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Forvisning
ndnu er ej Danmark en Kæmpegrav
med styrtede Bautastene.
Det er et Træ i det salte Hav
med friske og sunde Grene.
Det tør ej fældes og kastes hen;
Gud kan ydmyge, men løfter igen.

E

Om Kæmpefugle med voldsom Klo
end søge det Træ at flænge,
Vorherre vil dog, det i Kraft skal gro
med Blomster og Frugter længe.
Ej Danmark fældes og kastes hen;
Gud er vor Hjælper, vor frelsende Ven.

I Natten lyse nu Stjerneskud
af unge Hjerter, som briste.
Et lille Folk i Fortrøstning til Gud
og sin Ret holder ud til det sidste.
I Sammenhold, folkelig Tanke og Tro
Danmark skal sejre og blomstrende gro.
H. C. Andersen.

Vor Forening
Hvor havde Medlemmerne Ansættelse i 1940?

A. Aalborg 2, Aarhus 8, Aars, Aarre Aarsballe, Aarslev,
Aarup 3, Aastrup, Aasum 3, Aborre, Aidt, Albæk,
Allerup, Allingaabro, Allinge, Amsterdam, Askø,
Assendrup, Assens 2, Astrup.
B.

Baaring, Balle, Ballerup, Ballum, Balslev 2, Besser,
Biltoft, Birkum, Bislev, Bjernæs, Bogense, Borup, Bo
rød, Botofte, Brabrand, Brakker, Bramminge, Bred 3,
Bredeløkke, Brejning 2, Brenderup 3, Breum, Brænde
kilde 3, Brovst, Brund, Brylle, Brønshøj 5.

C. Charlottenlund 2,
D. Dalby, Drammelstrup, Drigstrup, Dybvad, Dømmestrup.
E. Egens, Egernsund, Egtved, Esbjerg 7.
F. Faaborg 2, Fakse, Fangel 2, Falsled, Farstrup, Fjenneslev 2, Fjordholmene, Flinterup, Fodslette, Foulum,
Fraugde 2, Fredericia 3, Frederikssund 2, Freltofte 2,
Fruens Bøge 9, Frøslev, Fuglebjerg 2.

G. Gadbjerg, Gamborg, Gamtofte, Gedved, Gelsted 2,
Gentofte, Gern, Gesklev, Gestelev, Gjesten, Glams
bjerg 2, Glatved, Grejs, Grenaa, Grindsted, Græs
have, Gudbjerg 2, Gudme, Gærup, Gørlev.
H. Haarslev, Habæk, Haderslev 3, Hadsund, Hagested,
Haldagermagle, Haslev, Havdrup, Hee, Hedensted,
Hejis, Hejring, Hellebæk, Hellerup, Helleste, Helle
tofte, Helnæs 2, Hem, Hennetved, Herning, Hesselbjerg, Hessum, Hillerød 3, Hjallese 2, Hjerndrup,
Hjerting 2, Holbæk 5, Holte 2, Horbelev, Hornborg,
Horne, Horsens, Hoven 2, Husby 2, Hvidovre, Hyl
lested, Hyllinge, Højbjerg, Højme, Højslev, Høve.
1.

Indslev Taarup, Ingstrup.

J.

Jebjerg, Jegerup, Jejsing, Jerslev, Jordløse, Juulsminde.

K. Kalundborg, Kamben, Kattrup, Kerte, Kerteminde 3,
Kindstrup, Kirke Saaby, Kivsmose, Klattrup, Klinte
bjerg, Knarreborg, Koelbjerg, Kogsbølle, Kold, Kol
ding 6, Korshavn, Korsør 3, Korup, Kramnitze, Kullerup, København 23, Køge, Kærum.
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L.

Landet, Langaa, Langtved, Langø, Lejre, Lemvig,
Lindholm, Lisbjerg, Longelse 2, Ludvigsminde, Lum
by 3, Lunde, Lundholm, Lyderslev, Lyngby 5, Lyø,
Lørup.

M.

Marslev, Melby 2, Mellemballe, Mern, Middelfart 5,
Mollerup, Morud, Mullerød, Munkebo,

N.

Neksø, Nimtofte, Nyborg 5, Nykøbing F. 2, Nykø
bing M., Nyord, Næsby 2, Næsbyhovedbroby, Nød
ager, Nørre Aaby, Nørre Broby 3, Nørre Esterbølle,
Nørre Højrup, Nørre Kongerslev, Nørre Longelse,
Nørre Lyndelse, Nørre Sundby, Nørre Søby (Fyn).

O.

Odense 142, Opperby 2, Oppesundby, Ore 2, Orte,
Otterup 4, Oure, Ove, Over Lert.

P.

Pjedsted, Præstø.

R.

Rabsted, Randers, Rantzausminde, Ravnebjerg, Refsnæs, Ringe 2, Rimsø, Riisskov 2, Rise, Roskilde 2,
Rynkeby 2, Rødby, Rødby Havn, Rønbjærg, Rørup.

S.

Salby, Sall, Sallinge, Saltofte, Sandager, Seest 2, Sil
keborg, Sjolte, Skelby, Skelhøje, Skellerup 2, Skern,
Skive 3, Skodborg, Skovballe, Skovlund, Skrøbelev,
Skudstrup, Skydebjerg, Skærbæk, Slagelse, Slette
rød, Smidstrup, Snarup, Snede, Sorø, Sparkær, Spjellerup, Stamby, Stenlille, Stenløse, Stenstrup 3, Stil
lebæk, Stoense, Stokkebro, Strandby, Strynø, Svanninge, Svendborg 5, Særslev, Søborg 3, Søhus, Søllinge, Sønderborg 4, Sønderby.

T.

Taastrup, Tallerup, Taps, Tarup, Them, Thisted,
Thorshavn, Thurø, Thyregod, Tistrup, Tofterup,
Tommerup 2, Tornby, Tornemark, Tranbjerg, Tranderup, Trige, Troelseby, Trustrup, Tryggelev, Turup
2, Tverå (Færøerne), Tønder 2, Tørring.

U.

Ubberud, Uggerløse, Ulfborg 2, Ulkestrup.

V.

Valby 2, Vallenderød, Vamdrup, Vebbestrup, Ved
dum, Vendtsminde, Vejen, Vejlby, Vejle, Vejstrup,
Vester Hæsinge. V. Nebel, Vesterlund, Viby, Viborg
2, Viftrup, Vig, Villestofte, Vinten-—Enner, Vithen,
Vojens, Vordingborg, Vormark, Vraa 2, Vridsted,
Vøj strup.

Æ. Ærøskøbing.
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0.

Ølgod, Ølsted, Ørbæk, Ørslev, Øster Hæsinge, 0.
Marie, Øster Sundby, Øster Tørslev.

Man vil sikkert studse over det Udseende, Artiklen
om vor Forening har faaet denne Gang; men Sagen er
den, at Formanden for en Gangs Skyld har faaet Lyst
til at servere Medlemmerne en Smule Statistik. Naar Sta
tistik er nogenlunde paalidelig, vil den altid være af en
vis Interesse, i hvert Fald for nogle Mennesker. Det
synes mig interessant at se, hvordan Odense-Seminarister paa et givet Tidspunkt var spredt ud over Landet,
og det er muligt, at nogle af Medlemmerne deler denne
min Interesse. Andre vil maaske mene, at Formanden
maa have meget god Tid, siden han sidder og pjanker
med slig nytteløs Gerning. Det har Formanden tilfældig
vis slet ikke; han er tværtimod meget optaget; men han
har udnyttet nogle Fridage til dette Puslespil, fordi han
har Interesse for Medlemmerne — og for Stednavne. Om
ikke til andet kan Medlemmerne bruge Listen til at lege
„Hvem ved hvad?" efter. Jeg tør garantere, at mange
ved denne Leg bliver sat Bet; men samtidig lærer en og
anden saa lidt af sit Fædrelands Topografi, og det kan
vel være mere nyttigt end f. Eks. at lære Kantonerne i
Svejts udenad, som jeg gjorde det i min Skoletid, selv
om jeg just ikke vil beklage mig over det.
At Listen er helt fejlfri, tør jeg ikke paastaa. De
yngre Medlemmer har formodentlig i første Omgang op
givet deres Hjems Adresse. Listen omfatter de i Med
lemsfortegnelsen 1940 opgivne Bopæle, ikke nærmeste
Poststation. Navne paa Købstæder og købstadlignende
Bebyggelser med over 1000 Indbyggere er kursiverede,
og hvor der intet Tal staar efter et Stednavn, findes
kun eet Medlem det paagældende Sted.
Hermed haaber jeg at have forsvaret min lille Rap
tus (De ved, at man skal være en lille Smule gal paa et
eller andet Punkt), og jeg vil slutte med at bringe Med
arbejderne ved dette Aarsskrift min hjerteligste Tak for
de indsendte Artikler, som det har været mig en stor
6

Glæde at gennemlæse, og som jeg ogsaa tror vil inter
essere Aarsskriftets Læsere.
At Artiklernes Antal i Aar ikke er saa stort, skyldes
Bestyrelsens Ønske om at begrænse Aarsskriftets Frem
stillingsomkostninger.
Til sidst de venligste Hilsener til alle Medlemmerne
og Ønsket om et godt Nytaar.

Fruens Bøge, i Januar 1942.
Poul Nissen,
Formand og Redaktør.
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Lærerinde Sofie Eriksen
en 11. September 1941 vajede Nyborg kom. Real
skoles Flag paa halv Stang, og Budskabet om Læ
rerinde Sofie Eriksens Død blev af Overlæreren meddelt
Børnene, efter at Salmen „Lyksalig, lyksalig" var sunget.
Det gjorde et dybt Indtryk paa os alle, baade Børn og
voksne, at erfare om Frk. Eriksens Død; thi selv om hun
ikke havde noget stærkt Helbred, havde vi dog haabet
paa, at hun som tidligere, takket være sit Livsmod og sin
Energi, ogsaa denne Gang vilde kunne staa Sygdommen
igennem. Det skulde imidlertid ikke være saadan! Til
Trods for stærke Smerter og stadig aftagende Kræfter
dvælede Frk. Eriksens Tanker til det sidste ved den gam
le Skole og Børnene, hendes kære Elever, som hun som
faa ved sit rolige, myndige Væsen havde forstaaet at
knytte til sig — ja, mange af dem for hele Livet. Ofte
modtog Frk. Eriksen Breve og Hilsener fra sine gamle
Elever, der i hende havde fundet ikke alene en frem
ragende Lærerinde, men en hjertevarm Veninde, som
omfattede deres senere Virke med ligefrem moderlig
Interesse. Vi, som fik Lov til at arbejde sammen med

D

Frk. Eriksen, lærte at højagte hende som den ideale
Kollega og Lærerinde. Hun var et ualmindelig sjælsfint
Menneske, altid beredvillig til at hjælpe en Kollega, og
gold Kritik af noget eller nogen fandt aldrig Vej over
Frk. Eriksens Læber. Skønt en svær Sygdom havde mær
ket hende i de senere Aar og trods strenge Operationer,
hørte vi aldrig en Klage eller mærkede noget Tegn paa
svigtende Livslyst og Arbejdsglæde. Frk. Eriksen har
skrevet sin egen smukke Livshistorie paa Nyborg Real
skole og efterladt et dybt Savn i vore Hjerter og i den
Skole, hun omfattede med saa megen Kærlighed. Vi vil
alle i Taknemmelighed bevare Mindet om en fremragen
de Lærerinde, et hjertefint Menneske og en ideal Kol
lega.
En Kollega.

Hilsen til Elevforeningens Medlemmer
vordan staar det til paa O. S.?“ spørger gamle
Elever mig tit, naar vi ved Lejlighed mødes. Jeg
tænker mig, at der i denne konventionelle Form bl. a.
ligger et Spørgsmaal om, hvordan de strenge Tider føles
paa Seminariet, og om vi kan føre vort Skoleliv nogen
lunde, som vi plejer.
Jo! vi har ikke Grund til at klage. De praktiske Be
sværligheder, som Tiden fører med sig, er blevet klaret
uden større Vanskelighed. Mørklægningen, der var nød
vendig, hvis de festlige Sammenkomster skulde gennem
føres, fik vi den mest udmærkede Hjælp med. Kulden
har vi ogsaa kunnet holde ude, dels ved at faa alle Vin
duer tættet godt og sat en Del Forsatsvinduer op, og
dels ved udstrakt Anvendelse af Brunkul og Tørv. Tør
vene har maattet oplagres bag ved Gymnastiksalen i den
overdækkede Cyklestald til ringe Glæde for de Elever,
hvis Cykler nu maa staa ude. Brunkullene i Kælderen
imponerede os ved at udskille saa store Mængder Vand,
at Gulvbrædderne i Klassen oven over bulede op som

H
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et Vandspejl i frisk Kuling. Skoledagen har vi jo som
alle andre maattet afkorte med en Time i Vintermaanederne. Det kan nok mærkes, at der gaar en Time fra dag
lig i 4 Maaneder. Det kan knibe med at naa det omfat
tende Stof igennem, og Seminarierne faar ingen ekstra
Pensumreduktion i den Anledning.
Men det er jo altsammen kun saa lidt at tale om.
Værre er selvfølgelig det psykiske Pres, der følger med
Krigstiden, Uroen for Fremtiden for Land og Folk, for
Skole og Hjem. Trods alt er der dog næppe noget Sted,
hvor Byrderne gøres saa lette som paa en Skole, hvor
Ungdom og Børn færdes, naar blot een Forudsætning er
opfyldt: at det indbyrdes Sammenhold bevares naturligt
og harmonisk, som det hører sig til i en sund og leve
dygtig Organisme.
I alle væsentlige Forhold har Aaret da haft sin Gang
i Seminarium, Forskoleseminarium og Børneskole, saaledes som det plejer, og i Hr. Poul Petersens Skildring
af „Seminariet i det forløbne Aar" her i Aarsskriftet vil
De finde de mere prominente Begivenheder afspejlet.
Men jeg har Lyst til at fortælle lidt om nogle Nydan
nelser, der i det forløbne Aar er vokset frem, og som
alle har vist sig værdifulde og er modtaget med Til
fredshed af dem, der har oplevet dem.

1. Biblioteksundervisning.
Gennem en Aarrække har vi haft den Aftale med
Odense Bys fortrinligt ledede Centralbibliotek, at Ele
verne ved Begyndelsen af deres Studietid har aflagt et
Besøg i Biblioteket og faaet dets Indretning forevist, saa
de ikke skulde føle sig for usikre ved Benyttelsen af de
Bogskatte, det rummer. Men i April 1941 udvidedes dette
Besøg til et virkeligt Bibliotekskursus, der varede i 16
Timer fordelt over 1 Maaned. Det var tilrettelagt og le
dedes af en af Centralbibliotekets dygtige og interesse
rede Assistenter og omfattede en grundig Gennemgang
af et Biblioteks Ordning og Virkemaade, Indøvelse i
Brugen af alle vigtigere Haandbøger paa Læsesalen og
10

Besvarelse af en Række Biblioteksopgaver med efterføl
gende Kritik af de udarbejdede Besvarelser. Eleverne
var glade for dette Kursus, og det skal nok vise sig at
sætte Frugt i de følgende Studieaar. Vi har tænkt at lade
det fortsættes med et Besøg i et moderne Sognebibliotek,
naar Eleverne kommer i III eller IV Klasse, saa de ogsaa kan blive fortrolige med denne Side af Biblioteker
nes Arbejde.
II. Lejrskole.
I flere Aar har jeg ønsket, at Seminariet skulde for
søge denne nye Form for Skolearbejde, hvis Udvikling
jeg har set paa med stor Sympati; men mange forskellige
Forhold har hindret Realiseringen af dette Ønske. Kun i

Rapportskrivning

den Form er det blevet prøvet, at nogle Elever har faaet
Lejlighed til at deltage i forskellige Skolers Lejrskole
ophold. Særlig har Mulernes Legatskole flere Gange haft
Bud efter Elever fra O. S. til de Lejrskoleophold, de med
11

Naturiagtlagelse

saa stort Held har gennemført. Men i Aar tog vi paa
Initiativ af Hr. Carl Clausen den Opgave op selv at
arrangere en Lejrskoletid for Eleverne i III Klasse. Pla
nen for vor Lejrskole var dels den, at Eleverne skulde
prøve denne Arbejdsform gennem en Række Opgaver,
der kunde bringe dem i direkte Forhold til Stoffet, f. Eks.
ved naturhistorisk-geografiske Opgaver, Maaleopgaver,
Besøg paa historisk og arkitektonisk interessante Steder
og i arbejdende Erhvervsvirksomheder, dels den, at Ele
verne som en Slags Praktik skulde faa Øvelse i at
tilrettelægge og lede en Lejrskole i deres fremtidige
Gerning.

Lejrskolen blev indkvarteret paa Vejstrup Ungdoms
skole, der ligger i en meget smuk og interessant Egn,
der er præget af fin gammel Kultur og af et stærkt og
levende folkeligt Liv, hvis Kilder Pastor Anders Nør
gaard afdækkede for os i et særdeles interessant Fore
12

drag en Aften i Lejrskoletiden. Lejrskolen varede fra
15. til 25. August og lededes af Hr. Carl Clausen, der
løste sin Opgave som Leder paa en Maade, som alle

Maaleopgave

Deltagerne var enige om at betegne som mønsterværdig.
Som Resultat af Lejrskolen udarbejdedes en Række
smukke Arbejdsmapper, der bærer Vidne om et flittigt
og dybt interesseret Arbejde. Skønt Lejrskolen var en
travl Arbejdstid, gav den dog samtidig Anledning til et
særdeles fornøjeligt Kammeratskabsliv, der vil være et
af de smukkeste Minder fra de altfor hurtigt forløbne
Dage. I en dagligt udkommende Lejrskoleavis, der kryd13

Studier i Naturen

rede Aftensbordet, og ved en senere afholdt Lejrskole
aften paa Seminariet afspejledes saavel de fornøjelige
som de udbytterige Oplevelser, som Lejrskolen bød paa.
Udfaldet af denne første Lejrskole paa O. S. giver Lyst
til at fortsætte i de kommende Aar.
III. Landsbyskoleophold.
Ogsaa dette nye Led i Elevernes Praktikuddannelse
har længe staaet højt oppe paa Ønskesedlen, men naaede først i 1941 til Udførelse, idet IV KL Elever umid
delbart før Sommerferien i ca. 14 Dage var Gæster i for
skellige Skoler overvejende i Odense Amt for der at
overvære og deltage i den daglige Undervisning. Planen
var den, at de Elever, der helst vilde besøge en større
Byskole, kunde vælge at komme der, og de, der helst
vilde se, hvordan en Landsbyskole virker, kunde faa
Lov til det. Langt det største Antal Elever valgte Lands
byskolen. 2 Elever besøgte Skoler i Storkøbenhavn, den
ene for at stifte Bekendtskab med individuel Undervis
ning paa la Coursvejens Skole. 1 Elev fulgte Emne
undervisningen i en odenseansk Kommuneskole, og 1 var
Gæst i en købstadordnet Skole i Odenses Nærhed. Re
sten af de 30 Elever besøgte Landsbyskoler. Ved velvil
14

lig Hjælp af Amtsskolekonsulenten fik vi fundet en
Række Skoler, der med en Gæstfrihed, som jeg ikke
nok kan paaskønne, vilde modtage Eleverne og vejlede
dem i Arbejdet. Jeg skal ikke skjule, at det var mig en
stor Glæde, at Amtsskolekonsulentens Liste over vel
egnede Skoler talte talrige, hvor gamle O. S. Elever nu
har deres Gerning.
Dette første Forsøg med Landsbyskoleophold overgik
alle Forventninger. Eleverne vendte hjem opfyldt af alt
det, de havde set og lært, og med en uddybet Følelse
af Glæde og Forventning ved den Skolegerning, som de
ser frem til. Vi brugte nogle Pædagogiktimer til at høre
Elevernes Beretninger fra Skoleopholdene, og det blev
meget interessante Timer for os alle. Skulde disse Linier
naa nogle af de Lærere, der var Vært for vore Elever,
vil jeg gerne, at de skal vide, hvor glade vi har været
for dette Skoleopholds gode Forløb.
Jeg slutter disse Skildringer fra O. S. daglige Liv i
1941 med en hjertelig Hilsen til alle gamle Elever og
Venner og med Ønsket om et godt og lykkeligt Nytaar
for dem alle.
Alfred Hansen.

ed tre hurtigt paa hinanden følgende Festdage: 25Aars Jubilæum, 50 Aars Fødselsdag og Sølvbryllup
glædede Elevforeningens Medlemmer os med smukke
Gaver, og Elevforeningens Formand sagde os mange
smukke og hjertelige Ord.
Vi siger Dem alle Tak for Deres Bidrag til Dagenes
Festglans.
Henny og Alfred Hansen.

V
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Else Lohmanns Jubilæum
1916 — 16. August — 1941.
1941 har Seminariet, atter staaet i Jubilæets Tegn.
Den 16. August var det Frøken Else Lohmann, der
holdt 25 Aars Jubilæum, saa De kan da forstaa, at der
var Festglæde over hele Linien. Tidlig om Morgenen var
Flaget gaaet til Tops. Ved Morgensangen holdt Forstan
deren en Tale, hvori Jubilaren fik en varm og oprigtig
Tak for de mange Aars Gerning paa O. S.

1

IV Klasses Duks overrakte Gave og takkede Frøken
Lohmann paa de voksne Elevers Vegne. Et Par af Bør
nene overrakte med straalende Smil Blomster og Gave.
Smilene sagde mere end mange Ord. I Løbet af Dagen
modtog Frøken Lohmann mange Gaver og Blomster, bl.
a. fra Elevforeningen.
Vi Kolleger gemte vor Hyldest til om Aftenen, idet
vort Forstanderpar havde inviteret til en lille Festlighed
16

paa Seminariet. Der var gjort alt, hvad gøres kunde, for
at skabe en god og hyggelig Festaften for vor i alle Maader afholdte Jubilar. Festen begyndte med, at vi dannede
Spalier med Pegepinde for Frøken Lohmann, da hun kom.

Derefter gik vi til et festligt dækket Bord i Haandarbejdssalen. Forstander Hansen holdt først en meget varmtfølt
Tale og overrakte derefter en smuk Gave. Vi Kolleger
forærede Frøken Lohmann en Sandstensfigur: en Kvinde,
der holder et Barn tæt ind til sig. Et meget sigende
Symbol paa Frøken Lohmanns store Omhu for de Børn,
der er hende betroet: „En Kvinde, der holder et Barn
tæt ind til sig!" Naa, men nu gik det Slag i Slag med
17

Taler og Sange. Alle maatte vi sige Else Lohmann Tak.
Elevforeningens Formand, Hr. Poul Nissen og Frue, samt
Frøken Lohmanns Svoger og Søster var ogsaa til Stede
og kastede Glans over Festen. Det blev en meget festlig
og i Særdeleshed hyggelig Aften.
Hvor Frøken Lohmann færdes, kommer Hyggen og
Trygheden ganske af sig selv. Det er hendes store med
fødte Evne. Og det er en guddommelig Gave for en Læ
rerinde. Hvor har hun, som Forstanderen sagde i sin
Tale, i de mange Aar gjort Overgangen fra Hjem til
Skole let for alle de smaa Børn. Men, den samme Tryg
hed, som Børnene føler, føles af os alle; hun er god at
følges med paa Skolevej. Jeg vil lige citere Forstander
Møller:
Én Ven for de store og en Mor for de smaa;
tro mig, Frøken Else, vi skønner derpaa.
Lad os da forene os i et oprigtigt Ønske om, at Frøken
Lohmann endnu i mange, mange Aar maa færdes paa
Odense Seminarium og med sit varme Hjerte og føl
somme Sind øve sin Gerning blandt smaa og store. Med
megen Glæde og i stor Taknemmelighed til Jubilaren er
dette skrevet.

Odense, i Januar 1942,

Laura Andersen.

Sangen i den danske Skole
en danske Skole har i de sidste Par Aar lært at
rette Blikket udad mod det, der virkelig har Værdi.
Som Led af et Folk, der deler fælles Skæbne, og hos
hvem der i højere Grad end Tilfældet har været i de
sidste Menneskealdre er vakt en Bevidsthed om at være
Danske, tegner Skolens Opgaver sig efterhaanden skar
pere og tydeligere. Man erkender, at man maa give sin
Kundskabsmeddelen en saadan Form og et saadant Ind
hold, at Børnene og de unge opdrages til gode Samfunds
borgere, lærer at holde af og bedre at forstaa alt, hvad

D
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dansk er, og at respektere de almenmenneskelige og kri
stelige Værdier uanset Race og Nation.
Det er umiddelbart indlysende, at denne Form for Kund
skabsmeddelen og Opdragelse kan ske gennem Under
visning i Modersmaalet, i Historie, Religion og Natur
fag. Men det har i hvert Tilfælde tidligere været mindre
indlysende for mange, at Sangen ogsaa hører med blandt
disse aandsdannende Fag, og alle ved, hvad der har
trukket den frem af sin Askepottilværelse og ud i Da
gens fulde Lys. Der har altid været sunget i den danske
Skole, mere eller mindre; men Belæringen om, hvad
Sangen kan betyde for et Folk i Nød, har faaet os til at
erkende, at Skolen ogsaa her har et Ansvar og en Op
gave: at styrke og oplive gennem Sangen, gøre den le
vende og vise Vej til de reneste og klareste Kildevæld.
Det vil derfor ud fra denne Betragtning være forstaaeligt, at det følgende ikke bliver en Fremstilling af for
skellige pædagogiske Hjælpemidler og Metoder, men et
Forsøg paa ud fra Helhedens Synsvinkel at gøre Rede
for nogle af de Værdier, Sangen har at bringe den dan
ske Skole, og hvilke kulturelle Opgaver vi i den An
ledning kan faa at løse.
Det vil være naturligt først og fremmest at pege paa
den Rigdom af Sange og Salmer, vi Danske ejer, og som
giver Udtryk for vor Nations Liv, for vore indre og ydre
Kampe, for vore Nederlag og Sejre, for de almenmenne
skelige Egenskaber, der kendetegner os som Danske.
Disse Sange — og det bliver især Sangene, der i det føl
gende tænkes paa, da Salmerne er et Kapitel for sig —
samler sig i Hovedsagen om tre store Perioder, Middel
alderen, det 19. og det 20. Aarhundrede.
Middelalderens Folkeviser kom hertil paa Valdemarernes Tid, efter at Danmark havde været hærget og
plyndret af en fremmed Magt og af en Borgerkrig, hvor
hvert enkelt Parti støttedes af tysk Højfinans. Selv om
Folkevisen har sit Forbillede i den franske Dans „Ca
role", hvis ledsagende Sang var af rent lyrisk Karakter,
udvikler den sig hos os i Norden til en ny, ejendomme
lig Poesi: den episke Dansevise med Omkvæd. Og skønt
den melodisk set er et Barn af hine Tiders altbehersken
de Musikretning, den gregorianske Sang, vidner dens
særlige Rejsning, dens Ynde, dens Rytme, ja, i visse Til
fælde dens ligefremme Modsætningsforhold til Kirkesan
gen om en selvstændig dansk-nordisk Musikopfattelse
og Kultur, der gør den til den kosteligste Perle i dansk
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Sang. Folkevisen har virket inspirerende paa dansk Mu
sik lige op til vor egen Tid, — den er som den røde
Traad i vor Folkesang, — og den hører lige saa uvæger
ligt med til Billedet af dansk Kultur, som de gamle
Landsbykirker hører med til et dansk Landskab.
Ejendommeligt nok giver hverken Renaissancens el
ler Barokkens europæiske Musikstrømninger sig nogen
mærkbare Udslag i dansk Musik. Først det 19. Aarh.’ smer
telige Tab, økonomiske Sammenbrud og Vækkelsen af
den nationale og nordiske Samhørighedsfølelse vækker
den danske Sang til Live igen i Forbindelse med den ro
mantiske Musikopfattelse og Livsanskuelse. Folkevisen
bliver det Kildevæld, hvoraf man øser fornyet Sundhed
og Styrke. I Melodierne møder man Vemodet, Smilet og
Ynden, Djærvhed og Fasthed, ja, i visse Tilfælde en
egen storladen Patos. Man har haft Tilbøjelighed til at
sætte mange af dette Aarhundredes Tekster og Melodier
i Skyggen p. G. af Senromantikkens Sentimentalitet og
ufolkelige Melodier, skønt Romantikken rummer store
Værdier og karakteristiske Væsensejendommeligheder
for os som Danske; mange af f. Eks. Grundtvigs og Ho
strups Tekster taler med en særlig Styrke til os netop
nu, og vore skønne Romancer bør indtage en Hoved
plads i den danske Skoles Sang ved Siden af Folke
viserne.
I vort eget Aarhundrede betegner Carl Nielsens og
Th. Laubs „En Snes danske Viser“ fra 1915 og 1917 en
ny Folkesangsrejsnings Gennembrud, begyndt i Folke
højskolen og derefter blevet hele det danske Folks Eje.
Som bekendt er denne Retning i Modsætning til den sen
romantiske Opfattelse en mere enkel, objektiv Indstil
ling over for Teksten; Musikken skal være „Tjener", og
man søger tilbage til Folkevisen og den schulz'ske
Visestil for at finde ind til det oprindelige og ægte fol
kelige, „det sanddru, organiske Spil af Former og Linier"
(Carl Nielsen). Der er noget kærnesundt, dansk i denne
Folkesangsretning; det er en Kulturarv, der er taget op
og omformet i vor Tids Aand, og det er naturligt, at den
danske Skole i stadig højere Grad henter sit Stof fra
denne Folkesang.
Vor særlige Situation har lært os Betydningen af at
søge tilbage, klare for os vore kulturelle Værdier og
finde os selv derigennem. I Skolens enstemmige Sang, i
Fællessangen maa ingen af de nævnte tre Perioders To
ner savnes, og man bør ogsaa bibringe de ældste Elever
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en Forstaaelse af Sammenhængen, Linien i den danske
Sang gennem Tiderne, ved at samle sig om Hovedperio
dernes Sange og Komponister.
Foruden at være Bærer af en musikalsk og folkelig
Kultur er Sangen i den danske Skole et Værn om selve
det danske Sprog, som det har formet sig skønnest og
stærkest. Vort Sprog har sin egen Charme, ikke mindst
naar det bæres frem af Tonerne; det er vej ikke saa kon
sonantrigt som det tyske eller saa melodisk som det
svenske; men „det har dog, smukt talt og tydeligt arti
kuleret, Fortrin frem for det tyske i Sangbarhed, i Vel
lyd for Musik, og naar Digteren forstaar at vrage, ogsaa
nok af den stærke og mandige Tone." (Cramer i „Maga
sin" 1788). I Strofens Form har vore Digtere fundet Ud
tryk for vore inderste Tanker og Følelser, vor Glæde
over Naturen, vor Tro og vort Haab paa en saadan Maade, at det bider sig fast og huskes for Livet. Alt det,
som vi ikke maa, kan eller vil tale højt om, fordi det
er vort Væsen imod eller dækkes af Humörets Maske,
bliver naturligt og faar Afløb i Sangen. Gennem den
skærpes vor Livsvilje som Mennesker og som Folk, eller
for at sige det med Kaj Hoffmann:
men Kunst og Kamp kræver stadig Staal,
det Alterbaal, hvor vor Sjæl skal ildnes,
det flammer hedest i Bjarkemaal.
Derfor bliver Sangen et af Skolens vigtigste Midler
i Opdragelsen af Folkekarakteren; uden oprakt pædago
gisk Pegefinger synges nogle af Folke- og Menneskeli
vets dybeste Sandheder ind i Barnesindet, der er noget
af det fineste og mest modtagelige, og som har en mær
kelig umiddelbar Følelse af, hvad der er ægte eller vir
kelig barnligt, og hvad der er pjattet. Af den Grund er
det af afgørende Betydning, at vi giver Børnene det bed
ste, vi ejer; meget forstaar de maaske slet ikke i Skolen,
men senere hen dukker det op i afgørende Øjeblikke.
Sin største Værdi faar Sangen vel netop der, hvor den
ikke synges i det store Fællesskab, men blot nynnes af
Moderen ved Vuggen, af Bonden bag Ploven, af Haandværkeren ved sit Arbejde, af Barnet, der leger. Først
der, hvor Sangen bliver det umiddelbare Udtryk for et
indre Liv, er den i Sandhed Folkeeje, og Lærerens Ind
stilling overfor Stoffet, hvad han formaar at give Liv,
bliver ogsaa her medbestemmende for, hvad Børnene
kommer til at holde af, og hvad der bliver af Værdi for
dem Livet igennem.
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Vi ønsker alle, at Sangen skal leve i Skole, Hjem og
Kirke, og det Spørgsmaal rejser sig da, hvad der i Grun
den gør den levende. Vi har erfaret, hvordan en øjeblik
kelig Situation kan gøre Sindene mere modtagelige og
sætte Teksten i et særligt Lys, f. Eks. ved Afsyngelsen
af „Lyksalig, lyksalig" efter et pludseligt Dødsfald; blot et
Solstrejf igennem Ruderne kan give Morgensangen „Gud
ske Tak og Lov" fornyet Styrke og Liv. For slet ikke at
tale om den langt dybere Betydning, vore Fædrelands
sange har faaet for os efter hin skæbnesvangre Dato;
det er, som om noget tabt er genfundet, og vi først nu
rigtig forstaar Værdien deraf. Der kunde nævnes mange
andre Eksempler; men Betingelsen, Forudsætningen for
den virkelig levende Sang er den tætte Forening af Ord
og Tone og Melodiernes Sangbarhed. Det er vor Lykke
som Danske at have en Rigdom af Salmer og Sange,
hvor Melodi og Tekst smelter sammen til en Helhed.
Det er i Virkeligheden en ikke ringe Opgave at lære
Børnene at forstaa og holde af „den danske Tone", som
f. Eks. i „Gud ske Tak og Lov", „Moders Navn er en
himmelsk Lyd" eller „Som en rejselysten Flaade" —
ofte maaske ved netop at stille dem op ved Siden af an
dre Nationers Melodier, og ved at lære dem at respek
tere deres store, musikalske Indsats.

Som før antydet er det ikke Meningen her at gaa
nærmere ind paa selve de sangpædagogiske Problemer.
Men jeg kan dog ikke lade være at pege paa, at det
ikke alene er en øjeblikkelig Situation, en Fællesfølelse
indenfor et Samfund, ej heller, at Tekst og Melodi smel
ter sammen, eller at en Sang synges „med Hjertet", der
gør den levende. Den virkelige Oplevelse kommer først,
naar den rytmiske Nerve og Tonernes Spil faar Lov at
virke, som Komponisten har tænkt, naar Ord, Tone og
Rytme gaar op i en højere Enhed. En Sanglærers Arbej
de er derfor ikke gjort med at spille en Melodi saa og
saa mange Gange; Børnene maa lære at forstaa og kende
det mest enkle af en Melodis, af Musikkens Virkemidler
paa en saadan Maade, at det bliver Liv for dem. For de
Elever, der blot faar lidt af dette rent haandværksmæssige fat, bliver Oplevelsen rigere, fordi man forstaar
noget af Sammenhængen, af Tonernes Liv og Rytmens
Spil. Det er med Musikken som med Sløjden, den har
noget af den samme elementære, skabende Kraft i sig.
Og Sandheden er den, at vi Danske hverken er mere
eller mindre musikalske end andre Nationer; men vi har
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underkendt eller forsømt den musikopdragende Side af
Undervisningen, der burde begynde med de mindste, ja,
i Børnehaven, og fortsættes hele Skolen igennem. Vi kan
heller ikke være bekendt, at vore Elever gaar ud af Sko
len uden at have blot lidt Kendskab til og Forstaaelse
af Hovedværkerne i den danske Musiklitteratur; nu
nævnes maaske nogle Titler og Navne, men Oplevelsen
savnes. Den musikopdragende Side af Undervisningen
er en kulturel Opgave af allerstørste Værdi i en Tid,
hvor Musikken strømmer ind i hver Stue, og der bør
skaffes Tid til at løse den.
Det er nemlig ofte Tid, det skorter paa; man holder
sig til den enstemmige Sang som det væsentlige, og la
der saa det musikopdragende Arbejde og Korsangen lig
ge, skønt denne sidste ogsaa giver Eleverne Lejlighed
til at opleve Sangen. Blot det at holde en Stemme og at
indordne sig under en større Helhed kræver Sikkerhed,
Selvbeherskelse og Disciplin, noget, vi ikke kan faa for
meget af i vor Undervisning, og Sangen har i denne Ret
ning den samme gavnlige Indflydelse som Gymnastikken.
Sangen trives meget forskelligt i de enkelte Sogne
og Skoler; paa den ene Side af Landevejen kan der være
stor Glæde og Interesse for Sang, paa den anden kan
Sangen være som uddød. Paa en Skole er det muligt at
samle Elever og Forældre i Hundredvis om Musik og
Sang, paa en anden har det slet ingen Betydning. Der
er maaske ikke noget Fag i Skolen, der i den Grad staar
og falder med Lærerens Dygtighed og Interesse, og som
kræver en saa stor Indsats baade inden og uden for Sko
letiden. Men det er ogsaa et af de Fag, der betyder mest
for Skolens Liv, dens Ansigt udadtil, dens Forbindelse
med Forældrekredsen; her er paa en Gang noget festligt
og noget kulturelt værdifuldt at samles om, noget, der
udvikler Børnenes Sans for Skønhed og Form paa sam
me Maade som Maleri og Skulptur. Men man maa gøre
sig klart, at der endnu er et Svælg mellem det Folke
sangsideal, Børnene i Skolen nu opdrages til at holde
af, og det, som deres Forældre i sin Tid blev oplært i.
Der maa bygges Bro, og det kan f. Eks. ske derved, at
Forældrene samles til Møder om Sang, hvor Børn og
Forældre i Fællesskab synger gamle og nye Sange. Der
er Skoler, hvor dette har fundet Sted med stort Held,
og det kan utvivlsomt være en af Vejene til at styrke
Forbindelsen mellem Hjem og Skole og forøge Sang
glæden hos Forældre og Børn. Kunde man saa tillige
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opnaa, at man for hver Gang, man mødtes, sang bedre,
rigtigere og smukkere og fik øget Sansen for, hvad der
virkelig har Værdi, saa vilde Sangen kunne blive en
betydningsfuld Faktor i Kampen for at samle og styrke
vort Folk indadtil — den danske Lærers store, lysende
Opgave i en skæbnetung Tid.
Rudolf Grytter.

Lærere paa Fabriksbesøg
ærere i Esbjerg har i de sidste 5 Aar besøgt en Del
Virksomheder i Byen, og da denne Form for In
struktionskursus vist ikke er kendt og benyttet ret man
ge Steder, vil jeg fortælle lidt derom.
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Begyndelsen blev gjort med Oprettelsen af 8. Klas
serne. Eleverne i disse Klasser havde afsluttet deres
normale Skolegang, og Stoffet i Dansk, Historie, Geo
grafi m. v. var gennemgaaet i det Omfang, som Under
visningsplanen angav. Lærerne var derfor frit stillet m.
H. t. Stofvalget, og det faldt da naturligt at søge Stoffet
til Dansk- og Regneundervisningen i Byens Erhvervsliv.
Om dette Emne fandtes der selvfølgelig ikke ret
meget trykt, lidt kunde findes i Dagbladene, i Jubilæ
umsskrifter fra de store Firmaer og i Fagtidsskrifter,
men i det væsentlige maatte Oplysningerne fremskaffes
ved Besøg paa Stedet. I Aarenes Løb har 8. Klasserne,
især Drengeklasserne, da ogsaa besøgt en Række kom
munale og private Virksomheder, og overalt mødte vi
stor Velvillie og Hjælpsomhed, baade under selve Be
søget og naar der skulde skaffes Undervisningsmateriale,
men hvordan vilde det gaa, hvis mange af Skolernes
Klasser vilde besøge Byens Virksomheder? Det kunde
sikkert ikke gennemføres. Skal man da lade det gode
Undervisningsstof ligge? Nej, men der skal fremskaffes
brugeligt Undervisningsmateriale, og saa skal Læreren
kende Virksomheden ved Selvsyn, og med den Begrun
delse blev Lærerbesøgene startet.
Gangen i et Kursus kan bedst gives ved et Eksempel:
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Et Besøg gælder Byens Valsemølle. Lederen af Turen
læser en Del om Mølleri i populære Bøger som Opfin
delsernes Bog og i Fagbøger. Derefter sætter han sig i
Forbindelse med Møllens Direktør og faar nu hele Virk
somheden gennemgaaet; samtidig faar han en Del Bil
ledmateriale fra Kataloger og gamle Haandbøger samt
10—15 Glas med Produkter fra Fabrikationens forskel
lige Stadier. Af dette Materiale laver han en stor Tavle,
der viser de forskellige Maskiner og deres Behandling
af Kornet. Der udarbejdes ogsaa et Hæfte, som indehol
der de Diktater, Læsestykker, grafiske Fremstillinger og
Regnestykker, som skal benyttes til Gennemgangen af
Emnet. I Esbjerg bliver disse Hæfter duplikeret i saa
mange Eksemplarer, at der er 50 Stk. til hver Skole samt
et Eksemplar til hver Deltager. I Hæftet er der ogsaa
en Række Spørgsmaal, som skal besvares under selve
Besøget.
Naar disse Forberedelser er tilendebragte, udsendes
der Indbydelser til alle Skolerne.
Som Regel møder man Kl. 2 ved den paagældende
Virksomhed, Deltagerne deles i Hold, og under kyndig
Vejledning føres de gennem Virksomheden i den forud
aftalte Rute. Derefter samles man i et nærliggende For
samlingslokale til Eftermiddagskaffe. Lederen af Turen
har her fremlagt alt Undervisningsmaterialet, og Hæf
terne deles om, og nu gennemgaas Emnet igen, men
denne Gang med Vægt paa det undervisningsmæssige.
Direktøren og Møllermesteren er til Stede, og de giver
nu Svar paa de Spørgsmaal, som er trykt i Opgavehæf
tet. I nogle Tilfælde vises nogle Lysbilleder, det gælder
saaledes Valsemøllen og Mejeriet.
Det var saa Meningen, at hver Lærer nu ved Hjælp
af Opgavehæftet, Lysbilleder og Opslagstavlen skulde
være i Stand til at give Børnene et Indblik i denne
Virksomhed.
Paa lignende Maade er andre Virksomheder gennem
gaaet, f. Eks. Klichéfabrik, Dagblad, Mejeri og Vand
værk.
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Selv om Læreren nu slet ikke vil gennemgas Emnet
med Børnene, kan Besøgene godt have en vis Betydning.
De allerfleste af vore Elever skal ud i Erhvervslivet, og
det er da et rimeligt Krav, at Læreren kender en lille
Smule til det.
Hans Hansen. (1925).

Aargang 1916
ammerater! Vi Danske er et lykkeligt Folk. Evnen
til at vurdere hinanden er os medfødt. Vi er ingen
lunde ude af Stand til at se Skavankerne hos hinanden;
men vi har Humør nok til ikke at tage disse mere høj
tideligt end berettiget, og vi har Lune nok til at lade
hinanden vide, at Opdagelsen er gjort, og maaske faar
Ironien eller Viddet Lejlighed til at udfolde sig i al
Godmodighed.
Vi har Forstaaelsen af andres Værd paa forskellig
Vis, og vi ejer Villighed til at yde hinanden al Aner
kendelse derfor uden at føle Misundelse eller tabe egen
Selvfølelse af den Grund.
Kammerater! Aargang 1916 var et lille Udsnit af det
danske Folk. Vi var i vort Samvær og Omgang med
hinanden som ovenfor beskrevet. Mon det er rigtigt, at
vi i vor Klasse var særlig gode Kammerater? Det er
blevet antydet — ikke af os selv, men af andre, som
naturligvis ogsaa havde bedre Forudsætninger for Be
dømmelsen.
Jeg vil allerhelst tro, at enhver Seminarieklasse ejer
det Kammeratskabsforhold, som var vort, og dermed
faar Del i den Værdi, som et saadant Forhold indebærer,
selv om dette vel nok bedst förstaas, naar Seminarie
tiden er ovre og paa Afstand, og Tankerne genfremkal
der Begivenheder, udtalte Ord og skete Handlinger.
Kammerater! I Sommer beviste vi, at Aargang 1916
stadig følte sig som et lille Udsnit af det danske Folk
samtidig med, at vi hver for sig er bundet til Egne og
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Mennesker, som vi lever i og færdes bland, alt imens
Dagliglivets Gerning gøres. Tak for den Sammenkomst!
Det kunde være fristende at nævne Navne; men be
gyndte jeg paa det, blev efterhaanden alle nævnt, for
vi var jo nemlig en Enhed, af hvilken ingen kunde und
væres. Lad mig da slutte med at udtale:
Kære Kammerater! Vi ses efter Bestemmelsen i Som
mer atter i samlet Flok saavidt muligt. Maatte det til
den Tid ske under samme Forhold og dog ganske an
derledes end i 1941, og maatte det for hver af os være
Tilfældet, at Aarene, der forløber forinden, har styrket
os i det, der er vor daglige Opgave: At undervise og
opdrage dansk.
Godt Nytaar og venlig Hilsen.

Jacob Eriksen.

Forskoleseminarieholdel fra 1916
aa er der gaaet 25 Aar, siden vi 27 Elever af 1916
endte vor Undervisningstid paa Odense Forskole
seminarium. — Allerede 1914 begyndte de fleste af os
i Præparandklassen og blev her ved fælles Slid og fælles
Maal arbejdet godt sammen. Vi husker sikkert alle de
spændende Optagelsesdage og vor Glæde over at have
bestaaet Prøven. — Vort Ophold i Forskoleseminariet
var altid præget af godt Kammeratskab og Sammenhold.
— Det vi sikkert alle husker bedst, var den Maade,
hvorpaa vi blev ført ind i Undervisningens Verden. —
De 25 Aar har jo givet os meget forskellige Arbejdsvilkaar; men jeg er sikker paa, at vi alle mange Gange har
sendt venlige Tanker til de Lærere og Lærerinder, som
lærte os at holde af Børn og lede dem ind i Skolens Ver
den. — Underligt at baade 1916 og vort Jubilæumsaar
1941 er præget af de store Verdenskrige. — I Haab om,
at denne' lille Hilsen til mine Kammerater maa træffe jer
i bedste Velgaaende, sender jeg mange venlige Hilsener
til alle af 1916.
Else Lohmann.
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Den danske Bog i Mellemkrigstiden
et var en almindelig Antagelse i 1914, at Verdens
krigen var Krigen mod Krigen. Men det var ikke
Tilfældet i Virkeligheden. Det saa vi 25 Aar efter.
Det var ligeledes en almindelig Antagelse straks efter
1918, at Verdenskrigen var saa stort et Skel i Menne
skehedens Historie, at nu begyndte en Nytid med en
ny Himmel og en ny Jord. Folkeforbundet var Vartegnet
for den nye Tid; men Folkeforbundet fik en krank Skæb
ne. Den egentlige Aarsag hertil var maaske, at Verdens
krigen 1914—18 ikke blev det store Skel, men at Lin
jerne i Menneskelivet fra før den Tid gik ubrudte igen
nem Krigen. Det meste af det, man kaldte nyt efter Ver
denskrigen, var blot naturalistiske Ideer og Idealer fra
Slutningen af det foregående Aarhundrede, forkyndte og
praktiserede mere forceret, med et ekstra Tempo og et
ekstra Tryk. Saaledes var Forholdene ogsaa i Mellem
krigstidens Danmark, og det afspejler sig bl. a. i Digt
ningen.
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Udgangspunktet for Mellemkrigstidens Digtning er
ikke Verdenskrigen, men maa søges længere tilbage,
nemlig omkring 1870, da Grundtvig døde, og Georg Bran
des fremstod. Den Lære, som Georg Brandes bragte i
1870'erne om Gudløshed og Naturdyrkelse, og hvis Sand
hed allerede betvivledes i 1880’erne og direkte blev
bekæmpet i 1890’erne, stod op igen til ny Debat i
1920’erne. Der er blot den Forskel paa Perioderne, at i
første Periode var Diskussionen hovedsagelig blandt den
akademiske Ungdom; i anden Periode var hele den dan
ske Ungdom indblandet. Ganske vist ikke i selve Diskus
sionen, men ved Presses, Radios, Films og Refrainers
Indflydelse indblandet i det, som Diskussionen drejede
sig om. Det mærkedes helt ind i Opdragelsen af vor
Ungdom. Inden for Skoler og Ungdomsbevægelser brø
des Anskuelserne om Opdragelsens Veje og Maal. Den
Fare, som lurdede paa dansk Ungdom, formulerede Dig
teren Johannes Jørgensen med Ord om, at vi blev saa
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glade for vort Legeme, at vi glemte, vi havde en Sjæl.
Inden for Digtningen stod paa den ene Fløj Jeppe
Aakjær og Johannes V. Jensen; paa den anden Fløj stod
Johannes Jørgensen og Helge Rode. Det er betegnende,
at det var Mænd fra før Verdenskrigen, som kæmpede
1920’ernes Livsanskuelseskampe, uden at Ungdommen
rigtig var Part i Sagen; blandt de faa unge, som mær
kedes af den og har fastholdt den paa Papiret, maa næv
nes Jørgen Bukdahl og Henning Kehler. 1920'ernes
Kamp for Livsanskuelse var en Omkamp, en Efterklang
uden nye Gennembrud, uden Nyskabning. Ved Indgan
gen til Verdenskrigen havde Henrik Pontoppidan alle
rede dømt Georg Brandes med Ordene:
Den Sandhedens Sol, han paa Himmelen satte -—
hvem bragte den Glæde? Til hvem gav den Styrke?
Han raabte: „Bliv Lys" — og der voksede Mørke.
Og i Verdenskrigens Aar skrev Johannes Jørgensen
sine Erindringer „Mit Livs Legende", som er det bedste
historiske Dokument for den Livsanskuelseskamp, Georg
Brandes affødte. Adskillige af de bedste unge fra Mel
lemkrigstiden staar i Gæld til dette Værk af Johannes
Jørgensen. Og det er godt at tære paa langt ind i Frem
tiden.
Livsanskuelseskampen var faktisk afsluttet inden
1920, og derfor bragte dens Genopblussen i det følgende
Tiaar ikke nye Gennembrud. Resultatet blev nu som før:
social Hjemstavnsdigtning af By- og Landforhold. Gan
ske vist skrev Anker Larsen „De Vises Sten", der rager
højt op i Mellemkrigstidens Digtning; men den fortsatte,
sin Værdi til Trods, for meget af 1890'ernes uklare Reli
giøsitet, til at den kunde kaldes et virkeligt Gennembrud.
Og hvor mange læste den til Ende? Og de, som gjorde
det, hvor mange af dem misforstod den ikke? De saa
ikke Romanens givne Grundlag: den religiøse Følelse i
Færd med at forsvinde i Danmark. Der var desværre en
anden Digtning, som kom stærkere i Vælten: den sek
suelle. Men ogsaa her var blot Tale om en Fortsættelse:
Naturalismen fortsat ud i det perverse. Knud Sønderby
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skrev Overskriften over hele denne Mellemkrigstidens
frodigste Digtning med sin Bog „Midt i en Jazztid". Med
denne Titel rører vi Vækstvilkaarene for Menneskelivet
i Mellemkrigstidens Danmark, og da særligt for Ung
dommens Liv.
Hvor vigtig Livsanskuelseskampen end var, og hvor
frugtbar den —• trods sin Efterklang — end var, fik den
dog ikke med vort Folk som Helhed at gøre. Det var
ikke mange unge, som tog Stilling i den Kamp; thi den
foregik midt i en Jazztid. Uden om Livsanskuelsesfol
kene var der et Land og et Folk, som vi maa spørge om,
hvordan de tog Livsvilkaarene indefra og Paavirkningerne og Strømningerne udefra. Derfor er der en anden
Digtning, som har historisk Betydning for Efterslægten,
naar den vil vide noget om det Danmark, som ligger
mellem 1914 og 1939. Det er den Digtning, som søger at
skildre og fastholde Livsvilkaarene for det danske Folk
som Helhed, og Livsviljen eller Uviljen hos dette Folk.
Der er i al Digtning et Tidsbillede og et Livsbillede,
en Tidsskildring og en Tidsvurdering. Det er disse Ting,
der betinger, at en Bog ikke blot er Poesi, men ogsaa
Historie. Den historisk-poetiske Roman bliver aldrig
gammel, men staar, saa længe det danske Sprog staar.
Nu var Mellemkrigstiden ikke nogen Aandens Stor
tid, og derfor fik vi kun faa Digterværker, som ved deres
Aand sønderknuser og genføder Mennesket. Der var
meget agtværdigt ved Mellemkrigstidens Danmark, ikke
mindst i ydre, materiel Henseende. Men aandeligt var
Folket stort set desorienteret. Man levede blot og søgte
at faa det bedste ud af Livet; men derved blev det ofte
tilfældigt eller slet ingenting, man fik.
De Digtere, som skrev Danmarkshistorie i Mellem
krigstiden, falder i to Grupper. Der er dem, der er saa
gamle, at de har Forbindelse med det Slægtled, der op
levede det strenge Tilbagetog fra Danevirke og Dybbøls
Fald, og som derfor for bestandig fik „Undergangens
Angst i Blodet". Ligger deres Manddomsgerning før
Verdenskrigen, saa rækker deres Pen og deres Navn
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i hvert Fald ind i Mellemkrigstiden. Det er Mænd som
Karl Larsen og Valdemar Rørdam, men navnlig Henrik
Pontoppidan. De blev ikke populære ved deres Kunst og
Pen. De paapegede Faren for det danske Sind; derfor er
de ikke direkte opmuntrende, men lærerige, ikke mindst
nu.
Den anden Gruppe Digtere er et yngre Kuld, Børn
af vort Aarhundrede. De har derfor ikke den Ballast,
det giver at opleve en Skæbnestund eller i hvert Fald
at have Forbindelse med et Slægtled, der oplevede en
Skæbnestund; thi saaledes var 1864 for vort Folk, men
1920 blev det ikke; det gik for let. Disse yngre skildrer
— naturligvis — Tiden set med unge Øjne. Men det
er ejendommeligt, at de som de gamle ender med Angst
for Undergang. Der er blot den Forskel, at de gamles
Angst er begrundet indefra, en Angst paa Grund af Fol
kets Sorgløshed, medens de unges Angst er begrundet
udefra, en Angst, der grænser til Selvopgivelse over for
Stormagterne af enhver Art, ikke blot de politiske, men
dog ogsaa med en sidste Beslutsomhed, en sidste Indsats,
et sidste Haab, udtrykt hos en af dem saadan: „Vi er
Danske og maa huske det igen, hvis vi vil leve." Det
er Mænd som Jakob Paludan, („Jørgen Stein"), Leck
Fischer, („Hvordan i Morgen"), Johannes Glaven, („Lad
os prøve") og Sune Andresen, („Livets Blændværk").
Mesteren og Høvdingen blandt alle disse, baade de
gamle og de unge, er Henrik Pontoppidan, der med sit
sidste Storværk „Mands Himmerig" (1927) endnu trods
sin høje Alder havde et Ord at sige til sit Folk. Og H.
Pontoppidans Navn viser just, at Linjerne i Danmark
gik ubrudt gennem den første Verdenskrig.
Titlen paa hans Værk hentyder til det gamle Ord:
Mands Vilje er Mands Himmerig. Handlingen er henlagt
til Tidsrummet 1910—14 og danner saaledes en god Ind
ledning til Behandlingen af Mellemkrigstidens Forhold,
saa meget mere, som Digteren med sit Værk vil tale til
Mellemkrigstidens Mennesker. Men Værket taler maaske mest til os, som oplevede 1940. Læs den Bog, og
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lad den være med til at skabe Mænd med faste Hjerter
og fromme, stærke Kvinder.
Hos Pontoppidan er det intet mindre end Danmarks
Skæbne, det gælder, afspejlet i det liberale Blad „Fri
heden'^ Skæbne. „Friheden" er grundlagt af Højskole
idealisten Kresten Paarse. Men efter hans Død bryder
Sønnen Magnus Paarse sig Pokker om den gamles
Idealer, bare Forretningen smider et godt Overskud af
sig. Og Partiets Veteraner er ikke bedre. „De var med
Aarene bleven forfængelige Narre, der ligesom gamle
Heste skulde have Ørene kildrede." Det var altsaa deres
Vilje og deres Himmerig.
Over for disse Frafaldne og Spekulanter staar Ma
gister Niels Thorsen, der fører en haardnakket, men for
tvivlet Kamp imod „Nationens Afmandelse". Hans Kamp,
der trods sin Ild dog er en Fantasts, og her revses atter
det danske Sind, bliver ham et Martyrium. Det blev
hans Himmerig.
Stærkest maa vi dog lægge Vægten paa den Presse
og dermed paa det Folk, som skulkede fra Kampen for
at mæske sig. Mands Vilje Mands Himmerig. De troede,
de var lykkelige, synes vi at høre Pontoppidan sige,
men de arbejdede tværtimod paa deres egen Ulykke.
Det manglede ikke paa skarpe Udfald mod Tidens
Halvhed og Slaphed. Tiden er fyldt af sentimentale
Halvmænd, saa det foreslaas at ombytte Vildmændene
i det danske Vaaben med et Par Ølkuske. Pontoppidan
vender sig imod Tidens Højskoleflæb og Højskolelyrik,
altsaa Folketaleren, „der glemte Tidens Jammerlighed
over en foraarsgrøn Rugmark og en kvidrende Lærke",
eller kaldte Danmark for „Sangfuglereden i Europas Løv
krone". „Denne aarhundredlange Kvinkeleren, denne
kælne Smægten havde lullet det sorgløse Folk dybere
og dybere ind i Dødssøvnen — til Glæde for Vildkattene
i Syd og Nord."
Skarpt dømmer Pontoppidan Pressen, som i Hen
seende til Paavirkning har overtaget Kirkens Magt over
Folket, men ikke været sit Kald tro. „Pressens yngste
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Kuld var nøgterne Folk, for hvem Journalistikken ikke
som for den ældre Slægt var en krigerisk Haandtering
i en Idés Tjeneste, men en borgerlig Næringsvej som
enhver anden."
Og Bladlederne er ikke bedre. Naar det trækker op
til en politisk Kamp, arrangerer de en Boksekamp i et
Kæmpelokale for at aflede Læsernes Opmærksomhed
for Tidens Alvor. „Disse halvnøgne Champions var i
Færd med at fortrænge Politikerne fra Ungdommens
Hjerte."
Imod al denne Forløjethed og Ligegyldighed kæmper
Niels Thorsen ene Mand, og i Fortvivlelsens Øjeblik
udslynger han sit „Finis Daniæ", Danmarks Endeligt.
„Den danske Jeppe har et godt Sovehjerte. Vore Naboer
i Syd og Nord sparker foragteligt til os og spytter os i
Ansigtet. Jeppe griner lykkeligt i Søvne og drømmer,
at det er Kærtegn alt sammen. — Hverken Amputatio
nerne i 1814 eller i 64 gjorde os rigtig vaagne. Vi klyn
kede lidt og trøstede os forøvrigt med, at det kunde
være gaaet endnu værre."
Niels Thorsen haabede paa, at Verdenskrigen 1914
skulde ruske os op. „Vi er et Folk uden Fremtid. Det
eneste, der kan redde os fra en forsmædelig Undergang,
er en stor europæisk Krig, der sætter os Bajonetten paa
Struben." Men saaledes virkede ikke den første Ver
denskrig paa os. Vil den anden gøre det?
Henrik Pontoppidan har andet Steds sagt om Dan
mark i den første Verdenskrig:
Da Verden nys i Flammer stod,
vi leved op herhjemme.
Vi aad og drak med Velbehag
og priste Iromt Gudfader,
der skaaned os for Ildebrand
og fyldte vore Lader.
Og „Mands Himmerig" slutter med en Skildring af
de spændende Augustdage i 1914. „Saa en Morgen fløj
endelig det glade Budskab ud over Landet, at Krigsfaren
var afværget. Det var lykkedes Regeringen og Rigsdagen
35

at overbevise den store Nabo i Syd om vor Neutralitets
Oprigtighed og dermed at sikre Freden. Det føltes som
en Opvaagnen efter et hæsligt Mareridt." De lammede
Virksomheder kom atter i Gang. Folk satte atter Penge
i Bankerne. Og oven paa „Hebe-Teatret"s Ruiner, gaaet
fallit som det var under Kampen for at holde den gode
Kunst i Hævd, rejser sig nu en Varieté. „Aabningsforestillingen med dens fyrretyve show-girls blev i „Frihe
den" lovprist som en national Begivenhed. For Verdens
pressens Øjne — hed det — har København atter hæv
det sig som en By af Storstadsrang."
Denne Bog kan som alle andre Bøger læses med for
skelligt Udbytte af de forskellige Læsere. Mange kan
blive forbitrede. Andre har ikke vægret sig ved at kalde
Pontoppidan for Mørkemand. Men det for nem en Maade
at komme om ved ham paa. Man kan ikke nægte, at
der midt i Pontoppidans Kritik findes et Budskab. Der
er i hans Bøger paa en Gang noget ubehageligt og noget
karskt som i et koldt Styrtebad. Han maa have ramt,
siden hans Bøger snart er trykt i en halv Million Ek
semplarer. Det tjener vort Folk til .Ære, at det har læst
disse Bøger.
Man skal læse „Mands Himmerig" som et Omven
delsesskrift i dette Ords gode Betydning.
Johannes Jørgensen fortæller i sin Bog „Fordi stan
der Landet i Vaade" om en af hans italienske Venner,
der har læst „Mands Himmerig". Han spurgte J. J.: „Er
det virkelig sandt, alt, der staar i dette Skrift?"
„Det er en Roman," sagde jeg, „jeg har ikke læst
den endnu."
„Saa tag den med hjem. Tolie, lege -— „tag og læs"
— citerede han — de kendte Ord fra den hellige Augu
stins Omvendelseshistorie.
Ikke uden Grund sammenholder Johs. J. Pontoppi
dans Bog med den Bog „Dommens Dag", som formodes
at være af Karl Larsen, og som skildrer de fremmedes
Invasion i Danmark, mange Aar før det skete i Virke
ligheden.
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Men før denne Besættelse voksede et Slægtled op i
Sorgløshedens Danmark. Det er det, de yngre Digtere
skildrer.
Trods alt, hvad der kan peges paa af Foretagsomhed
og Fremdrift, Teknik og Komfort og social Lovgivning
i Mellemkrigstidens Danmark, saa tegner Billedet sig
dog mørkt folkeligt set. Der var ganske vist skabt saadanne Kaar for Arbejderstand og Husmandsstand, at de
i 1940 vidste, hvor de hørte hjemme. Men skulde det
Aar ikke til, for at vi alle fandt hjem? Hvem turde før
tage det Ord Danmark i sin Mund, og var Folkeaandens
Virkelighed os ikke yderst fjern som al anden Aands
virkelighed?
Men — og det skal i Retfærdighedens Navn siges —
som de nævnte Forfattere holdt Nattevagt, var der og
saa ude i Folket en Del, som holdt Nattevagt i Mellem
krigstiden. Det er det glædelige, og det giver os Haab.
Nu er vi blot inde i den værste Del af Nattevagten,
den, som varer fra Midnatten til Morgengryet, den, som
kaldes Hundevagten. Der er paa en Gang Dybsens Alvor
dg Fortrøstning til Livet i denne Kendsgerning. Holder
vi ud i Hundevagten, har vi dog Haab om, at det vil
dages paa ny. Vil det danske Folk og særlig dansk Ung
dom saa være med og staa fast paa denne Hundevagt:,
Seller vil vi blot Øjeblikkets Fordel ved at glide med
S Strømmen?
-i
Det er den sidste store Spænding og Angst. Sort ser
• det ud. Det er Bælgmørket, inden Natten vender til Gry;
jMen tager vi Vagten paa os, da tør vi tro, at bedre Tid
Sstaar op af denne, hvis vi svigter ej!
AkseJ Meibom.
i

!
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Seminariet i del forløbne Aar
det store og hele prægedes Arbejdet paa Odense Se
minarium i det forløbne Aar heldigvis ikke af sær
ligt vidtspændende, skelsættende eller dybtgaaende Be
givenheder. Vi har faaet Lov at passe vort Virke, selv
om Tempoet i Timerne grundet paa Mørklægningens
Lektioner (6 = 5 „gamle" Timer) maa sættes noget i
Vejret, da vi ikke som Gymnasierne har faaet Lettelser
i Pensum eller Opgivelser.
Skolen begyndte det nye Aar den 6. Januar, og
Eleverne i ældste Klasse havde i Løbet af Maaneden
travlt med at gøre Speciale- og Aarsarbejder færdige.
Disse kan i Februar indsendes til Ministeriet, som for
deler dem til Censorerne i paagældende Fag. Bliver Ar
bejdet „antaget", kan som bekendt Fagkarakteren hæves
en Grad, hvilket ogsaa kan gælde for et 1. Dels Fag,
taget normalt for to Aar tilbage. Aars- og Specialarbej
der har i de senere Aar spillet en vis Rolle for Eleverne
og givet dem Lejlighed til personlig Fordybelse i et for
vedkommende interessant Problem eller Emne; adskillige
afleverer Opgaver inden for flere Fag, ja en dygtig Elev,

I

Forskoleseminariets Fastelavnsspøg „Askepot“
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som var udrustet med stor Arbejdsevne, skrev i Løbet
af sin Seminarietid ni Opgaver, som NB alle blev anta
get! Alt i alt maa det hævdes, at denne Arbejdsform,
som stiller store Krav til Elevernes Modenhed og selv-

Kaltema jestæ terne

stændige Behandling, til Form, Sprog og Benyttelse af
Kilder, er et Plus for Seminarieuddannelsen, vi ikke
kunde tænke os at undvære.
Trods meget Arbejde fik IV Kl. alligevel Tid den 1.
Februar at arrangere „Broget Alten", hvor Seminariets
egne Kræfter i Sketch, Deklamation, Sang og Musik m.
m. halede en velfortjent Succes i Land. Tre Uger efter
kom Fastelavn, og hvad den betyder for Børneskolen,
ved alle gamle Elever, som har været med til denne
traditionsrige 2 Dages Fest. Forskolen opførte „Askepot",
og III Kl. lagde ud med „Klodshans".
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14. Marts var IV Kl. paa den sædvanlige Fredericiatur, som nu baade var blevet vanskeligere og dyrere at
arrangere; men Hr. Georg Knudsen overvandt Besvær
lighederne, saa Turen med Held kunde gennemføres.
I Slutningen af Marts indtræffer Børneskolens Eksa
men, og dermed faar Praktikanterne i III og IV et lille
Pusterum; men til Gengæld kan det saa hænde, at en
eller anden bliver brugt som Censor, og det er vel nok
en Chance at overvaage Praktiklærerens Eksamination
og være medbestemmende til Børnenes Karakterer. 29.
Marts fandt Afslutningen Sted for Børneskolen under
vanlige Former i Gymnastiksalen, at det nye Skoleaar
kunde begynde Tirsdag 1. April.
Denne Dato vil af gamle Elever blive mindet som
Dagen, hvor IV Kl. ophører med aim. Skolegang, og
Repetitionen for Alvor begynder. I Aar laa Praktikog Gymnastikeksamen før „skriftlig", som afholdtes i
Dagene 28. April — 1. Maj, og mundtlig fulgte ret umid
delbart efter. Der var 28 Dimittender, som 6. Juni kunde
forlade O. S. efter vel overstaaet Eksamen. Det samlede
Gennemsnit laa særlig fint i Aar: 1 bestod med ug?, 6
med mgX, 10 med mg, 10 med mg? og 1 med gX. Vi
haaber, naar disse Linier læses, at mange af de unge
har fundet et Virkefelt og er glade for den Gerning,
hvortil de saa ihærdigt og dygtigt har forberedt sig.
I Midten af Juni var III Kl. oppe til den sædvanlige
Aarsprøve i Religion, Litteratur, Pædagogik og Historie,
hvorefter Klassen rejste ud paa Skoleophold, som andet
steds er fortalt. Nu koncentrerede Lærerkræfterne sig
om I Kl.s ret omfattende Oprykningsprøve, og da des
uden Optagelsen med nogle og fyrre Aspiranter tog sin
Begyndelse den 19. Juni, var der nok at gøre for os
allesammen. Lørdag den 21. fik Børneskole og Semina
rium Sommerferie; men først den 23. om Aftenen kunde
Lærerraadet foretage den endelige Udvælgelse af de 30
formentlig bedst kvalificerede, der af Forstanderen blev
budt Velkommen som ny I Klasse.
I Sommerferien — altsaa lidt uden for det daglige
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Skolelivs Rammer — faldt to Begivenheder, som længe
vil mindes af Deltagerne. Først Forstanderparrets Sølv
bryllupsfest, der trods Rationering og andre Restriktio
ner fejredes paa Seminariet saa festligt, at Krig og Mør
ketid glemtes i de lyse Stunder. Dernæst kom et Jubi
læumsstævne for Elever af Aargang 1916. Nogle og tyve
gode gamle Kammerater mødtes paa O. S. om Formid
dagen den 23. Juli og indtog de vante Pladser i deres
gamle III Kl., hvor Forstander Alfr. Hansen holdt et
fængslende Foredrag om: Seminarieudviklingen i de sid
ste 25 Aar. Efter en Rundtur paa Sem. samledes Delta
gerne til Frokost paa Prior og nød nogle Timers frit og
fornøjeligt Samvær.
Den 12. August begynder Skolen igen, og snart finder
baade store og smaa ind i den solide daglige Arbejds
rytme, som faar Dage, Uger, Aar til at flyve saa hastigt
af Sted. For Frøken Else Lohmann havde Arbejdets Aar
nu samlet sig til de 25, hvorfor Skolen hylder Jubilaren
ved en stemningsfuld lille Fest Lørdagen 16. August.
Som før omtalt har Lejrskoletanken i nogen Tid levet
og taget Form blandt Lærerne paa Sem. I Aar blev Tan
ken til Liv, da III KL drog af Sted paa Lejrskoleophold
fra 1.7.—25. Aug. Hvordan det gik —• ja, hvis de unge
selv skulde fortælle, maatte Aarsskriftet udvide, og det
er Tiden ikke til, men baade Fag- og Praktiklærerne er
nu blevet deres Betænkeligheder angaaende „Spild" af
den knapt tilmaalte Tid kvit.
Den nye Form for Seminarieudflugt viste sig igen at
være helt i Overensstemmelse med Tiden: en kort, billig
Tur, som kan samle alle Elever. Den gik til Langesø den
30. Aug. og fik et straalende Forløb med Sportskampe,
Kaffebord og Dans med Præmieuddeling til de to bedste
Par.
Efteraaret gaar sin vanlige Gang med „Aabent Hus"
13. September. Det blev en Lejrskoleaften. Hr.Clausen
indledede, og de unge fortalte om deres mange levende
Indtryk fra Opholdet paa Vejstrup Ungdomsskole. To
Elever fra IV KL, som havde været Medhjælpere dels
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ved Mulernes Legatskoles, dels ved Sønderborg Kom
muneskoles Lejrskoler fortalte om Ledernes Opgaver .
denne Skoleform.

Hyldeslkorel fra „Aprilsnarrene“

Traditionen tro fik vi den 27. September en Oplæs
ningsaften, hvor Hr. Christen Møller tolkede Eventyr af
H. C. Andersen. I Oktober opførte III under Forstande
rens myndige Ledelse „Aprilsnarrene", og det gamle
Stykke gjorde stor Lykke ved alle tre Opførelser takket
være bl. a. et ypperligt „Hans og Trine" Par.
Tidens Alvor — har den da ikke præget vort Seminarieliv — aah jo, vi har ikke undgaaet at føle den, og
vi fik ogsaa to meget alvorlige Foredrag til „Aabent
Hus" i Novbr. Først paa Maaneden talte Pastor Øllgaard
om „Mennesket, skabt i Guds Billede" — alvorlige, men
stilfærdige Ord, som længe vil mindes. Den 22. holdt
Professor Ejnar Thomsen sit Foredrag: Dansk Ansigt,
dansk Sind. Alvorlige — næsten strenge Ord, der satte
Tanker i Bevægelse — ja, næsten fik os til at holde
Dommedag over os selv, dog mildnet til Slut af det
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Haab, vi alle lønligt bærer i vore Hjerter, at vi i Frem
tiden maa være Danske i et frit Danmark.
Endnu et Foredrag har vi haft, idet cand. jur. Hen-

Trine i Kurven

ning Nielsen som Udsending for Foreningen „Norden"
talte om: Et nyt Syn paa Ny-Norsk. Men ellers stod
Slutningen af det gamle Aar i Julens Tegn. Klasserne
blev — næsten overdaadigt — pyntede og delvis om
lavede, Julesange tonede i den sidste Uge, og afslut
tende Prøver for Solister, Kor og Orkester lagde Beslag
paa flere Eftermiddage.
Sidste Skoledag, Lørdag d. 20. Decbr., begyndte som
sædvanligt med et Par Timers Julehistorier; Kl. 11 var
der Juletræ for Børn og voksne, og den umiddelbare
Stemning, den fortættede Følelse af Højtid, som sænker
sig over os, naar Juleevangeliet læses, og Forstanderen
bagefter fortæller for de smaa om Julens Træ, bærer
Bud til alle om det Kærlighedens Vidnesbyrd, hvorigen
nem vi ene kan opnaa den sande varige Glæde. — Kl.
19 pr. tonede „Kimer I Klokker" ud over en fyldt Sal,
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hvor man saa mange gamle Elever, og ved det tætfyldte
Kaffebord tolkedes i Taler og Sange mange varme Øn
sker for de Grundpiller, som bærer vort hele Liv: for
Konge, for Land og Folk, for vort kære Seminarium, og
hvad det rummer. Det blev en helt igennem vellykket
og stemningsfuld Aften, alle maa tænke tilbage paa som
et kært og skønt Minde.
De venligste Hilsener og bedste Nytaarsønsker til
gamle Elever og Venner.

Lahnsgade 6, 4. Jan. 1942.
Poul Petersen.

Ver Forenings Love
Bestyrelsen har besluttet at lade Foreningens Love
optrykke i Aarsskriftet. Oplaget har længe været op
brugt; men da der muligvis kan komme Ændringer i Lo
vene ved næste Generalforsamling, har man fundet det
mest praktisk paa denne Maade at skaffe alle Medlem
merne de gældende Love i Hænde.
§ 1.
Foreningens Navn er: Odense Seminariums Elevfor
ening.
§ 2.
Foreningens Formaal er at vedligeholde Forbindelsen
mellem dimitterede Elever og Seminariet og mellem Ele
ver indbyrdes for derved at opfriske gamle Minder og af
Foreningens Midler at støtte Seminariet.
§ 3.
Medlemmer af Foreningen kan Seminariets forhen
værende og nuværende Lærere og dimitterede Elever
fra Seminariet blive. Halvdimitterede kan optages som
Medlemmer i Foreningen efter Bestyrelsens Skøn, dog
ikke Seminarieelever.
§ 4.
Aarsbidraget er for Medlemmer, der indmeldes ved
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eller umiddelbart efter Dimissionen, 1 ■— een — Krone
ved første Kontingentbetaling. I øvrigt er Aarsbidraget
mindst 2 — to — Kroner, saaledes at forstaa, at Opkræv
ningen (der finder Sted i hvert Regnskabsaars Februar
Maaned) sker paa en saadan Maade, at der er Lejlighed
til for de Medlemmer, som maatte ønske det, at yde
et ekstra Bidrag. Medlemmer, som i to paa hinanden føl
gende Aar ikke har betalt Medlemsbidrag, betragtes som
foreløbig udmeldt af Foreningen.

§ 5.
Det forventes, at Foreningen ved Hjælp af de i § 4
nævnte Ekstrabidrag vil være i Stand til at yde Under
støttelse til trængende Elever i Seminariet og Forskole
seminariet, og Bestyrelsen kan anvende indtil Halvdelen
af det indkomne Aarskontingent hertil.

§ 6.
Foreningens Bestyrelse i Forening med Seminariets
Forstander uddeler den i § 5 nævnte Understøttelse.
§ 7.
Regnskabsaaret er Kalenderaaret.
§ 8.
Bestyrelsen bestaar af 7 Medlemmer. 1 Medlem væl
ges indenfor de sidste 3 Aargange, og 1 indenfor de forudgaaende 3 Aargange. 1 Medlem skal være bosiddende
i Odense (eller nærmeste Omegn) og repræsentere For
eningen paa Seminariet. Bestyrelsen afgaar skiftevis: 3
Medlemmer første Gang, 4 anden Gang.
§ 9.
Besyrelsen vælger selv sin Formand, Næstformand
og Kasserer.
§ 10.
Bestyrelsen vælges ved simpel Stemmeflerhed. Med
lemmerne kan stemme ved skriftlig Fuldmagt; dog maa
et Medlem ikke afgive mere end 5 Stemmer.
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§ 11.
Bestyrelsen leder alt vedrørende Foreningen. Den er
ulønnet; men dens Udgifter til Foreningen afholdes af
Foreningens Kasse. Der bevilges Kassereren et Beløb til
Sekretærhjælp.
§ 12.
Hvert Aar udsender Bestyrelsen revideret Regnskab
og Aarsberetning.
§ 13.
Ved hver Foreningssammenkomst afholdes General
forsamling. Generalforsamlingen vælger Bestyrelse og 2
Revisorer og bestemmer, naar næste Sammenkomst skal
finde Sted.
§ 14.
Paa Generalforsamlingen kan Forslag til Lovændrin
ger fremsættes. Saadanne Forslag maa indgives skriftligt
til Bestyrelsens Formand 14 Dage før Generalforsamlin
gen.
Saaledes revideret og vedtaget paa Generalforsam
lingen ved Foreningens Sammenkomst 3die Paaskedag
1928.

Meddelelse fra Kassereren
Medlemsantallet var sidste Aar 633. 1. Januar 1942 er det 645.
Trods Fremgangen tillader jeg mig at henlede Medlemmernes Op
mærksomhed paa, at det i dette Regnskabsaar var nødvendigt at
sende 225 Opkrævninger. Hvad det koster Foreningen, fremgaar af
Regnskabet.
Læg derfor ikke Indbetalingskortet til Side, men send hellere
straks Kontingentet, som er efter eget Ønske, dog mindst 2 Kr.
For Dimittender af Aargang 1941 dog kun 1 Kr.
Sidste Frist for Indsendelse er 16. Marts.
Harald Damgaard Pedersen.

Adresseforandringer bedes inden Jul meddelt Kassereren, Harald
Damgaard Pedersen, Thuresensgade 14 B St., Odense.
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Regnskab
FOR
ODENSE SEMINARIUMS ELEVFORENING
19 4 1

INDTÆGT:
Beholdning fra 1940 ........................................................ Kr. 68,57
Bidrag fra „gammel Elev“ til Studiehjælpen .............
„
5,00
Indvundne Renter ...............................................................
„
4,21
Medlemsbidrag ..................................................................
„ 1267,25
Strafporto ..........................................................................
„
45,90
Kr. 1390,93

UDGIFT:
Trykning af Aarsskriftet ............................................... Kr. 735,00
Forsendelse af Aarsskriftet ............................................
„
59,46
Indbetalingskort ................................................................
„
16,00
Postindkasseringer ............................................................
„
10,00
Forsendelse af Opkrævninger ........................................
„
62,70
Konvolutter ........................................................................
„
23,25
Studiehjælp til 3 Seminarieelever ................................
„ 300,00
Bidrag til Studierejse for 4. Seminarieklasse .............
„
40,00
Sekretærløn ........................................................................
„
50,00
Blomster: Forstanderparrets Sølvbryllup — Frøken
Lohmanns Jubilæum ..............................................
„
16,00
Formandens Portoudgifter .............................................
„
3,40
Kassererens Portoudgifter ................................................
„
0,60
Gebyrer ..............................................................................
„
0,90
Kr. 1317,31

Indtægt ..................................................... Kr. 1390,93
Udgift ........................................................
„ 1317,31
Beholdning Kr.
73,62
Odense, den 1. Januar 1942.
HARALD DAMGAARD PEDERSEN

Regnskabet revideret og fundet rigtigt.
Odense, den 11. Januar 1942.
GEORG KNUDSEN

HENNING B. ANDERSEN
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Nye Medlemmer
Juni 1941.
Andersen, Hans Hedegaard, Nr. Lyndelse Brugsforening, Aarslev.
Andersen, Henry, Brylle, Knarreborg St.
Bertelsen, Knud, Sadolinsgade 91, Odense.
Bondesen, Lis, Frk., Strandvejen 9, Middelfart.
Carlsen, Anna Margrethe, Frk., Munkebjergvej 11, Odense.
Hansen, Børge, Sadolinsgade 137, Odense.
Hansen, Hans Henning, Søndersø, Odense.
Hansen, Jean, Nyborg.
Hansen, Per Mogens, Hjallesevej 2, Odense.
Holm, Gerda, Frk., Struergade 15 St. tv., København 0.
Jensen, Karen, Frk., Ny Vestergade 3, Odense.
Jensen, Karen Helene Busk, Rosenørnsgade 17 I. tv., Randers.
Jensen, Niels Thyge, Vestre Stationsvej 36, Odense.
Jøhnk, Mogens, Thorsgade 38, Odense.
Kildegaard, Kirstine Nielsen, Frk., Kertinge, Kølstrup.
Larsen, Johannes, Roerslev, Kappendrup.
Larsen, Kelh Myhring, Middelfartvej 110, Odense.
Madsen, Poul, Odinsgade 44, Odense.
Mikkelsen, Tage, Tarupvej 12, Odense.
Nielsen, Poul, „Hestekærgaard“, Dalby.
Pedersen, Christian, „Carlsholm“, Kølstrup.
Pedersen, Verner Nygaard, Carlsgade 1, Odense.
■Rasmussen, Anders, Holmstrup.
Rasmussen, Kjeld, Tarupvej 8, Odense.
Sørensen, Svend, Birkevej 21, Odense.
Stiirup, Else, Frk., Jernbanegade 2, Odense.
Talleruphus, Johannes, Johannevej 8 I, Odense,
Vig, Peder Pedersen, Realskolen, Otterup.

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. Hr. Seminarielærer Damgaard Pedersen, Kasserer, Thuresensgade 14 B St., Odense.
4. Fru Inge Hauge Sejr, Hannerupgaardsvej 42, Odense. Tlf.
6995.
5.
Frk. Caroline Andreassen, Aasen 62, Neksø.
6.
Fru Thyra Andersen, Stolbergsvej 6, Odense. Tlf. 6049.
7.
Hr. Axel E. Nielsen, Aarestrupvej 14, Odense. Tlf. 8422.
Adresseforandringer bedes inden Jul meddelt Kassereren, Hr.
Damgaard Pedersen, Thuresensgade 14 B. St., Odense.
Bidrag til Aarsskriftet (skriv kun paa den ene Side af Arket)
modtages hele Aaret af Redaktøren (se ovenfor).
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