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Aarsskrift
FOR

ODENSE SEMINARIUMS
ELEVFORENING
1939
VED BESTYRELSEN

194C
POUL HVIDHJELM’S BOGTRYKKERI
ODENSE

Vor Forening.
Det er med blandede Følelser, at jeg som Formand for
Odense Seminariums Elevforening skriver denne Artikel i
Aar. Bestyrelsen har jo nemlig, paa Grund af Omstændig
heder, som vi ikke har været Herre over, været nødsaget
til at udskyde Elevsammenkomsten til Paasken 1940. Og
nu er den store Krig der! Vil det lykkes os, naar vi nu
trods alt indbyder til Fest 2. Paaskedag, den 25. Marts,
at samle et lignende Antal af Medlemmer, som der plejer
at komme? Vil de alvorlige Tider, med de mange Ind
skrænkninger paa forskellig Vis, afskrække en Del fra
at rejse til Fest? Og endelig: Vil Forholdene udvikle sig
saadan for vort Land, at vi kan feste? Disse 3 Spørgsmaal kan ingen besvare i Dag; men naar Bestyrelsen, ef
ter Samraad med Seminariet og med fuld Tilslutning fra
dette, alligevel kalder til Fest i Aar, er det, fordi vi finder
det rigtigst overfor Medlemmerne at gøre Forsøget. Man
bedes lægge Mærke til, at vi, for at gøre en Rejse til Oden
se mere overkommelig for Medlemmerne i økonomisk
Henseende, har sammentrængt Festlighederne til 1 Dag.
Er der saa nogen, der vil og kan overnatte og feste videre
3. Paaskedag indenfor en snævrere Kreds af Kammera
ter, saa er det jo alligevel gørligt.
Med disse Foranstaltninger haaber Bestyrelsen at have
banet Vejen for en god Sammenkomst, og vi kan af gan
ske Hjerte tiltræde Christen Møllers Ord i et Julebrev til
mig, som jeg her tillader mig at citere: »Ja, gid det kunde
lykkes at gennemføre Festen denne Gang. Sammenhold er
godt i disse splittende Tider.«
Saa meget om Sammenkomsten! Angaaende Aarsskriftet har jeg, som en Redaktør plejer det, gennemgaaet
Angstens Kvaler. Angst I: »Bliver der Stof nok i Aar?«
Nogle Bidragydere havde meldt Afbud paa Grund af Ar

bejde eller Sygdom. Redaktøren sendte i Hast Opfordring
til andre. Disse rare Mennesker redder ham fra Stofman
gelen; men saa kommer der uventet nogle frivillige skrift
lige Bidrag. Ny Angst (Angst II): »Bliver Aarsskriftet
for stort? Vi skulde jo spare i Aar!« — Naa, Angsten
har imidlertid forvandlet sig til Glæde over de mange
smukke og gode Bidrag, som jeg herved paa det hjertelig
ste takker enhver af Bidragyderne for.
Lad mig i denne Forbindelse nævne, at jeg havde op
fordret Dr. Niels Møller til at skrive en Artikel om For
holdene i Sønderjylland af i Dag. Doktoren syntes imidler
tid, at han ikke havde faaet væsentligt at udfylde sit Før
ste-Indtryk med, og han kunde derfor ikke love nogen Ar
tikel denne Gang. Følgende Passus i Dr. Møllers Brev ci
terer jeg ordret, da den har Bud til alle Læserne: »Vil De
ikke nok bringe alle Elevforeningsskriftets Læsere min
varme Hilsen, med Ønske om al Lykke til hver paa sin
Plads at styrke og opbygge det Danmark, der kan bære
de kommende Tider med Tro og Tryghed og forberede en
bedre Fremtid.«
Og hermed skal jeg saa slutte Omtalen af disse to vig
tige Elementer i vor Forenings Liv: Sammenkomsterne
og Aarsskriftet. Et rigtig godt Nytaar for dem, for Med
lemmerne, — ja, for hele det gamle Europas Folkeslag!
Vi kan alle trænge til det.
Fruens Bøge, i Januar 1940.
Poul Nissen,
Formand og Redaktør.
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Gunnar Rasmussen.
Sjældent er vist et Dødsbudskab blevet modtaget med
større Sorg, end da vi hørte, at vor kære og trofaste Kam
merat Gunnar Rasmussen ganske pludselig var gaaet bort,
netop som han stod foran den Gerning, der skulde have
fyldt hans Liv med Arbejde og Arbejdets Glæde.
Tungt er det for os at vide, at han ikke er mere; ikke
til at forstaa, at vi ikke mere skal se hans gode, lune og
hyggelige Smil, der for dem, der kom ham allernærmest,
viste hans Sans for Livets Alvor, Glæden over Livet, Glæ
den ved at hjælpe.
For hjælpsom var han som faa, og han havde den koste
lige Gave at kunne hjælpe, saa det blev let at sige Tak.
Vi vidste og forstod, at der laa ingen Smaalighed eller
Selvglæde bag den udstrakte Haand.
Nu er han altsaa borte; men tilbage sidder hans For
ældre med den tunge Byrde: Tabet af deres eneste Barn.
Hjælpe dem i deres Sorg, tage Byrden fra dem —, det
magter vi ikke; men de skal vide, at deres Søn, vor Gun
nar Rasmussens Minde vil leve i taknemmelige Kammera
ters og Venners Hjerter.
Æret være hans Minde!
Paul Nissen.
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Gunnar Rasmussen — 1915 - 1939.
I Sommeren 1939 har vi mistet en af vore bedste Kam
merater. Budskabet om Gunnar Rasmussens Død kom
overraskende. Kun faa havde hørt om hans Sygdom, og
ingen havde ventet, at den vilde tage en saa alvorlig Ven
ding.
De, der ikke kendte Gunnar nøje, vil vanskeligt kunne
forstaa, hvor stor en Rolle han spillede i Klassen og i sine
Kammeraters Kreds. Beskeden som han var, holdt han
ikke af at trænge sig frem, og langsommere end mange
andre, men des mere sikkert naaede han frem til den
Plads, der tilkom ham. Genoplever vi i Erindringen vor
Seminarietid, vil Tankerne ofte — og gerne dvæle ved
Gunnar Rasmussen. Vi husker, hvilken enestaaende Kam
merat han var. Hvor mange Gange er vi ikke gaaet til
ham, naar det gjaldt om at faa en lidt hastig Forberedelse
suppleret, og ikke mindst, hvis det var et Problem til Hr.
Knudsens Timer, der skulde klares. Vi vidste ikke alene,
at han kunde hjælpe, men at han ogsaa vilde, selv om det
ogsaa skulde gaa ud over hans Fritid. •— Uegennytte og
Hjælpsomhed var hans Væsen. Dertil en Pligttroskab, der
ofte kunde være forbilledlig. Han var altid første Mand
om Morgenen, og skulde der foretages noget uden for sel
ve Skoletiden, spurgtes der aldrig forgæves efter ham;
men denne Pligtfølelse greb ogsaa ind paa Omraader, der
var mere væsentlige. Hans Ro og Ligevægt fornægtede
sig aldrig; interessantest var det maaske at iagttage ham
under Diskussionerne paa Klassen. Da hændte det ikke
sjældent, at det var den stilfærdige Gunnar, der lagde det
tungeste Lod i Vægtskaalen og viste en Modenhed og Ind
sigt, der ogsaa maatte vække Opmærksomhed paa den an
den Side af Katederet.
Paa Grund af sin Tilbageholdenhed og hele nøgterne
Indstilling er han gaaet ind til sin Gerning uden store og
dermed farlige Illusioner; men vi, der kendte ham, ved, at
hvor der blev spurgt efter Troskab og Flid, dér kunde han
gøre en Indsats. Nu er alt saa brat blevet standset, efter
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at han kun i 2 Aar fik Lejlighed til at virke i eller rettere
forberede den Gerning, han havde valgt. Han havde haft
løst Arbejde forskellige Steder, indtil han sidst fik An
sættelse i Odense.
Det er en af Støtterne fra vor Klasse, der er gaaet bort.
Vi vil savne ham; men dobbelt tungt har det været for
Forældrene i Stegsted, der saa pludselig har mistet deres
prægtige, deres eneste Søn.
Vi vil bevare og ære Gunnar Rasmussens Minde!
Viggo Andersen, Aarg. 1937.

Klara Marie Nielsen.
Klara Marie er død! — Hvor lyder de Ord underlig
uvirkelige for os, der kendte den friske og glade Klara,
som var saa fuld af Energi og Livsmod, og ganske uvilkaarligt spørger man sig selv, om det virkelig kan passe;
endnu lyder den kendte Stemme med det klingende jyske
for vore Øren, og endnu kan
vi se det lune Glimt i de smi
lende blaa Øjne. Hvorfor hun
skulde bort nu, kun 28 Aar
gammel, er svært at forstaa.
Straalende glad og med
fuld Oppakning paa Cyklen
drog Klara til Sommerferien
af Sted fra Skallebølle Skole,
hvor hun var ansat som Aspi
rant, for at køre til sit Hjem
i Aggersund, Nord for Lim
fjorden. ■— I Begyndelsen af Ferien startede hun glad for
ventningsfuld og tilsyneladende rask og frisk paa en Cykletur i Norge sammen med to Kammerater, men vendte
træt og syg hjem. Faa Dage efter blev hun indlagt paa
Hjørring Sygehus, og den 28. August afgik Klara ved Dø
den efter en Underlivsoperation. —•
Paa Aggersborg Kirkegaard, der ligger meget højt med
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en vid Udsigt over Limfjorden og den ejendommelig smuk
ke, jyske Natur, som Klara elskede saa højt, har hun nu
faaet sit sidste Hvilested. — En klar Solskinsdag, Søndag
den 3. September, blev hun begravet der under meget stor
Deltagelse.
Vi Kammerater fra O. F. S. 1935 har i Klara mistet en
god og trofast Kammerat, om hvem vi kun har lyse og
gode Minder.
Else Nielsen, Koelbjerg.

Maria Sabroe.
I November 1939 døde Maria Sabroe, dim. fra Forskole
seminariet 1935.
Det er saa svært for os at forstaa, at Mipsen ikke mere
skal færdes iblandt os. Budskabet om hendes Død gjorde
et dybt og vemodigt Indtryk paa os. Hun var elsket og
afholdt af sine Kammerater
paa O. F. S., fordi hun var os
en god Veninde og Kamme
rat. Mipsen var af dem, der,
som ingen anden, forstod at
tage Livet med Humør og
Glæde, skønt Livet ikke hav
de faret blidt med hende. Al
lerede som lille Pige blev hun
ramt af en svær Sygdom, og
trods langt og tungt Sygeleje
vedblev hendes Ryg at være
daarlig. Tappert har hun haa
ret sin Sygdom, og med sit
varme Smil, sin sjælelige Fin
følelse og Hjælpsomhed vandt hun alle til Ven. Ingen af
os Kammerater gik forgæves, naar vi bad Mipsen om at
gøre os en Tjeneste. Som det hjælpsomme og ejegode Men
neske, hun var, vilde hun gerne hjælpe os, hvor hun kunde.
Mipsen var den fødte Lærerinde for Smaabørn, hun gik
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op i sin Gerning med Liv og Sjæl. Alle Steder, hvor hun
har arbejdet, var hun elsket af sine smaa Elever og deres
Forældre. Dette vidner derom, at selv de Elever, som hun
har været Vikar for, mindedes hende og sendte Blomster
til hendes Baare.
I Efteraaret 1938 havde hun den store Glæde at faa
fast Ansættelse i Øster Hæsinge. Men her skulde hun kun
faa Lov til at arbejde som Lærerinde lidt mere end et
Aar. I Oktober 1939 maatte hun gennemgaa en Operation,
og ingen tænkte, at Sygdommen skulde faa Bugt med hen
de i Løbet af saa kort Tid.
Det store Følge, som fulgte hende til hendes sidste Hvi
lested paa Skærup Kirkegaard, vidner om, hvor afholdt
hun havde været. Det var en svær Stund for os; for vi
holdt af Mipsen, og vi havde saa meget at sige hende Tak
for. Er det svært for os at forstaa, at Mipsen er gaaet
bort, saa er det endnu saa meget sværere for hendes For
ældre, Søskende og Forlovede, som har mistet deres kære,
gode Mipsen.
I Mindet lever hun stadig som den, der med sit Smil
gjorde Livet til Solskin og Glæde for sine Kære, og som
det kærlige Menneske, hun var, ofrede hun sig for andre
uden at kræve noget til Gengæld.
Æret være Mipsens Minde!
Karen Jørgensen.

Jomfruen.
Mellem Ejler Møllers efterladte Papirer har Hr.
Christian Møller fundet følgende Fortælling, som
han har bedt mig optage i Aarsskriftet. Jeg gør
det med største Beredvillighed, da den paa saa
mange Maader, synes jeg, er karakteristisk foi
Digteren Ejler Møller og derfor har Bud til og
vil glæde hans mange Elever og Venner.
Red.

Jeg er ene, meget ene, siden Jette døde, — ene, men ikke
ensom, for Mennesker søger mig, og jeg er let at finde, —
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en gammel Emeritus løber ikke fra Folk. Monstro de ved,
at jeg er ene, og kan ikke nænne, at jeg skal blive ensom,
alle de, der søger til min Stue, eller standser mig paa Ga
den, eller kigger ind i min Have?
I Begyndelsen hed det jo »den gamle Pastor« eller det
hed »Præsten«, men jeg var jo slet ikke deres Præst —
blot en gammel tilflyttet Emeritus, og saa blev jeg efterhaanden Onkel Søren — i Omtale. — For i Tiltale holder vi
paa Formerne, og jeg tror, det er godt med saadan lidt Af
stand, godt for Fortroligheden, den kan ikke altid taale
det familiære.
Men om Aftenen er jeg ene, og saa skriver jeg det ned,
som jeg samlede sammen i de gode Dage.
En Foraarsdag for fire Aar siden.
»Søren, Søren! skynd dig herhen, saa skal du se noget
kønt.«
Det var Jette, som kaldte mig hen til Havelaagen.
Ja, hvor var de kønne — Styrmand Ej lersen og hans
Kæreste, Frøken Ravn! Han lys, hun mørk, lige høje, lige
ranke. Dygtighed fløj en i Møde fra hver Bevægelse. Og
saa glade gik de, at de skabte Glæde om sig. De tvang So
len til at skinne over sig, og saa fik vi andre en Straale Sol
med paa vores Vej.
Den lyse Rytme i deres Gang blev i mit Øre, og da jeg
om Aftenen sad og legede paa Klaveret, sagde Jette: »Nu
spiller du Ejlersens og hans Kærestes Glædesmarch«.
Og det var netop det, jeg gjorde.
Nu skulde han snart ud paa sit sidste Togt som Styr
mand paa »Haabet«, saa vilde gamle Bugge gaa af. Ejlersen skulde være hans Efterfølger som Kaptajn, — saa Bryl
lup og Bryllupsrejse paa »Haabet« med Ingeborg Ravn —
til den Tid Ingeborg Ejlersen — som Passager.
Jeg gad nok se de to sammen paa Kommandobroen i
Storm, to trygge Mennesker i sølvhvidt Skumsprøjt, —•
trygge, fordi de var saa stærke og gode.
»Saa, lad det nu blive roligt Vejr igen, Søren,« sagde
Jette, »ellers bliver Ingeborg søsyg.«
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Det var en ganske urimelig Tanke, at Ingeborg kunde"
blive søsyg, men jeg dæmpede da Stormen af og lod Søen
lægge sig — paa Klaveret.
Da Ingeborg Ravn som nykonfirmeret Pigebarn kom til
os i Vesterby Præstegaard, ja altsaa for Li Aar siden —
hvor Tiden dog løber — da var det i Virkeligheden Begyn
delsen til en Revolution.
Jette har alle Dage, jeg tror fra hun begyndte at tale,
haft til Slagord: »Nej, lad mig hellere selv!« Men otte Dage
efter Ingeborgs Ankomst begyndte hun at tale om dette
forbausende Pigebarn, der endogsaa pudsede den lillebitte
Stoppeknap paa Smæklaasen, og fjorten Dage efter maatte
hun ind for at fortælle mig, at Ingeborg paa eget Ansvar
havde overtaget Rengøringen i vort Sovekammer.
»Og hun glatter Lagenerne og stopper ganske som jeg!
■— Du ved selv, hvor vanskelig du er med din Seng, Søren.«
Det vidste jeg nu ikke; jeg troede, det var Jette, der var
vanskelig; men da saadant et Spørgsmaal er lige saa van
skeligt at faa afgjort som Spørgsmaalet om, hvem der har
sovet mest og hvem der har snorket mindst, saa nøjedes
jeg med mit diplomatiske Nik.
Der fulgte nu en Periode af intensiv Opsigt med Inge
borg; for hvert Omraade Pigebarnet efterhaanden erobrede
for sig, blev der kigget grundigere og grundigere paa de
øvrige. Jettes Dage blev snart en Hvirvel af Inspektion.
Halvt skuffet og halvt glad kunde Jette liste ind i min
Stue og sidde en Stund med sit Strikketøj, indtil et nyt
Inspektionsomraade faldt hende ind. Men længere og læn
gere blev hun inde, og da jeg en Dag talte om, at vort Flag
trængte til at ses efter, lød Jettes Svar: »Vi kan tale med
Ingeborg om det. Hun sømmer det sikkert kønnere op end
jeg!«
Da var Revolutionen ført igennem, og i de samme Dage
fandt vi to gamle barnløse Folk en ung Veninde.
Min Smaaklimpren om Aftenen fik nyt Indhold, fordi
jeg ogsaa spillede for Ingeborg; og vi to gamle repeterede
vor Dickens med ny Glæde, fordi et ungt Sind fulgte os
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paa vor Vandring til de kendte Steder med de kendte Men
nesker.
Stille Dage — hægede og værnede af Ingeborgs stærke
Hænder, lykkelige Aftener med Lys af Ingeborgs lyse
Smil, ja, saadan gled vore to sidste Aar i Vesterby Præstegaard.

At bryde op fra Steder med Træer, man selv har plantet,
som har skygget ens Manddomsaar, med Bede, man selv
har anlagt, hvis Blomster har glædet ens gamle Dage------Hvordan var vi kommet over de Afskedens Dage, om
ikke Ingeborg havde hjulpet os.

Da det rygtedes, at vi vilde flytte ind til Byen her, ar
riverede Apotekeren i Automobil. Han havde en Bygge
grund, vidunderlig Havegrund, herlig Strandgrund at til
byde Pastoren og til billig Pris. Fotografi medbragt, herlig
Udsigt — virkelig billig —.
Ingeborg kom ind med Kaffe; da hun kom ind igen for
at tage ud, var Handelen næsten i Orden. Ingeborg saa paa
Jette, sagde intet — blot saa, og Jette, som jeg aldrig har
kendt som just Lydighedsvæsen, maatte følge Blikket, hun
bar selv Kagefadet ud.
Den kritiske Jette kom tilbage, den kritiske Jettes Stem
me er overvenlig.
»Ja, men hør, Hr. Apoteker, hvordan er det med Luften
om Sommeren? Ligger Grunden ikke ud til en Mudder
banke? Det forekommer mig, at jeg har hørt noget om ilde
Lugt i varme Dage —«.
Apotekeren forsikrede stærkt og inderligt med »maaske«
og »ubetydelig« —, ja, saadan frelste Ingeborg os fra Mud
derbankens giftige Stank.
Mudderbanken! Stakkels Ingeborg!
Saa fandt vi Villaen her, — eller rettere Ingeborg fandt
den til os.
Og Overgangen blev gjort os let. En Villahave i Stedet
for en stor Præstegaardshave, — et stille Liv uden Selska
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belighed i Stedet for, hvad Vesterby havde budt paa; de
gode Mennesker derude havde jo vænnet sig til, at vi skul
de være med, de var saa venlige at sige, at der var ingen
rigtig Hovro, naar Præstens ikke kom.
Snart fandt jeg mig ogsaa et Arbejde herinde med at
studere Kirkebygningens Historie — den kønne gamle
Kirke.
Ingeborg var vores gode Hjælper, indtil Jette fandt, at
hun skulde ud i »større Forhold«. Vi fik ny Hjælp og god
Hjælp, men Ingeborg savnede vi, og hun os. Det gik hende
godt hos Konsulens. Hurtigt fik hun fat og havde snart
Styret i den gamle Købmandsgaard. Den svagelige Frue
fik Fred, hvad hun trængte til, og den glade Konsul fik —
efter hvad Sagnet vil melde — en Lussing, og den trængte
han til, den satte ham paa Plads, det var, som om han fandt
sin egen Alder ved den Lussing.
Hos Konsulens traf Ingeborg Styrmand Ejlersen, Kon
sulens unge Fætter, dér fandt hun sin Lykke.
Men saa kom Ulykken.
Der hvor Aaen løber ud, danner Mudderbanken sig. Aar
for Aar maa der renses op, at Banken ikke skal vælte sig
frem for Havneindsejlingen, og ikke altid bliver der ren
set op i rette Tid. —
Om Aftenen, Dagen efter at Jette havde vist mig de to
glade Kærestefolk, kom Ejlersen ind til os.
Han maatte tale med os.
Han forstod sig ikke paa Ingeborg. Hun havde pludse
lig sat sig i Hovedet, at han ikke maatte gaa ud med »Haabet« denne Gang. Den rolige, sikre Pige var vildt angst —
hysterisk, og han vidste ikke sine levende Raad. Ud maatte
han, baade Pligt og Fornuft bød det. Han og »Haabet« hav
de jo Fremtid sammen. Og tilmed havde han lovet at tage
sig af Konsulens lille Cilius, der havde faaet Lov til at gøre
denne Tur med for at sluge Søluft efter en lang Rekon
valescens. Men Ingeborg vilde ikke forstaa.
Om vi nu ikke kunde tale Fornuft med hende.
Jette lovede at ordne Sagen.
Jeg tav stille, for det har Livet lært mig, at vi skal være
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forsigtige, hvor Instinkterne taler. En sund Kvindes impul
sive Angst tør jeg ikke tale imod. Jeg turde ikke, selv om
Ejlersen havde nok saa soleklar Ret i, at han maatte ud.
Og det sære er, at det egentlig er Jette, der har lært mig
det, som hun nu selv havde glemt.
Jeg havde slet ikke sagt noget, men fik alligevel Svar:
»Vrøvl, Søren! Ejlersen maa jo afsted. Han kan da ikke
lade sig og sin Fremtid endevende af Pigenykker!«
Senere paa Aftenen kom Ingeborg, og hun syntes at for
st aa sin gamle Venindes Tale.
Men jeg var ikke glad. Hun sitrede i Ophidselse, da hun
kom, og gled saa pludselig over i Ro, som om en eller an
den Beslutning havde fæstet sig. To Gange saa hun paa
mig, som om hun vilde bede mig om noget, men Ordene
kom ikke, og jeg gamle Klodrian kunde ikke læse hendes
Tanke, forstod ikke hendes Beslutning, — først bagefter,
for sent-------.
Hvor kan det til Tider være svært at holde sine smaa
vejledende Vink til Vorherre tilbage, naar man beder »Ske
din Vilje«, — selv for en gammel Præst.
Er det ikke Kvindens Forret, at hendes Instinkt taler
saa stærkt, er det ikke Guds Røst til hende?
Hvad betød Ingeborgs pludselige Ro?
Ske din Vilje — •—■ ske din Vilje---- ske din Vilje —
— Dér fandt Søvnen mig —- sent.
Det blev nogle underlige Uger for mig, de der fulgte ef
ter denne Aften. Alt gik sin vante stille Gang, men altid
maatte jeg studse over den stille Gang, der slet ikke pas
sede. Der burde ske noget, følte jeg, og der skete intet.
Ingeborg kiggede ind til os, hver Gang hun havde faaet
Brev fra sin Kæreste, — alt vel. Jeg arbejdede med mine
Kirkestudier, — alt stille. Jette passede sit Hus og mig, —
intet nyt.
Fortæller Søfolk ikke om en særlig mægtig Stilhed over
Havet, før Orkanen bryder løs, — i saadan en Stilhed gik
jeg.
Ugerne blev til Maaneder. Saa fik vi en Dag Besøg af
Konsulens, det gjaldt Raadslagning om Ingeborgs og Ejler-
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sens Bryllup. Glade Breve havde de haft fra deres Dreng,
der befandt sig saare vel paa Søen under Ejlersens trygge
Haand, nu glædede de sig til om otte Dage at faa Cilius
brun og rask hjem.
Jette har en underlig Gave til at fange Mennesker ind
under sit Væsen. Den sygelige, forskræmte Konsuhnde
bliver rask og frejdig i vore Stuer, og den fjollede, halv
gamle Provins-Don-Juan af en Konsul bliver næsten hyg
gelig og god. Jeg kom til at smile, da han tog Frakken
paa ude i Entreen og sammen med den sine sære Manerer,
sin forlorne Jargon, sit Friskfyrvæsen, — Menneske i Dy
reham — — Paafugl.
Saa en Dag kom der Bud fra Konsulens, at om en Time
kom »Haabet« i Havn.
Vi stod paa Molen, Konsulens, Ingeborg og vi to gamle
— og saa alle de tilfældige.
»Haabet« gled rask fremad. Gamle Bugge paa Kom
mandobroen, Ejlersen nede mellem Folkene, og en rask
Dreng et Stykke oppe i Vantet, vinkende til sin Mor.
Havnens Tummel, Skibet i Fart, de mange Mennesker,
og alligevel den samme Stilhed om mig som før i alle disse
Uger, den samme Følelse af, at alt dette dagligdags slet
ikke var.
Et Ryk i Skibet. — En Krængning.
Jeg hører en Stemme: »Hun tog Mudderbanken, men
hun klarer den.«
Cilius faar Overbalance ved Krængningen, han hænger
et Øjeblik i Vantet, slipper sit Tag, men Ejlersen er i et
Spring ude efter ham. Han har ham i sine Arme.
Hvorfor svømmer han ikke indad med ham —
Hvorfor bliver han paa Stedet —
Han synker, men løfter Drengen i sine Arme op over sit
Hoved.
Det ser ud, som sank han stadig, men endnu holder han
Drengen oven Vande.
En Baad gaar ud.
Nu synker Armene, men Drengen bliver taget op i Baa
den.
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En anden Baad kommer til. Mændene leder med Hæn
der og Aarer. En Stemme: »Mudderet holder ham.«
Ja, Mudderet holdt ham.
Hvorfra er det, jeg har en Reminiscens om en, der vilde
dø staaende?
Ej lersen døde staaende. — Døende, druknende havde
han løftet Drengen i sine Arme op til Livet, selv er han
død, død staaende. Jeg hører Jettes Stemme: »Lille Inge
borg, lille Ingeborg!« og Ingeborgs rolige, altfor rolige
Svar: »Jeg vidste det jo!« og kort efter: »Jeg gaar hjem og
sørger for Varmedunke til Cilius' Seng.«
Men det blev Jette, der fulgte ham og hans Moder hjem.
Saa den frygtelige Tid, da de stod og arbejdede med den
druknede uden Haab, og endelig Konsulens: »Bær Ejlersen hjem til vort.«
Og Ingeborg: »Saa gør jeg i Stand i Havestuen, der læg
ger vi ham.« Hendes Stemme var ikke kold, ikke haard —
blot saa rolig, saa —■ ja, hvad skal jeg sige — saa meget
vidende. Der var ikke Trods eller Bitterhed i hendes Træk,
hun saa jlot ikke udad mod os, men indad, som ind i sin
egen Viden.
Dygtige, prægtige Ingeborg, du der kunde græde i Med
følelse som i Glæde, naar Dickens talte til os, ja, selv over
mit ringe Aftenspil paa Klaveret, hvorfor havde du nu in
gen Taarer? Havde du grædt ud i disse Maaneders tunge
Viden.

»Onkel Sørens Jomfrukone« kaldte en af Niecerne dig
en Dag, da du viste dem en af din Tids, de gamle Dages
Danse. Ja, min elskede Jomfrukone med den lette Ynde i
din Gang gennem min Stue, den Ynde, jeg altid har set,
men skønnest to Gange; da du knælede ved den Barnegrav,
vi to har sammen paa Havel Kirkegaard, og saa engang vi
mødtes midt i Vesterby Præstegaards Havestue, og begge
mente, at vi havde gjort den anden Uret, — som du da løf
tede dine Arme mod mig i Ynde, du, Onkel Sørens elskede
Jomfrukone.
Hvor var det svært at skulle fortælle dig, at Ingeborg
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skulde føde et Barn, for det blev mig, hun gik først til, da
hun vilde have det sagt.
»Jeg vilde være hans, før han rejste, jeg vidste jo, at
han aldrig kom hjem.«
To Gange havde hun været paa Vej for at bede mig vie
dem, men kunde saa ikke faa sig selv til at forklare alt det,,
hun knap selv forstod, alt det, der kun blev mere uforstaaeligt og overspændt, naar det blev sat i Ord, og saa
blev hun bange for at lægge'Ansvar paa mig, der var jo
ikke lyst for dem, og Papirerne kunde ikke komme i Or
den.
Nu skulde hun have et Barn, og det tog hun som en
Lykke. Kampen, hun gik ind til, forstod hun, men hun
frygtede den ikke.
Ja, kæreste Jette, min Jomfrukone, du forstod det ikke,
du syntes, at noget kønt og rent var slaaet i Stykkei’ for
dig, og jeg var for fattig til at kunne forklare dig, at Gud
slet ikke handlede hen i Vejret, da han lod os Mennesker
i saa meget ligne Dyrene, i Drift, i Instinkt.. Det er Men
neskets store Ansvar at drage Livet opad mod Gud. Men
nesket er Prinsen, der drager ud for at befri den fangne
Prinsesse Natur.
Men du, Jette, forstod kun, at en dyb, uaftvættelig
Skam havde ramt hende, du holdt af, som var hun dit
eget Barn. Du var saa helt i din egen Følelses Vold, at du
ikke forsted hendes Følelse.
Maaske var det den Sorg, der svækkede dit Hjertes
Kraft, da Sygdommen kort efter kom og tog dig fra mig.
Jeg husker en af vore Samtaler fra de Dage, da du følte
Døden nærme sig, da Angsten var over dig.
»Jeg tør ikke gaa alene, Søren — og jeg forstaar ikke, at
du, der er saa forberedt, at du skal blive, mens jeg sølle
Stakkel skal kaldes ind —.«
»Ja, hvad forstaar vi, min Ven, —■ der kan vel være no
get, du skal ind og lære, noget vi ikke kunde lære sam
men.«
»Du har lært mig saa meget, — aa, Gud, hvorfor skal jeg
nu gaa ene —«
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' »Der er dog een’ Ting, jeg ikke har kunnet lære dig,
Jette. Du har altid haft svært ved at se med Smil paa
Verden og dens Usselhed; du er altid blevet saa frygtelig
indigneret, saa vred, lille Jette. Din Indignation var mig
en forfriskende Blæst, — men den gav dig selv en Byrde,
mens jeg gled let fremad, fordi jeg havde Smilet, det Smil,
jeg aldrig fik lært dig.«
»Ja, nu forstaar jeg — det Smil skal jeg lære og meget,
meget andet. —■ Men du har endnu Arbejde hernede, dit
Smil er der endnu Brug for — din Hjælp til Mennesker.«
Min egen lille, tapre Jomfrukone, — det var jo kun,
fordi du selv var saa ren af Sind, at det var svært for dig
at forstaa Livet. Men nu er Kampen forbi, nu har du faaet
Fred.
Og jeg er blevet ene. Men ikke ensom — for de kommer
jo til mig, Menneskene.

Jeg sad i Lindelysthuset nede i Hjørnet ved Vejen med
min Bog, saa hørte jeg Stemmer, — to lyse, fynske Stem
mer, den ene betænkelig, men med syngende fynsk Haab
bag al Betænkeligheden.
Det var Nicolajsen, vores allersomfineste Hotelvært,
Ejer af »Harmonien«, ham med Betænkelighederne, som
han kan synge op; ja, Nicolajsen er let at kende.
Da Ordene blev saa tydelige, at de kunde skelnes, viste
det sig at være særdeles behagelige Ord: »Ja, du skulde
nu ilejen gaa ind og snakke med ham den gamle Præst,
ham Onkel Søren, Nicolajsen, for han er en ræsonlig
Mand, og hos ham kommer man aller til Ulejlighed.« Men
Nicolajsen havde stadig Betænkeligheder, dog var det til
at forstaa, at de vilde blive overvundet, og jeg listede ind
ad Havedøren. — En Mand som Nicolajsen raadgiver man
ikke i et Lysthus, nej, Reolerne, Skrivebordet, Lænesto
lene skal være der, •— en Raadgiver skal sørge for Ram
me, ligesom Spaakonen skal det, og saa holder jeg nok af
at kunne skotte til Jettes Billede af og til paa de vanske
lige Steder.
Og saa kom Nicolajsen.
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Vi talte om Vejr og Vind, om indtægter af Sommerpénsionærer, om vanskelige Sommerpensionærer, om fornøje
lige Sommerpensionærer, om Høsten i Fjor og om Høsten
i Aar, men da Nicolajsen begyndte paa Politik, lod jeg
Pausen komme — min lille private Pause til Brug, naar
jeg synes, at nu burde vi komme til Sagen.
Og Sagen var, at Nicolajsen havde svært ved at faa den
store Bedrift passet siden Konens Død, der manglede en
Haand i Forretningen, og i det private var det ogsaa galt,
de to Drenge voksede jo til, og det var nok ikke fri, at de
blev noget kaalhøgne, Knægtene. Nu havde han tænkt paa,
om ikke Frøken Ravn, — hende de kaldte for »Jomfruen«,
kunde komme ham til Hjælp, — men------Nicolajsen trak saa langt paa sit Men, at jeg blev helt
bange for, at han var mindre, end jeg havde anset ham
for at være. Jomfruen, — Frøken Ravn — havde jo et
Barn. Husjomfru havde hun været, Syjomfru var hun, og
saa blev hun kaldt »Jomfruen«, — for hun havde jo det
Barn — og smaa Byers smaa Mennesker elsker Øgenavne,
det er Vid, de kan fatte.
Nicolajsen var nu god nok, der var intet i Vejen med
hans Hjerte eller Hjerne. Han var blot bange for, at det
skulde tage til hendes Rygte, om hun tog Plads paa Hotel
let, om »Jomfruen« blev Hoteljomfru eller Buffetjomfru,
— vilde det ikke faa Smaagrinet til at rasle om hende
igen?
»Og det er jo kun for hendes eget Rygtes Skyld, De er
bange for den Sladder — ikke for Hotellets?«
»Nej, nej, — kunde jeg bare faa hende, saa var baade
Hotellet og jeg vel farne. Hun er den dygtigste Pige i hele
Byen. — Ja, og naar man maaske saa tilmed kunde gøre en
god Gerning —«, føjede han lidt forsigtig til.
»Ja, se det med den gode Gerning, det tror,jeg nu slet
ikke, De skal have i Deres Tanker, naar De taler med hen
de, Nicolajsen. Faar hun den ringeste Anelse om, at der er
Medlidenhed med i Spillet, saa er Spillet tabt for
Dem. Saadan er hun. — Nej, spørg hende, om hun vil kom
me og hjælpe Dem, saa skal De se! Det var da forresten
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ogsaa det Udtryk, De’selv brugte, før De begyndte med
Deres »men«-er, kære Nicolajsen.«
Ja, — jo, — det. var det med at belægge sine Ord rig
tigt, — om Pastoren ikke vilde tale med Frk. Ravn?
Nej, det vilde Pastoren ikke.
»De er en god Mand, Nicolajsen, og hun er baade god
og klog. Gode Folk misforstaar ikke hinanden. De skal gøre
hende' den Glæde selv at bede hende om Hjælp for Dem
og Deres to Drenge og Deres Hotel.«
Saa gik Nicolajsen.

Juletale.
Jeg byder Dem alle velkommen til Julebordet her og øn
sker, at Festen maa forløbe saaledes, at vi kan være glade
for at mindes den senere.
Jeg vil gerne begynde det, som jeg vil sige, med paa den
ne sidste Skoledag i det gamle Aar at takke alle dem, der
har bidraget til at gøre det til et godt og lykkeligt Arbejdsaar. Først til mine Medarbejdere for energisk, pligtopfyl
dende og idealistisk Arbejde, og jeg takker særlig for de
Bidrag, De har villet give til Skolens L i v baade i Hverdag
og i Fest ved at være med med Liv og Sjæl.
Endvidere til Eleverne for det, de har villet yde i vort
fælles Arbejde paa Seminariet.
En Skole kan med Rette gøre Krav paa, at enhver Elev
gør, hvad hans Evner tillader, for at faa mest muligt Ud
bytte af Undervisningen. Det skylder han sit Hjem og den
Offentlighed, der venter, at den kostbare Tid udnyttes.
Men ud over dette selvfølgelige, at enhver gør sin Pligt
— hvilket jeg iøvrigt nævner med Anerkendelse — ønsker
jeg at takke dem, der har villet gaa videre endnu, og som
har forstaaet »at leve med og være vaagen« — ikke blot
at have deres Forstand, man ogsaa deres Hjerte med i Ar
bejdet, saa det faar Lov at fylde dem. Dem, de” har haft
Evne til at udløse de følelsesmæssige Impulser, som et Sko
leliv giver.
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En af de bedste Oplevelser har jeg, naar jeg ved tilfæl
dig Lejlighed er kommen til at tale med Elever fra Prak
tikklasserne om Børnene i Børneskolen eller om selve Prak
tikarbejdet; da at mærke, hvorledes der har kunnet strøm
me mig i Møde en frisk og oprigtig Oplevelsesglæde over
Iagttagelser og opfangede Bemærkninger fra Timer og Fri
kvarterer, alt sammen noget, der viser mig, at her er der
Tale om Mennesker, der er paa Vej til deres rette Hylde
som Lærere, og ikke blot Undervisere, der blot er her for
at faa Teknikken i Orden.
Jeg sagde, at det var ved tilfældige Lejligheder, dis
se Følelser fandt Ord. Ogsaa det lægger jeg med Glæde
Mærke til, for naar jeg ønsker mig, at vore Elever skal
leve følelsesmæssigt stærkt i det Arbejde, de har med at
gøre, saa betyder det jo ingenlunde, at disse Følelser nød
vendigvis skal lægge sig for Dagen i højstemt eller sen
timental Ordflom. Tværtimod! Der er saa mange Maader,
en Følelse kan give sig til Kende paa, og de store Ord er
ikke den værdifuldeste.
Men altsaa: For os, der har en Del af Ansvaret for Deres
Uddannelse til gode Lærere, og som gerne ser, at De er le
vende Mennesker, betyder det mere, end De tror, om vi kan
mærke, at De lever med i Deres Seminarietid og lader Op
levelserne trænge ind i Deres Sind. Det, jeg frygter og af
skyr mest i et Skolearbejde, og det, som jeg vil kæmpe
imod af al Kraft for at forhindre det i at trænge ind paa
vort. Seminarium, er Ligegyldigheden, Ligegladheden, den
følelsesmæssige Nultilstand, den blot vegetative Tilværel
se, hvor man dovent glider med Strømmen uden virkelig
Glæde og uden Idealer og Vilje, saaledes som en Bidrag
yder i Julebladet saa rammende har karikeret det med bi
dende og hvas Ironi. I den omtalte Artikel, der satiriserer
over, hvordan Dagen ogsaa kan gaa for en Seminarieelev,
mangler der efter min Mening blot een Tilføjelse: Saa
uværdigt og saa ringe kan der leves!
Her — i Kampen for, at et Skoleliv og et Menneskeliv
kan føres i den evige Vekslen mellem Glæde og Sorg, Frygt
og Tillidsfuldhed, i det at lade Oplevelserne gaa sig ind paa

21

Livet, finder vi meget at lære af de Mennesker, som vi mø
der i Julens Evangelium, som vi hørte det i Dag nede ved
Juletræet. De første Mennesker, som fik Budskabet om
Frelserens Fødsel, var jo Hyrderne paa Marken. Der staar
først om dem, at »de frygtede saare«, da Englene stod
foran dem. Det er jo da et meget menneskeligt Træk, hvor
ogsaa den ellers mest ligeglade vilde kunne følge med. Og
da Julebudet var bragt dem, saa var det med Ordene: Se!
Jeg forkynder jer en stor Glæde ... Det var altsaa Menin
gen, at dette skulde »komme dem ved«. Og da Englene var
faret til Himmels, berettes der videre, hvordan Hyrderne
med jævne Ord giver til Kende, at denne Oplevelse har be
væget dem dybt. Og der staar videre: de kom »hastelig«
og: »de pristé Gud for det, de havde hørt og set.«
Hvor staar dette ikke i stærk og lysende Modsætning til
Ligegyldighed og Ligegladhed! Og paa samme Maade hø
rer vi videre, under Evangeliets Gang gennem »Tider, der
kommer og henruller«, Mennesker give Udtryk for de Fø
lelser, der fylder dem ved Julens Budskab. Vore Julesalmer
klinger snart af stilfærdige, snart af jublende Udtryk for
Glæde og bekræfter, at her har Oplevelser mødt aabne
Sind.
Lad mig ønske for Dem, at De maa faa Lykke til i Hver
dag og Fest, i Søndag og Søgn at kunne fyldes af det, De
oplever. Det er eet af Livets sikre Kendemærker. Glædelig
Jul!
Alfred Hansen.

Tanker i julejer ien

7939.

Hvad er en Historielærers Opgave i Dag?
Det Spørgsmaal trænger sig ofte frem og ikke mindst i
disse Dage, hvor hver Dag, ja, hver Time skaber betyd
ningsfuld Historie, og saadan har det været siden 1914,
ja, i 40 Aar, — altid! Krig med Vaaben, stadig økonomisk
Krig, — Begyndelse til lidt Ro og saa det store Kaos i
Dag. Er det et Under, at de unge stadig spørger: »Hvad

skal vi med alt det gamle i Historien?« og stiller Kravet:
»Lad os faa det nye, det, vi lever i, det, vi selv oplever.
Lad os faa Forklaring, Udredning af Spørgsmaalene!« Ja,
det er forstaaeligt, og det er selvfølgeligt at efterkomme
det Krav — saa vidt det lader sig gøre — men ikke saaledes, at man tror — ud fra de foreliggende Begivenhe
der alene at kunne udrede — ordne Verden i en Fart;
kender vi ikke alle de Mennesker, der i en Haandevending
ordner Verdenssituatoinen, og er det ikke netop her en Hi
storielærers Pligt at oplyse de unge — Børn eller voksne
— om, at der ligger noget til Grund for disse Begivenhe
der. C. P. O. Christiansen siger: »Fortidsliv bag Nutids
strid«. Her har vi »det gamle«, det, der kan føres op til
Nutiden. — Johs. V. Jensen siger: »Kun den, i hvem For
tiden er stuvet op, har Fragt ind i Fremtiden.« — Saadan
bør Historieundervisningen være. Jeg tænker ikke her spe
cielt paa Seminarierne; her har vi vor Eksamen med dens
uafviselige Krav om »alt det gamle«, men ogsaa hos os er
der en vis Frihed til at skære bort og til at — trække
Linier — (kender De det!!) Det er en Historielærers Pligt
at give, hvad der har Betydning, — det, hvori Fortiden
er stuvet op, — men en anden og maaske større Pligt er
at være sig sit Ansvar bevidst og give de unge reel Be
sked uden Hensyn til eget Parti eller Antipati for Sagen,
— selv om det kun til en vis Grad kan gøres, men det skal
gøres »til en vis Grad«. Hvor ofte er det ikke sket — og
sker vel stadig — at en levende Fortæller lader sin egen
Stemning løbe af med sig, og Eleverne faar Lærerens Ind
stilling. — Jeg mindes, vor kære afd. Forst. E. Møller for
talte, at da han engang havde fortalt om Knud Lavard,
spurgte B.: »Men Hr. Forst., hvem skal vi holde med?« —
Det var den fødte Fortæller, der lod — selv Børn — døm
me, og hvem af os ønsker ikke at kunne fortælle som
E. M.?
Netop at lade E. selv tage Stilling, tale om Sagen ud
fra alle Kendsgerninger, det er, hvad vi bør gøre. Mon vi
ikke derigennem kan faa lidt Forsoning ind, maaske vir
ke til Forstaaelse, — jeg tør ikke sige Fred — mellem Fol
kene.

23

Lad Eleverne se Sagen, som den er, — Sandheden i Be
givenhederne — saa tror jeg, vi kan virke sundt i det Ar
bejde, vi har paataget os.
Hvor vilde det være morsomt engang at tale med »gam
le O. S.er« om Historieundervisning, — maaske det kan
lade sig gøre ved en Elevfest.
Hilsen, Deres
Anna Hansen.

Den danske Front i Grænselandet.
[f Johannen Reiff.

Det er en af de aller sidste Dage før Paaske. Hen over
Skrænterne og Bakkerne fra Højskam ling mod Øst ned
til Lillebælt bæver og sitrer i Krat og Skove en Tone i
Luften: dette ubeskriveligt sarte lysegrønne — det, som
bebuder et snarligt kommende stort Løvspring. Er det
egentlig noget, man ser? Det er vel ikke en Tone, man aner
i Foraarsluften, hvor den klinger og faar en til at se Syner?
Midt imellem Højens mange talende Mindesten staar et
lille Grænselandsmenneske. Omkring ham aander Histo
riens Vaar fra 1840erne i dybe Drag. Den fylder hans Sind
med klare Dagdrømme og gør hans Øjne lysvaagne ud mod
vor egen Tids tragiske Virkelighed.
I Naturens vaagnende Liv hvisker tusind Stemmer til
ham om det, der er og var og stadig gror i Landet Nord
og Syd og Vest og Øst for den mægtige Skamling-Obelisk.
Han ser den sprænges i Stumper og Stykker i 1864, samles
og genrejses to Aar senere. Han har i sin egen Tid — i
1930erne •—- set den samle flere Titusinder, i hvis Sind den
fik Grænsens Sang til at synge — Sangen, som er et Tema
med mange Variationer.
»Da Sønderjylland vaagnede«, hedder P. Lauridsens
kendte, baade af saglig Viden solidt underbyggede og i
bedste Forstand populært skrevne, historiske Værk om den
nationale Vækkelse i 1830ernes og 40ernes Sønderjylland.
Det burde i vore urolige Tider høre med til enhver vaagen
dansk Mands og Kvindes aandelige Føde. Det er vitaminrig
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Kost. Kun faa Bøger kan som denne gøre en Nordbo paa
een Gang ydmyg og stolt. I sin Indledning siger Forfatte
ren: »Til at begynde med talte kun en Stuelærd og et Par
lævne Haderslevske Borgere med den nye Aands Ildtun
ger, og dog fo’r denne Aand i det følgende Tiaar hen over
Landet og genrejste Folket«.
I eet Hundrede Aar har det i Aanden fra Vækkelsesti
den i 1830erne og 40erne genrejste danske Folk nu kæm
pet i Grænselandet.
Denne Kamp foregaar i et dybere Leje end de politiske
Overfladestrømningers. Den naar langt ned i hvert Indi
vids Sind, ind i hver Slægt i Grænselandet og fornyes i
hver Generation.
Selve de synlige ydre Tegn paa det vaagnende nationale
Liv i 1830ernes og 40ernes Hertugdømme Slesvig viser os,
hvad en Grænsekamp først og fremmest kræver af Græn
sevagten.
Den Stuelærd, P. Lauridsen taler om, er Christian Paul
sen, juridisk Professor ved Universitetet i Kiel. Længere
fremme i Bogen kaldes han »den første Sønderjyde'«. Det
Skrift, »Ueber Volksthümlichkeit und Staatsrecht des
Herzogthums Schleswig«, han udsender i 1832 som Svar
paa U J. Lomsens »Ueber das Verfassungswerk in Schleswigholstein« fra 1830, har han arbejdet med i to Aar. Han
paaviser med en næsten moderne Udnyttelse af omhyg
gelig samlet og videnskabelig bearbejdet Statistik den fol
kelige Ret i Sønderjylland. Skrift efter Skrift til Klarlæg
gelse og Uddybelse af Folkets Forstaaelse af sin Ret i Søn
derjylland kommer fra Christian Paulsens Haand. Han er
den første og den største blandt de Mænd, der med en
klar Hjerne og et varmt Hjerte har givet Grænsevagten
de nødvendige Vaaben til Kampen. I hver ny Generation
kræves nye Vabensmede af hans Art. De maa tilpasse
Vaabnene til de nye Tider, men saaledes at de kan bruges
til det samme Maal som hans: Folkets Erkendelse af og
Bekendelse til sin uomtvistelige Ret i den danske Hjem
stavn.
Kampen paa denne Grænsevagt var ikke i Paulsens og
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er ikke i vor Tid rettet mod Tyskerne, hverken inden for
eller uden for Danmarks Grænser, men mod de Brist, der
findes hos os selv, i vort eget Folk og hos dets styrende
Mænd. For Christian Paulsen var dansk Sprogs Sejr det
samme som den danske Konges Sejr i Slesvig. Det var paa
et Aandens Erobringstogt, Folkets sunde Kræfter skulde
bruges. Saadan kæmper sande og ægte Mennesker paa
Nordens Breddegrader — ogsaa i vore Dage —, naar de
forsvarer deres Grænse. De vogter deres eget og lader an
dre beholde deres.
Men saa selve Kampen! Naar Vaabnene er smedet, be
gynder den for Retten, som er klarlagt: trofaste Menne
skesjæle skal bevares, vaklende afstives, tabte vindes.
Ogsaa for dette andet væsentlige Stadium i Grænsefor
svaret har vi det store Forbillede i 1840erne, nemlig Chri
stian Flor, Københavneren af norsk Afstamning, Docent
i dansk Sprog og Litteratur i Kiel. I P. Lauridsens Bog
kaldes han »Nordslesvigernes tro og modige General«.
Hans Førergerning blev den egentlige nationale Vækkelse
af Folket. Ham selv havde Grundtvig og Oehlenschlæger
»vakt«.
Det er en saadan aandelig Vækkelse ingen Generation i
vor Grænsekamps lange Kæde af Slægtled kan undvære.
Ogsaa den maa fornyes efter nye Tiders Krav uden at
slippe sit oprindelige store Maal af Sigte. Atter og atter
maa der i Sønderjylland komme en »Vækker«, som der —
med Carl Ploug — kan siges om:
Dér fandt han varme Hjerter,
dér fandt han Viljens Ild,
dér fandt han aabne Øjne
for, hvad der staar paa Spil.

Danmarks Grænsevagt er og har altid været et Forsvar
af indre folkelige Værdier. I Aanden af 1848 sejrede disse
moralske Værdier og Kræfter. Men naar Nordslesvig —
trods London Konferencen 25. April—25. Juni 1864 — gik
med til Preussen, var det som bekendt ikke paa Grund af
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disse aandelige Værdiers Nederlag. Det var kun, fordi det
te lille Nordslesvig dengang blev »Lebensraum« og havde
stategisk Betydning for det Bismarckske Tyskland paa
dets Vej mod Stormagtsstillingen i »das zweite Reich« af
1871.
Indholdet af Grænsens Sang under Fremmedherredømmet (1864—1920) kan samles i et Vers af en sønderjydsk
Digter fra for 200 Aar siden, H. A. Brorson:
»Her vil ties, her vil bies,
her vil bies, mit svage Sind;
vist skal du hente kun ved at vente,
kun ved at vente vor Sommer ind«.
Det at kunne vente, det at kunne tie og det at kunne
taale er væsentlige Egenskaber for dem, der skal føre
Forsvar af indre Værdier og kæmpe paa en aandelig Front.
En Folkegrænse som den dapsk-tyske er meget mere end
bare en Demarkation paa et Landkort og i Traktater. Den
ligger fast i levende Menneskehjerter. Dem kan den ikke
rives ud af. Og hvert lille Menneskehjerte faar gennem
Slægternes Kæde, som det er et Led i, et evigt Liv.
Stærkest sejrede de moralske Kræfter i vort danske
Grænseforsvar i 1914. Da gik der i Sønderjylland en Pa
role uden Ord fra Hus til Hus. Ingen vidste, hvor den
kom fra. Den var der bare. Og den blev forstaaet. Den laa
i Luften over dette aandelig disciplinerede Sønderjylland.
Den var én af de naturlige Konsekvenser af alt, hvad vi
havde foretaget os siden 1840 for at bevare Danskheden
her ved Grænsen. Og i denne Parole kulminerede den mo
ralske Kraft i vort indre Grænseforsvar. Den lød til hver
dansk Sønderjyde: gør din Pligt mod den Stat, vi tilhører,
saa vi som dens lovlydige Borgere kan faa den Ret, der til
kommer os. Det betød taale og tie og vente som aldrig før
i de sidste Aar indtil Genforeningen.
Det var de samme indre Kræfter, der i 1933 samlede
dansk Ungdom i D. U. G., — ved et verdenshistorisk Ven
depunkt frem mod den store verdensomspændende Krise,
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vi nu i 1940 befinder os midt i. Trods alt, hvad der sker
omkring os, bygger vi her i Norden vort Forsvar paa disse
Kræfter, der gror af en europæisk Humanisme, forædlet
af Kristendommens Broderskabsidé.
Paa Skamling er det lille Grænselandsmenneske ikke
helt alene mere i det vældige Landskab. Han ser en Flok
Drenge samlet omkring den høje Støtte og en Skolelærer,
der med sin uundgaaelige Pegefinger viser ud over Landet
og mod de forskellige Mindesten.
Han kan ikke høre, hvad den kloge Mand siger. Men
han forsøger — uden at det lykkes — at rekonstruere i
sine Tanker en Sentens, han engang har læst, om, hvordan
Ungdommen maa »vokse« ind i Grænsekampen. Og han
mindes, at Christian Paulsen, foran hvis Mindesten han
netop staar, i ét af sine Skrifter paapeger Skolens national
politiske Opgave, men tilføjer, hvad han véd fra Grundt
vig, at den jo er »fattig mod selve Livets Fylde«.
Han tænker paa sin egen Skolegang før den første Ver
denskrig og undres over den Glæde, danske Grænselands
mennesker Gang paa Gang giver Udtryk for, naar de taler
om deres Børns Skole efter Genforeningen. Den er, forstaar han, paa Højde med det bedste i Tidens Skoletan
ker, der netop vil gøre Skolen til et levende Stykke Kød
og Blod midt i »selve Livets Fylde«. Og er ikke —- raisonnerer han videre — al Politiks, ogsaa al Grænsepolitiks Ud
gangspunkt i vor Tid blevet til Pædagogik? Desværre bli
ver den meget tit kun til Massepropaganda uden sagligt
Oplysningsgrundlag. Men over Portalen til Grænselandets
danske Skole kan vi, naar det gælder vort nationale Liv,
trøstigt skrive: »I denne Skole behøver man ikke at lyve«.
Dér har den sin store Styrke. Thi dens pædagogiske Kræf'ers religiøs-etiske Gehalt er i Kontakt med, ja, rinder af
Folkets, Menneskehedens sundeste Livskilder.
Saa langt er det lille Grænselandsmenneske paa Højskamling naaet i sine stille Betragtninger over Foraar, na
tionalt Liv og den danske Front i Grænselandet.
Da stormer Drengene fra Støtten deroppe ned over
Skrænten forbi ham. Til sin store Overraskelse hører han
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af deres Maal, at det slet ikke er danske, men svenske
Drenge. Endnu mere undres han, da to af dem standser
ved Siden af ham, og den ene peger ud i Luften og paa
klingende Svensk siger saadan noget som; »Se, dernede
løb den gamle Grænse før 1920; den var uretfærdig; den
var en Usandhed«. Saa gør han en mere vidt favnende
Bevægelse med Haanden; »men langt mod Syd, over et
halvt Hundrede Kilometer herfra, gaar den nye Grænse..
Og den skal vi vogte.«
Igen stirrer det lille Grænselandsmenneske af det 20.
Aarhundrede ud over Bakkedraget med det sart lysegrønne
Skær over sig. Han fatter nu, at det virkelig er Vaaren,
som staar lyslevende omkring ham.

Læreren i Naturen.
De kender vel A. Manniches fortræffelige Bog »Jæge
ren i Naturen«. Lad mig da delvis plagiere denne Titel og
kalde disse Linier som ovenstaaende.
En af de faa Skyggesider ved Lærergerningen er den,
at den kræver Indespærring af sin Udøver og hans Ele
ver. Friluftslivet misunder jeg Bønder, Forstmænd og Fi
skere. Efter nutidige pædagogiske Principper henlægges
en Del af Undervisningen ganske vist til det fri, men det
maa blive en stærkt begrænset Del af Undervisningsti
den, som kan anvendes med tilstrækkeligt Udbytte paa
denne Maade. Den stærke Koncentrering af Opmærksom
heden, der er al Undervisnings Alfa og Omega, vanske
liggøres stærkt under aaben Himmel.
Læreren i Naturen — derved tænker man uvilkaarligt
paa en Lærer med en Flok Elever i Hælene paa sig, ud
gennem Skov og Mose, studerende Foraarsplanter, Insekt
liv og andre Emner. Jeg vil dog ikke i det følgende be
skæftige mig med denne — pligtmæssige, men forhaabentlig lystbetonede — Vandring mellem Dyr og Blomster. Jeg
vil derimod prøve at betragte Læreren, naar han ganske
privat vender »tilbage til Naturen«.
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Én Lærers indendørs, stærkt koncentrerede og nerveanspændende Gerning kræver, at han efter endt Skoletid
maa »skifte Spor«, hvis han skal holde sig aandelig og le
gemlig frisk. Nogle gør det ved Havearbejde. Udmærket!
Andre starter Bilen (i Fredstider) og farer ud. Hm —
ja! Ogsaa udmærket. Kan være det. Men baade Haveman
den og Bilmanden bør ikke glemme en Gang imellem at
stikke Floraen i Lommen og g a a ud i Skoven eller Mar
ken. En Pædagog bør heller aldrig føle sig for gammel
til at opdyrke nyt Land; har han aldrig interesseret sig
for Insekter før, saa bør han tvinge sig selv til at samle
Biller eller Sommerfugle et Par Sæsoner. Gaar han med
Nag i Sjælen over for »Græsser«, fordi han til Eksamen
brændte sig slemt paa dem, bør han opfriske og udvide
— maaske navnlig det sidste -— sit Kendskab til Svingel
og Rapgræs. En Lærer bør aldrig være fremmed over for
den søde Opdagerfryd, der melder sig, naar man har fun
det et eller andet, som ligger lidt uden for det helt al
mindelige.
Saadan afledende Beskæftigelse kan naturligvis ogsaa
søges paa anden Maade — Bridge siges at være godt —
men jeg vil dog hævde, at den Lærer, for hvem Naturens
Mysterier har lukket sig, han har mistet noget væsent
ligt som Menneske og som Opdrager.
Kolleger har sommetider set paa mig med den venlige,
medlidende Overbærenhed, man beærer lyriske Skørhoder med, naar jeg uforvarende kom til at tale for meget
om Fugle. Trods høflige Skulderklap var det tydeligt,
at deres Opfattelse var den, at Skolejura og Lønspørgsmaal, Badminton og Bilforsikring dog var værdigere Em
ner for voksne Mandfolk.
Mange har dog ogsaa vist ærlig Forstaaelse af Betyd
ningen af at bevare Forbindelsen med Naturen og Fri
luftslivet, i den begrænsede Grad det kan dyrkes af Skole
folk. Men ofte forekommer det mig, at Interessen er noget
passiv. Man skal være aktiv, og Forbindelsen med den
levende Natur skal søges ude, ude, ude!
Den anden Grøft, man kan havne i, er Ensidigheden,
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den alt for heftige Specialisering. Denne Fare lurer un
der de iøvrigt skønne videnskabelige Lauroær, Lærere
ikke sjældent høster som Medarbejdere i den »rigtige«
Videnskabs Tjeneste. Jeg har en vis Skræk for Personer,
der flammer af hellig Begejstring, naar de i en Træstub
finder en lidt ualmindelig Træbuk, men aldeles ikke ser
den Kodriver, der blomstrer ved Træstubben — er rev
nende ligeglad, om det er Fladkravet, Hulkravet eller
Storblomstret Kodriver. (NB .Jeg er ikke Botaniker i
udpræget Grad!)
— Ak ja! Det er kedeligt, at vi Lærere saa godt som
altid skal optræde med Pegepind, jfr. mine mange »gode
Raad« i dette lille Stykke, og den hyppige Forekomst af
Ordet bør! En Tur ud over de vinterlige Marker er vist
en sund Kur mod alle stivnede Skolemesternykker. Saa
nu gaar jeg.

Hjemme igen. Det var ti Graders Frost, og Landskabet
med Aadalens lave Skrænter laa svøbt i en tynd Dis af
Rim og rødligt Formiddagssolskin. Smukt.
Ved Aaen kiggede jeg efter Vinter gæster — om der
skulde være nordiske Ænder eller blot den lille Lappedyk
ker. Der var ingen. Men med ét oplever jeg Eventyret.
En Fugl stryger i lav, hurtig Flugt hen over Vandet; idet
den fra Skyggen glider ud i Solskinnet lyser den som en.
metalskinnende blaagrøn Gnist — idet den sætter sig paa,
en nedhængende Gren længere henne, ses dens rustrøde
Bug og lange Næb. Det er Isfuglen, som jeg i Aaringer
forgæves har eftersøgt her i Egnen, hvor den forøvrigt
ses jævnligt. Men for mig er den altsaa ny. Jeg gaar efter
den langs Aaen; den flyver længere bort — og undervejs
ser jeg den dykke ned i Vandet efter et eller andet. Saa
forsvinder den ved en Drejning af Aaen.
Men jeg ved, at hver Gang jeg i Fremtiden gaar her,
vil jeg mindes den frostkolde Morgen, da den lille Fugl
med et Glimt af sine tropiske Farver føjede en ny Streng
til Hjemstavnsnaturens store Harpe.
Aasum, Nytaar 1940.
S. B. Andersen.
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Et Skole- og Folkeobservatorium.
I den moderne Skole lægges der megen Vægt paa, at
Eleverne ikke alene skal høre om Tingene, men ogsaa se
dem og saa vidt muligt danne sig et førstehaands Indtryk
af dem. I denne Henseende er de forskellige Fag ret for
skelligt stillet. Astronomien er et af de Fag, der har store
Vanskeligheder paa dette Punkt, selv om der kan naas en
Del med lidt god Villie. (De lidt ældre Aargange fra Oden
se Seminarium husker sikkert endnu, naar Busk en tid
lig Vintermorgen stillede Kikkerten op i Vinduet, for at vi
kunde »observere Venus«),
Her i Odense har vi for faa Aar siden faaet et udmær
ket Hjælpemiddel til Astronomiundervisningen. En Læge i
Middelfart, Dr. Seligmann, havde testamenteret Odense
By sin store Kikkert, og da Munkebjergskolen opførtes,
blev Kikkerten anbragt under en Kuppel i Skolens Tag
etage. Kikkerten, hvis Objektiv er 160 mm i Tværmaal,
har en Længde af ca. 250 cm og er saaledes et af Landets
største Instrumenter, og baade Linserne og den mekani
ske Opstilling er af fineste Kvalitet.
Til dette »Odense Observatorium« kan Byens (og Om-
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egnens) Skoler nu anmelde deres ældre Klasser, der saa
faar tildelt bestemte Aftener. Meget store Klasser bliver
delt, og hvert Hold deltager i een eller to Demonstrationer.
Børnene faar saa forevist selve Kikkerten, Maanen, de
store Planeter, der er fremme, en Dobbeltstjerne og en
Stjernehob eller en Stjernetaage, og de er som Regel me
get interesserede i, hvad de faar at se. Maanen og Saturn
er saa afgjort de to Himmellegemer, der nyder størst
»Popularitet« blandt Eleverne, men ogsaa en smuk Stjer
neklynge kan optage dem levende. Observatoriet raader
desuden over et mindre Spektroskop, saa de Klasser, der
ønsker det, kan faa et Stjernespektrum at se. Der er imid
lertid en meget stor Vanskelighed for Observatoriets Ar
bejde: det omskiftelige danske Vejrlig. Det er jo desværre
ikke nær alle Aftener, Vejret er klart (eller aldeles graat).
Der er noget, der hedder »halvklart« og »vekslende Sky
dække«, og det er naturligvis meget generende, naar man
forud skal fastsætte Tidspunktet for en Forevisning. Det
kan ikke undgaas, at Børnene og deres Lærere ofte kom
mer til at gaa forgæves flere Gange, før de faar en god
Aften; men man maa forbavses over den Taalmodighed,
som baade Lærerkræfterme og Eleverne udviser.
Disse Forevisninger for Skolehold finder Sted om Af
tenen mellem Kl. 19 og Kl. 21. Mellem Kl. 21 og Kl. 23
er Observatoriet aabent for Publikum. De besøgende er i
Reglen meget interesserede; det viser de mange Spørgsmaal. Det er tydeligt, at de fleste ikke kommer af almin
delig Nysgerrighed, og jeg har ofte maattet tænke paa
den kendte Historie om den amerikanske Politiker. Be
meldte Politiker kom en Aften under Valgkampen mellem
Præsidentkandidaterne Bryan og Taft paa Besøg i et Ob
servatorium. Han gav sig god Tid til at se, hvad der blev
forevist, og til sidst sagde han: »Er nu alle disse Millioner
Stjerner virkelig Sole, ganske som vor- egen Sol?« »Ja,«
svarede Astronomen. »Og de er ligesom den omgivet af
Planeter?« »Ja!« »Og der er Liv paa disse Planeter?«
»Det kan ikke bevises, men det er meget muligt,
at mange af dem rummer Liv.« Politikeren stod en
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Stund tavs, saa sagde han: »Naar alt kommer til alt, er
det temmelig ligegyldigt, om Bryan eller Taft bliver
valgt.« Naturligvis kan man ikke uden videre overføre
denne Tankegang paa de alvorlige Begivenheder, vi er om
givet af; men i Lyset fra Astronomien svinder mange Be
sværligheder ind til Ubetydeligheder.
Aksel Hjort.

En Dagsøvelse — paa Opfordring.
København, Søndag d. 7. Januar 1940.
Den 3. Januar modtog jeg fra Redaktøren en venlig An
modning om at erstatte en Medarbejder, der var blevet
syg»Paa Søndag kan jeg maaske finde paa noget til denne
Herre«, (jeg er ikke den, der har Hjerne til overs efter en
Skoledag), tænkte jeg, fordi jeg selv i mine unge Dage har
kendt til redaktionelle Vanskeligheder. De værste gik gan
ske vist i modsat Retning. Redaktøren og jeg begyndte Kl.
7,30 om Morgenen at lave 4-spaltet »Krig«. Det var i 1918.
Og det var paa »Randers Venstreblad«. Kl. 10 kom Fakto
ren og krævede vore Mesterværker nedskrevet til 2 Spal
ter. Kl. 11 ringede Redaktøren af »Skive Venstreblad«,
som vi trykkede, og rasede, som jeg sjældent har hørt no
gen rase — og jeg har dog hørt en Del — over, at hans
gode lokale Skivenyheder var erstattet med Randersstof.
Jeg traf ham forleden Aar til en Fest, og ved Tanken om
Fortidens Lidelser var han Uge ved at begynde igen. Men
hvad m a a det ikke ogsaa have været for en Tortur for en
ærgerrig ung Journalist paa sin antagelig første Redaktør
post.
Kl. 12 — nu er vi i Randers igen — skulde Krigsartiklen
nedskrives til 1 Spalte, og jeg skulde fremskaffe Klicheer
til Fyld; der laa Bjerge af gamle Klicheer — uden Beteg
nelse — saa Titlerne svarede jo ikke altid lige godt til Bil
lederne.
Det endte somme Tider med, at vore Nyheder blev til
»Set og hørt«, der ikke kom med!!!
»Hvorfor skrev I da?« spørger De vel. Kære Læsere, det
var to Sættemaskiner, der bestemte Farten. Naar de gik,
var de umættelige, men somme Tider gik de altsaa ikke.
Ja, det er vel ikke for at høre mine Memoirer (det er for
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Resten morsomt — at skrive dem altsaa), at Hr. Poul
Nissen har alarmeret mig.
Jeg har saa bestemt at skrive om en Dagsøvelse, jeg
brugte i en 2. Klasse til en Demonstration her i Efteraaret.
Det er vel kun en enkelt Gymnastiklærerinde, der kan
have Interesse deraf, men saa skriver jeg for hende.
Jeg har Indtryk af, at De kan synge alt dette paa Melo
dien »Spinderokken«. Jeg kom nemlig hjem fra Jubilæums
fest paa Skolen i Nat Kl. 4, og Aftenens Clou var en Sang
paa denne Melodi med Omkvædet: »Baade forlæns og side
læns og baglæns«. — Det var en Gymnastiklærer, der ju
bilerede.

Dagsøvelse for 2. Klasse.
Lars gaar til Troldeland med Syvmileskridt.
»Vinduesviskeren«, ridesidd. Sidebøjn.
ridesidd. Roning.
fremligg.: Baaden gynger.
»Troldelygten«: y2 favn.-ridesidd. Kropvridning.
Hunden bider Troldemutter og løber, hun hinker
bag efter.
7. Dværgen har Skægget i Klemme: a) Hovedbøjn.
frem og bag og Hoveddrejn., b) brystv. Sidespring
over Skammel.
8. Lars klipper ham løs: rygligg. Benklip.
9. »Knaphulssting«: kravle genn. Skamlen og slaa
Kolbøtte paa Gulvet.
10. Hejse Vand op af Vindebrønden: strækst. KropKropbøjn.
11. Save Brænde: fremfaldsst. Kropvridn.
12. »Baalet«. Efterligning af Flammer.
B. la. »Prinsesserne«: Ligevægtsg. med Ærtepose.
b. »Storkeungerne paa Taget«.
2. Kolbøtte over Bom.
3. brystv. Sidespring over Bom.
4. Hop over to Skamler.
5. Forsøg paa rytm. Øv. med Bolde. Kreds.
6. Gang og Løb.
7. »Hvad er Klokken, Ulvefar?«
Børnene har deres »Krydspladser«: bag 4 Kryds og ud
for Tal, skrevet paa Gulvet mellem 2 af Flankerækkerne.
Børnene henter allerførst Skamlerne og sætter dem paa
hver sin Krydsplads.
1. Børnene efterligner Bevægelser, som naar man træk
ker i lange Støvler. De bibringes Indtryk af, at de i
hvert Skridt skræver over en Husrække i Kvarterets
A.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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5.
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Gader, som nævnes; derefter Daells Varehus, Zoolo
gisk Have og Dyrehavsbakken (et lille Amagerbarns
Begreber om den Verden, der »strækker sig lige ind
i Præstens Mark«). Og man kan virkelig faa dem til at
skræve over Huse paa deres Rejse rundt om Skam
melrækken.
»Vinduesviskeren« er en saare dagligdags Sidebøjning,
som jeg — takket være Billedet — anvender med
Held hos store og smaa. Haandryggen mod Panden,
saa Fingerspidserne mødes. Armene og Hænderne er
Vinduesviskeren. Den skrues paa Bilens Vindskærm
ved Skruer gennem Underkroppen. Skulderbevægelser
mod det indbildte Glas for at faa Hofteleddet fikseret.
Tilsigelser om, hvad den lille Vinduesvisker ser paa
Farten ad kendte Veje eller i Fantasilande, kan faa
Børnene til at arbejde længe i relativ god Form.
Lars kan jo kun køre med, til de naar Havet. Saa maa
han ro. Under Indøvelsen (jeg forklarer og tegner al
tid først, da f. Eks. en Robaad for mange, mange
Amagerbørn i bedste Fald kun er en Glose) staar den
ene Pige bag den andens Ryg som en Mast, der tvinger
Lars til at standse med strakt Ryg.
Øvelsen giver Børnene en begyndende Fornemmelse
af Kropvridningens Form. For at faa dem til at holde
Knæene sammen, siger jeg, at de forestiller Trolde
mutter, der sidder paa en Stol ved Vinduet og holder
paa den gale, gale Troldehund ved at presse Knæene
og Fødderne mod Skamlen og holde den i Øret (Haan
den om modsat Knæ). I den anden Haand holder hun
Troldelygten, der over den høje Vindueskarm føres
bagud, fordi hun hører Aaretag paa det mørke Hav.
(Jeg ror bag Rækkerne under gævt Spektakel, og Lyg
ten rettes mod mig). Naar jeg siger: »Maa jeg se, hvor
gal Trbldemutter er«, er det forbløffende, hvor de ret
ter sig.
Paa et »Nu« bider de med et Bjæf sig selv i Benet og
løber af Sted som Hunde. Paa Tilsigelsen: »Troldemor
hinker bagefter!«, fortsætter de Turen rundt om
Skamlerne paa eet Ben.
Børnene sidder i hugsiddende Stilling paa Skamlen,
Armene er Skægget, der er i Klemme. Børnene rusker
og drejer Hovedet for at komme løs. (Jeg viser »Skæg
get« med et af de røde Mærkebaand om Halsen og
holdt fast til Skamlen). Derefter hopper Dværgen for
at slide sig løs.

8. Lars ligger, saa han klipper med sin Saks over
Skamlen. Børnene tæller højt, og paa 20 iler de smaa
frigjorte Dværge af Sted, idet de holder paa Resten af
Skægget. Det er de herligste smaa Komedier, Ungerne
her kan opføre. De skulde til Demonstrationen have
set et lyshaaret Barn med det i en mørk Eftermiddags
time saa stimulerende Navn, Jenny Lind, som af en
eller anden Grund var kommet meget langt bort fra
Hjemmet, ganske ene, til det sidste fuldføre sin Rolle
som en lille jokkende, hoveddrejende, vred Pusling
med den indbildte Skægrest knuget ind i de smaa
Hænder.
9. og 10. er Strafarbejde, som den vrede Troldemutter
sætter den gysende Lars til at udføre, fordi han har
klippet hendes Dværg løs.
Naar Synaalen (Barnet) er trukket gennem Tøjet
(Skamlen), slaas Løkke (Kolbøtte paa Gulvet i fuld
kommen fri Form).
Lars ved Vindebrønden tegnes paa Gulvet med
Kridt i et Forhold, der viser, at Lillelars maa strække
sig og bukke sig til det yderste for at følge med det
store Sving. Han har faaet stive Troldestøvler paa,
saa han ikke kan bøje Knæene. Paa Tilsigelse slipper
Svinget ham dog ud af Hænderne. Snoren, der lyn
snart vinder sig ud igen fra den snurrende Akse, vises
ved, at Børnene løber rundt paa Stedet med Armene
strakt over Hovedet, hvor Hænderne (Haandledet
bøjet) hvirvler rundt om hinanden. Paa et »Nu« sprin
ger Børnene op i Luften for med Vræl og saa meget
Spektakel som muligt at efterligne Spandens Fald
mod Vandet i den dybe, dybe Brønd.
11. For at faa den rigtige Udgangsstilling siger' jeg: »Slaa
paa Benet mod Stolen! Hvad hedder det?«.»Sæt
det nu frem! .... Lav Bord af det! (Knæet bøjes) ....
Tag Brænde fra Haverne (Gymnastiksalens Sydvæg)
...... Hvad hedder den Side? .... Læg Brændet paa
Bordet! .... Maa jeg se Haanden mod Skolen! ....
Hvad hedder den? ...... Tag den store, store Trolde
sav med den og hold den parat!« Ved at skildre Trol
derekvisitters Format og ved at love »Baal«, hvis Lars
faar savet meget, kan man faa dem til at arbejde utro
lig godt og længe.
12. »Baalet« er lige saa elsket af »Flammerne« som for
nøjeligt for Tilskuerne. (Glem ikke at unde Dem Tid
til ogsaa at se Børnenes A n si g t e r).
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»Brændestykkerne« (Børnene selv) ligger fuldstæn
dig stille paa Ryggen. »Troldemutter« (Lærerinden)
bruger sit Troldefyrtøj med klappende Strygebevæ
gelser med Hænderne og siger f. Eks. »Kniks, Knaks,
Fut!«
Paa »Fut« begynder de første spæde Flammer: Cyk
lende Bevægelser med Arme og Ben. Bevægelserne
bliver større og større; Børnene prøver, hvor højt de
kan faa Benene op; de springer op i hugsiddende. Stil
ling og futter rundt som spruttende Kinesere med Rakeistød i alle Retninger’ af Armene. Til sidst bliver
Flammerne til et hvæsende Baal: Børnene opfører en
vild Krigsdans, idet de hopper og springer under Knæløftning og fri Arm — og Kropsbevægelser. Naar
Træet er ved at være brændt op, »dør« Flammerne i
omvendt Orden for til sidst at falde sammen paa Gul
vet som en Askehob. Lærerinden kontrollerer »om det
er den rene, bløde Aske« ved at løfte Arme og Ben og
se, om de falder afslappede ned.
Man gør klogt i at vælge en Dag, hvor man er i
Form og passende klædt, til Forevisning, da det er an
strengende at være Flamme, og vi ved jo alle, at jo
bedre Forevisning, vi kan præstere, alt efter Korpus
og Alder, des mere sparer vi paa Hals og Taalemod.
Hvad Ligevægtsøvelserne angaar, gælder det jo om at
faa Børnene til virkelig at føle sig som Prinsesser. Mens
de gaar over Broen (Ligevægtsbommene), maa de selv be
stemme, hvornaar de tør bære Kronen (Ærteposen) paa
Hovedet, ellers i Haanden. Derimod paa den smalle Sti
gennem Skoven (en Kridtstreg paa Gulvet, der fuldender
det Kvadrat, hvoraf Bommen er den ene Side) bærer de
Kronen paa Hovedet og gaar højt paa Taa, med smaa
Skridt og kongelig Holdning. •— Søde ser de ud!
Storkeungerne prover at spankulere og klapre med Næbbet (de strakte Arme) rundt paa Taget af den firelængede
Bondegaard. For at opøve Rytmesans lader jeg altid først
Børnene klappe Takten med Hænderne til en ganske en
kelt Melodi, som jeg synger eller spiller, snart hurtigt,
snart langsomt. De fleste af os har jo aldrig lært noget om
Rytme eller Toner, og mon ikke mange af os er blevet klar
over, hvilken Kilde til Glæde vi dermed er blevet und
draget.
For nogle Aar siden var Dalcroze i København og holdt
et Kursus. Han var lammet og fortvivlet over de stive, nor
diske Kvinder, der ikke kunde »spille« rytmisk Musik med
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Arme og Ben og Krop, som smaa 6 Aars Børn hjemme i
Svejts kunde komponere i Bevægelser, naar han spillede
paa Klaveret.
Det ligger naturligvis helt udenfor det opnaaelige, end
sige ønskelige blandt Børn, hvor langt vigtigere Opgaver
tager Tiden, men kan vi lokke lidt Rytmesans ind i dem.
har vi dog skaffet dem en Kilde til Glæde.
»Ulvefar« staar beskrevet i Fr. Knudsens :»Lege til Sko
lebrug for Børn mellem 7 og 9 Aar«.
Til de nidkære Gymnastiklærerinder, der har fulgt mig
gennem Mørke og Flammer og Toner samt til de Kamme
rater fra 24, der for gammelt Bekendtskabs Skyld kiger
paa Slutningen her, sender jeg mine bedste Nytaarsønsker.
Venlig Hilsen
Esther Egebjerg.

Kunst i Skolen.
Aarsskriftets Redaktør bad mig skrive en Artikel om
Kunst i Skolen. En Artikel bliver det næppe til, men jeg
skal gerne fortælle om et Arrangement, vi har truffet ved
den Skole — Haahrs Skole i Svendborg —, hvor jeg har
mit daglige Arbejde. Det kunde muligvis foranledige, at
der kunde opnaas lignende Ordninger andre Steder.
Lad mig først understrege, at Spørgsmaalet om Kunst i
Skolen efter min Mening fortjener ikke alene at overvejes,
men at finde en Løsning; det synes der ogsaa efterhaanden
at være Forstaaelse af blandt mange Skolefolk, hvad Dis
kussionerne paa Skolemøderne de senere Aar har vist;
selvfølgelig, for Mennesker, som selv føler Glæde og Beri
gelse ved god Kunst, kan kun ønske, at Ungdommen saa
tidligt som muligt bliver delagtiggjort i denne Glæde og
faar opøvet sin Evne til at skelne mellem falsk og ægte og
saa paa dette Omraade. En saadan primitiv Kunstkultur
tilegnes af de fleste Menneskei’ »smertefrit«, blot de har
tilstrækkelig Lejlighed til at se — helst omgaas til daglig
— lødig Kunst. Her er altsaa Problemet: at skaffe gode
Billeder, som maa beholdes i lang T i d, til Ophængning
i Skolens Klasseværelser.
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Vi henvender os da ganske simpelt til nogle af Byens og
Omegnens gode Malere, og her maa vi selvfølgelig indrøm
me, at vi maaske er mere heldigt stillet end Flertallet af
Skoler — Sydfyn var jo alle Dage et Malernes Land! —
Og vi sagde omtrent saadan til dem: De har sikkert nogle
Billeder staaende paa Deres Atelier, som venter paa Ud
stilling eller Salg. Hvad mener De om at laane os nogle af
dem til Ophængning i Skolen; det vil være til Glæde for
Skolen og dens Elever, og det kan sikkert ikke skade Dem!
De Kunstnere, vi henvendte os til, syntes godt om Ideen,
og vi har eller har haft Billeder af følgende Malere: Niels
Hansen, Ruth Weber, Ingvard Petersen og Henry Eriksen,
og vi har i de fleste Tilfælde faaet Lov at beholde Bille
derne meget længe.
Dette sidste, synes jeg, er meget vigtigt; man skal have
ordentlig Tid til at opleve Billederne; Maleren Niels Han
sen gav mig i den Grad Ret i denne Opfattelse, at han har
laant os to store, dejlige Billeder, hvorimod han havde afslaaet at udlaane Billeder til Statsskolernes Vandreudstil
ling.
Vi har kun haft denne Ordning i to (2) Aar, og jeg skal
ikke udbrede mig om »mine Erfaringer«, men det er min
Tro, som jeg ikke har faaet svækket, at vi gør Børnene en
stor Tjeneste ved at give dem god Kunst for Øje til dag
lig; det har afgjort forøget manges Farveglæde, hvilket
mærkes i Tegnetimerne, og jeg tror nok, de fleste uvilkaarlig faar lært at vurdere et Billede paa en anden Maade end
blot ved Gloserne »moderne« og »gammeldags«.
Med venlig Hilsen
Johannes Jensen (1932).

40

Dimittender af 1914.
Saa er 25 Aar gaaet, siden vi sendtes ud i Livet for at
prøve vore Kræfter. Vi stod med vort Eksamensbevis, der
gav os Ret til at søge Embede, og saa skulde vi til at for
søge, at prøve, hvordan nu det Arbejde, vi havde valgt,
laa for os. Seminarietiden gav os et vist Fond af Kundska
ber og lærte os en »Metode«, saa vi havde en bestemt Maade at begynde vor Undervisning paa; men mon ikke vi alle
har fundet hver sin Form i Løbet af forholdsvis kort Tid;
jeg tror det; thi kun, hvis man er sig selv, kan man have
den rette Indflydelse paa Børn. De er ægte, de er klart
seende og vil reagere over for det tillærte, det kunstige.
Vi begyndte vort Arbejde ved en stor Krigs Begyndelse,
og Efterkrigstiden var vanskelig paa mange Maader. Ung
dommens Mentalitet forandredes; det var næsten, som
sprang man et Led over i Udviklingen; men alle vi af 1914
var selv saa unge, at vi kunde gøre Springet med, at vi
kunde forstaa de unge. Nu staar vi igen midt i vanskelige
Tider, ingen ved, hvad næste Maaned bringer, men skal vi
25 Aars Jubilarer ønske for hinanden, maa det blive dette:
Fred over Landene, Ro over vort Arbejde med Børnene og
de unge og en lys Fremtid for Danmarks Ungdom.
Og saa til sidst en Tak til Seminariets Lærerkræfter for
den store Energi, de lagde i deres Arbejde med os 40 for
skelligartede unge, der startede i 1911 og dimitteredes i
1914. En Tak til Herr og Fru Møller, der nu begge er bor
te, for det store Ekstraarbejde, de gjorde, for at samle os
unge, for at give os Indtrykket af, at vi var et lille Sam
fund i Samfundet, at vi hørte sammen —- — netop den Fø
lelse, som vi sikkert alle ønsker, at Eleverne i vor Skole
skal have.
Odense i December 1939.
Sigrid Jensen, f. Petersen.
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Üimittendholdel 1914.

F orskolesem iziarieh oldet fra

1914,

Forskoleseminarieholdet fra 1914.
Da vort Hold i Oktober 1914 forlod Seminariet, var det
under Trykket af Krigen, som da havde raset i godt to
Maaneder, og i dens Skygge gik de første vanskelige Aar
med Dyrtid og Rationering. Saa vidt jeg ved, kom vi alle
ret hurtigt i Arbejde; enkelte af os er endnu paa samme
Plads, hvor vi begyndte, og det kan være baade ondt og
godt. Nogle af Kammeraterne blev gift og fik kun en kort
Arbejdstid i Skolen, en af dem er død, og en har været
Enke allerede i mange Aar.
Vi, som blev ved Skolen, har jo i de forløbne Aar prøvet
baade Mismodet, naar vi syntes, det hele gik skævt, og
Glæden, naar Arbejdet gik godt. Og vi har sikkert alle er
faret, at det gælder om at være tro og have stor Kærlig
hed og Taalmodighed — og helst rigeligt med godt Humør,
saa glider alting lettere.
Nu er der saa gaaet 25 Aar, og atter er Krigens Uvejr
brudt løs og denne Gang nærmere og mere truende ondt
end sidst. Gud alene ved, hvad vi alle sammen skal igen
nem, før der igen bliver Fred og rolige Forhold i Verden.
Lad os alle være enige om at arbejde trofast og støt i vor
Gerning og i Guds Navn være med til at berede Vejen for
en ny og bedre Fred!
Venlig Hilsen med Ønsket om mange gode Arbejdsaar
for O. S. og alle mine Kammerater.
Vormark Skole, i Januar 1940.
Carla Baumgartz.
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Dimittender af 1939.
Kære Kammerater!
Et halvt Aar er gaaet, siden vi forlod Seminariet. Hertil
vil nogle maaske føje et kun, andre et allerede. For vort
Hold gælder det heldigvis, at begge Ord kan anvendes i
deres bedste Betydning, idet vi alle har haft Arbejde over
Forventning, tror jeg, og derved har vi ogsaa haft utallige
Oplevelser, der gør Tiden mere indholdsrig, men kortere.
»2. Del« af 1939 er gaaet lige saa hurtigt som 2. Del
af Lærereksamen. Inden vi næsten vidste af det, var vi
sprunget fra den ene Side af Katederet til den anden, fra
at være Elever paa O. S. til at blive Lærere, der skulde
spredes viden om, og mange Odense Seminarister af 1939
er »evakueret« fra Odense, saa vi nu spænder over et
Stykke fra Vestjylland til Falster. Men lad os alligevel
haabe, at saa mange som muligt møder op, naar O. S.
eller O. S. E. igen »mobiliserer«; for selv om vi har uhyre
meget at tage os af, er O. S. alligevel uforglemmeligt.
De 5 Aar paa O. S. gik for os saa hurtigt, bl. a. fordi vi
saa let »faldt i Slag«.
Gentagne Gange i det daglige Arbejde dukker Minder
om Seminarietiden op i vort Indre, og dette, at Tankerne
ledes tilbage til Seminariet, gør, at vi føler en Higen, naar
der kaldes til Samling, og mon ikke vi kan gøre lidt Gen
gæld for alt det gode, vi har modtaget baade i Arbejde og
ved Fest, naar vi møder op som »gamle Elever«.
Et nyt Blad i Tidens Aarbog er netop nu vendt, og jeg
kunde derfor have Lyst til at ønske for os alle, at vi maa
finde den Plads, hvor vi kan blive glade og tilfredse, og
at vi, i Aarene der kommer, stadig maa føle os som gode
Venner og Kammerater, som gode Elever af O. S.
Hermed sendes I alle en venlig Hilsen.
Held og Lykke i det nye Aar!
Olav Jensen, Hessum pr. Otterup.
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Dimittender af 1939>

Elevfesten 1940.
Elevforeningens Sammenkomst har haft en vrangvillig
Skæbne at kæmpe mod denne Gang; men jeg vil meget
gerne have sagt, at Bestyrelsen ikke har noget at bebrejde
sig i den Anledning. Det er forskellige Sammentræf, der
hver Gang har hindret den planlagte Fest, og alt for lyse
Udsigter er der desværre heller ikke i Aar for en Fest un
der alle gode Tegn; men med sædvanlig Ukuelighed har
Bestyrelsen nu paany planlagt en Sammenkomst, og jeg vil
oprigtigt haabe, at den maa have Held til at gennemføre
den, og at gamle Elever i stort Tal vil glæde Bestyrelse,
Seminarium og sig selv ved at møde op — trods alt.
Hvis alt gaar efter Beregning, vil der ved Elevfesten
blive fremlagt en Række Tegninger, som jeg vil forsøge at
faa Seminariets Tegnelærer Hr. Frode Frandsen til at ud
tage. De skal vise, hvordan Tegneundervisningen nu foregaar paa Seminariet, hvilke Maal den sætter sig, og hvor
dan Eleverne løser Opgaverne. Det vil vise sig, at Faget
har været inde under en vældig og efter min Mening vær
difuld Udvikling i de senere Aar.
Der skal under den nuværende Ordning ikke præsteres
nogen Eksamenstegning; men Elevernes Tegninger i de to
første Seminarieaar fremlægges til samlet Bedømmelse.
Det drejer sig for hver Elev ofte om langt over 100 Teg
ninger.
Det andet, jeg gerne vilde se at faa fremlagt, er nogle
Arbejder fra den saakaldte Specialelæsning, som for Re
sten nu officielt skal til at kaldes »uddybende Læsning«,
formodentlig af Beskedenhedshensyn. Speciallæsningen er
jo en Nydannelse inden for Seminariearbejdet, og den har
til Formaal at give Eleverne Lejlighed til inden for en
Faggruppe, som de selv vælger, enten en sproglig-histo
risk eller en matematisk-naturvidenskabelig, at tage et
eller flere Emner, som de har Interesse for, op til indgaaende og selvstændig Behandling. Her paa Seminariet be
stemmer Eleverne sig ved Begyndelsen af IH. Klasse for,
hvilken Linie de vil følge, og de faar saa. 5 ugl. Timer i
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hver af de to sidste Skoleaar til Raadighed. Hidtil har Ele
verne gerne delt sig med omtrent lige mange paa hver
Linie, maaske med en lille Overvægt for den matematisknaturv. Linie. Paa den sidstnævnte Linie gaar de saa i
Gang med et Par Emner fra Fysik, Kemi, Matematik, Geo
grafi, Geologi, Astronomi eller Naturhistorie. Paa den
sproglig-hist. Linie arbejder de med et Emne fra Histo
rien, et fra sproglig Dansk og et fra Verdenslitteraturen.
Selvstændigheden i Arbejdet er meget stærkt betonet
næsten alle Steder. Eleverne finder selv frem til den for
nødne Haandbogslitteratur, udfører Forsøg og Beregnin
ger, Indsamling og Fotografering, Tegning o. m. m., og
naar Emnet er færdigbehandlet, fremtræder det, som Ord
stillingen forhaabentlig vil vise, meget ofte i en særdeles
smuk og omhyggeligt udarbejdet Form, og jeg kan sige,
at det meget ofte har glædet mig at se, hvor værdifuldt
og smukt et Arbejde der er gjort.
Arbejderne bedømmes ikke med en Karakter; men efter
Lodtrækning mellem Landets Seminarier indsendes hvert
Aar fra % af Seminarierne de udførte Specialearbejder til
Ministeriet, hvor Fagcensorerne gennemlæser dem. — I
»Meddelelser vedrørende Folkeskolen og Seminarierne«
kan der hvert Aar findes en mere eller mindre fyldig Ud
talelse fra disse Censorer om Arbejderne.
Seminariet skal til Opførelse paa Eksamensbeviset ud
forme en kort Udtalelse om, hvorledes Eleven har arbej
det i disse Timer. I hvor høj Grad de ansættende Myndig
heder tager Hensyn til disse Specialevidnesbyrd, veed jeg
ikke; men der burde skænkes dem en betydelig Opmærk
somhed.
Hvordan ser Eleverne nu paa Specialelæsningen? Det
er ikke let at svare paa. Jeg tror, det er et af de mest om
stridte »Fag«, vi har. De Elever, der har let ved paa egen
Haand at tilrettelægge og gennemføre et saadant Arbejde,
ser selvfølgelig med andre Øjne paa Specialelæsningen end
de mere receptivt indstillede. Men den hyppigste Anke er
dog vist den, at Specialelæsningen ikke ret godt lader sig
holde inden for de planlagte 5 ugl. Timer. Mange Elever
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bruger en stor Del af deres Fritid til at fuldføre Arbejdet
i det Omfang og med den Udstyrelse, de gerne vil give
det. Andre resignerer paa dette Punkt, men føler sig ikke
rigtig tilfredsstillede derved.
Alt i alt er jeg dog af den Mening, at det — trods Van
skeligheder — er et værdifuldt Fremskridt, der er gjort
ved Indførelse af Speciallæsningen, og de fleste Elever har
løst de Opgaver, de har sat sig, paa en Maade, der er til
Ære for deres Flid og Selvstændighed.
Nu vil det glæde os, om Elevfestens Deltagere vil kikke
paa de fremlagte Arbejder og samtidig erindre, at disse
Arbejder er udført jævnsides med et stort og krævende
Arbejde med de mange og store Fag, som Seminarieud
dannelsen iøvrigt omfatter. Saa tror jeg, De vil indrømme,
at det i hvert Fald ikke er blevet lettere at læse til Lærer
nu end i gamle Dage. Og maaske vil De ogsaa se med
Anerkendelse paa den Arbejdsindsats, som den største Del
af Nutidens Seminarieungdom udfører.
Venlig Hilsen! Paa glædeligt Gensyn til Paaske!
Alfred Hansen.

Program

hr

den 25. Marts 1940 (2. Paaskedag).

Bestyrelsen henviser til Formandens Redegørelse i Ind
ledningsartiklen: Vor Forening, og haaber, at rigtig man
ge vil følge vor Opfordring, naar vi nu igen indbyder til
Fest. Vi skal bestræbe os for at gøre det saa hyggeligt og
fornøjeligt for Medlemmerne, som det er os muligt.

Mandag den 25. Marts.
Kl. 10,30 paa Seminariet: Forstander Alfred Hansen by
der Velkommen.
Kl. 10,45: Generalforsamling i Festsalen paa Seminariet..
(Se efterfølgende Dagsorden).
:
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Derefter vil der blive Lejlighed til at bese en Udstil
ling af Tegninger, Specialarbejder etc., udførte af Semina
riets Elever. Man vil herigennem faa et Indtryk af, hvor
ledes der paa disse Felter arbejdes efter de nye Bestem
melser for Seminarieundervisning. (Se herom nærmere i
Forstander Alfred Hansens Artikel: Elevfesten 1940).
Endvidere vil man kunne stifte Bekendtskab med en
Udstilling af Aarsskrifter fra 1909—1939, der illustrerer
Udviklingen.
Kl. 14 paa Seminariet: Foredrag af Forstander Alfred
Hansen.
Kl. 18 paa Fyns Forsamlingshus: Middag ca. Kr. 4,50 med
paafølgende Kaffe (Kaffen betales af Foreningen).
Underholdning:
I. Musik og Sang, arrangeret af Seminarielærer Poul
Petersen.
1) Trio af Haydn (Organist Kaj Rosendal, Lærer
Damgaard Petersen og Violinist Chr. Peter
sen) .
2) Sangafdeling ved Lærerinde, Frk. Inger Frede
riksen.
3) Violin og Klaver ved Herrerne Chr. Petersen
og Kaj Rosendal.
n. Oplæsning af Skuespiller Christen Møller.
Dans?
Indmeldelse til Sammenkomsten (inch Middagen) bedes
sendt til Fru Inger Hauge Sejr, Hannerupgaardsvej 42,
Odense, inden 15. Marts.
Sange til Festbordet bedes sendt til samme Adresse, li
geledes inden 15. Marts.

Dagsorden for Generalforsamlingen.
1. Beretning (ved Formanden).
2. Regnskab (ved Kassereren).
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3. Valg af et Medlem til Bestyrelsen (fra Aargang 1937
—39).
4. Valg af yderligere 3 Medlemmer til Bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmer, der er paa Valg: Frk. Magda
lene Jørgensen (1906), Hr. Jobs. Rosenlund (1911),
Frk. Caroline Andreassen (1927) og Frk. Ingeborg Ja
kobsen (1929).
5. Valg af 2 Suppleanter.
6. Valg af 2 Revisorer og 1 Revisorsuppleant. (Paa Valg
er Seminarielærer Georg Knudsen og Lærerinde Fru
Emmy Brodersen, f. Petersen).
7. Næste Sammenkomst.
8. Eventuelt.

Seminariet i det forløbne Aar.
Naar man nu ved Aarsskiftet i Tanken dvæler ved Se
minariet og dets Liv i 1939, saa er der ingen Begivenhed,
der straks melder sig, som altoverskyggende^ d. v. s., vi
paa O. S. har i det svundne Aar faaet Lov at arbejde støt
og roligt, og Seminarielivet har føjet sig ind i de Baner,
der er kendt af alle som Seminariets Tradition.

Vi har med passende Mellemrum haft »Lørdagsaftener«
med stor og god Tilslutning. Sent vil vi glemme den me
get indholdsrige Aften, da fhv. Højkommissær i Danzig,
Hr. Helmer Rosting talte om: Tyve Aar efter, udenrigs-

..Hans og Trine". Forskoleseminariel 1999.

politisk Oversigt. Det var den 14. Jan. 1939, og Hr. Rosting der er kendt bag Diplomatiets Kulisser som kun faa
herhjemme, udtalte den Gang Ord, som allerede nu sørge
ligt er gaaet i Opfyldelse. Ved Kaffebordet bagefter fik
man Lov at rette Spørgsmaal, hvilket baade Lærere og
Elever benyttede sig af.
28. Januar havde vi Elevernes »egen Aften«; Underhold
ningen foregik denne Gang i Gymnastiksalen, saa Scenen
kunde tages i Brug til de forskellige Sketch m. m. En mor
som og fornøjelig Aften, Arrangørerne og de optrædende
havde Ære af. Den traditionelle Fastelavnsfest med Kar
neval, Taler, Hurraraab, Kaffe, Boller, Katten i Tønden
o. s. v. fik yderligere Glans ved IV Klasses og Forskolens
Medvirken.
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I Slutningen af Marts kom vi til Børneskolens Eksamen,
som afsluttedes med en lille Festlighed i Gymnastiksalen,
at vi den 1. April kunde begynde nyt Skoleaar sammen
med Kommunen. Som før nævnt i Aarsskriftet forekomdenne Ordning os mest praktisk af flere Grunde.
Nu nærmer vi os Seminariets allertravieste Tid med Re
petition og Eksamenspres. Praktikeksamen kom allerede
20.—22. Anril; skriftlig 1. -4. Maj, mundtlig umiddelbart
efter —• en hektisk og spændende Tid, hvor Eleverne ger
ne skal have Ækvivalent for Evner, udvist Flid og Inter
esse. Mange smukke Resultater kom ud af Eksaminatio
nerne og de skriftlige Arbejder, og først i Juni havde vi
Dimissionen for det nye Hold unge Lærere og Lærerinder.

Del nye Mnsikveerelse.

Mange af Aarg. 1939, som nu læser disse Linier, har forhaabentlig faaet Arbejde og overstaaet de første — maaske lidt vaklende Skridt paa den pædagogiske Bane. Tilba
ge blev for os Optagelsesprøven til en ny I Klasse, som
skulde fyldes med helst dygtige og velegnede unge Men-
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nesker til Lærergerningen, og de forskellige Aarsprøver for
I og III; men alt blev naaet »ved Kræfternes Sammenspil«,
og den 28. Juni kunde Forstanderen afslutte Skoleaaret.
Sommerferien begyndte for alle.
Nu fik Haandværkerne frit Raaderum. Børnenes Lege
plads blev asfalteret, Istandsættelse og Modernisering
fortsattes, og et helt nyt Musiklokale indrettes under det
gamle, som i allerældste Tider var Tegnelokale. Det bhvir

Eventyr paa Fodrejsen.
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maaske vanskeligt at forestille sig hvordan; men Resul
tatet blev et morsomt, hensigtsmæssigt og smukt Lokale,
hvor unge Violinister frit kan udfolde sig og pleje selv et
spædt Talent! For »Organisterne« er nu et længe næret
Ønske gaaet i Opfyldelse, idet der er anskaffet et nyt
elektrisk Pedal-Harmonium med 2 Manualer og ialt
12 Stemmer. Haslev Orgelbyggeri er Leverandør af dette
smukt klingende og skønne Instrument; saa Hr. Alfred

Hansen har her tilført Seminariet et i høj Grad værdifuldt
Undervisningsmiddel, som alle, der benytter det, er meget
glade og taknemmelige for.
Den 14. August tog man de nye Herligheder i Brug
efter Sommerferien; 2. og 3. Bøme’tia .se var der skaffet
Plads til, saa de kunde gaa om rormiddagen, en Reform,
jeg har Grund til at tro baade Hjem og Skole kan være
tilfredse med. Frøken Kirstine Bek er blevet knyttet til
Børneskolens Lærerstab, og Hr. Damgaard har efter
Sløjdkursus nu overtaget Undervisning i paagældende Fag
med I. og II. Seminarieklasse.
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Da Odense Kommune som bekendt har faaet en præg
tig Svømmehal, synes jeg, der er Grund til at nævne, at
Seminarieelever — saavel mandlige som kvindelige — for
nedsat Betaling kan faa Adgang til Hallen og der af Semi
nariets Gymnastiklærer Hr. Clausen modtage Undervis
ning med det Formaal for Øje at tage Svømmelærereksamen. At denne Uddannelse ikke er uden Betydning for
de unge i vor Tid, vil man let kunne indse.
26. August havde vi den aarlige Udflugtsdiskussion;
først læste Forstanderen et lille psykologisk Skuespil af
Paul Géraldy: »De store Drenge«, hvorefter »Kampen«
begyndte, som efter »mange Skældsord, hidsig Snak« til
sidst vandtes af ældste Klasse og deres veltalende, diplo
matiske Duks. 2. September gik Turen til Assens, og trods
Uvejrsskyerne paa den politiske Himmel havde vi en straalende, velarrangeret Tur, som gav os en Følelse af Sam
menhold og tydeligt Fornemmelse af, at Institutionen
Odense Seminarium og Forskoleseminarium har sit eget
Ansigt, vi vil værne om, og som er os kært.
Traditionen tro blev der som sædvanlig spillet Efteraarskomedie — »Eventyr paa Fodrejsen« —, der ikke
havde været opført herude siden 1922. De tre Aftener,
Sangspillet gik over Scenen, var der fuldt Hus og megen
Begejstring, som i lige Grad gjaldt Aktører og Hr. Alfred
Hansen som den trænede, opfindsomme Iscenesætter og
Instruktør.
I Løbet af Efteraaret havde vi en Lørdag Besøg af den
tyske Professor Behrendsohn, Specialist i nordisk Littera
tur, som har faaet Opholds- og Arbejdstilladelse her
; Danmark. Om Eftermiddagen talte han paa Tysk om
egne Oplevelser som Officer ved Fronten under 4 Aars
Verdenskrig og om Aftenen paa udmærket Dansk: Hvor
for svigtede Folkeforbundet ?
Ind under Jul læste Christen Møller Per LägerkvisCs
stærkt virkende og til Tider noget uhyggelige Skuespil
»Bødlen«, hvis Virkninger dog senere mildnedes med Johs.
V. J.’s morsomme »Syvsoverne«.
Den 21. Decbr. kommer vor traditionsrige Julefest, hvor-
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2. Børneklasse,

til et stort Antal gamle Elever havde indfundet sig om Af
tenen. En af dem sagde til mig: »Ja, jeg tog Bil fra Br......
og hertil, for jeg v i 1 d e nu høre Kimer I Klokker!« En saadan Udtalelse behøver ingen nærmere Kommentar, den vid
ner om en Trofasthed, vi paa 0. S. altid er taknemmelige
for at møde. Koncerten gik vist ellers rigtig pænt; der var
fire Solister, som havde ret krævende Opgaver, og de kla
rede sig nydeligt. Maa jeg lige have Lov at nævne, at Or
kesteret spillede en Suite for Strygere af en gammel Elev
R. Ulrikkeholm fra 1930.
Ved det smukt pyntede Kaffebord udtaltes mange gode
Ønsker for Seminariet, dets Forstanderpar og Lærerne, og
da Førstelærer Bøgh, Nr. Broby, i Slutningen af sin Tale
ønskede os herude et glædeligt Nytaar, mindede han sam
tidig om, at disse Ords Opfyldelse i denne alvorlige Tid faar
en langt dybere Betydning for os alle.
Med venlig Hilsen til gamle Elever og Venner af Odense
Seminarium.
Poul Petersen.
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Meddelelse fra Kassereren.
Først mange Tak for de mange venlige Hilsener skrevne
paa Indbetalingskortene, dernæst Tak til de Medlemmer,
som har husket at melde Adresseforandring, saa vi sparer
Returforsendelser og ektra Opkrævninger. Meddel Adres
seforandring inden Jul!
Venlig Hilsen
Inger Hauge Sejr.

Kontingentet til Elevforeningen bedes indsendt paa ved
lagte Giro-Indbetalingskort til Foreningens sædvanlige
Giro-Nr. 16018 inden 15. Marts 1940.
Kontingentet er efter eget Ønske, dog mindst 2 Kr. For
Dimittender fra Aargang 1939 dog kun 1 Kr.

Regnskab
for Odense Seminariums Elevforening 1939
Indtægt:
Beholdning fra 1938 .......................................... Kr. 293,69
Indvundne Renter ............................................... »
9,74
Medlemsbidrag ................................................... » 1092,50
Kr. 1395,93

Udgift:
Trykning og Forsendelse af Aarsskriftet .... Kr. 741,64
Indbetalingskort................................................... » 26,50
Fødselsdagshilsen til Formanden...................... »
5,00
Kartotek .............................................................. »
19,30
Indkøb af Porto, Konvolutter........................... »
4,85
Sekretærløn .......................................................... » 60,00
Meddelelse: Aflysning af Generalforsamling . »
50,21
Bidrag til Lejrskoleophold ............................... » 25,00
Fragt-Gebyrer...................................................... »
3,15
Portoudgifter........................................................ »
2,80
Studielegater til 3 Elever................................... »_ 300,00
Kr. 1238,45
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Indtægt............................................ Kr. 1395,93
Udgift ................................ ............. » 1238,45
Beholdning .... Kr. 157,48

Odense, den 10. Januar 1940.
INGER HAUGE SEJR
Regnskabet revideret, samtlige Udgiftsbilag gennem gaaet, Rigtigheden attesteres.
Emmy Brodersen.
Georg Knudsen.

Nye Medlemmer.
1939, Juni. Andersen, Esther, Frk., Søvej 6, Ringe. —
Andersen, Vagn Aage, Raadhuset, Otterup. — Andersen,
Ellen, Frk., Rosengaardsvej 28, Odense. — Bek, Kirstine,
Frk., Faaborgvej 13, Fr. Bøge. — Brixtofte, Inger, Fr.,
Langtved Skole pr. Ullerslev. — Christensen, Mogens Dahl,
Chr. IX.s Gade 17, Odense. — Christiansen, Rigmor, Frk.,
Tesdorphsvej 24, 1., Odense. — Christiansen, Aage, Rosen
gaardsvej 10, Odense. — Eriksen, Selma, 0. Snede Præstegaard, Løsning St. — Erdal, Gunner, Vig, Sj. — Hansen,
Thorkild, Drigstrup Skole, Kerteminde. — Hansen, Hans
Peter, Mosegaard pr. Aarup. — Jensen, Olav, Melby Skole,
Jullerup. — Jespersen, Svend Aage, Strandby pr. Haarby.
—- Jørgensen, Georg, Odensevej 2, Hjallese. — Larsen.
Meta, Frk., Torvet 3, Fuglebjerg, Sj. — Lund, Elna, Frk.,
Glamsbjerg. — Møller, Kamma, Frk., Baaring Skole pr
Asperup. — Nielsen, Meta, Frk., Gestelev pr. Ringe. —
Talbro, Ruth, Frue, Ingemannsvej 29, Odense. — Stephansen, Karen Margrethe, Frk., Sadolinsgade 159, Odense.
Medlemsantal den 1. Januar 1940: 665.
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Bestyrelsen etc.
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. Johs. Rosenlund, Siriusvej, Fredensvang pr. Aarhus.
5. Frk. Caroline Andreassen, Aasen 62, Neksø.
6. Frk. Ingeborg Jacobsen, Mogensensvej 16, Odense. Tlf.
7782.
7. Fru Thyra Andersen, Stolbergsvej 6, Odense. Tlf. 6049.
Adresseforandringer bedes inden Jul meddelt Kassere
ren, Fru Inger Hauge Sejr, Hannerupgaardsvej 42, Oden
se. Tlf. 6995.

Bidrag til Aarsskriftet (skriv kun paa den ene Side af Ar
ket) modtages hele Aaret af Redaktøren (se ovenfor).
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