælp« 
somt Menneske.

Anna Madsen.
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Forstander Alfred Hansens „Jule "-Tale
den 16. Januar 1937.

Saa lykkedes det for os at faa den Fest, vi skulde have 
haft før Jul. Nu kommer den ikke til at staa i Skæret af 

Julens Nærhed, men midt i det, som mange, og sikkert 
med Rette, kalder: den gr aa Hverdag, men som vi, der 
har med Børn og unge at gøre, har den særlige Forret, 
hvis vor Gerning da lykkes, at kunne kalde: den gyldne 
Hverdag. Derved faar vor Fest ikke Karakteren af at være 
som et Lysglimt i Taagen, men føles som et naturligt Led 
af vor daglige Færd.

Det kan ikke være andet end, at vi maa føle Savnet 
af Forstander Møller og Fru Møller her i Aften. De hørte 
saa stærkt til i det, de selv havde skabt her i Hverdag og 
Fest, at vi ikke kan vente, at det ikke skulde mærkes, at 
de ikke mere er med. Men da de drog herfra, tog de ikke 
med sig de stærke Traditioner, de havde skabt om Enhed 
i Mangfoldigheden, om Skoletryghed og Skolehygge. Dem 
har de efterladt til os andre at vogte og værne, — os som 
Lærere og Dem som Elever.

Og naar jeg ser hen til de endnu kun faa Dage, jeg 
har haft med Ledelsen af O. S. at gøre, er det med den 
største Taknemlighed, fordi Arbejdet er gjort saa let; mod 
Lærerne for Venskab og Hjælp og mod Eleverne for 1 illid, 
Hengivenhed og aabne Sind.

Jeg har Brug for Dem videre frem som Medarbejdere. 
De skal hjælpe os Lærere til at opretholde vor Skole saa« 
ledes, som Forstander Møller efterlod os den, som et Sted, 
hvor Arbejde, Glæde og Renhed har til Huse. Lad det 
være noget, De vil ofre noget for, de Ofre, der heddet- 
Flid, Hensyntagen, Pligtopfyldelse og Orden.

Lad os prøve at vokse os stærke i en Jordbund og en 
Atmosfære; der kræver noget af os for det, den giver.

Lad os staa fast om de centrale af Odense Seminariums 
Traditioner.
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Det nye Forstanderpar.

Som det vil være Flertallet af Medlemmerne bekendt, 
forelaa Alfred Hansens Udnævnelse til Seminarier 

stander.
Meddelelsen herom har glædet Alfred Hansens mange 

gamle Elever og Venner. Ved den første Lejlighed, hvor 
en Del gamle Elever var til Stede paa Seminariet, nemlig 
ved Efteraarskomedien 37, søgte undertegnede Formand at 
tolke vore Følelser overfor det nye Forstanderpar i føl* 
gende Tale:

Kære Alfred Hansen!
Det var med stor Tilfredsstillelse, at vi gamle Elever 

hørte om din Udnævnelse til Forstander for Odense Se* 
minarium. Vi følte alle, at du var den rette Mand paa 
denne ansvarsfulde Plads. Det er en meget krævende Ger= 
ning, du er gaaet ind til; men med det Kendskab, vi har 
til dig, føler vi os overbevist om, at du vil stille din 
usædvanlige Arbejdsevne og din Jernflid i Seminariets 
Tjeneste, saa du med Hæder kan løfte den gode Arv, der 
blev dig givet, og føre den videre. Vi ved, at personlige 
Sorger i det sidste Aar mange Gange har gjort Timerne 
tunge og Dagene svære for dig og din Hustru. Vi ved 
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ogsaa, at det er vanskelige Tider for Seminariet paa for» 
skellig Vis; men vi har den Tro, at du og din Hustru i 
Samarbejde med Seminariets fortræffelige Lærerstab vil 
sætte al jeres Kraft ind paa at overvinde Vanskelighederne. 
Vi ønsker inderligt, at jeres Gerning maa bære Frugt, at 
Fremtiden maa tegne sig lysere, saadan at I engang maa kunne 
sige: »Ja, det var vanskelige Aar, de første; men de var 
Møjen værd.« — Og dermed ønsker alle vi gamle Elever 
jer til Lykke med jeres fremtidige Gerning!

Poul Nissen.

Elevforeningens Gave fil Forstander Møller.

Det har været Bestyrelsen en stor Glæde, at saa mange af 
Foreningens Medlemmer har efterkommet vor Opfordring og 

gennem deres Bidrag har sat os i Stand til at give Forstander 
Møller en Afskedsgave. En særlig Tak retter vi til den gamle 
Elev, hvis storslaaede Offervillighed har bevirket, at Gaven kunde 
blive et Kunstværk, der har været udstillet paa Charlottenborg. 
Omstaaende Fotografi af det smukke Billedhuggerarbejde er blevet 
taget af Alfr. Flansen, kort Tid efter dets Opstilling i »Hegnet«s 
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Have. Figurens Titel er »Urolig i Søvne«, og den er skabt af 
Billedhuggeren Gunnar Slot, der tog Lærereksamen fra 0. S. i 
Aaret 1935.

Desværre naaede Fru Møller ikke at se Gunnar Slots smukke 
Værk. Kunstneren havde flere større Arbejder i Gang, der nød
vendigvis maatte gøres færdig, inden han kunde tage fat paa Ud
arbejdelsen af den 
lille Barnefigur. Men 
saa kom den Dag, 
Sondagen før Jul, da 
et lille Selskab, be- 
staaende af Bestyrel
sesmedlem Frøken 
Ingeborg Jakobsen, 
BilledhuggerGunnar 
Slot samt Elevfor
eningens Formand 
med Frue, satte Kur
sen mod Slukefter. 
Den lille Dreng var 
i Forvejen i al Hem
melighed anbragt i 
»Hegnet«s Have. De
putationen kom ind til den overraskede Forstander, og Forman
den overdrog i en kort Tale den lille Fyr til Forstanderens Om
sorg. Man gik saa ud og afslørede Figuren, Forstanderen 
takkede, og »Urolig i Søvne« blev anbragt paa en Græsplæne ved 
Hovedindgangen, saaledes at den har en Gran til Baggrund, og 
saaledes at den kan ses baade fra Huset og fra det Lysthus, som 
Forstanderen har tænkt at indrette i Nærheden.

Naar jeg saa grundig har gjort Rede for Figurens Anbringelse, 
er det, fordi det maaske kan have Interesse for de mange gamle 
Elever, der i Aarenes Løb har været Gæster i »Hegnet«s smukke 
Have. Poul Nissen.

Hilsen.
Omstaaende Digt, der er skrevet i en bl. a. Arne* 

Sørensen*Tid til unge Seminarieelever a£ 1937, kan maaske 
ogsaa have Bud til nogle af mine lidt ældre Venner blandt 
Elevforeningens Medlemmer, og det skal da bringe dem 
mit Ønske om et godt og stærkt Nytaarl

Deres hengivne Niels Møller.
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Lys over Ungdommens Dag!
Lys, som kan lære jer se, 

se skarpt — se sandt — se stort; 
se Nutiden, som den er, 
håbløst grå og grim, 
men se, som Kunstneren ser, 
Lys componeret af Contrastfarvers 

spændende Spil.

Lykke til Ungdommens Dagi 
Lykke til aldrig at finde jer Førere; 
men selv skulle forske forfra.
Aldrig i Tryghed af Tusinders Tramp; 
men med Livet som Indsats 
altid inderst eensom

kæmpe for Lykken til andre.

Mod over Ungdommens Dag! 
Mod, at erkende jert Nederlag; 
Mod til — midt i Skærmydslen — 
at være ydmyg, 
tage mod Trøsten af gode Mennesker; 
Mod til at vedgå

Arv og Gæld.

Mod over Ungdommens Dag. 
Mod til at tro 
— med Håb imod Håb — 
på den eneste Fører, 
som lod sig korsfæste: 

Gud.
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Landsbyskolen skal ordnes bymæssigt. 
Dygtiggørelse, ikke Personlighedsdannelse, 
er Skolens Løsen. Vi forguder den ydre, 
materielle Kultur. Det var måske værd 
at agte på Sagnet om

Kong Sauls Rustning.

De var en 6—7 unge Mennesker, Videnskabsdyrkere, 
læsende Mennesker, der sad sammen en Aften og 

diskuterede.
»Kultur«, sagde den ene, Filosoffen, »er Menneskehe* 

dens fremadskridende Selverkendelse, Klarhed over Tankens 
Love, og Tænken derudfra over Tilværelsen, så at Pro* 
blemerne stilles op i deres Skarphed og leder frem til ny 
Erkendelse.«

»Nej! Kultur er praktisk Kundskab om reelle Ting: 
Stoffer og Kræfter, omsat i praktiske Foranstaltninger«, 
sagde Ingeniøren; »Kultur er Opdyrkning af Jorden, Ud* 
nyttelse af dens Værdier; Teknik, Maskiner; Gas, Vand, 
Elektricitet, Motorer, Flyvemaskiner, Radio.«

»Kultur er for mig Summen af Fortidens Arv til os«, 
sagde Historikeren, »fra Flinteredskaberne til Georg*Jensen< 
Gaflerne; det er Bygningsværker, Kunst, Litteratur, Klas* 
sikerne; Tanker og Billeder, der er født i Enkeltmands 
Hjerne og så siden har sat Strømninger i Gang hos andre, 
skabt Sekter og Partier, Befolkningsklasser og Laug og 
Gilder. Politik, Religion, Moral, Klædedragt, Moder, Livs* 
vaner, deri har vi Kulturen.«

»Sådan nogle gamle Snurrepiberier til at fylde Musæer 
med«, bemærkede Kommunelæreren lidt spidst, »nej, Kul* 
turen er det stadig forbedrede Redskab og Våben, som 
gennem os Lærere skal gives det næste Slægtled i Hænde, 
for at det dermed kan udføre sit Arbejde i et stadig mere 
hensigtsmæssigt ordnet Samfund; Evnen til selv at tilegne 
sig stadig nyt, det mest moderne, mest fuldkomne, — 
gennem Bøgers Brug — parat Viden — Dygtighed — ef* 
ficiency.« Han holdt meget af at bruge Fremmedord, helst 
amerikanske.
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»I taler jo alligevel hver især mer eller mindre ud fra 
sit Fag«, sagde Lægen. »Så vil jeg også have Lov at ud* 
tale mig som medicinsk Fagmand. For mig er Kulturen 
en Rustning, der beskytter os: Opdagelser, Opfindelser, 
Kendskab til Stoffernes Virkning på den menneskelige 
Organisme og til Stoffernes Lejringer og Omdannelser i 
Organismen, Hygiejne, Boligforhold, kortere Arbejdstid, 
Lysbehandling, Røntgenfotografi, Radium, Kirurgi. I Løbet 
af 100 Åar er Menneskets gennemsnitlige Levealder blevet 
fordoblet i de Kulturstater, der har fået Lov til at leve i 
Fred. For hvert Tiår bliver vor Rustning stærkere og mere 
fuldkommen.«

»Ja, Kulturen er som en Rustning«, sagde Digteren. 
»Har I nogen Sinde hørt Fortællingen om Kong Sauls 
Rustning?

»Ja, den må jo stå i Helltofts og Neiiendams Bibelhi* 
storier«, bemærkede Kommunelæreren.

»Så vær endelig så sød at se efter i Lektiebogen i 
Nat, naar du kommer hjem, om jeg har fortalt den rig* 
tigt«, sagde Digteren, — og så tog han fat.

Det var dengang, Ilbudet var kommet fra Jabes Gi* 
lead til Gibea i Benjamin: »Frels os af Nahas, Ammon* 
iterkongens Vold. Vi har tilbudt ham Underkastelse; men 
han siger, han vil lægge den Skam på Israel, at hver vok* 
sen Mand i Byen skal miste sit højre Øje for Kniven. 
Inden en Uge må I frelse os; ellers er vi fortabt.«

Da var det Saul, den endnu uprøvede Konge, havde 
samlet alt Israel; og da han rykkede over Jordan, havde 
han sendt Jabesiterne Bud: »Glæd og fryd eder; thi i 
Morgen, når Solen står i Middagshøjde, skal I se Frelse«.

Voldsom, men kort havde Kampen været.
Selv var Kong Saul brudt frem, som en Vårflom bry* 

der sig Vej ned ad Fjældsiden, skyller alt væk og intet 
lader tilbage på sin Færd. — Værn havde han ikke agtet. 
Skjoldet havde han slængt fra sig, og i sin Bondekofte, 
med begge Hænder om Sværdheftet, havde han banet sig 
Vej foran alle øvrige. Ingen havde stået for hans Kraft, 
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Og da Sejrens Sange løftede sig i Festbruset fra Folke* 
forsamlingen på Gilgals Sletter, da havde Mændene sunget 
om hans Mod og Styrke:

»Som Uroksens stormende Anfald, 
som Løvens koldblodige Vildskab, 
— uden Spyd til at ramme på Fjernhold, 
uden Skjold til at dække i Nærkamp, — 
ene ved Styrke, Hurtighed, Sindighed 
sejrede Saul, 
Jahves Udkårne.«

Og Kvinderne havde sunget om hans Skønhed:
»Smidig som den unge Hjort, 
knejsende som Libanons Cedre, 
skræmte han ene Tusinder.
Frygtelig at knuses af, 
herlig at krystes af, 
så er vor unge Konge!«

Men før Sejersfesterne sluttede og Tinget skiltes, kræ* 
vede Abner, Ner’s Søn, sig Tavshed, og hans Ord hørtes 
over hele Israels Lejr:

»Slig har ingen Sinde Mand kæmpet, som Saul kæm* 
pede i Terebinternes Dal og slog Ammoniternes Titusinder. 
Men aldrig må det spørges herefter, at Israels Konge går 
værnløs mod Fjenden! Nu skal hver Mand i Israel, som 
har Jern at undvære, skænke det til en Brynje for Kongen, 
og hver Kvinde i Israel, som har Guld i Eje, skal give 
det til at smykke Brynjen.«

Men Israel var et fattigt Land, og alle Smede i Landet 
og alt brugbart Metal havde Filisterne bortført. Derfor 
blev det kun en let lille Brynje til at spænde over Brystet, 
som Kongen modtog i Gave. Men kan bar den med Ære 
i halvhundrede Slag, og efterhånden kom det dertil, at 
hver Mand i Israel kunde bo i Fred under sit Figentræ 
og sin Vinstok.

Og alt som Rigdommen voksede i Landet, skikkedes 
større Gaver af både Jern og Guld til Kongens Brynje, 
og kostbare Ædelstene til at pryde hans Hjælm, glimte i 
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Brystpladernes fint ciselerede Arabesker og stråle i hans 
Skjolderand.

For hvert Åar føjedes ny Led til Rustningen: først 
Benskinner og Jern?Broge og Ringsvirkede Armbeskyttere: 
så Kindværn og Næseplade. Nu var der ingen Plet læn? 
gere af Legemet, der lodes uvogtet, undtagen hvor Hul? 
lerne måtte være for Øjne og Mund. Men fra Fodsål til 
Hjelmbue var Ring i Ring, Plade ved Plade kunstfærdigt 
sammenvirket, når Brynjen var påspændt, til et ubrydeligt 
Hele, stærkt af hærdet Jern, luende af Guld, funklende 
af Ædelstene.

Og Kvinderne sang om Sauls Styrke og Skønhed, hans 
Rigdom og frygtindgydende Vælde.

De Tider kom, da Guds Ånd veg fra Kong Saul og 
han sad tavs og rugende i sit Telt. Men det hændte, at 
hans Ry var så stort og Skrækken for hans Kæmpeskik? 
kelse, klædt i den 4 Alen høje, jerntunge, gyldne Rust? 
ning, var saa mægtig, at Fjenderne flygtede rædselslagne, 
når han viste sig, selv om han selv var både modløs og 
rådløs.

Og en Tid lang var det Rustningen, smedet af Mænds 
og Kvinders Kærlighed og hærdet i Fjenders lammende 
Rædsel, der bar Kong Saul, — og ikke omvendt.

Men den Dag kom, da Fjenderne havde samlet sig til 
Kamp på Gilboa’s Bjerge. Og Sauls Mænd var forfærdede, 
og mange gik om Nætterne over til Fjenden; og Saul 
selv ængstedes, og da Jahve ikke svarede ham, hverken 
ved Drømme eller ved de hellige Lodder, vandrede han 
en Nat til Spåkvinden i Endor, — og der hørte han sin 
Dom.

Men da han næste Morgen stod, udmattet og mødig, 
iført sin straalende Rustning, og Fjendernes Angreb be? 
gyndte, og Striden blev svar, og Filisternes Bueskytter og 
Spydkastere nærmede sig det Sted, hvor Kongen stod, da 
blev den gyldne Rustning ham som et Fængsel, hvori han 
var lukket inde, så at han ikke kunde røre sig, — en tung 
Jernkappe, der vilde skrue sig stadig tættere sammen om 
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ham, til Vejret forgik ham, — en Krans af glødende Jern? 
lænker, hvori han var smedet, så de fremstormende Fjen? 
der blot behøvede at rage ham over Ende og tænde et 
Bål og rulle ham ind deri, for at hans egen Rustnings 
Jern skulde svide og brænde hans Kød til Døde.

Da greb Rædselens Svimmel ham; han måtte gøre 
sig fri for Rustningen; han måtte kunne flygte. Han 
famlede vildt om Bæltets Spænder; han fik dem op, fik 
løsnet Bæltet og kastet det fra sig.

Men i det samme var Filisternes Bueskytter over ham. 
Levende turde han ikke falde i deres Hænder, indesluttet 
som han var i den glødende Rustning. Der, hvor Bæltet 
var løsnet og Klæderne blottet, rettede han sin Sværdspids 
mod sin Bug og styrtede sig i Sværdet.

Men medens han lå og væltede sig i sit Blod, gled 
Billede på Billede forbi hans Sjæls Øje, uendeligt hastigt 
og uendeligt klare. Da standsede Strømmen af Syner ved 
eet Erindringsbillede, der hagede sig fast.

Han så sig selv siddende rugende i Teltet, og foran 
ham stod David, ung, rødmusset og klarøjet, Hyrdedren? 
gen, der var kommet ind for at melde sig til Tvekampen 
imod Goliath. Kong Saul hørte sig selv på det bestemteste 
fraråde David det dumdristige Vovestykke, og da det intet 
nyttede, tilbød han at låne ham sin egen Rustning. Og 
David trak i den guldstrålende Jernkappe; men da han 
prøvede den, kunde han ikke gå i den. Da havde David 
gjort sig fri og var ganske simpelt løbet fra ham, langt 
bort ud over Sletten, Goliath imøde. Og Saul hørte FilL 
sterens Hånsord og Forbandelser.

Saa kom den klare, glade Drengestemme: »Du kommer 
til mig med Sværd og med Lanse og med Kastespyd; men 
jeg kommer til dig i Herrens, Hærskarernes Guds Navn, 
hvem du har forhånet.«

Lidt efter lød Smeldet af Slyngestenen, der ramte.
»Du kommer til mig med Sværd og Landse og med 

Kastespyd; men jeg kommer til dig i Herrens, Hærska? 
rernes Guds Navn.«

Det var de sidste Ord, der klang i den døende Konges 
Øren.
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Men Sauls mægtige Pragtrustning, dannet og udsmyk* 
ket gennem 4 Årtier, tog Filisterne, og de opbevarede 
den i et af deres Afgudstempler. Og endnu den Dag i 
Dag er Sauls gyldne og tunge Rustning alle Filisteres 
Stolthed. Husk endelig det, du Børneopdrager!

De sidste Ord var henvendt til Kommunelæreren.
N. M.

Hjemmenes Kongevej.
Hjem og Skole er Barneaarenes faste Poler, Krystalli* 

sationskernerne for Barndommens Erindringer eller Minder. 
Og som ethvert godt Hjems selvskrevne og naturligste Op* 
gave er Barnet, er den samfundssindede og folkesindede 
Skoles Opgave nøjagtig den samme. — Men Hjem og 
Skole løser ikke denne Opgave og forstaar ikke deres 
rette Kald, hvis de ikke baade hver for sig og i Samarbej* 
dets Fællestakt bliver Børnenes Fristed i Ordets ansvars* 
prægede og pligtbetonede Betydning.

Derfor maa Stier og Veje mellem Hjem og Skole være 
godt-tiltraadte Færdselsveje. Folkets Hovedvej Nr. 1 med 
ubetinget Forkørsel i begge Retninger.

Der har været Tider i Skolens Historie, mange vil huske 
dem endnu, da Skolens Port var en advarende Trekant 
paa Spidsen. Pligten til for Forældrene under alle Forhold 
at holde tilbage og helst at vige uden om. Børnene fulgtes 
til Skolens Dør, overlodes til den Skæbne, Lovgivningen 
havde beredt dem, og vænnede sig til at opfatte Skolen 
som en Verden, hvis Liv og Foreteelser var en Tilværelse 
indenfor Murene, der helst ikke kom Hjemmene eller andre 
uvedkommende ved. Forældrenes Vej til Skolen blev of* 
test kun Vredens Vej, der betraadtes, naar Klager i Spro* 
gets grovere Ord søgte deres Offer.

Skolens ensidige Kundskabsmeddelelse er sikkert alle 
Vegne en forlængst forladt Hovedhjørnesten; næppe noget* 
steds slaar en Skole sig til Taals med kun at efterleve 
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Bogstaven paa sin Timeplan. Ja, selv under en tilstræbt 
Form vilde den rene Kundskabsmeddelelse være et yderst 
vanskeligt Apparat at arbejde med; thi Livet er i sig selv 
for kompliceret til, at man Aar ud og Aar ind skulde 
kunne faa Held til kun at undervise, at være Referenten, 
der under den mere eller mindre mekaniserede Form kun 
meddelte faglig Viden efter Pensaplanens Forskrifter. Saa 
ensidig har sikkert selv den sorteste »Sorte Skole« ikke 
kunnet virke.

Slagord kan fænge, opmuntre og anspore, men kan i 
deres løsrevne Form være farlige. »Kundskab er Magt« 
er et talende Eksempel derpaa. Kundskabsmeddelelse for 
Magtens Skyld alene er ikke blot uheldig for den enkelte, 
men oven i Købet farlig for Samfundet. Og den højt 
lovpriste Oplysning har i en giftbefængt Verden ofte tys 
deligt nok vist os, at Kundskaber er et tveægget Sværd, 
at »Lys uden Varme er Helvedes Kval«.

Skolens Grundpiller er ikke een, men to: Opdragelse 
og Undervisning. Dette er ikke noget nyt. Pædagogikken 
har sagt det samme til Trivialitet. Men det nye er dette, 
at mens Rækkefølgen tidligere var Undervisning og Op* 
dragelse, nævner den nye Skolelov de 2 Hjørnestene i 
førstnævnte Orden. — Se, det gør en Forskel, endda en 
stor. Og dermed er Tanken om en levende Forbindelse 
mellem Hjem og Skole som en meget ønsket Forudsæt* 
ning for vort Arbejde blevet direkte aktuel. Og det er 
om denne, jeg af Elevskriftets Redaktør, min tidligere nære 
Medarbejder paa Mulernes Legatskole, er blevet bedt om 
at skrive et Par Ord.

Efter Evne skal jeg da meget gerne prøve paa at efter* 
komme hans Henvendelse; thi jeg har altid i mit Skolear* 
bejde fundet det som den naturligste Ting af Verden, at 
de Forældre, der sender os deres Børn, ogsaa maa være 
interesserede i saa direkte som muligt at følge Børnenes 
Fremgang og Udvikling under Skolens Varetægt. Og jeg 
har aldrig fortrudt »Den aabne Skoledør’s« Pædagogik, 
tværtimod; mere og mere staar det mig klart, at uden Sam* 
arbejde mellem Forældre og Lærere er Børneopdragelsen 
uhyre vanskelig; ja undertiden forgæves.

25



Mulernes Legatskole er en udpræget »Forældreskole«, 
hvor Forældrene var fortrolige med Vejen til Overlærerens 
Kontor, og det ikke, fordi der var noget i Vejen, det var 
Undtagelsen, men ganske simpelt, fordi de enkelte Foræl» 
dre søgte Raad og Vejledning vedrørende deres Dreng. — 
Dette var sikkert Frugten af en »Forældreopdragelse«, gen» 
nem mange Aar, ja, rimeligvis gennem Slægtled, idet Sko» 
lens Lærerstab hvert Efteraar gjorde sig den ikke ringe 
Ulejlighed at gennemgaa Elevflokken meget indgaaende og 
at sende skriftlig Meddelelse til Hjemmene, hvor dette 
skønnedes rigtigst. Paa denne Baggrund kom der Samtaler 
i Stand, der skabte Forstaaelse, hvor det skortede paa denne, 
rettede mulige Misforstaaelser og, det tør jeg roligt sige, 
bidrog til at løfte Skolen og Skolens Omdømme op i det 
Plan, der betinger alt aandeligt Arbejdes sande Vækst og Triv» 
sel. — At Lærerne og navnlig Overlæreren saa desuden 
paa denne Maade fik Skolens Forældrekreds lært at kende, 
var ikke det mindst værdifulde i Sagen.

Denne Form for Forældrekontakt tog jeg med mig til 
Sønderborg, hvor jeg i afvigte Efteraar søgte den prakti» 
seret og mødte megen Paaskønnelse derfor fra Forældrenes 
Side, selv om der var flere ubehagelige Sandheder at aflevere.

Administrativt er denne Form for Forældreforbindelse 
et meget stort Apparat; men vær forvisset om, at det er 
Møjen værd.

Ved Duborgskolen i Flensborg kom vi paa et meget 
tidligt Tidspunkt i Gang med de snart mange Steder kendte 
Klasseforældreaftener. Forholdene her var af en saadan 
Karakter, at ydre Kaar ret ofte drev Forældrene sammen 
om detes Skole. Det faldt os derfor ganske naturligt ikke 
blot at samle nogle enkelte Klassers Forældrekredse, men 
i Vinterens Løb at indbyde samtlige Forældre til Klasse» 
forældreaftener.

Indbydelserne blev overordentlig stærkt efterkommet, 
og Klasseforældreaftenerne gled hurtigt ind i SkolensArbej» 
de som et fast Led, der, hvis det skulde forsvinde, sikkert 
vilde blive savnet lige stærkt af Lærere og Forældre; ja, 
jeg tør roligt sige af Børnene med.
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Men maaske er det praktisk ganske kort at skitsere eri 
saadan Klasseforældreaftens Forløb.

Baade paa Duborgskolen og paa Mulerne, hvor Tan» 
ken blev taget op, talte vi først om Sagen paa et Lærer» 
raadsmøde, hvor der samtidig blev lagt en Plan for Vin» 
terens Møder.

I god Tid fik den paagældende Klasses Elever en be» 
skeden Tryksag med hjem om Mødet. Et Eksempel med 
Udeladelse af alle Navne anføres:

Klasseforældreaften.
Forældrene til Eleverne i Kis. Illa og Illb indbydes 

venligst til en Forældreaften paa Skolen.
Fredag den 19. November 1937 Kl. 20

med følgende Program:
Kis. Illa Kl. 20 - 20,30 Regning ved N. N.

» 20,30 - 21 Historie - N. N.
Kis. Illb » 20 - 20,30 Dansk - N. N.

» 20,30 - 21 Geografi - N. N.
Efter Undervisningen hjemsendes Eleverne, og For» 

ældrene indbydes til fælles Kaffebord (Kr. 0,50) og til 
Drøftelse af et nærliggende Skoleemne, hvor N. N. ind» 
leder- (Underskrift)

Undertegnede har modtaget Indbydelsen til Klassefor» 
ældremødet Fredag den 19. November og ønsker at del» 
tage med . . . Personer.

(Underskrift)

Kaffen skal absolut med. Den er Forældrekredsens 
Centralfag, og jeg tror ikke, at en saadan intimere For» 
ældreaften kan være dens næsten fortryllende Virkning 
foruden. — Den, Sangen og Lærerens Indledning slaar 
Tonen an. Stof til Samtale, Drøftelse eller Diskussion vil 
der i de kommende Aar ikke blive Mangel paa, og der vil 
sikkert paa alle Klassetrin være nærliggende Skoleemner 
nok for Klasselærerens Indledning.

Bedre Lejlighed til at faa Forældrene til at forstaa, at 
det er Tjeneste først og Stilling sidst, Skolens rette Folk 
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Søger, gives ikke. Mange Forældre har endnu visse Tik 
bøjeligheder til at se paa deres Børns Lærere som paa 
Jernbaneguldalderens Trafikassistenter. Intet skader vort 
Arbejde mere og lukker Skolens Dør tættere om dens 
døde Stof end denne Indstilling.

Kald paa Forældrene! De vil ikke fortryde det! Og 
har man først een Gang prøvet en Klasseforældreaften, 
gad jeg se den, der ikke ønsker at fortsætte.

Dagen efter Klasseforældreaftenen skal man lade Bør« 
nene sove til Kl. 9. Noget for noget!

Og saa endnu en Ting. Klasseforældreaftenen erUn* 
dervisning, saa nær som muligt lig Hverdagens. Falder 
man for Fristelsen at gøre den til Eksamen eller blot at 
lægge den an paa at skulle tage sig ud, er det bedste ved den 
solgt. Dens Styrke er netop den, at den giver Forældrene 
Lejlighed til at se deres haabefulde Poder nøjagtig, som 
de er.

Ved Mulerne mødte disse Aftener stor Interesse hos 
Skolekommissionen, og dermed var Vejen hurtigt banet 
til Aarsprøvens Forenkling, idet Skolekommissionen meget 
vel indsaa, at en saadan Aften gav et langt mere tilforla* 
deligt Indtryk af Skolens Arbejde end et højtideligt og 
stift Eksamensapparat.

De helt smaa Elever kan man naturligvis ikke tromme 
sammen til Aftenskole.

Ved Sønderborg Skolevæsen har vi imidlertid tænkt 
at ordne dette paa den Maade, at Forældrene indbydes til 
at overvære Undervisningen en Uge i Slutningen af Februar 
eller først i Marts, og anden »Eksamen« bliver der saa ikke 
tale om paa de tre yngste Klassetrin.

Jeg vender tilbage til Kaffen. — Der skal jo Kopper 
og andet Service til, som Skolerne vel i Almindelighed 
ikke raader over. Ved Mulerne skete der netop i denne 
Forbindelse det interessante, at Forældrene paa eget Initi* 
ativ fik oprettet en Forældreforening, der ved Hjælp af et 
beskedent Kontingent stillede sig den Opgave at hjælpe 
Skolen med at gennemføre Klasseforældreaftenerne i den 
Form, som alle ønskede dem. Saa omsattes Skolens Ind* 
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bydelse til Forældrene til en Forældresammenslutning, hvis 
Vedtægter enhver Skolemand kun havde al god Grund 
til at glæde sig over.

Morsomt nok har nøjagtig det samme gentaget sig her 
i Sønderborg, kun at der ikke er dannet en Forældrefor* 
ening om hver Skole, men en Forening, der sammenslutter 
alle Forældre, der har Børn i Kommunens Skoler.

Den gode Skole kan defineres paa saa mange Maader, 
den er jo et mangestrenget Instrument. Men den er ikke 
mindst der, hvor praktiske Forældre gaar ind i et positivt 
Hjælpearbejde til Løsning af bestemte, opnaaelige Formaai, 
hvortil Forældreaftenernes Gennemførelse maa regnes blandt 
de første; thi al øget Mulighed for god Samføling mel* 
lem Forældre og Lærere er en videre Udbygning af 
»Hjemmenes Kongevej«.

Sønderborg, i Januar 1938.
Bernhard Hansen.

Sønder]ydsk Skole.

Der piøjes dybt nu i Slesvigs Jord.
Vi hegner Gaarde, der ildrødt luer. 

Med Blæsten ude fra Flav og Fjord 
skal strømme Renhed til lyse Stuer, 

hvor Barnet synger 
sin Morgensang 
med Sind, der gynger 
mod Dag saa lang.

Os huer Dagen i Danmarks Land 
nu efter Mulmet i lange Nætter, 
da mørkerædde i Storm og Brand 
vi saa fra fjerne og øde Sletter 

her over Strande 
med Skov og Fjord 
en Strime stande 
af Gry i Nord.
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Og Gryet voksed’ og blev til Dag, 
en Julidag med de grønne Skove: 
i Folkets Aasyn skrev Gud et Drag 
af sine evige Retfærdslove.

Mens Dagen henter 
alt Lys til Jord, 
de vise prenter 
os Lovens Ord.

Som Dagen længes, bli’r Lovens Aand 
til ét med Lyset i Barnets Stuer, 
hvor Slægtled knytter til Slægtled Baand 
i rene Hjerter, der ildrødt luer.

Bag Skolens Mure 
ved Slesvigs Fjord 
Guds Lov skal fure 
den danske Jord.

Johannes Reiff.

Lidt om Spanierbørnene.

Ude paa Drengekolonien »Opad« ved Hasmark har 30 
Spanierbørn opholdt sig siden den 20. Oktober 1937, 

en lille Flok af de mange Tusinde, som paa Grund afKrb 
gen i Spanien lever uden for deres Fædreland paa en mere 
eller mindre menneskeværdig Maade.

Det er smukke Børn, med det bekendte sydlandske 
Temperament. Friske og fornøjelige er de. Det er Drenge, 
der lever i Nuet. Vi hører ofte Spørgsmaalet: »Længes 
Børnene ikke hjem efter deres Forældre?« Dertil maa vi 
svare: »Nej!« De befinder sig storartet paa Kolonien, hvor 
det efterhaanden er gaaet op for dem, de har et Hjem. 
De hører ret ofte fra deres Forældre, hvis de da har nogle; 
men Meddelelserne fra Spanien er ganske neutrale, da al 
Post gaar gennem den spanske Militærcensur i Santander, 
d. v. s. Francos Folk,
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Med Undtagelse af en eller to er alle Børnene fra Nord« 
Spanien, fra det af Franco erobrede Land. De fleste er fra 
Santander, nogle Stykker fra Bilbao og Gijon og een fra 
Malaga ved Gibraltar. Hvordan den sidste er kommet 
med i Flokken vides ikke med Sikkerhed; men Sandsyn« 
ligheden taler for, at han er flygtet op over Valencia og 
er stødt til den nordspanske Børneflok, der blev sendt til 
Paris, hvorfra en Del fordeltes ud over Europa.

Drengene er i Aldrene fra 6—15 Aar. Af de 30 Børn 
er kun fire Analfabeter. Drengene læser, skriver og reg« 
ner lige saa godt som Gennemsnittet af danske Børn. De 
er tidligere udviklede; en Spanierdreng paa 14 Aar svarer 
til en ung Mand paa 17 — 18 Aar herhjemme.

Fra Morgen til Aften holdes Drengene beskæftigede. 
De vil gerne bestille noget, og der er nok at tage fat paa. 
Dagplanen ser saaledes ud :

Kl. 7 Vækning.
« 8 Morgenmad.
« 9 Gymnastik.
« 10=12 Skolegang el. Sløjd.
« 12 Middag
« 1330«15 Skolegang el. Sløjd.
« 15 Chocolade.
« 1530=17 Skolegang el. Sløjd.
« 18 Aftensmad
« 19 Badning og i Seng.
« 20 Lyset slukkes.

De er delt i to Hold: 1’ Hold over 10 Aar, 2’ Hold 
10 Aar og derunder. Tegning og Sløjd er deres Yndlings« 
fag, men Leg er naturligvis Nummer eet. Der er da ogsaa 
afsat god Tid til det sidste, da Legen ligeledes har sin 
udviklende Betydning.

Den daglige Ledelse sorterer under den spanskfødte 
Leder, Luis Fliguette Cubel, som de sidste 13 Aar har 
opholdt sig i Danmark. Han forstaar at tage Børnene paa 
den for dem rigtige Maade. Spanske Børn ræsonnerer 
mere over Tingene end danske Børn i Almindelighed, og 

31



de maa gennemgaaende behandles paa en mere voksen 
Maade.

Det spanske Sprog er ikke vanskeligt at tilegne sig. 
Kan man lidt Fransk, varer det ikke længe, inden man 
forstaar en hel Del. I Begyndelsen arbejder man ved 
Tolk, men efterhaanden klarer man sig alene, selv om det 
er i primitive Vendinger.

Den første Vintersne blev hilst med stormende Jubel. 
Det var noget ganske nyt for de fleste af dem. Da de 
vaagnede om Morgenen og saa, at det var helt hvidt uden» 
for, for de alle ud og følte paa Snefnuggene. Det varede 
ikke længe, inden den første Snebold susede gennem Luf» 
ten. I Sløjdtimen havde hver Dreng tømret en Slæde sam» 
men, og nu opdagede Drengene, hvilket herligt Stykke 
Legetøj de her havde.

I Skoletiden undervises Børnene i Spansk, Skrivning, 
Regning, Geografi, Tegning og Sang. De skriver og teg» 
ner nydeligt. I Læsetimerne læser de f. Eks. H. C. Ander» 
sens Eventyr paa Spansk, Robinson Crusoe, m. m. De faar 
ikke direkte Undervisning i Dansk, men efterhaanden hæn» 
ger en Del Gloser ved. Ord som »Mange Tak«, »God» 
dag«, »Farvel«, »Tak for Mad«, »Ja« og »Nej« o.s. v. ud» 
taler de perfect. De største af Drengene spørger os tit: 
»Hvad hedder det paa Dansk?«

De spanske Børn er meget musikalske, og de synger 
pragtfuldt. De hjemlandske Sange bruser frem med Begej» 
stringens Glød, og da mærker man Sammenholdet og Kam» 
meratskabet. De har lært et Par danske Melodier med 
dansk Tekst: »I alle de Riger og Lande«, »Højt fra Træets 
grønne Top« og »Dejlig er den Himmel blaa.«

»Hvorlænge skal Børnene være her?« — et Spørgsmaal, 
der meget ofte fremsættes. Det er der imidlertid ingen, der 
med Sikkerhed kan udtale sig om. Børnenes Hjemsendelse 
falder sandsynligvis sammen med Krigens Ophør i Spanien, 
men sorterer iøvrigt under Udenrigsministeriet.

De spanske Børns Ophold i Danmark har været under 
megen Diskussion, og er det stadig. Der lyder mange 
Røster baade for og imod. »Men,« skriver »Berlingske 
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Tidende«, »det er smukt at hjælpe Folk, der trænger til 
Hjælp, og selv om der vel ogsaa er adskillige herhjemme, 
der har Trangen og savner Hjælpen, vil dog ingen mene, 
at Danmark bliver fattigere ved at give en Skærv til de 
internationale Hjælpeaktioner, Tiden og Tilstandene har 
skabt«.

Havry Christensen.

Fod bold støvlerne.

Drenge smaa kan have store Drømme; 
lille Niels — han bar i Løndom sin.

Een Gang til han maatte »Grisen« tømme. 
»Fire, fem og fyrre — den er fin!

Een, halvtreds jeg mangler altsaa hare!« 
Og han hopped’ rundt med kaade Spring, 
saa at Standerlampen kom i Fare, 
og den rysted’ for hans sprælske Sving.

Niels’s Drøm var et Par Fodboldstøvler — 
det var dem, han spared’ sammen til.
— — »Drenge dog! I sidder der og vrøvler, 
der er bare Niels, som noget vil!«

Det var Lærer Thomsens Ord i Klassen, 
og de brændte stadig i hans Sind, 
og de fulgte ham paa Fodboldpladsen, 
og de tændte Smilet paa hans Kind.

Hver en Øre kom i Sparegrisen, 
selv den mindste Skilling blev gemt hen; 
tit han tog et Naptag med Avisen, 
og for Købmanden han stak i Rend.

Og saa havde han til sidst Beløbet, 
og nu kunde han paa Indkøb gaa.
Ikke for en Sjæl han havde røbet, 
hvad der gemt i »Grisen«s Mave laa.

Men saa skete det! Han hørte noget, 
da om Aft’nen han i Sengen laa — 
»Jamen, alt er saa fortvivlet broget;
dertil kan skam ikke Raad jeg faa!
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Ja, jeg véd jo godt, hvor haardt du trænger, 
du kan ikke taale Regn og Sjap;
dine Sko kan ikke holde længer’ — 
men i denne Maaned tror jeg knap.......«

Da begyndte det for Niels at svirre.
Om Galoscher havde Moder bedt.
Og hans Hjerte gav sig til at dirre.
To Minutter gik. Saa var det sket,

saa var hans Beslutning ogsaa taget: 
Mor et Par Galoscher skulde faa!
Og sin egen Drøm han havde vraget — 
Mor med varme Fødder skulde gaa.

Aldrig havde man set Niels spille 
Fodbold, som han gjorde næste Dag; 
der var ingenting mod ham at stille. 
»Bravo, bravo!« lød det, Slag i Slag.

»Sjette«, de blev tærsket efter Noder; 
»Femterne« var ganske ovenpaa.
»Sjetterne«, de rysted’ deres Ho’der: 
nej, det kunde de dog ej forstaa!

Niels var tavs. Han lod de andre snakke; 
sejersstolt mod »Sjette«s Maal han for.
Ingen vidste noget om den Pakke, 
som han havde lagt paa Moders Bord!

Holger Nielsen.

1912-1937

Saa mange »Rister« af Aargang 1912, som vilde og kunde, mødtes 
i Odense 15. Juni 1937 for efter 25 Aars Forløb at tilbringe en 

Dag sammen igen og opfriske fælles Minder fra de glade Dage paa 
O. S. En lokal Komité havde tilrettelagt Dagen, og ifølge Pro
grammet mødtes vi — tiere med Ægtefæller — ved Middagstid paa 
Seminariet. Paa Vejen derud gik det vel de fleste som mig: Kan 
du nu kende dine gamle Kammerater? Og kan de kende dig? 25 
Aar gaar jo ikke sporløst hen over et Menneske, selv om Snorene 
for det er faldet paa de liflige Steder. Men det gik og gik godt.
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Paa Seminariet blev vi overordentlig elskværdigt modtaget af 
Hr. Forstander Hansen og Frue, der bød os velkommen med et 
Glas Vin. De førte os rundt paa de kendte Steder og præsenterede 
os for alle de udmærkede Forbedringer, som er foretaget derude. 
Derpaa gik Turen til den nye Restaurant i Hunderup Skov, hvor

25-Aars Jubilarer 1937,

Kaffebordene ventede os, og her havde vi den Glæde at se som 
vore Gæster Forstanderparret og de to af vore Lærere, der endnu 
virker paa O. S.: den evigunge Fru Andersen og Hr. Dr. Møller. 
Desværre maalte vi savne Hr. Forstander Møller, som var syg. 
Det var ogsaa en meget stor Skuffelse for os alle, at vor kære 
Pastor Blessing, der bestemt havde lovet at komme til Stede, i 
sidste Øjeblik blev forhindret af en Embedsforretning. Efter et 
Par Timers yderst fornøjeligt Samvær, hvor liere holdt Tale, bl. a. 
Dr. Møller, samledes vi gamle Kammerater paa Fyens Forsam
lingshus til Middag og nogle hyggelige Timer, indtil Selvejerbilerne 
og Banerne førte hver især af Sted til Hjem og Virke — et godt 
Minde og en glad Dag rigere, derom var vi alle enige.

Under Middagen indløb Telegrammer fra et Par forhindrede 
»Rister«:

»Lærerjubilæet, Fyns Forsamlingshus. De bedste Hilsener, 
medens I fester, til Kammerater og Jubilæumsgæster.

Margrethe Jørgensen,«
»Til Jubilarerne — Odensefarerne — Kundskabsbevarerne — 

Spørgsmaalsbesvarerne — Altingforklarerne — kort: Semina
rerne fra 1912: Skaal!

Bo og Krølle.«
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Som et Supplement til dette korte Referat har vi ud« 
sendt en lille Enquete, idet vi har spurgt: 1) Hvilke Fø« 
leiser vakte Gensynet med O. S. og Kammeraterne hos 
Dem? 2) Hvad har de 25 Aar bragt Dem?

Her aftrykkes de indkomne Besvarelser.
Med venlig Hilsen til alle gamle Lærere og Kammerateri

A. Johansen,
f. Lystrup.

1. Da vi stod ved Seminariet, og jeg saa de mange andre Ju
bilarer, var min første Tanke: »Du kender ikke een af hele Flok
ken!« Men i næste Øjeblik var det, som jeg blev seende, og jeg 
kunde have tudet, saa glad var jeg ved at se ge gamle Ansigter 
igen. Det var, som om de 25 Aar var blevet skyllet af os alle, 
og alt var saa harmonisk og festligt. Vi maa ses igen om 5 Aar!

2. 4 Sønner, 1 Datter, næsten 4 Børnebørn og en Smule mere 
Skepsis end i 1912. Hjertelig Hilsen!

» F r y d e n 1 u n d «.
1. Min første Følelse ved Synet af O. S, og Kammeraterne paa 

Jubilæumsdagen den 15. Juni 1937 var en vis Skuffelse. Baade 
Ting og Personer forandrer sig jo synligt i Løbet af 25 Aar, og 
ens eget Syn paa Omverdenen forandres ikke mindre.

Men efter den hjertelige Velkomst paa Seminariet, efter Bund
gangen i de kendte Lokaler, hvor hver fandt sin gamle Plads, og 
hvor den gamle Tone og de muntre Minder kom frem, og navnlig 
efter Dagens og Aftenens Samvær, forstod jeg, at vi var de gode 
Kammerater trods de 25 Aar og de deraf følgende Forandringer. 
Skuffelsen over Gensynet var derfor forbigaaende og svag, men 
Glæden blev varig og stærk.

2. Paa det andet Spørgsmaal er jeg saa lykkelig at kunne 
svare: Næsten alt, hvad jeg dunkelt ønskede mig for 25 Aar siden.

Men venlig Hilsen!
N. C. Larsen, 

Fjordsgades Borgerskole.

1. Taknemlighed mod Lærere og Kammerater for de ufor
glemmelige Aar, der trods et og andet altid vil staa som mine 
rigeste Ungdomsaar.

2. Glæde over min Skolegerning og et lykkeligt Hjem.
Vridsted Skole pr. Skive.

S. B a s m u s s e n .

1. Ved at lade Tankerne gaa tilbage til Seminarietiden, mindes 
jeg kun lidt Tilegnelsen af Kundskabsstof, — meget mere Kamme
ratlivet i Kahytten og ved Sammenkomsterne, der var af megen 
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stor Værdi for en tneget uselvstændig Ungdom. Ved Turen gennem 
Klasseværelser og andre Lokaliteter randt mig i Hu vore mange 
gode Lærere med vor udmærkede Forstander i Spidsen.

2. Jeg har i Tiden forStaaet, at skal vi faa noget ud af vor 
Gerning, er der kun een Ting, det i Virkeligheden gælder, nemlig 
Arbejde. Jeg har haft Erfaring derfor, og hvis unge Lærere skal 
have et godt Ord med paa den undertiden noget trange Vej, er 
det Ordet Arbejde, baade i Timerne og til Timerne. Det giver 
Fornyelse i ens Gerning, og det skal der til.

Tak for den uforglemmelige Dag i Sommer, og lad os saa mø
des igen om 5 Aar! Med Hilsen!

Ulbølle, Januar 1938.
Chr. Winther.

1. Næ, Goddag! Hende der kender jeg da ikke — er det vir
kelig — jo, det er! Hvor er Trappen stejl ned til Kahytten! Der 
sad du — her sad jeg — kan du huske, kan du huske — Dejligt 
at opleve det hele igen! Men hvor er der meget nyt og forandret! 
Hvorfor er I her ikke ogsaa allesammen?

2. Glæder — Sorger — Masser af Børn (andres — de kan ogsaa 
bruges) — graa Haar (ikke mange) — Gigt (tilstrækkeligt)!

K. Hornbeck, 
Odense.

1. 25 Aar — og saa var vi endnu de samme baade i det ydre 
og indre (selv Livmaalene). Dagen blev en Fortsættelse og en Gen
oplevelse af det gode Kammeratskab fra den Gang. O. S. var 
meget mere forandret. Gæstfriheden den samme.

2. En uforlignelig Kone. En anset Skole. Mange Erfaringer 
og Interesser. Megen Arbejdsglæde. En Del graa Haar. Kom og 
se. Med Tak for Dagen og kammeratlig Hilsen.

Humble Realskole, 9. Januar 1938.
M. J . Kærtoft.

1. Først Vemod over at savne vore Forstandere fra »den Gang«. 
Det var dog de to: Hr. E. Møller og Hr. Busk, der »filede« os til, 
saa vi kunde blive brugbare Lærere.

Dernæst Glæde over at mødes med saa mange »gamle« Kam
merater, som efter 5 Minutters Samvær syntes lige saa unge og 
muntre, som de var, da vi for 25 Aar siden drog hver til sit efter 
de tre Aars gode Samvær paa O. S.

2. De mellemliggende 25 Aar har bragt mig det Arbejde — en 
Lærerindes — som jeg lige siden min tidligste Barndom har øn
sket mig; og de har lært mig, at selv om »Sorrig og Glæde de 
vandre til Hobe« ogsaa i dette Arbejde, vilde jeg nødig bytte det 
med noget andet.

Kolding, Januar 1938. Thyra Baumgartz.
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i. Tænk, at Gaardspladsen ikke var større; jeg syntes, vi fore- 
tog lange Vandringer der i Frikvartererne. Det var morsomt at 
gense de gamle Kammerater. Da vi havde kigget lidt paa hinanden, 
varede det ikke længe, før vi fandt den samme Tone som i 3, 
Klasse for 25 Aar siden.

Det var storartet at se Frants Larsen næsten nforandret; men 
Nøddeblokkene var bleven dyrere.

2. Et lykkeligt Ægteskab.
Venlig Hilsen og glædeligt Nytaar.

Ruth R a m b ø 11, f, Pinborg, 
Grønningen 11, København.

1. »Ak, hvor forandret!« Det var min første Tanke — Semi
nariets Gaardsplads, Kammeraterne m. m.. Men Tanken varede 
kun et Øjeblik. Efter faa Minutters Forløb havde vi hinanden, og 
Tonen fra for 25 Aar siden kom saa ganske af sig selv.

2. Tak og Glæde over at have faaet en Gerning, der, iblandet 
en Del Skuffelse, dog mest har bragt mig Arbejdsglæde.

Marentine T a r p, 
Odense.

1. Forundring over, at Kammeraterne ikke var sværere at 
kende. Glæde over at mødes igen. Taknemmelighed over For
standerparrets Gæstfrihed mod alle os fremmede Mennesker.

2. Mange Glæder — dybe Sorger — et Livsindhold at fort
sætte paa.

A 1 e 11 e .Johansen, f. Lystrup, 
Odense.

Elevforeningens Sammenkomst
i Paasken 1938.

Saa kalder vi atter til Sammenkomst! Tre Aar er gaaet, 
siden vi sidst færdedes med gamle Kammerater inden 

for Odense Seminariums Mure. Meget Vand er løbet i 
Stranden siden den Tid, og meget er sket i disse begi* 
venhedsrige Aar. Glæde og Sorg har de bragt os> som 
det nu er Mennesket beskikket. En fik fortrinsvis Glædens 
røde Roser, og hos en anden bankede den dybe Sorg paa. 
Men dog ejer vi, selv i en Verden, der er fuld af Angst 
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og Gru, Mod til et festligt Møde. Endnu nyder vort lille 
Land Fredens Velsignelse, og vi kan med Glæde se frem 
til et kammeratligt og fornøjeligt Samvær. Derfor, kære 
Kammerater og Venner, ældre som yngre: Følg vor Ind* 
bydelse og mød frem til Sammenkomsten 2. og 3. Paaske* 
dag! Lad os varme os ved Mindernes Ild! Vi glæder os 
til at gense vore Lærere og Lærerinder, til et Gensyn med 
rigtig mange gamle Kammerater og til at færdes paa de 
kære gamle Steder.

Poul Nissen.

Program
for

Sammenkomsten 2. og 3. Paaskedag 1938.

Mandag den 18. April (2. Paaskedag).
KL 14 paa Seminariet: Seminarieforstander Alfred Hansen 

byder Velkommen og indleder Festen med et Foredrag.
Kl. 18 paa »Grand Hotel«: Fællesspisning å 5 Kr. med 

paafølgende Kaffe (Kaffen betales af Foreningen).
Underholdning: Musik, arrangeret af Seminarielærer Poul 

Petersen:
1) Vitalis: Chaconne (Violinist Chr. Petersen).
2) Sangafdeling ved Lærerinde Frk. Inger Frederiksen.
3) Haydn: Trio (Chr. Petersen, Lærer Damgaard Pe* 

dersen, Organist Rosendal).
Oplæsning af Skuespiller Christen Møller.
Dans til KL 1.

Tirsdag den 19. April (3. Paaskedag).
KL 915 paa Seminariet: Morgensang.
KL 930: Generalforsamling i Festsalen. (Se omstaaende 

Dagsorden.)
Kl. ca. 1030: Foredrag af Næstformanden, Lærerinde Frk. 

Magdalene Jørgensen, om: Hygiejnekommissionens 
Arbejde.
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Derefter vil der blive Lejlighed til at bese en Udstil* 
ling af Specialarbejder, Tegninger etc., udførte af Semi* 
nariets Elever. Man vil herigennem faa et Indtryk af, 
hvorledes der paa disse Felter arbejdes efter de nye Be* 
stemmelser for Seminarieundervisning.
Kl. 14: Fælles Kaffebord i Festsalen. Forstander Alfred 

Hansen og Frue inviterer.
Afslutning.

Indmeldelse til Sammenkomsten (incl. Fællesspisningen) 
bedes sendt til Fru Inger Hauge Sejr, Hannerupgaardsvej 
42, Odense, inden 11. April.

Sange til Festbordet bedes sendt til samme Adresse 
inden 11. April.

Formanden ønsker til Programmet at knytte følgende 
Bemærkninger:

Dr. Niels Møller, der i en Aarrække har været vor 
faste og meget paaskønnede Foredragsholder, har bedt os 
have ham undskyldt for denne Gang. Vi beklager det 
meget, selv om Dr. Møller erklærer sig meget villig til at 
tale igen ad Aare. Som man vil se, har jeg formaaet 
Næstformanden til at træde til som Foredragsholder.

Endvidere bedes man lægge Mærke til, at vi har anset 
det for rigtigt, at der bliver et længere Pusterum mellem 
Generalforsamlingens Foredrag og Afslutningskaffebordet. 
Vi kan tænke os, at mange vil være glade ved eventuelt 
at kunne have et noget længere Samvær end hidtil med 
gamle Kammerater, f. Eks. af samme Aargang, saa de i en 
snævrere Kreds rigtig kan faa Lejlighed til at drøfte fælles 
Minder. Dette betyder ikke, at vi har overhørt den Flen* 
stilling, der blev fremsat ved sidste Sammenkomst af Hr. 
David Andersen, gaaende ud paa at søge en Fornyelse af 
Programmet, f. Eks. ved at give en Prøve paa, hvordan 
Seminarister af 1938 undervises. Sagen har været drøftet 
med Hr. Alfred Hansen og enkelte af Seminariets Lærere. 
Hr. Georg Knudsen har erklæret sig villig til at give en 
saadan Undervisningstime i Fysik; men vi er blevet enige 
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om, dels paa Grund af praktiske Vanskeligheder ved 
Ideens Gennemførelse, netop i Faget Fysik, dels paa Grund 
af de ovenfor fremførte Betragtninger angaaende det øn« 
skelige i, at Medlemmerne fik lidt mere Tid til deres fri 
Raadighed, at stille Sagen i Bero for i Aar, men tage dens 
Gennemførelse ad Aare op til Drøftelse paa Generalfor« 
samlingen.

Dagsorden for Generalforsamlingen 1938.
1) Beretning (ved Formanden).
2) Regnskab (ved Kassereren).
3) Valg af et Medlem til Bestyrelsen (fra Aargang 

1935—37).
4. Valg af yderligere 3 Medlemmer til Bestyrelsen. 

Bestyrelsesmedlemmer, der er paa Valg: Frk. Magda« 
lene Jørgensen (1906), Hr. Johs. Rosenlund (1911), 
Frk. Caroline Andreassen (1927) og Ingeborg Jakobsen 
(1929).

5) Valg af 2 Suppleanter.
6) Valg af 2 Revisorer og 1 Revisorsuppleant. (Paa Valg 

er Seminarielærer Georg Knudsen og Lærerinde Frk. 
Emmy Petersen.)

7. Næste Sammenkomst.
8. Eventuelt.

PAUL NISSEN: 
(Lærer ved O. S.) 

Om Forstaaelse —

Ordet Psykologi bar (eller har haft) for mange Mennesker no
get afskrækkende ved sig, som gør, at mange ligefrem for

færdet trækker sig tilbage og hovedrystende erklærer, at det er 
noget, der slet ikke vedrører dem, og saa er Forholdet dog delte, 
at intet i Grunden har større Krav paa almen Interesse end netop 
denne Gren af Videnskaben, der udelukkende beskæftiger sig med 
Mennesket. — Dermed være naturligvis ikke sagt, at alle Mennesker 
er eller skal være Psykologer i speciel Forstand. Det vilde sik
kert i høj Grad være ikke-ønskeligt.

Psykologien henvender sig saaledes til alle, fordi vi er Menne
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sker og omgaas Mennesker og er nødt til, indtil en vis Grad da, 
at tage Hensyn til andre, at forsøge paa »at respektere andre og 
andres Meninger«, som man plejer at sige. Direkte henvender 
Psykologien sig imidlertid til alle, der i Embeds Medfør har med 
andres Ve og Vel at gøre, f. Eks. Lærere, og Skolen har da ogsaa 
forlængst anerkendt, at det ikke alene var ønskeligt, men selvføl
geligt, at enhver Lærer i sin Studietid, d. v. s. paa Seminariet, fik 
en grundig Oversigt over Psykologien i Almindelighed og den 
specielle Form: Børnepsykologien, der beskæftiger sig med Bar
nets Sjæleliv, for at staa bedre rustet til sin Gerning som Undei- 
viser og Opdrager.

Udviklingen siden Krigen har medført, at Psykologien ikke 
længer blot dyrkes paa Seminarierne som et Bidrag til den al
mindelige Orientering, en Lærer nødvendigvis maa have, men 
ogsaa har fundet Anvendelse i den praktiske Skolegerning, f. Eks. 
ved Standpunktsprøver, der bygger paa et experimentalt Grundlag, 
ved individuel Undervisning, ved særlig Undervisning for svagt 
begavede Børn, ved Ansættelse af Skolepsykologer o. s. v., alt for 
at gøre Arbejdet og Livet lettere for Eleverne og dermed ogsaa 
for Lærerne. Det anerkendes vistnok ogsaa nu fra mange Sider, 
at de opnaaede Resultater i mange Tilfælde virkelig har været af 
pædagogisk-praktisk og menneskelig Værdi.

Naar mange Lærere ikke desto mindre føler sig skuffede og 
stort set møder Psykologien, hvormed der aabenbart menes den 
»psykologiske Undervisning«, med Skepsis, skyldes det efter min 
Opfattelse i første Række det, at mange ultra-moderne Pædagoger 
ret kritikløst (hvis jeg tør bruge det Ord) har overført de 
experimental-psykologiske Laboratorie-Resultater til Skolestuen 
og det jævne Liv, der leves og skal leves der, og ikke i tilstræk
kelig Grad har haft Opmærksomheden rettet mod, at der med 
den ensidige Tilslutning til Experimentelpsykologien kan følge en 
Materialisme, der af store Kredse anses for ikke alene ikke- 
ønskelig, men (med Rette, forekommer det mig) direkte skadelig 
og nedbrydende. Og endelig har de Freudske Teorier — deres 
Værdi eller Ikke-Værdi iøvrigt ufortalt — med den stærke Beto
ning af det sexuelle i høj Grad bragt »Psykologien« i Miskredit, 
fordi man aabenbart heller ikke her er gaaet frem med den til
strækkelige videnskabelige og praktiske Reservation, hvad Kravet 
om en radikal Sexuelundervisning vel kan tages som el Bevis for. 
(Det gælder i dette Tilfælde her som overalt, at fordi det sexuelle 
for nogen er blevet det altoverskyggende, har man ingen Ret til 
at overføre fra det enkelte til det almene).

Dertil kommer endvidere, at man i store Kredse har tillagt 
Psykologien og Psykologi-Undervisningen en næsten magisk 
Kraft. Det er jo nu engang saadan, at end ikke den mest frem
ragende Psykologi-Undervisning er i Stand til at gøre den uegnede 
egnet til Lærer, lige saa lidt som den stærkeste Koncentration 
kan gøre det ukendte bekendt. Men fordi nu denne Disciplin ikke 
kan skabe Evner der, hvor ingen Evner er, er det ganske ubilligt 
af den Grund at ville forkaste baade Psykologien og Seminariernes 
Psykologiundervisning. Dermed vilde nemlig intet være vundet, 
men til Gengæld meget tabt.

Konklusionen af det her fremførte skulde i Korthed være, at 
anvendt med Takt, Forstaaelse og tilbørlig Reservation er Psyko
logien i sin Begrænsning et ikke daarligt Redskab i den villende 
Lærers Haand, ikke mindst fordi den stiller os Ansigt til Ansigt 
med det Paradox, iat vi vel alle er Mennesker og derfor ens, men 
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alligevel forskellige i Henseende til Evner og Karakter og Mu
ligheder. Efter denne »terrible Digression« skal jeg nu paa Grunds 
lag af Professor Hjalmar Helwegs fortrinlige Bog: »Sjælelige 
Mekanismer«, som udkom i Efteraaret 1937, gaa over til det 
egentlige Emne — »Forstaaelse«.

Forstaaelse er et stort Ord—, saa stort, at man næppe forstaar 
det i dets fulde Omfang. I daglig Tale dækker Forstaaelse over 
en Række Fænomener af forskelligt Indhold : man kan forstaa en 
Opgave — man kan forstaa et Menneskes Handlinger — man kan 
komme til en Forstaaelse med en eller anden —, og man for
staar saa udmærket godt, hvad der i hvert enkelt Tilfælde me
nes der med.

Forstaaelse er saaledes i Dagliglivet et flertydigt Ord, og det 
er det ogsaa i Psykologien, idet Ordet dækker over følgende tre 
Former: 1) intellektuel Forstaaelse. 2) sympatisk Forstaaelse, 
3) congenial Forstaaelse, som i deres rene Former ikke har an
det end Glosen fælles.

Naar man siger, at man forstaar Formelen a2 + b2 = c2, mener 
man, at man har begrebet, at denne Formel udtrykker et bestemt 
Forhold mellem de tre Sider i den retvinklede Trekant, og at det 
kun, men ogsaa uundgaaeligt er til Stede i saadanne Trekanter.

Det kan være, at Forstaaelsen af Formlen fremkalder en lo
gisk Lystfølelse det kan ogsaa være, man skyder »det« fra sig 
med et Udtryk af Væmmelse —, det beror paa, hvordan man 
er indstillet. Givet er det i alt Fald, at for Forstaaelsen af 
Formlen er det ligegyldigt, om man kan lide Matematik eller ikke, 
og endnu mindre beror den paa, om man kan lide den Lærer, 
der gennemgaar eller har gennemgaaet den. Forstaaelsen er af 
rent saglig Natur —, en neutral Forstaaelse, som man kalder 
intellektuel Forstaaelse, og som har afgørende Betydning for al 
sand Kundskabstilegnelse. Naar en ung Mand derimod sidder og 
udvikler sine Fremtidsplaner og forklarer de Storværker, som han 
trods menneskelig Uvilje og Uforstand og Lavsind dog vil øve, 
og den udkaarne bryder af og siger: .Hvor jeg forstaar dig!«, er 
man med det samme klar over, at her er der ikke Tale om in
tellektuel Forstaaelse af det tekniske i Planerne eller Omfanget 
at de forskellige »Kendsgerninger«.

Man er klar over, at Følelsen i dette Tilfælde er det eneste 
virkende Moment i hendes Forstaaelse, hvad der jo ogsaa kun er 
saa rimeligt og menneskeligt. Hun er paa Forhaand sympatisk 
indstillet over for ham og hans Fremtidsplaner, og man kalder 
derfor denne Form den sympatiske Forstaaelse i Modsætning til 
den intellektuelle.

De to her nævnte Arter af Forstaaelse har i deres rene Form 
som nævnt ingen Berøringspunkter; men det udelukker ikke, at 
de kan virke sammen med samme psykologiske Objekt.

Rent sagligt kan man forstaa de Vanskeligheder, den fattige 
har. Man kan intellektuelt fatte Omfanget og Følgerne af Fattigdom 
(Udpantning, Udsættelse af Lejligheden, Sult o. s. v., for at nævne 
de yderste Konsekvenser); men det hjælper alt sammen ikke den 
arme Mand. Skal han hjælpes, maa man lade sin sympatiske For
staaelse »træde til«. (Godgørenhed er vist i de fleste Tilfælde dik
teret af et saadant Samvirke mellem intellektuel og sympatisk 
Forstaaelse). Man forstaar »ham« saaledes intellektuelt og sympa
tisk; men det forhindrer ikke, at man inderst inde i en saadan 
Situation siger til sig selv: »Jeg forstaar ham nu alligevel ikke!«
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Der mangler altsaa noget i Forstaaelsen af Manden og hans 
Skæbne. Det er aabenbart utilstrækkeligt intellektuelt og sympa
tisk at forstaa ham; man maa — for at blive i Billedet — »gaa 
ind i — sætte sig ind i hans Tankegang«, og det kan kun ske ved, 
at man omformer sin Tankegang, saa at »den kommer til at ligne 
den andens, kommer til at bevæge sig ad lignende Baner og føre 
til lignende Resultater«. Kan man omforme sin Tankegang saale- 
des, har man forstaaet og væsentlig forstaaet

Det er denne Forstaaelse — den congeniale Forstaaelse, som 
tuan kalder den — der gør et Menneske til Sjælesørger, til Lærer 
og — Kunstner.

Værdien af den er saa indlysende, at man ikke behøver lange 
Kommentarer. Kun saa meget skal anføres, at den congeniale 
(indfølende) Forstaaelse i Virkeligheden gør Fjendskab umuligt, 
fordi »man kommer saa inderlig jævnsides med Modstanderen«. 
Man tvinges simpelt hen til at erkende: »Der findes meget i mig, 
som ligner hans. Hvis det var fremherskende i mig, som det er 
fremherskende i ham, vilde jeg handle som han, maaske endog 
meget værre.«

Er man saa naaet til denne Erkendelse, rejser der sig straks 
to Muligheder, et Enten-Eller: Man kan handle imod det erkendte, 
og man kan handle i Overensstemmelse dermed. »Om Tilgivelse 
er der i sidste Tilfælde lige saa lidt Tale, som der i første Til
fælde kan blive Tale om Nag og Hævn. Det bekendte og ofte an
vendte Mundheld, at det at forstaa er at tilgive, er altsaa i Virke
ligheden temmelig overfladisk. Tværtimod. Virkelig congenial 
Forstaaelse overflødiggør Tilgivelse« — og dertil vil jeg tilføje: 
maaske i jordiske Forhold.

Om »Faren« ved og Mulighederne for og Midlerne til den 
congeniale Forstaaelse skal jeg ikke opholde mig her — det 
vilde kræve en Artikel for sig—, men løseligt antyde, at man ved 
hyppigst at sætte sig ind i andres Sjæleliv og sjælelige Tilstand 
ligefrem kan blive »borte for sig selv« (og heri ligger der en stor 
Fare), og at Alderen spiller en vis Rolle, at Evnen til Genkendelse 
af sit eget hos andre, der er Udgangspunktet for den Indføling, 
der skaber den congeniale Forstaaelse, i en vis Grad er afhængig 
af den sjælelige Type, man tilhører.

Der er megen Livsvisdom — ikke mindst for Lærere — at 
hente i denne Bog, der i det sidste Afsnit giver et lige saa kort 
som vægtigt Indlæg i Diskussionen om Opdragelsens Muligheder: 
»Blandt Pædagoger er det et staaende Stridsspørgsmaal, hvor me
get man egentlig udefra kan gøre for at fremme Personlighedens 
Opbygning. Nogle siger alt, andre siger intet. Den almindelige 
Erfaring peger dog i Retning af, at Sandheden ligger i Midten. 
Kun temmelig faa Personligheder har fra Naturens Haand en saa 
løs Striktur, at Arbejdet paa at skabe Fasthed er og bliver for
gæves, og maaske endnu færre er oprindelig saa faste i Bygningen, 
at alt Arbejde er overflødigt. De fleste er mere eller mindre løst 
sammenføjede Enkeltheder og kun ved et fortsat Arbejde udefra 
og indefra samarbejdes de i Livets Løb til Helheder.«
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Kammerateri
Det ligger allerede langt tilbage, og dog er der kun forløbet 7 

Maaneder, siden vi forlod Seminariets skærmende Mure for at 
melde os i de arbejdssøgendes Rækker. Men saa meget nyt har 
vi mødt, og saa meget andet er blevet nærværende, at Seminarie
tiden næsten synes at høre fortiden — en lykkelig Fortid — til. 
Den kan vi ikke løbe fra og ønsker det heller ikke. Tværtimod 
har den forløbne Tid understreget, at de Aar, vi har tilbragt 
sammen om Arbejdet, vil faa mere end øjeblikkelig Betydning. 
Vi er ikke blot Odense-Seminarister; vi er Odense-Seminarister 
af 1937.

Allerede nu er vi spredt ud over Landet, selv om vi ikke alle 
er havnet paa den grønne Gren. Mulighederne er dog næppe 
ringere end de foregaaende Aar, og med Ønsket om, at I maa 
finde ikke blot de store Gager, men i Særdeleshed den store Til
fredshed ved Arbejdet, sender jeg Jer alle en Hilsen og en hjer
telig Tak. Alt godt i det nye Aar!

Viggo Andersen, 
Briksbøl pr. Esbjerg,

Det kan hænde, at et Problem ligesom sætter sig 
fast i en, fæster Rod, så det ikke lader sig kue eller 
afvise, men Gang på Gang og stadig stærkere gør 
Fordring paa at blive løst, Således gik det mig for et 
Äarstid siden, da det Spørgsmaal meldte sig, hvilke 
Fordringer man egentlig måtte stil e til det Menneske, 
man vilde betegne som intelligent. I den forløbne Tid 
har Tanker angående dette Spørgsmål ofte beskæftiget 
mig, enten det så var på ensomme Ture eller i Selskab 
med psykologisk interesserede Venner. Det følgende 
er da et Forsøg på, uden om tykke, teoretiske Bøger, 
for største Delen på Grundlag af egne Studier i Mar- 
hen, at trænge lidt til Bunds i Problemet: Intelligens.

Tanker om Intelligens.

Det er meget vanskeligt at give et klart afgrænset, fyl* 
destgørende Svar paa Spørgsmaalet: Hvad er Intel* 

ligens? — Et negativt Svar har sjældent afgørende Betyd* 
ning, men kan udmærket i visse Tilfælde virke klarende. 
Saaledes forholder det sig her, hvor det vil være af Betyd* 
ning at fastslaa, hvad Intelligens i alt Fald ikke er — 
men ofte forveksles med.

Man vil let kunne indse, at Intelligens ikke er ens* 
betydende med Hukommelse,
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Luthers bitre Modstander i Disputatstvekampen i Leip* 
zig 1519, Professor Johan Eck, skildres af en samtidig paa 
følgende Maade: » — — En ypperlig Hukommelse staar 
til hans Raadighed, og havde han faaet en lige saa god 
Forstand, manglede han intet i Fuldkommenhed; men han 
savner den hurtige Opfattelsesevne og en skarp Dømme« 
kraft.« — Luthers Hjælpere maatte melde Pas over for 
hans Frækhed og Disputerekunst; men da den store Refor* 
mator selv traadte op, maatte Eck bide i Græsset for en 
Modstander, der foruden en glimrende Hukommelse var 
i Besiddelse af en Intelligens »von Format«.

H. C. Andersens Eventyr »Klodshans« afgiver Eksem* 
pel paa det samme. Hvad hjalp det de to Brødre, at »den ene 
kunde udenad hele det latinske Leksikon og Byens Avis 
for tre Aar, og det baade forfra og bagfra«, og at den 
anden havde gjort sig bekendt med alle Lavsartiklerne og 
hvad hver Oldermand maatte vide — «? — Prinsessen har 
aabenbart været rigtig nok; hun gennemskuede dem som 
Distanceblændere og foretrak Klodshans, som viste sig i 
Besiddelse af praktisk Intelligens.

Fantasten, der bygger de straalende Luftkasteller eller 
ganske lever i sin selvskabte Verden, er kendt nok. Han 
kan i og for sig være særdeles velbegavet og er i hvert 
Fald i Besiddelse af et rigt Følelsesliv — Fantasien er jo 
Følelsens »Lampens Aand«. Og dog vilde ingen kalde 
ham intelligent; han mangler Intelligensens Adelsmærke: 
den sunde Fornuft, der formaar at tøjle Fantasiens vilde 
Drømmespil. Intelligens er med andre Ord ikke ensbety* 
dende med Fantasi eller Følelse.

Omvendt findes der Mennesker, der lever et virkelig* 
hedsbundet, udadvendt Liv i Flid og med et viljebestemt 
Maal for Øje, uden at man derfor vilde tilskrive dem Be* 
tegneisen »intelligent«. Heller ikke Vilje og Intelligens 
er ensbetydende Begreber.

Hvad er da Intelligens? — Det er ikke saa vanskeligt 
at sige, hvad den — blandt andet — ikke er: Hukom* 
melse Fantasi, Vilje; Vanskelighederne melder sig først, 
idet der kræves et positivt, fyldestgørende Svar. Et Finger* 
peg ligger der imidlertid i Erkendelsen af, at Intelligens 
ikke er ensbetydende med Vilje. Heraf følger, at Intelli* 
gens maa være det medfødte, Grundlaget, det a priori 
givne.

Derved opnaas dog kun en Placering af Begrebet Intel* 
ligens, ingen dybere Forstaaelse af Intelligensens Væsen. 
Det følgende vil forme sig som et Forsøg paa at nærme 
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sig en saadan ved Betragtning a f Intelligensens Forhold 
til den klassiske Tredeling af Sjælelivet i: Erkendelse, 
Følelse, Vilje. Ved den just foretagne »negative« Un* 
dersøgelse viste det sig, at Intelligens ikke var ensbety* 
dende med Hukommelse, Fantasi eller Vilje; men dermed 
er ikke sagt, at der ikke skulde være et vist Forhold mel* 
lem disse tre Faktorer og Intelligensen.

Erkendelse kan, taget i videste Betydning, betegne 
alt Tankeliv overhovedet, og Intelligens vil i saa Fald være 
at betragte som en særlig Grad af eller Form for Erken* 
delse. Ordet kan imidlertid ogsaa tages i snævrere Betyd* 
ning, og »Erkendelse« bliver da lig med det sjælelige Ma* 
teriale, Erfaringerne, Kundskaberne. I »Ordbog over det 
danske Sprog« forklares Hukommelse saaledes: »H. er ind* 
begrebet af de forestillinger, som bevares (og vilkaarhgt 
kan fremkaldes i bevidstheden) om det forbigangne (noget 
forbigangent); bevidsthedsindholdet, bevisthed(en)« — Hu* 
kommeisen er den Virksomhed, der sørger for Dannelsen 
af sjælelige Fonds af Erfarings* eller Kundskabsmateriale 
og er i Kraft heraf Grundlaget eller Forudsætningen for 
selve Erkendelsen. Det er derfor vigtigt at klargøre sig 
Intelligensens Forhold til Hukommelsen. Lad først Be* 
grebet Personlighed blive indført. Alle er enige om, at 
en Personlighed maa være i Besiddelse af Intelligens. Det 
er dog ikke nok. Der bliver her Tale om en særlig høj 
Grad af Intelligens, eller — og maaske bedre: Intelligensen 
faaar i Forbindelse med en omfattende og paahdelig Hu* 
kommelse rige Virkemuligheder. Det, der kendetegner den 
uomtvistelige Personlighed, er netop den af dyb Følelse 
særprægede, store sjælelige Fylde. Der kan ikke være Tvivl 
om, at Hukommelsen har Betydning for Intelligensen; 
blot maa de to Begreber ikke forveksles.

Erfaringsmaterialet kan med Hensyn til Kvalitet og 
Kvantitet foruden af Hukommelsen afhænge af rent ydre 
Forhold. Det er umiddelbart indlysende, at Millieu ogOpdra* 
gelse maavære bestemmende for Erfaringernes Art og Mængde. 
»Han Ole«, der »bor paa Heden«, vil naturligvis ikke faa hver* 
ken de samme eller nær saa mange Paavirkninger som den 
københavnske Forsikringsagent. Hvad dét betyder for In* 
telligensen, vil en Sammenligning kunne vise: Lad Erfarings* 
indholdet være repræsenteret ved et Klaviatur, Intelligen* 
sen ved den spillende. Erfaringens Karakter vil da, over* 
ført herpaa, vise sig i Tonens Kvalitet, dens Skønhed og 
Klangfarve, som vil være af stor Betydning for den spil* 
lende, Intelligensen. Erfaringernes Mængde er heller ikke 
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uden Betydning, hvilket, overført paa Billedet, vil sige, at 
det ikke er den spillende ligegyldigt, om der staar een, 
eller der staar syv Oktaver til Raadighed. Dog er dette 
sidste ikke af saa stor Betydning, som man kunde fristes 
til at tro, eftersom det netop er et af Intelligensens For« 
trin, at den ejer Evnen til at faa meget ud af lidt, Evnen 
til Nykombination.

Bestemmende for Intelligensen er ogsaa Forholdet til 
Logikken, Læren om de »rigtige« Tankelove, d. v. s. de 
Love, man m'aa følge for at ens Tanker kan være i Over« 
ensstemmelse med Virkeligheden, den sunde Fornuft. Det, 
Eck manglede, var jo netop Sans for Logik (se Citatet 
ovenfor). En sproglig Betragtning af Ordet »Intelligens« 
vidner ogsaa om Forbindelsen med Logikken, idet »intel« 
ligo« (lat.) betyder »jeg indser«, »jeg fatter«.

Følelsens Betydning for Sjælelivet har ikke altid 
været anerkendt. I Psykologiens Barndom regnede man 
den saaledes lig uklar Tanke, dunkel Drift. Nu er den 
for længst anerkendt som en mægtig, forunderlig Faktor.

Ogsaa Intelligensen er undergivet Følelsen, som ret« 
ningsbestemmer denne og saaledes medvirker ved Dan« 
nelsen af det Særpræg, som kendetegner den intelligente, 
først Temperamentet, men dernæst inden for dette de Tu« 
sinder af ejendommelige Smaatræk, som sammenlagt giver 
os det selvstændige Individ, Eneren. Desuden kan Følel« 
sen gennem sin Vidde eller interessevækkende Evne afgøre 
Intelligensens Omfang og gennem sin Dybde og Inder« 
lighed bestemme dens Styrke.

Det er allerede slaaet fast, at Viljen ikke kan skabe 
Intelligens. Omvendt gælder det, at Intelligensen end ikke 
er saa nøje knyttet til Viljen at man ganske roligt kan gaa 
ud fra, at hvor førstnævnte er, findes der ogsaa Energi. 
Livet viser ikke saa faa Eksempler paa den holdningsløse 
Intelligens, den velbegavede Døgenigt, der trods sin Bega« 
velse er underkastet den Livets Lov der siger: »Uden Ar« 
bejde ingen Resultater«. — »Pæren« er der intet i Vejen 
med, det er Strømmen, der svigter, Strømmen fra Viljens 
Kraftstation.

Med den højeste Form for Intelligens, Genialitet, 
er der altid forbunden Vilje, hvis man da overhovedet kan 
tale om Vilje eller Energi her. Geniet er jo faktisk ikke 
sin egen Herre, ja, føler sig endogsaa selv som Redskab 
i fremmede Magters Vold, som naar Goethe fortæller 
om »Werthers Leiden«: »Da jeg havde skrevet dette Værk 
temmelig ubevidst ligesom en Søvngænger, undrede 
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jeg mig selv over det, da jeg gik det igennem«, og naat 
Grundtvig i Indledningsdigtet til »Roskilde Rim« siger: 
»Hvad vi sjunge, selv vi ikke vide!«

Det er imidlertid slet ikke nødvendigt at bevæge sig 
i disse høje Sfærer for at iagttage Intelligensen. Den kan 
lige saa vel træffes i Dagliglivets Verden, hvor den gaar 
ganske paa tværs af Samfundslag og Lærdom. I den usle« 
ste Hytte kan Intelligensen forlene et jævnt og enfoldigt 
Menneske med den Hjertets Dannelse og Livsvisdom, som gør 
ham til en værdifuld Borger og Næste. Modsætningen er ogsaa 
velkendt: Den »lærde« Distanceblænder! Han slynger om 
sig med Aarstal og Navne og kører frem med lange Cita« 
ter fra Verdenslitteraturen; men alt har en ydre Karakter 
og vidner gennem den mekaniske Gengivelse om, at han 
ikke har tilegnet sig Stoffet. Før eller senere vil Distance« 
blænderen afsløre sig i al sin Udvorteshed. Den sande 
Intelligens formaar stedse at behandle Stoffet saaledes, at 
det bliver personlig, værdifuld Ejendom. Ofte — men in« 
genlunde altid — finder man derfor i Forbindelse med 
Intelligens skabende Evner; thi hvad er nemlig et Kunst« 
værk andet end et Stykke Natur eller Liv, der har passe« 
ret et Temperament?

Til Intelligens hører der en i ikke ringe Grad har« 
monisk Udvikling af alle Sjælsevner. Men ikke nok med 
det: de forskellige Omraader af Sjælelivet maa smelte sam« 
men til en sæpræget Enhed. Et Menneske kan være nok 
saa vel udrustet i sjælelig Henseende; hvis der ikke over 
ham er dette uforklarlige, der kaldes Aand, vil man ikke 
kunne betegne vedkommende som intelligent. Et aandfuldt 
Menneske er et intelligent Menneske.

Hvis der da fordres et positivt Svar paa Spørgsmaa« 
let: »Hvad er Intelligens?«, maa det vel blive dette: »In« 
telligens er Aand I«. Længere kan den menneskelige Tanke 
ikke naa; Aand erfares kun gennem sine Virkninger, dens 
egentlige Væsen er skjult for denne Verden.

Gunnar Engberg Hansen.

Seminariet i 1937.

Som man ved fra aarsskriftet i fjor, gik vi paa seminariet 
ind i 1937 med Alfred Hansen som konstitueret for« 

stander. I begyndelsen af februar kom ministeriets aner« 
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kendelse til vor ny forstander; godt en maaneds tid gik 
med at faa de nødvendige formaliteter i orden, indtil den 
15. marts de dokumenter, der betød Ejler Møllers ende« 
lige overdragelse, blev underskrevet.

Fra Havsens Bund.

skønne, rige og ansvarsfulde

De to lange konstitu« 
tionsperioder gjorde, at vi 
paa seminariet — det gæl« 
der baade elever og med« 
arbejdere — ligesom er gie« 
det fra den med Ejler Møl« 
lers fratræden afsluttede 
epoke over i den næste 
generations epoke.

Den februardag, da aner« 
kendelsen kom, hilste det 
ny forstanderpar ved et glas 
vin inde paa lærerværelset 
paa det samlede lærerperso« 
nåle, der — foruden at sige 
det med blomster —med dr. 
Møller som ordfører lykøn« 
skede Alfred Hansen og fru 
Henny til den store og 

gerning, hvortil de saa vel 
rustede gik ind. Den bekendte kontakt i 6. klasse kaldte 
til sædvanlig tid, og arbejdsdagen og arbejdsaaret gik 
videre.

Til den følelse af, at der ikke blev sat skel ved for« 
standerskiftet, bidrog ogsaa, at Alfred Hansen foruden 
pædagogik som nyt fag præsterede at gennemføre »sine 
egne« fag til eksamen 1937. Hans bekendte arbejdsevne 
har gjort det muligt for ham at foretage en langsom af« 
vikling; der er derfor ikke sket større forskydninger med 
hensyn til lærerkræfter og fagfordeling.

Frøken Else Lohmann har overtaget skrivning i semi« 
nariet, Karl Caspersen geografi og naturhistorie i forskolen; 
underskrevne hjælper endnu i aar til med pædagogik i 
III. klasse. Som timelærere er antaget kommunelærer Frode 
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Frandsen (aargang 1919) som tegnelærer i seminariet og 
cand. mag. Jef Jefsen, der har overtaget tyskundervisningen 
i to af seminarieklasserne for frk. Anna Hansen, der nu 
har hele danskundervisningen til I. del.

Det, der imidlertid 
stærkest bekræfter for 
os, at det ikke er noget 
nyt — i betydningen sy» 
stemskifte — der indledes, 
men et arbejde, der fort» 
sættes, er den kendsger» 
ning, at seminariet fort» 
sætter sin tilværelse, uden 
at der røres ved det væ» 
sentlige i de gamle tradi» 
tioner. At noget saadant 
skulde ske, havde jo hel» 
ler ingen ventet, saa det 
er ikke for at præstere 
en paakrævet bevisførelse 
derfor, at jeg nu gaar i 
gang med dagbogen for 
1937.

Fyrstelig Parade 
fra Fastelavsfesten 1937.

I midten af januar afholdtes som nytaarsfest den af 
sundhedsautoriteterne væltede julefest. Med en rimelig 
lille ændring gennemførtes det lagte koncertprogram, og 
kor og orkester maatte endda holde for to gange; men 
saa blev der ogsaa to aftners hyldest til dem og deres 
energiske og dygtige ledere. Det hænger saadan sammen, 
at forstanderparret som et led i bestræbelserne for at skabe 
stærkere kontakt mellem hjem og skole havde inviteret 
børnenes forældre til en koncertaften. Forældrene gav i 
stort tal møde og var aabenbart meget glade for koncerten, 
hvilket der af forskellige forældre blev givet udtryk for 
ved det efterfølgende kaffebord. Der herskede her en ud» 
mærket stemning, hvor taler og sange (den lille højskole» 
sangbog, som de ældre aargange husker saa godt, blev 
flittigt brugt) vekslede paa en fornøjelig og tvangfri maade.
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Foruden forstanderen fra seminariet talte fru Andersen og 
dr. Møller, den sidste i tilknytning til velvalgt fornøjelig 
oplæsning, og de bidrog begge i høj grad til at skabe den 
udmærkede kontakt, der prægede hele samværet. I denne 
forbindelse maa ikke glemmes en spøgefuld herrekvartet 
af elever (forskolen og de to praktikklasser i seminariet 
deltog i kaffebordet), som tog forsamlingen med storm. 
Mange forældre havde ordet for at takke skolen og give 
udtryk for deres tillid til vor ny forstander. At der blev 
holdt tale for og rettet tak til fru Laura Andersen og 
frk. Lohmann, er i og for sig en overflødig korrekthed i 
et referat til gamle elever.

Aftenen efter fik saa eleverne deres nytaarsfest. Kaffe« 
bordet her blev i varighed helt lig med og i det hele i 
nogen grad paa højde med det traditionelle julekaffebord. 
Forstanderens tale, som findes andetsteds her i aarsskriftet, 
formedes naturligt som en tiltrædelsestale. De til julefesten 
skrevne og da mangfoldiggjorte sange viste sig udmærket 
anvendelige og slyngede sig paa vanlig vis ind i talernes 
række. Hvorfor da mit »i nogen grad«? Jo. Den egne 
stemning, som julefesterne har i kraft af at være indledning 
til jul og juleferie derhjemme, maatte nødvendigvis savnes, 
og det maatte ogsaa en hel del af de gamle elever, som 
ved julefesten møder op og er med til aar efter aar at 
knytte seminariets nutid til dets fortid, idet denne gang 
selvfølgelig kun de i egentligste forstand lokalt boende 
kunde være med.

Næstsidste station i »sæsonen« var som i de nærmest 
forudgaaende Aar elevernes arrangement af »broget aften«, 
der med Engberg Hansen som en fiks og morsom konfe« 
reneier blev særdeles alsidig og fornøjelig.

Fastelavnsfesten gav ikke sine forgængere noget efter 
i retning af at give sukces baade for forskoledamerne, der 
overmaade nydeligt fremførte en dramatisering af »Agnete 
og Havmanden« og forskellige tableauer, og for eleverne 
i 4. seminarieklasse, der illustrerede en oplæsning af 
»Svinedrengen«.

Allerede i marts havde vi i børneskolen aarsprøver, saa 



at det ny skoleaar dér kunde begynde 1. april, hvorved 
den faar skoleaar sammen med de kommunale skoler. 
Denne foranstaltning er truffet ud fra en formodning om, 
at det, at der saa modtages indmeldelser i samme tidsrum 
som til disse skoler, kan stimulere tilgangen. Der skete 
det glædelige, at den ny 1. klasse begyndte med 25 elever, 
saa det kan haabes, at vendepunktet efter nogle vanskelige 
aar nu er indtruffet.

»Svinedrengen«, 4. Klasses Fastelavnsunderholdning 1937.

Sidst i april var der afgangsprøve i forskoleseminariet, 
og i begyndelsen af maj optoges et nyt hold, og nu har 
vi saa heldigvis igen en fuldt optaget forskoleklasse. Der 
skal i en ret nær fremtid foretages en forlængelse paa et 
halvt aar af forskoleseminariernes uddannelsestid, navnlig 
fordi den ny forskolelov forudsætter, at fremtidens for? 
skolelærerinder skal kunne bestride den med denne Lov 
indførte obligatoriske undervisning i kvindelig husgerning. 
Det giver paa O. F. anledning til nogen spænding, da det 
endnu ikke er afklaret, hvorledes overgangen fra det gamle 
til det ny vil blive ordnet her.
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Mellem forskoleoptagelsens sidste dag og seminariets 
skriftlige afgangseksamen var der kun en søndag; i det 
hele gik det slag i slag med eksamen uden den sædvanlige 
pause efter dimissionsfesten, idet sommerferien her ved 
seminariet som overalt i landet rykkedes saa stærkt frem. 
For selve seminariet, hvor vi jo hverken er herre over 
placeringen af afgangseksamen eller optagelsesprøven, er 
det ret ubekvemt at faa sommerferien lagt saa tidligt, men 
vi sætter vort haab til, at den tid, der — selv om ferien 
ogsaa er forlænget — faktisk vindes ved, at vi kommer 
tidligere i gang i august, kan raade bod paa, hvad der 
mistes af arbejdstid i juni.

Efter sommerferien vendte vi tilbage til et O. S., der 
straalede ikke mindre nymalet end ellers, og fandt adskil« 
lige nymonteringer baade oppe og nede og en præparand« 
klasse indrettet, hvor der hidtil havde været lærerværelse 
med forstue, og---------nej, det er sandt, i aar har vi jo 
elevfest, saa bør jeg overlade til Dem selv til paaske at 
finde ud af, hvor De skal finde lærerværelset, naar De 
skal kigge paa elevbillederne.

Udflugten gik denne gang til Faaborg og omegn med 
»Klinten« som hovedkvarter. Der var lagt et righoldigt 
program, som med myndighed gennemførtes af 4. klasses 
duks, der til eftermiddagens sportskampe (et programpunkt 
af stedse voksende betydning) havde skaffet byens ny 
stadion til raadighed. Aftenen bød paa adskillige, fikst 
arrangerede overraskelser. Vi havde, som det hedder: en 
helt rigtig dag.

Knap fjorten dage efter denne festlige optakt til det ny 
skoleaar holdt sorgen sit indtog paa vor skole. Den 9de 
september døde fru forstander Møller efter en kort, men 
voldsom opblussen af en sygdom, som hun søgte rekrea« 
tion for paa Hareskov kuranstalt. Til de følelser, hvormed 
vi paa seminariet omfattede forstander Møller, som blev 
saa usigelig haardt ramt, kom vor stærke medfølelse med 
vort ny forstanderpar, der ved begyndelsen af et arbejds« 
aar, der som aldrig før stillede krav til dem, skulde ram« 
mes af saa dyb en sorg.
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For alle paa seminariet, der havde kendt fru Møller, 
lagdes der et vemodskær over efteraarsmaanederne; men 
skoleaaret maatte jo gaa sin vante gang.

Efteraarskomedien strakte sig i aar over tre aftener, 
idet den mellem børnenes aften og den egentlige efteraarsfest 
blev opført for børnenes forældre, der ligesom ved nyt* 
aarstid blev inviteret til et efterfølgende kaffebord. Dette 
blev i alle maader lige saa vellykket som det ovenfor om*

»Barselstuen«. Efteraarskomedien 1937.

talte; forældrene var aabenbart meget glade for aftenen. 
Forestillingen omfattede II. akt af »Barselstuen« og Hei* 
bergs »Nej«, saa næsten alle elever i III. klasse var i ilden, 
og de saavelsom de to instruktører havde megen ære, vi 
andre megen fornøjelse af den saare fornøjelige forestilling.

Ved »aabent hus« fik vi forud for udflugtsdiskussionen 
oplæsning af Christen Møller. De øvrige har været fore* 
dragsaftener, nemlig:

Forfatteren Rich. Gandrup: »Disciplin i skolen.« 
Tandlæge S. Rud, Odense: »Moderne kunst.« 
Seminarielærer Claus Eskildsen: »Vor grænse i ny 

belysning.«
De to sidste med lysbilleder.
Det er Alfred Hansens mening lejlighedsvis at give 

eleverne »rene« foredragsaftener, hvor emner i direkte til* 
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knytning til nyere undervisningsformer og andre pædago* 
giske nydannelser bliver behandlet. Vi har i det forløbne 
aar haft en saadan aften, hvor kommunelærer L. Nielsen 
fra Kerteminde talte om emneundervisning.

Saa er jeg naaet frem til den fest, der for os er arbejds* 
aarets glansfulde midtpunkt og for saavel os paa seminariet 
som for en hel del af de gamle elever hører med til kalenderaa* 
rets skønne afslutning — julefesten. Generalprøven paa koncern 
ten overværedes af forstander Møller, der efter et angreb 
af en gammel lidelse nu heldigvis var saa rask, at han

»Nej« Efteraarskomedien 1937.

kunde faa sit ønske om at indlede julen paa sin gamle 
skole opfyldt, selv om han ikke kunde byde sig selv at 
deltage i selve julefesten. Da programmet var taget igen= 
nem, takkede han for endnu engang at have faaet julen 
sunget og spilllet ind og bragte ogsaa eleverne en tak for 
deres deltagelse i hans store sorg, ikke mindst fordi de 
havde ladet skolens duks rejse over og vise fru Møller 
den sidste ære. Alfred Hansen udtalte sin glæde over, at 
forstander Møller havde villet og været i stand til at 
komme, og gav i kønne og mandige ord udtryk for haa= 
bet om, at julen maatte give Ejler Møller den oplevelse, at 

»naar hjertet sidder mest beklemt, 
da bliver sjælens strenge stemt, 
at de maa bedre klinge.«

Desværre maatte julefesten af hensyn til, at en del af 
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eleverne kunde blive i stand til at benytte de knutzenske 
16«dages billetter, flyttes en dag frem. Dette gjorde semb 
nariet med beklagelse, da en del af de gamle elever, der 
gerne vilde have denne fest paa seminariet med i deres 
indledning til jul, derved blev afskaaret fra at kunne deb 
tage. Det maa haabes, at der i fremtiden kan findes en 
udvej, som forener hensynet til nuværende og forhenvæ« 
rende elever.

Bortset fra denne omstændighed fik vi en god fest med 
en meget smuk koncert og et hyggeligt og fornøjeligt 
kaffebord med mange og gode sange og taler. Det vil 
sikkert interessere de musikkyndige blandt gamle elever, 
ikke mindst forhenværende orkestermedlemmer, at koncern 
tens hovednummer var Buxtehudes kantate: »Send hid din 
engel« for kor og orkester, og at orkestrets dygtige prb 
marius senere i programmet med megen bravour udførte 
Vieuxtemp: »Ballade et polonaise« for violin og orkester. 
Ved kaffebordet holdt forstander Alfred Hansen en rigtig, 
hjertevarm juletale, og senere forlystede seminarielærer 
Alfred Hansen os med en af de bekendte ikke^rimfri. 
Ogsaa elevforeningens formand talte fikst og fornøjeligt i 
bunden stil.

For resten: Inden jeg slutter: En lille parentes om vores 
formand. Han har en egen evne til at skyde tak fra sig, 
naar man taler med ham; men som »tak« for, at han har 
sat mig i arbejde med en artikel til aarsskriftet, skal han 
fra os paa seminariet have en tak spatieret uden cita« 
tionstegn for, at han altid og saa gerne er med, naar skolen 
holder fest, og paa en saadan maade, at han knytter baand 
mellem elevforeningen og fortidselever paa den ene side 
og O. S. og fremtidsmedlemmer paa den anden.

Saa gaar jeg uden for parentesen og sender kendinge 
blandt gamle elever de hjerteligste hilsener og alle for« 
eningens medlemmer ønsket om et glædeligt nytaar.

Odense, den 8. Januar 1938.
Georg Knudsen.
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Gymnastisk Øvelsesstof.

Jeg har ladet fremstille et Hæfte med de Øvelser, som de senere 
Aargange af mine Elever i Seminariet og Forskoleseminariet har 
haft i deres Seminarietid.

De, som kunde ønske at eje et Eksemplar, kan faa det tilsendt 
ved at sende mig deres Adresse. Hæftet koster 85 Øre, Forsendelse 
iberegnet.

Med venlig Hilsen og de bedste Ønsker om Tilfredshed og 
Glæde i Deres Arbejde.

Henny Hansen.

Meddelelse fra Kassereren.
Kontingent til Elevforeningen bedes indsendt paa indlagte 

Giro-Indbetalingskort til Foreningens sædvanlige Giro-Nr. 16018 
inden 15. Marts.

Kontingentet er efter eget Ønske, dog mindst 2 Kr. For Di
mittender fra Aargang 1937 dog kun 1 Kr.

Inger Hauge Sejr.
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REGNSKAB
FOR 

ODENSE SEMINARIUMS ELEVFORENING 
19 3 7

INDTÆGT
Beholdning 1936 ................................................................ Kr. 161,69
Medlemsbidrag................................................................... - 1701,50
Renter................................................................  - 2,03

Kr. 1865,22

UDGIFT
Trykning af Aarsskrift................................................... Kr. 650,00
Fragt for Aarsskrift .......................................................... - 2,00
Portoudgifter ved Aarsskriftets Udsendelse.................... - 65,50
Udbetalingskort og Giroblanketter................................... - 30,25
Konvolutter (2000 Stk.)...................................................... - 52,50
Sekretærløn......................................................................... - 75,00
Krans og Blomster............................................................. - 33,00
Portotab ved returnerede Opkrævninger........................ - 19,20
Bidrag til 2 Elevers Lejrskoleophold.............................. - 20,00
Studielegater til 4 Elever................................................... - 300,00
Gave til fh. Forstander Ejler Møller.............................. - 400,00
Udgifter ved Overrækkelse af Gave................................ - 5,75
Formandens Portoudlæg................................................... - 2,50
Kassererens Porto, Girogebyrer............................... 3,30

Kr. 1659,00

Indtægt........................................................ Kr. 1865,22
Udgift..................................................... . - 1659,00

Beholdning Kr. 206,22

Odense, den 1. Januar 1938.
INGER HAUGE SEJR

Regnskabets Rigtighed attesteres, Bilag og Kassebeholdning forevist.
Odense, den 17. Januar 1938.

Georg Knudsen. Emmy Pedersen.
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Nye Medlemmer 1937.

(Som nærmere begrundet af Formanden i Artiklen »Vor For
ening har vi set os nødsaget til i Aar at lade den fuldstændige 
Medlemsliste udgaa).

1937, April. Andersen, Bertha, Frk., Grønnemose pr. Aarup. 
Boesen, Inger, Frk., Knudsbøl pr. Jordrup. Christensen, Agnes Fa
ber, Frk., Nørre Frue, pr. Døstrup H. Christensen, Elisabeth, Frk., 
Højgaard pr. Baarup, Jylland. Davidsen, Inger, Frk., Aborre pr. 
Assens. Hansen, Anna, Frk., Haslund pr. Aarup. Jensen, Astrid, 
Frk., Falsled Bageri, Stensgaard. Jensen, Ellen, Frk., Seden Mark 
pr. Seden St. Jørgensen, Dagny, Frk., Hasmark pr. Otterup. Lar
sen, Ella, Frk., Langø pr. Martofte. Larsen, Inger, Frk., Bøgelunde 
pr. Sdr. Bjerre. Lindberg, Karen, Frk., Voldbro pr. Assens. Peter
sen, Ester Bing, Frk., Turø pr. Svendborg. Rasmussen, Karen, Frk., 
Kullerup Skole pr. Lamdrup. Rasmussen, Merete, Frk., Aasum 
pr. Odense.

1937, Juni. Andersen, Viggo, Brenderup St. Christensen, 
Harry, Læssøgade 75, Odense. Grønlund, Anna Elise, Frk., Ejby St. 
Hansen, Rigmor Møller, Frk., Vester Allé 10, Fruens Bøge. Han
sen, Gunnar Engberg, Strandvej 364, Aarhus. Jensen, Richardt, 
Rørup pr. Aarup. Johansen, Arne, Kronprinsensgade 9, Odense. 
Krake, Tage, Hestekærgaard pr. Dalby. Lund, Erik, Junggreens- 
vej 8, Odense. Møller, Knud, Næsbyhovedbroby pr. Odense. 
Møller, Ingemann, Haraidsgade 21, Odense. Nissen, Paul, Dron- 
ningensgade 88, Odense. Ovesen, Aage Barkholdt, Ferritslev, Ul
lerslev. Petersen, Helene, Frk., Sadolinsgade 172, Odense. Petersen, 
Ove Hundahl, Allegade 22 B, Odense. Pedersen, Harald Damgaard, 
Skamby Mejeri, Skamby St. Rasmussen, Gunnar, Skovly, Stegsted, 
Odense. Rasmussen, Grethe Elise, Frk, Langelinie 11, Odense. 
Rasmussen, Gudrun Gottschalk, Frk., Hunderupvej 46, Odense.

Medlemsantal den 1. Januar 1938 i alt 696 Medlemmer.
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Bestyrelsen har følgende Sammensætning:
1. Poul Nissen, Formand og Redaktør. Fruens Bøge Allé 16, 

Fruens Bøge. Tlf. Dalum 262.
2. Frk. Magdalene Jørgensen, Næstformand. Frederiksgade 18, 

Odense. Tlf. 5116.
3. Fru Inger Hauge Sejr, Kasserer. (Se nedenfor.)
4. Hr. Jobs. Rosenlund. Siriusvej, Fredensvang pr. Aarhus.
5. Frk. Caroline Andreassen. Aasen, Neksø.
6. Frk. Ingeborg Jacobsen, Mogensensvej 16, Odense. Tlf. 7782.
7. Fru Thyra Andersen. Østerbæksvej 79, Odense.

Adresseforandringer bedes inden Jul meddelt Kassereren, 
Fru Inger Hauge Sejr, Hannerupgaardsvej 42, Odense. Tlf. 6995.

Bidrag til Aarsskriftet (skriv kun paa den ene Side af 
Arket) modtages hele Aaret af Poul Nissen, Fruens Bøge Allé 16, 
Fruens Bøge.
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