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Danmark

O Land, som gav os Sønnekaar 
og alt, hvad vi har kært, 

hvis Grundvold dybt i Havet staar, 
hvis Saga tæller tusind Aar, 
hvis Aasyn dog hver nyfødt Vaar 
er lige ungt og skært.

Saa dronningstolt, saa moderblidt 
til dine Børn du ser.
Før rakte du dit Scepter vidt;
nu maales let, hvad der er dit; 
men just for alt, hvad du har lidt, 
vi elske dig des mer.

Se, for din Fod et Sønnekuld, 
som værne vil din Arv!
Lær os at pløje Hav og Muld, 
at hamre Malm og Tankens Guld, 
men hver i sit at tjene huld 
vor fælles Moders Tarv.

Otto C. F ø n s s.

Fra Digtsamlingen „Septemberdage", 1900.



Vor Forening

Det er med Beklagelse, at jeg i Aar maa begynde min 
lille „Leder" med en Undskyldning for, at Aars- 

skriftet denne Gang muligvis kommer Medlemmerne no
get sent i Hænde, og at det ikke er saa omfangsrigt, som 
jeg havde planlagt det. Forskellige Vanskeligheder har 
taarnet sig op, Forhold, som en Redaktør ikke er Herre 
over, og der er endvidere i Aar sket det ganske excep
tionelle og højst beklagelige, at 4 af de Medlemmer, som 
Redaktøren havde anmodet om skriftlige Bidrag, af for
skellige Grunde har maattet melde Afbud, desværre saa 
sent, (fordi de havde haabet trods Forhindringer allige
vel at kunne skrive den ønskede Artikel) at det kun 
er lykkedes at finde eet elskværdigt Medlem, der var 
villig til med saa kort Varsel at hjælpe en Redaktør i 
Nød. Sidstnævnte Forfatter bringer jeg paa Forhaand 
en særlig varm Tak. Men min bedste Tak skal i sam
me Aandedræt lyde til de gamle Elever af O. S., der 
har gjort det muligt atter i Aar trods alle Vanskelig
heder at skabe et Bindeled mellem vor Forenings Med
lemmer. Tak for Imødekommenhed og for godt Arbejde! 
Jeg føler i denne Forbindelse ogsaa Trang til at takke 
de ikke faa Medlemmer, der i Aarenes Løb mundtligt 
eller skriftligt til mig har udtalt deres Glæde over Aars- 
skriftet. Det kan kun husvale en Redaktørs Hjerte f. Eks. 
at modtage følgende Linier, som jeg tillader mig at 
citere:

„Jeg takker Dem for det utaknemmelige Hverv, De 
har med Aarsskriftet; men De kan være forvisset om, at 
det er os en Glæde at modtage det Aar efter Aar."

Saa meget om Aarsskriftet! — Jeg vil nu „give Ordet" 
til Lærer Aage Ovesen, idet jeg in extenso gengiver et 
Forslag, som han har indsendt til Elevforeningens Be
styrelse, og som blev forelagt og behandlet ved et Be
styrelsesmøde den 26. Oktober 1943. Hr. Ovesens Skri
velse er saalydende:
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Hermed tillader jeg mig at fremsende et Par Forslag, 
som i længere Tid har været i mine Tanker. For

slagene er udsprunget af mit snart mangeaarige Kend
skab til Seminarieelevers øknomiske Forhold og mit 
Ønske om at være behjælpelig med at forbedre disse. .

Medens Akademikere og Handelsfolk har en Mængde 
Legater at søge under deres Uddannelse, har Seminarie
elever kun ganske enkelte, og af disse giver — mig 
bekendt — kun eet eneste et Tilskud, der virkelig er en 
Hjælp. Tilbage staar saa Statstilskudet, der vel er be
tydeligt, men ikke stort nok til at afhjælpe den Trang, 
der mange Steder findes. Det er en Trang, der hver Som
merferie driver mange Elever paa strengt Høstarbejde 
eller i Tørvemoserne for at klare Dagen og Vejen, eller 
den tvinger dem til at optage Laan, der langt overstiger 
deres senere Betalingsevne.

I det følgende skal jeg prøve paa at skitsere 2 For
slag, der efter min Opfattelse vil kunne afhjælpe lidt af 
det Savn, som Mangelen paa Legater altid vil medføre.

I. Medlemskontingentet forhøjes med 1 Kr. til 3 Kr.

Ifølge Aarsskriftet er der 655 Medlemmer, og der er 
sidste Aar udbetalt 375 i Studiehjælp. Kan dette gentage 
sig, vil det saaledes give ca. 1000 Kr. i alt i Tilskud fra 
Elevforeningen. Jeg kan ikke tænke mig, at Medlemmer
ne vil tage en saadan Forhøjelse ilde op, naar en redak
tionel Artikel i Aarsskriftet forklarer Grunden dertil, og 
de bliver gjort opmærksom paa, hvor stor en Hjælp de 
derved kan yde Eleverne paa deres gamle Seminarium. 
Ganske vist er der aabnet Mulighed for frivillige Bidrag; 
men Regnskabet viser, at disse er ganske ubetydelige.

II. Oprettelse af et Legatfond.

Til hvert Medlem af Elevforeningen sendes en Opfor
dring til at forpligte sig til at betale en bestemt, aarlig 
Sum, der vil blive opkrævet ved Postopkrævning (ikke 
Giro). Pengene skal udelukkende anvendes til Studie
hjælp og administreres af Elevforeningens Bestyrelse.
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Hvor mange Penge, denne Aktion vil indbringe, kan 
naturligvis ikke paa Forhaand siges; men mon vi ikke 
kan regne med, at Halvdelen af Medlemmerne vil tegne 
sig for et Beløb af gennemsnitlig 2 Kr. om Aaret? Det 
vilde give ca. 600 Kr., og vi har i saa Tilfælde 1600 Kr. 
om Aaret at disponere over. Muligvis kan et saadant 
Legatfond opnaa Støtte forskellige Steder fra og derved 
blive betydelig effektivt. Legatportionerne maa efter min 
Opfattelse ikke være mindre end 200 Kr. og skal først 
fordeles i de sidste Klasser; men nærmere Bestemmelser 
skal naturligvis udarbejdes af Bestyrelsen.

Saa vidt jeg kan se. er disse Forslag ikke Utopier, 
men virkelig gennemførlige Planer. Jeg tror, at Gennem
førelsen af dem — foruden den reelle Pengehjælp — vil 
bidrage til at knytte de nydimitterede Lærere endnu 
fastere til Elevforeningen, end det i Øjeblikket er Til
fældet.

Det rigtigste vilde have været at fremføre Forslagene 
paa en Generalforsamling; men da en saadan ikke skal 
finde Sted før i 1945, og da Sagen haster, vil jeg bede 
Formanden om at fremlægge denne Skrivelse paa først
kommende Bestyrelsesmøde.

Hunderupvej 58, d. 30/8 1943.
Aage Ovesen.

Paa det ovenfor nævnte Bestyrelsesmøde blev Lærer 
Ovesens Forslag taget under meget grundig Overvejelse, 
idet man i høj Grad paaskønnede den varme Interesse 
for en god Sag, det var udsprunget af. Bestyrelsen næ
rede under de nuværende Forhold Betænkelighed ved 
den af Hr. Ovesen foreslaaede Forhøjelse af Medlems
kontingentet fra 2 Kr. til 3 Kr. Derimod enedes man om 
at forsøge Hr. Ovesens Idé om Oprettelse af et Legat
fond realiseret paa den af ham foreslaaede Maade, og 
Medlemmerne vil derfor foruden Giroblanketten finde 
indlagt en Tryksag, som Bestyrelsen beder Dem tænke 
venligt paa. At mange Seminarieelevers Kaar i disse Aar 
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er særlig vanskelige, vil vist ingen betvivle, og Besty
relsen anser det som en naturlig Opgave for Foreningen 
at hjælpe saadanne Elever i saa stor Udstrækning, som 
det overhovedet er muligt. Vi giver derfor som nævnt 
gerne Hr; Ovesens Forslag om Oprettelse af et Legatfond 
vor varmeste Anbefaling, og intet skulde glæde os mere, 
end om det maatte lykkes ad denne Vej at hjælpe endnu 
flere dygtige og til Understøttelse værdige Elever paa 
Odense Seminarium, end det hidtil har været Tilfældet. 
Men husk, at, som Ovesen skriver i sit Brev, Sagen 
haster.

Og dermed tror jeg saa at kunne slutte denne i Aar 
særlig lange indledende Artikel med Ønsket om, at vor 
Forening stadig maa gaa frem trods vanskelige Tider.

En hjertelig Nytaarshilsen til samtlige Medlemmer og 
en Tak for Deres Trofasthed.

Fruens Bøge, i Januar 1944.
Poul Nissen,

Formand og Redaktør.
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Fru Kirstine Busk
2/4 1858 — 4/2 1943.

For snart et Aar siden meddeltes det i Bladene, at 
Fru Kirstine Busk, Enke efter Seminarieforstander 

C. J. Busk, var afgaaet ved Døden den 4. Februar 1943 
i Hejring ved Hobro.

I ru Kirstine Busk

Med hende er den sidste af de to saa trofast samarbej
dende Forstanderpar, Møller og Busk, der førte Odense 
Seminarium saa langt frem, gaaet bort.

De yngre Aargange af Seminariets Elever kendte vel 
nu kun Fru Busk af Navn; men for os ældre Elever, der 
lærte hende at kende, stod hun som en af de fromme, 
stærke Kvinder, der, som Fr. Paludan-Müller skrev, skul
de være Danmarks Maal, og derfor skal disse Minde- 
runer ristes hende til Ære.

Fru Busk, der fødtes den 2. April 1858, var Lærer
datter fra Ubberud Skole ved Odense. Hendes Fader var 
en stout Sønderjyde, der var stærkt grebet af det grundt

8



vigske Aandsliv, saa han ofte gik lange Veje for at høre 
en grundtvigsk Prædiken. Det grundtvigske Livssyn 
fæstnede sig saaledes tidligt i Fru Busks Sind. — Efter 
en lykkelig Barndom hos Forældrene og mellem Søsken
de kom der pludselig, da hun var 17 Aar gammel, en svær 
Tid for hende. En farlig Koppeepidemi rasede paa Egnen, 
og Faderen, der modig hjalp de syge, hvor ingen andre 
turde hjælpe, førte Smitten til Hjemmet. Fru Busk kom 
efter langt Sygeleje over det, men Faderen døde, og 
Familien maatte under smaa Kaar flytte fra Skolen. Mon 
ikke den Nøjsomhed og Sparsommelighed, der prægede 
Fru Busk, i nogen Grad skyldtes disse strenge Aar?

En Sommer paa Testrup Højskole var hende en stor 
Oplevelse, og hun mindedes altid sit Højskoleophold 
med Glæde. Nogle Aar senere, da hun var i Huset hos 
Musikhandler Gundestrup i Absalonsgade i Odense, lær
te hun sin tilkommende Ægtefælle at kende. Han var da 
Lærer ved Giersings Realskole i Søndergade, men spiste 
som Pensionær hos Musikhandleren. De blev forlovede, 
og i Aaret 1888 stod deres Bryllup paa det yndige Lange
land, hvor Fru Busks Moder paa den Tid boede.

Saa fulgte de mange lykkelige Aar i Odense, hvor 
hun som Hustru og Moder skulde faa Lov til at øve saa 
rig en Gerning. Opofrende, finttænkende og velbegavet, 
som hun var, blev hun sin Mand en uvurderlig Støtte og 
Medhjælp. Det ligevægtige Sind og det vidunderlige, 
gode Humør, der prægede Forstander Busk, og som vi 
beundrede, havde Fru Busk sikkert sin store Andel i. Der 
blev levet et jævnt og muntert og virksomt Liv i Hjem
met, og Hjemlivet blev baaret af en dyb kristen Under
tone. Der groede ikke Græs paa Kirkestien.

Fru Busk søgte aldrig at komme i Forgrunden, men 
vi Elever, der vilde have højagtet hende, blot fordi hun 
var vor uforlignelige Busks Hustru, lærte snart ikke blot 
at agte, men at holde af hende for hendes egen Skyld. 
Fru Busk havde en egen Evne til at se, hvad Mennesker 
bestod af. Hun kunde trænge ind til det ægte, og hun 
kunde moderligt lede ind paa det, som var sandt og godt.
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Hendes milde Væsen har sikkert ofte givet Styrke og 
Mod til ængstelige Elever.

Afdøde Biskop Ludwigs har i sin Digtsamling „Mid
natssol" skrevet et Digt, som han kalder „Afrejse fra 
Kolonien", og deri fortæller han, at Grønlænderne, før 
de i deres skrøbelige Fartøj styrer ud paa Havet, beder 
denne Bøn:

„Dit Hav er saa stort og saa lille vor Baad, 
saa barske de vældige Fjælde.
Men du er en Hjælper i Raad og i Daad 
og ejer al Verdens Vælde."

Den Bøn kunde godt have været Fru Busks Bøn, for 
den rummer i sig det samme, som hun tænkte, naar vi 
var i hendes Tanker, eller naar vi rejste bort fra „Kolo
nien" efter endt Eksamen for at tage fat paa den vidun
derlige, men vanskelige Lærergerning.

For alt dette skylder vi hende saa uendelig meget.

Aarene gik, og hun og hendes Mand brød op fra 
Odense og fæstede Bo i Hejring ved den skønne Klej- 
trup Sø. Lidt længtes de vel nok efter Seminariet og 
H. C. Andersensgade; men Børnene og Børnebørnene var
om dem, og de oplevede ogsaa her mange lykkelige 
Stunder. Da faldt hendes Mand fra, og hun blev træt; 
men hvor var det alligevel dejligt at tale med hende 
eller at læse hendes Breve. Hun var en Mester til at 
skrive Breve, og hvor skrev hun en smuk FIaandskrift. 
Hun var saa glad for Børnene; men „Aarenes Tal gør 
afmægtig og svag", og som hun skrev i sit sidste Brev 
til mig: „Jeg er saa træt, jeg længes hjem."

Saa lukkedes Døren op for hende, og hun gik ind. Den 
10. Februar stedtes hun til Hvile ved Siden af sin Mand 
paa Klejtrup Kirkegaard.

Vi gamle Elever vil i taknemlig Erindring altid holde 
hendes Navn i Æ.re.

S. Rasmussen, 
Vi’idsted.
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Juletale 1943

Der er sagt saa meget om, hvad Julen kan kaldes, ikke 
fordi man har tænkt paa at afskaffe dens Navn, 

men for at give den en Karakteristik. Man har kaldt den 
„Børnenes Fest", og det er jo rigtigt, at der er saa meget 
i Julen, saaledes som vi fejrer den, der passer med det 
barnlige Sind. Ganske vist er der ogsaa langt mere i 
Julen, end et barnligt Sind uden videre kan fatte.

Man har ogsaa kaldt Julen for „Hjemmenes Fest", og 
det er jo saa sandt, at i Julen samles vi der, hvor vi hører 
hjemme. De fyldte Juletog er gode Beviser derfor. Jeg 
plejer gerne hver Juleaften at gaa et Øjeblik ud paa 
Gaden for at faa et Indtryk af Forskellen mellem den 
vældige Juletravlhed i alle Gader i Dagene ind mod Jul 
og Julens store, skønne Stilhed, og del er en Glæde at 
se, ogsaa i disse mørklagte Dage, hvordan Lysstriberne 
fortæller om, at nu samles Slægt og Venner i Hjemmene 
til Jul. Paa en anden og køn Maade kan Julen ogsaa 
kaldes „Hjemmenes Fest": Alle Forældre, der er kom
met saa vidt, at de har faaet Børneflokken fra Haanden 
og ud i det fremmede, som Livets Love kræver det, de 
glæder sig ikke mindst, naar de store Børn vender hjem 
til Jul.

Et Stormagasin lancerede en Gang et Udtryk om Ju
len: „Hjerternes Fest". Ogsaa det rammer ikke helt ved 
Siden af, idet det peger paa hele den Stemningsfylde, der 
samler sig om Julen.

Men jeg vil gerne kalde Julen for: „Lysets Fest".
Naar det omkring os er varmt og rigt, saaledes som 

Jonas Lie siger det: „Aaret, som stod ved Sankte Hans, 
lyst mellem Blomster i Sommerdagen", — saa tænker vi 
ikke paa at ønske os mere Lys — vi higer ikke efter 
Lyset, — men naar Mørket gaar os paa Livet og vil tage 
vor Glæde, saa vi kan risikere at blive borte for hin
anden, — saa længes vi efter Lyset. Jo tættere Mørket 
er,.des større, er vor. Trang til at se Lys,tænde „Lys, holde 
os.op ad det og frygte for, at det skal slukkes for os.
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Saadan er det i den materielle Verden. En af de 
Drømme, jeg hyppigst drømmer, er den, at jeg er kom
met ud i et tæt, ja fuldkomment Mørke, og at det ikke er 
mig muligt at komme ud og se nogen Lysning noget 
Steds.

Og i disse Vintermaaneder fyldes vi alle med Angst 
for det Mørke, der lægger sig over vore Gader, — gamle 
Folk og Børn tør ikke gaa ud — for i Mørket bor det 
ukendte og fjendtlige, og vi fryder os endog over Maa- 
nens blege, kolde Lys eller Butikkernes svage Lysskær, 
og vi higer mod Hjemmet, hvorfra Lyset endnu, ikke er 
lukket ude. Tropenattens og Polarnattens dybe Mørke 
vækker Angst og Rædsel i hvert Menneskes Sind.

Jeg tror aldrig, Folk har frydet sig over Byens Jule
træ som i Aar, hvor det staar midt i Mulmet, og gamle 
og unge flokkes om det — næsten som det var instinkt
mæssigt.

Men ogsaa paa det aandelige Livs Omraade frygter 
vi for Mørket; vi taler om de syge Mennesker, hvis Sind 
er formørket, vi taler om Aandsformørkelse, hvor alt det, 
der lyser og varmer, kues med haard Haand, og dobbelt 
stærkt drages vi mod Lyset for dets Evne til at kalde 
Liv frem, vække Glæde og varme Sindene. Og ogsaa her 
gælder det: jo tættere Mørke, vi lever i, des stærkere og 
mere straalende funkler Lyset.

Julen kommer for os i Norden „midt i Mørket og Jor
dens Kuld", og dens Gave til os er Lysei. Vi venter, at 
Lyset nu Dag for Dag vil vende tilbage. Og vi tænder 
selv alle de Lys, vi formaar: Juletræet staar „med Lys 
som Fugle paa Kviste", og vort Julebord har vi fyldt med 
levende Lys — altsammen, fordi vi føler, at vi ikke kan 
undvære Lyset.

Og i Julens Budskab hører vi om den Herlighed, der 
skinnede og lyste ud fra Juleenglen, der bragte Hyrderne 
det glade Budskab.

I næsten hver eneste Julesalme gaar det igen, at Ju
len er et Lys, der tændtes midt i Mørkets og Jordens 
Kulde. Hostrup synger: „Julebudet, det er det Lys, som 
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aldrig slukt jager det stigende Mulm paa Flugt" — og 
Grundtvig: „— nu tændtes Lys i Skyggers Land", — „Ju
len er kommet med Solhverv for Hjerterne bange" — 
„Himlens Lys kom i dig til Jord, skinner til ny Oplys
ning stor; godt kan vi nu ved Nattetid kende som Børn 
vor Fader blid".

Det er tydeligt, at med Julen tændtes der et Lys i 
Menneskers Sind, som vil kunne vinde og vokse i Varme 
og Herlighed, dersom der holdes Haand om det.

Smukkest virker det, naar det er et levende Lys, 
fordi der ikke blot udgaar Lys, men ogsaa Varme derfra. 
Derfor skal Julelysene i Hjemmene og Skolen være 
levende Lys.

Jeg ønsker da hjerteligt for Dem alle, at Julen for 
Dem maa have Lyset som Symbol; — Lyset, som vil 
trænge Mørket mere og mere ud af vort Liv — Mørket 
omkring os, Mørket inden i os — og gøre, at vi kan 
finde hinanden. „Lyset dog sejrer, den mørke Tanke flyg
tende synker i Jord".

Og saa rinder da snart vort første Skolehalvaar ud, 
og vi skilles for at holde Jul der, hvor vi alleregentligst 
hører hjemme. Tag da en hjertelig Julehilsen med hjem 
og vore varmeste Ønsker om, at ogsaa De vil opleve, at 
Lyset sejrer omkring os, at „Solhvervet kommer, og Bla
det vendes, Dagene længes paa ny, Solskinnet vokser, 
og Vintren endes, Lærkerne synge i Sky", saa vi ikke 
alene kan sige med Sandhed: „Derfor bære Blus vi med 
Glæde", men at ogsaa de mørke Tanker maa svinde med 
„det Lys, der tændtes brat med Guds Søn i Julenat" —.

Glædelig Jul!

Kære gamle Elever og Venner! Til den lille Juletale 
fra Julen 1943 vil jeg gerne føje et Par personlige Ord 
som en Hilsen fra Deres gamle Seminarium.

Først det, som mange maaske i Venlighed har tænkt 
paa: Om vi har kunnet udføre vort vanlige Arbejde uden 
Hindringer udefra. Der er jeg saa lykkelig at kunne sige, 
at der ikke har været lagt os Hindringer i Vejen. Hvis 
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jeg var overtroisk, vilde jeg vist banke under Bordet, 
for det kan jo ikke skjules, at det mangfoldige Gange har 
været med Uro i Sindet, vi gik til Dagens Gerning.

Selv har jeg efter min lange Sygdom i 1942 følt god 
Bedring, i hvert Fald indtil Efteraaret 1943; siden har det 
maaske ikke været helt godt.

Jeg er vis paa, at mine Medarbejdere ogsaa gerne 
giver mig en Hilsen med til gamle Elever. Af Hr. Casper
sens Beretning vil De kunne se, hvad der er sket paa 
O. S. i det svundne Aar ud over det daglige Arbejde.

Mange Gange i det gamle Aar har jeg talt med eller 
hørt fra gamle Elever, og det har været en stor Glæde 
for mig. Jeg glæder mig over, naar det, vi har villet med 
vort Arbejde, har kunnet være Dem til Gavn en eller 
anden Gang. Vi venter selvfølgelig ikke, at alt, hvad 
der er blevet vor Form, uden videre skal passe for Dem, 
saa længe De lever; men hvis der har været Ideer at 
hente eller Hjælp i en vanskelig Situation, er vi godt til
fredse. Husk at skrive til de af Lærerne, hvis særlige 
Indsigt De har Brug for. Jeg er vis paa, at alle, ligesom 
jeg, med største Glæde vil være parat med et Raad.

Paa den skønneste Midsommerdag havde vi den Glæ
de at faa Besøg af en meget stor Del af Aargang 1918. 
De begyndte deres Dag her paa Seminariet, og min Kone 
og jeg var senere Gæst hos dem til en Frokost i „Sko
ven". Det var en Dag, som vi sent vil glemme. Husk, at 
de forskellige Aargange altid vil være velkomne til 
Jubilæumsfester paa deres gamle Skole. Vi er ikke min
dre glade end De for saadanne Besøg, hvoraf vi efter- 
haanden har haft en Del.

Husk ogsaa at besøge os, naar De hører om, at vi 
„har noget", hvad enten det er et „aabent Hus" eller 
en af de større Fester. Festerne faar mere Glans derved,, 
og Seminariet kommer til at staa mere rodfæstet, jo mere 
de gamle Elever slutter Kreds om det.

Jeg har desuden en stor Tak at bringe , til Elevfor
eningen for den glimrende Støtte, De ydér Seminariet 
ved de Studielegater, De. hvert Aar lader uddele. De: er 
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som en hjertelig Haandsrækning fra „før" til „nu", og 
vi er aldrig gladere, end naar vi ind under Jul indstiller 
flinke og dygtige Elever til dem. Blot er det egentlig en 
Skam, at jeg er den eneste, der rigtig faar at mærke, 
hvad disse Legater betyder, ikke alene rent økonomisk, 
men ogsaa i høj Grad som Opmuntring til øget Arbejds- 
ydelse.

Og gid vi saa maa komme godt gennem de mørke 
Dage, der endnu er over os; Solen har vendt, og Dagene 
længes.

Hjertelig Hilsen og Lykke i Arbejdet fra min Hustru
og Deres hengivne Allred Hansen.

Fra Øen der østerude

For et Par Aar siden blev jeg- opfordret til at skrive lidt til Aars- 
skriftet om Bornholm i en Krigstid. Dengang var det mig 

umuligt at efterkomme Opfordringen. Nu i December kommer der 
saa igen et „Rykkerbrev“; men da jeg gaar ud fra, at alle her i 
Landet har hørt og oplevet mere end tilstrækkeligt af Krig, saa 
foretrækker* jeg at skrive lidt om vor Forbindelse med det øvrige 
Land før og nu.

Det vil nok gaa op for de fleste, at vi herovre paa „Østfronten“ 
for Tiden er meget afsondret fra det øvrige Danmark. Medens man 
før Krigen almindeligvis var en Tur i København 3—4 Gange om 
Aaret, saa kan der nu godt gaa over et Aar, uden man vover sig 
bort fra den faste Undergrund, vi til daglig lever paa.

Før Krigen var der ingen Vanskeligheder. Man ringede Dagen 
i Forvejen og bestilte en Billet. Om Aftenen tog man med Toget 
fra Nexø Kl. 21,45, gik Kl. 23 lige fra Toget i Rønne om Bord paa 
et flydende Hotel, hvor man fik den mest komfortable Separat
kahyt anvist. Her sov man lige saa trygt og godt som i sin egen 
Seng og vaagnede næste Morgen Kl. 7 i København.

Hele Herligheden for 15 Kr.

Men nu —-------ja, det er en ganske anden Historie.
I Marts Maaned i det Civilisationens Aar 1943 stod jeg overfor 

at skulle til Møde i København. Der var to Muligheder: I. Dam
per, men saa kom jeg i heldigste Tilfælde 2 Timer for sent til Mø
det, eller II. Flyveren (hvis man da kunde faa Billet), men saa blev 
Turen ogsaa 23 Kr. dyrere hver Vej. Jeg bestemte mig for at prøve 
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Flyveren. Dengang var der daglig Forbindelse, men kun Plads til 
16 Passager«??.

Man kunde tidligst bestille Billet 3 Uger i Forvejen. Da Tele
fonen aabnede Kl. 8, gjaldt det om at faa Forbindelse med Plads
bestillingskontoret hurtigst muligt; men da min Skoledag begynder 
Kl. 8, var det jo ikke saa let. Jeg fik saa Lederen af Rejsebureauet 
til at ringe for mig. Efter Skoletid meddelte han mig, at selvføl
gelig var Rønne 1059 optaget, da han ringede paa Slaget 8, og da 
han fik Forbindelsen Kl. 811, var alle Pladser optaget, men jeg var 
blevet skrevet paa Chancelisten.

Saa var der ikke andet at gøre end at tage Damperen. Bare der 
nu var Billetter at faa. Det var der, men ingen ledige Køjer.

Efter godt en Uges Forløb blev jeg ringet op fra Flyverutens 
Billetkontor; der var blevet givet Tilladelse til Dobbeltflyvning, saa 
der kunde alligevel skaffes en Billet den ønskede Dato. Det klarede 
op; saa var det bare at faa afbestilt Dampskibsbilletten. Det blev 
gjort og i Tilgift blev man skældt ud, fordi man vai’ saa „egoistisk“ 
at lægge Beslag paa Billetter to Steder.

Nu var der Ro et Stykke Tid; men — „ingen kender Dagen — 
Ugen før Rejsen faldt det ind med Taage, saa Flyveruten var af
brudt i 5 D.øgn. Dagen før Afrejsen lettede Taagen, og der blev 
foretaget 3 Ekstrature.

Saa oprandt Rejsedagen med silende Regn, der heldigvis stand
sede op ad Formiddagen. Kl. 11,40 stillede jeg sejrssikker paa Sta
tionen for at komme til Rønne, hvor Flyveren skulde starte Kl. 
13. Der fik jeg den Besked, at Rutebilen paa Grund af Pladsmangel 
ikke tog Passagerer med fra By til By, hvor der var Jernbanefor
bindelse. Pladserne var forbeholdt de Landboere, der ikke havde 
Adgang til Jernbanen. Jeg blev henvist til Toget, der gik fra Nexø 
Kl. 13. Nu var gode Raad dyre. Det lykkedes dog at overtale Chauf
føren til at tage en enlig Bybo med. Saaledes lykkedes det da at 
komme til Rønne, 10 Minutter før Flyveren startede. Efter en fin 
Flyvetur i Solskin over Skyerne stod jeg paa Raadhuspladsen Kl. 
14,45.

Det lyder lidt flot, naar man siger, man kan spise sin Middags
mad i Nexø Kl. 11,30 og drikke Eftermiddagskaffe i København 
før Kl. 15; men der skal ogsaa, som det ses, baade kæmpes og lir
kes for at komme mellem de faa udvalgte.

Hjemturen foregik med den gamle Nexødampei- og varede 14 
Timer i Storm. Man var lige saa ren indvendig som udvendig, da 
man kom hjem. Det tilføjes, at ved hver Hovedpude var der an
bragt et Redningsbælte.

Saa indviklet er det lykkedes Civilisationen i 1943 at gøre For
bindelsen mellem to danske Landsdele.

C. Andreassen.

16



Aandssvageskolerne

Da vor Formand og Redaktør, som oven i Købet er min tidligere 
Lærer paa Mulernes Legatskole, har opfordret mig til at 

skrive om Aandssvageskolerne i Aarsskriftet, kan jeg jo daarligt 
undslaa mig derfor, skønt jeg absolut ikke betragter mig som en 
Kapacitet paa dette Omraade, selv om jeg nu har været Lærer paa 
D.K.A.s Skole i Brejning i nogle Aar; men der er maaske dog noget 
i min Artikel, som kan interessere og oplyse Dem om denne speci
elle Gren inden for Undervisningens Omraade.

De har maaske allerede studset over Ordet „Aandssvageskoler
ne“ og har sagt til Dem selv: „Er der virkelig ogsaa Skoler for 
aandssvage? Det har jeg da aldrig vidst“; men det er der altsaa, 
endda hele 4.

Under Østifternes Aandssvageanstalter, hvis Omraade rækker 
over den Del af Landet, der ligger Øst for Store Bælt, hører Skolen 
„GI. Bakkehus“ (med ca. 150 Børn) i København, og her findes og
saa en privat Aandssvageskole, nemlig Bjerregaard-Jerslev Skole. 
I Jylland findes 2 Skoler: den nyeste i Vodskbv ved Nr. Sundby 
med ca. 100 Børn, stammende fra Nordjylland, og den største: De 
Kellerske Anstalters Skole i Brejning, hvor der gaar ca. 225 Børn, 
som kommer fra Fyn og Sydjylland.

Under Aandssvagevæsenet er anbragt ca. 10.000 Personer i alle 
Aldre, lige fra Spædbørn til Oldinge, saa det er jo kun en ringe 
Part af disse, der er anbragt paa Skolerne; men det er jo ogsaa 
kun en lille Del af de aandssvage, som er i skolepligtig Alder, der 
er modtagelig for Skoleundervisning.

Det opdages tit paa et meget tidligt Tidspunkt, at et Barn er 
aandssvagt, og det anbringes saa maaske af Forældre, Læge, Bør
neværn eller andre Institutioner paa Anstalterne. Naar det har 
naaet en passende Alder og Udvikling, overflyttes det til Børne
haven og glider saa derfra ind paa Skolen, dersom det anses for 
modtageligt for Skoleundervisning. Mange Børn kommer udefra ind 
paa Anstalterne, naar de naar skolepligtig Alder; thi først da 
konstateres deres Aandssvaghed, og Lærere er jo ifl. Pgr. 254 i 
Forsorgsloven pligtig at anmelde Børn, „der i paafaldende Grad 
er ude af Stand til at følge Undervisningen.“ Mange Børn indmel
des dog alt for sent. Vi paa Aandssvageskolerne vil helst have Bør
nene saa tidligt som muligt.

Aandssvageskolerne er en Form for Kostskoler. Børnene boi- i 
Skolernes Plejehjem og kan, hvis Forholdene tillader det, komme 
hjem i Sommer- og Juleferie. (Anstalten betaler Rejsen). Dersom 
Børnene har deres Hjem i Nærheden af Skolerne, kan de ogsaa 
faa Lov at rejse hjem i mindre Ferier, hvis Forældrene selv betaler.

Ca. 1s af Børnene er Piger, og det er en af de aandssvages 
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endnu uløste Gaader, hvorfor der er dobbelt saa mange aandssvage 
Drenge som Piger. Paa Skolerne undervises de sammen; men de 
bor i Plejehjem hver for sig, undtagen de alleryngste.

Vi har 8 Klasser og en Klassekvotient paa 12—15, men dog un
dertiden op til 18—20, hvis der et enkelt Aar indskrives særlig 
mange Elever, ja, undertiden kommer der endda saa mange, at der 
maa oprettes Parallelklasser.

Som bekendt kan man maale Folks Intelligens, og man angiver 
Normalen med Tallet 100. Personer med Intelligens-Kvotient 70—90 
benævnes Sinker, og under 70 ligger de aandssvage. Paa Aands- 
svageskolerne undervises de Børn, hvis IQ ligger paa ca. 50—70, 
og af undervisningstekniske Grunde deles de her igen i A- og B- 
Børn. De aandssvage Børn er rundt regnet 2—3 Aar tilbage i Ud
vikling, saaledes at Børnene i disse særlige Skolers 1. Klasse som 
Regel er omkring 9 Aar gi., og de udskrives først af ældste (8.) 
Klasse, naar de er 16—18 Aar.

Nu kunde man saa ogsaa spørge: „Hvad er det saa for Børn, 
der kommer paa Aandssvageanstalternes Skoler; hvorfra kommer 
de?“ Disses Forældre er næsten alle selv Sinker eller lettere aands
svage. Saadanne Personers Børn er nemlig altid selv mere eller 
mindre aandssvage. Derimod er det sjældent, at der paa Aands- 
svageskolerne findes Børn, hvis Forældre er godt begavede. Der er 
mange højtstaaende Mænd, der har Børn paa Aandssvageanstal- 
terne; men der er det mærkelige, at hvis velbegavede Forældre er 
saa ulykkelige at faa aandssvage Børn, saa er disse til Gengæld 
som oftest meget dybtstaaende aandssvage og ikke engang egnede 
til Undervisning paa Aandssvageskolerne, men maa anbringes paa 
andre af Anstalternes Afdelinger. Den lettere Aandssvaghed er ar
velig, mens de sværere Grader enten er opstaaet ved Sygdom (f. 
Eks. Hjernebetændelse), under Fødselen eller af andre endnu uop
klarede Grunde. I kultiverede, højtbegavede Familier kan der under
tiden pludselig „dumpe“ en dybt- aandssvag ind, uden at man kan 
forklare hvorfor. Man har opstillet Ringen som et Billede paa Folks 
Intelligens, og man ser saa let, at der kun bliver et lille Trin fra 
Geni til Idioti, og man forklarer derudfra Grunden til, at de bedst 
begavede Mennesker kan faa de mest aandssvage Børn.

Uden for D.K.A.s Skole er der rejst en Sten, hvori er indhugget 
Linierne:

Her opdrages Barnet i Skole og Hjem, 
at hver lille Evne kan bæres frem.

og efter' dette Motto arbejdes der paa Skolen.

Undervisningsstoffet er selvfølgelig anderledes end i Folkesko
len. Af teoretiske Fag undervises i Religion, Dansk og Regning, 
idet der under Dansk medtages Skrivning samt lidt Historie, Geo
grafi og Naturhistorie. Desuden dyrkes Gymnastik med Haand- 
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bold, Sang, Sangleg for mindre og Folkedans for større Børn. 
Der undervises om Formiddagen fra 8%—12 i fire 45 Minutters 
Lektioner. Om Eftermiddagen undervises der næsten udelukkende 
i praktiske Fag. Pigerne har Skolekøkkengerning og Haandarbejde, 
og Drengene Sløjd, Halm- eller Benarbejde, eller de har Skolehave
arbejde eller andet Udearbejde vekslende efter Aarstiden. Om Ef
termiddagen er Skoletiden fra 1% til 5’4 med en Pause paa % 
Time. Det er altsaa en lang Skoledag, Børnene har; men dersom de 
ikke er beskæftiget paa en eller anden Maade med Arbejdet, kan de 
daarligt faa Tiden til at gaa, idet de ikke i Almindelighed er i 
Stand til at finde paa noget at lege eller beskæftige sig med. De 
aandssvage kan kun lege ganske simple, enkle Lege, og de bliver 
hurtigt trætte af det, de begynder paa (det gælder for øvrigt alt og 
ikke Leg alene), det „falder fra hinanden“, og saa begynder de 
bare at drysse omkring uden noget Maal.

Skolens mest omfattende Fag er Dansk. Hei’ drives alminde
ligvis Emneundervisning, idet dette dog ikke paa Aandssvagesko- 
lerne dækker helt det samme som i Folkeskolen. Vi har altid van
skeligt ved at finde Stof, der er let nok til Børnene, og vi skriver 
derfor en Del Læsestof, omhandlende det valgte Emne, paa saa- 
kaldte Læsetavier. Disse skal Børnene saa læse og maaske skrive 
af. Maaske er der ogsaa i Stykket en Henvisning til en eller anden 
Læsebog (af de i Folkeskolen anvendte), som Børnene ogsaa skal 
læse. Læsetavlen er desuden forsynet med Billeder, der svarer til 
Stoffet, og desuden er der en Række Spørgsmaal, som Børnene skal 
besvare ud fra den læste Tekst. Alt skriftligt, som Børnene udar
bejder angaaende et Emne, samles til sidst i en Arbejdsbog; heri 
findes altsaa Afskrifter, Spørgsmaals-Besvarelser, Tegninger og 
Diktater foruden Billeder, som Barnet har fundet i Aviser og Tids
skrifter, svarende til Emnet. Disse Arbejdsbøger sætter de fleste af 
Børnene stor Pris paa, og de er glade for at faa dem med, naar de 
udskrives fra Skolen. Som Eksempel paa „Emner“ kan nævnes: 
Kat og Mus, Dyrene paa Bondegaarden, Zoologisk Have, Fra Korn 
til Brød, Uret, Ribe, En Rejse fra Brejning til København, Gran
skoven, Samfærdselsmidler, Aviser, Brændsel.

I de mindre Klasser anvendes Blokbogstaver til skriftlige Ar
bejder, senere aim. Skrift; men alt skrives med „smaa“ Bogstaver. 
— Der kan jo ikke begyndes straks i 1. Klasse med „Emner“; men 
her anvendes først løse Bogstaver, noget lignende „Svanebogen“s, 
og derefter faar Børnene saa „Karenbogen“. I de højeste Klasser 
drives ogsaa lidt Avislæsning. Hver 14. Dag faar vi tilsendt et An
tal ens Eksemplarer af en lokal Avis, som saa gennemgaas i Klas
sen, og der gives en Række Spørgsmaal tid derfra, som Børnene 
skal besvare skriftligt.

Det? Pensum, der gennemgaas i Regning, er ret begrænset. Det 
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er næsten udelukkende almindelig Talregning (Træning), der dri
ves. Til Indøvelse af Talbillede og Talværdi i de første Klasser 
bruger vi en Masse forskelligt anskueligt Materiale med Pinde og 
Brikker med forskellige Figurer og Farver paa. Saa snart som 
muligt gaas der selvfølgelig over til at regne lette Stykker i Ho
vedet ellei’ skriftligt; men vi regner det for godt, hvis Børnene 
i deres Skoletid hos os blot kan blive nogenlunde stive i at regne 
lettere Stykker i de fire Regningsarter. Kun de flinkeste kan regne 
lette iklædte Opgaver. Derimod lægges der en Del Vægt paa at 
lære Børnene Pengeregning, saa de kan betale og give rigtigt til
bage. Til Indøvelse heraf anvendes Pappenge i rigtig Størrelse og 
Tegning. Almindeligvis bruger vi de Regnebøger, som Inspektør 
Floris fra GI. Bakkehus sammen med andre har udarbejdet efter 
det amerikanske Wienetka-System; men dette maa dog i de højere 
Klasser suppleres med Stof hentet fra de Regnebøger, der anvendes 
i Folkeskolen, da Systemet endnu ikke er fuldt overført til Dansk.

Ved i Dansk at bruge Emneundervisning og i Regning Wienet- 
ka-Systemet opnaar vi at kunne bruge individuel Undervisning, 
hvilket passer bedst for de aandssvage.

Ved Skoleaarets Slutning om Foraaret konfirmeres de ældste 
Klassers Elever, og der holdes en Fest for disse og deres Forældre. 
De bedste af Eleverne faar derefter Pladser uden for Anstalten —• 
som Regel ved Landbrug; men de fleste af Eleverne vil dog ikke 
være i Stand til at klare sig uden for Anstalterne og flyttes derfor 
til en af de øvrige Afdelinger, f. Eks. Beskæftigelses-, Havebrugs
eller Landbrugshjem. De Elever, der kommer ud i Plads eller Fa
miliepleje, har Anstalten stadig Opsyn med, idet Rejseinspektø
rerne besøger dem med Mellemrum for at undersøge Forholdene i 
Hjem og Pladser saavel hvad angaar den aandssvage som Forældre 
og Husbond. Først naar Eleverne har været „ude i Livet“ i nogle 
Aar og har vist at kunne klare sig, har de Mulighed for helt at 
blive udskrevet af Anstalten og saaledes at slippe for dennes Om
sorg; men de maa saa først endnu engang lade sig undersøge og 
intelligensprøve paa Anstalten og i næsten alle Tilfælde lade sig 
sterilisere. Ingen maa dog steriliseres, uden hvis deres egen og 
deres Værgers skriftlige Tilladelse foreligger.

Aandssvageskolerne fører i Almindelighed en tilbagetrukket 
Tilværelse; men der kommer dog i de senere Aar jævnligt Besøg 
paa Skolerne af Seminarieklasser, Lærerkredse, Forældreraad og 
andre interesserede. Ligeledes har der i den sidste halve Snes Aar 
været adskillige Seminarieelever paa Studieophold for derefter at 
kunne skrive Afhandlinger derom til Eksamen i Pædagogik.

Der kræves ingen Specialuddannelse for at blive Lærer ved 
Aandssvageskolerne, — dette er derimod Tilfældet i Sverige, hvor 
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dei- findes et særligt Seminarium for Aandssvagelærere paa Jo
hannesberg-Anstalten — men det er meget ønskeligt, at Lærer
personalet ved Aandssvageskolerne er praktisk anlagt og helst har 
nogen Uddannelse i forsk. Haandarbejde. .

.1. Bender-Pedersen.

Lejrskoleliv

Lejr — det er noget af det helt rigtige.
Skole — naah, det kan være det samme.

Saadan tænker vel de fleste Drenge, og det er derfor saare for- 
staaeligt, at vi hos vore Drenge i 4. Mellem møder nogen Skepsis, 
naar vi begynder at tale med dem om Lejrskole.

Mon der ikke er Fiduser med i Spillet?
Hvad bliver der mest af — Lejr eller Skole?
Skulde der være noget ved at gaa i Skole fra Morgen til Aften?
Bliver der Lejlighed til at lave „Skæg“ ?
Faar vi overhovedet nogen Fritid?
De Lærere er ikke til at stole paa?
Det er nok noget å la Levertran i Frugtsaft?
Realisterne siger, at det er dejligt.
Det var ærgerligt at gaa Glip af det, hvis der er noget ved det.
Og vi skal jo gaa i Skole alligevel.
Det er kun et lille Udpluk af de Hundreder af Tanker, der svir

rer rundt bag de vagtsomme Øjne, og Valget er gjort blandt de 
Tanker, der bliver drøftet med Kammeraterne; for der er jo ogsaa 
andre Tanker, de allerdybest liggende, om dette at sove paa et 
fremmed Sted, faa fremmed Mad og hævde sig iblandt Kamme
raterne under de uvante Forhold og saa endelig dette, at Far og 
Mor ikke vil være saa nær ved Haanden.

Eventyrlysten og Gaa-paa-Modet trænger imidlertid alle Betæn
keligheder langt tilbage i Bevidstheden, og Far og Mor bearbejdes, 
for at de skal give Lov. Naar Tanken først har sat sit Maal, er 
Viljen vaagen og Initiativet forbløffende. Alle Grejer skal samles 
og lægges parat, Cyklen skal efterses, og med Kammeraterne skal 
drøftes et Utal af eksisterende og ikke-eksisterende Problemer. 
Kort sagt, det er sjældent, Peter udfolder en saadan Virksomhed.

En Dag er vi saa alle samlede i Skolegaarden. Humøret er for
trinligt, og Forventningerne er store. Paa Turen udfolder Lappe
kolonnerne stor og utrættelig Virksomhed, og der lappes for Ven 
som for Fjende, henholdsvis Klassekammerat og Ikke-Klassekam- 
merat. Ved Indkvarteringen paa Højskolen, der skal være vor Ba
sis i 7 Dage, udløses Spændingen om, hvem der kommer til at bo 
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sammen, og alle bliver tilfredse, selv Sammenslutningen af ufor
bederlige Støj- og Fidusmagere, skønt de finder Mulighederne for 
Udnyttelse af deres udmærkede Idékombinationer noget begræn
sede derved, at de nyder den Ære at være Naboer til selveste Lejr
chefen.

Denne almindelige Tilfredshed giver sig baade synlige og hør
lige Udslag. Der gestikuleres voldsomt, og Stemmerne bliver let 
kraftigere end kønt er. Det kniber ogsaa med at falde til Ro paa 
Værelserne, og de fleste Steder er det nødvendigt at sige nogle 
borgerlige Ord om Samfundssind og den kommende Dag, der vil 
melde sig med store Krav til Arbejdsevnen. Saa bliver der Ro, men 
der kan ogsaa les af en god Vittighed, saa det ikke forstyrrer an
dre, naar det blot sker nede i Soveposen.

Næste Morgen Kl. 7, naar der purres ud med Ordene: „God 
Morgen, saa gaar vi ned til Morgenbadet“, er Munterheden de fleste 
Steder lidet iøjnefaldende. Nogle er kvart eller halvt vaagne, andre 
ovejer med sig selv, om de kan overvinde sig til at plumpe i det 
kolde Vand. Enkelte er blevet meget stærkt „forkølede“ i Nattens 
Løb eller har faaet „Mavepine“, men Resultatet bliver dog, at alle 
faar den friske „Vækkelsestur“, og naar Morgenmaden er fortæret, 
kan det nok være, at de 6 Hold med ca. 12 Mand paa hvert er klar 
til at tage fat. Først skal vort Flag dog hejses, og til Tonerne af: 
„Men end er der Sang i Skoven . . folder Dannebrog sig ud og 
vajer fremdeles hver Dag over Lejrskolens Arbejde. Saa samles 
Holdene om deres respektive Lærere, faar nogle korte Ordrer, og 
nogle Øjeblikke efter stryger Flokkene af Sted.

Disse Ture nyder Drengene. Der er noget at se paa, noget nyt 
og interessant, som paa mange aabner Øjnene for, at Kundskaber 
beriger Menneskelivet. En Klint, man har set mange Gange før, 
uden at den har interesseret synderligt, bliver nu en Illustration 
til en Del af Danmarks Tilblivelseshistorie. Stenene i Strandkanten 
fortæller om Isstrømmenes Vej til Danmark. En Forstening fører 
Talen hen paa det Materiale, hvoraf vore Stenalderforfædre dan
nede deres Vaaben og Redskaber, og paa det Smaakravl, der byg
gede Danmarks Undergrund, de smaa Kridtdyr. Havets og Regn
vandets nedbrydende Virkninger ses umiddelbart, og Klintens Plan
teverden viser, at Planterne er kræsne, og at Arterne udviser stor 
Forskel i Smag for Voksesteder.

Der er mere end Stof nok til en Rapport, og det er morsomt at 
tegne og farvelægge. Det opdages ogsaa hurtigt, at det baade er 
tilladt og klogt at kigge hos Kammeraterne; for der kan man ofte 
hente gode Tips. Der skal Fart i Arbejdet; for næste Dag byder 
paa nye Oplevelser, og' der skal ogsaa være Tid til at føre Dagbog.; 
men sikken dog Tiden løber, og da der gives en Time fri efter 
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Aftensbordet, er der adskillige, som halvt skamfulde over deres 
Arbejdsiver lusker ind i Skolestuen.

Den følgende Dag gaar Turen til et Husmandsbrug, og Ejeren 
viser selv omkring. Der ses paa Ensilagebeholdere, Frugtplantage, 
Tobaksmark, paa en nydrænet Mose, Roe- og Kornmarker o. s. v. 
Snart hagler det med Spørgsmaal over den arme Mand; men han 
er Karl for at klare de Grejer. „Sæt jer nu her i Græsset paa 
Skraaningen, saa skal jeg fortælle jer om det hele, saa godt jeg 
kan. Jeg er jo ikke Skolemester og kan ikke saadan snakke for 
mig; men det gaai' vel.“ Og det gør det. Drengene noterer ivrigt 
om Ting, de aldrig gad læse to Ord om i en Avis. Om Mark-Skifter, 
Foderværdi, Frugt træssprøjtning, Tobakstørring, Tobakskvaliteter 
o. m. m., men det maaske allervigtigste faar de ikke noteret, nem
lig deres Beundring og Respekt for den jævne Mand i den slidte 
Over-all; men det er heller ikke nødvendigt; for det, de her har 
lært om en Landsmand, vil præge dem mere eller mindre i Resten 
af deres Liv.

Det er en stærk Paastand; men jeg tror, den er rigtig.
Saa stiftes Bekendtskab med en Møllersvend, der er ivrig for, 

at Drengene rigtig faar set og forstaaet det sindrige Maskineri, 
som imponerer dem, og en Tur ud paa Møllegangen under de væl
dige Møllevinger er en Oplevelse for sig.

En flink Mejeribestyrer visei' rundt og beværter derefter med 
Mælk og Rundstykker med højt, friskkærnet Smør. Et Besøg i en 
Landsbykirke giver Baggrund for et Billede af dansk Middelalder
liv, og en Tur gennem Omegnens Landsbyer med Besøg ved Vold
steder og Kæmpehøje forøger Drengenes Viden om og Interesse for 
vort Fædrelands aarhundredgamle Historie.

En stor Oplevelse er ogsaa et Besøg hos en Gaardmand, der er 
dygtig til at lave kønne Møbler, hvori han „snitter“ fine Figurer, 
og hans Væsen er saadan, at Drengene sluger hvert Ord, han siger. 
De forstaar hurtigt, at de her staar over for en kundskabsrig og 
beskeden Mand, der med Lune spilfægter med sin Viden og gerne 
udkæmper en liden Orddyst.

Et Besøg hos en Sogneraadsformand, der fortæller om den ad
ministrative Side af Landsbylivet, en Tur gennem Staldene hos en 
Mand, der kan fremvise noget af det fineste Kvæg og nogle af de 
kraftigste Heste i Danmark, og endelig et Kig indenfor i Skolen 
hos den stærkt historisk interesserede Lærer, der glad og stolt 
fremviser en fin Oldsagssamling, giver Drengene Indtryk af dansk 
Liv, hvis Eksistens de næppe har anet, og der er Grund til at for
mode, at det er blivende Indtryk. Stilfærdigt og næsten umærke
ligt vokser der frem en Følelse af Rod i Fortidens Danmark og 
Samhørighed med Nutidens. Kan dette virke paa Drengene, saa 
de føler deres Del af Ansvaret for Fremtidens Danmark, da er 
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disse Dage vel anvendte, og vi er alle vore Værter og Vejledere 
stor Tak skyldige.

Hvor utroligt det end kan lyde, stilles de forskellige Hold over 
for mange andre Opgaver. I Flæng kan nævnes „Uranienborg“ med 
Skyggestok og m. m., Opmaalinger, Besøg paa Savværk, Konser
vesfabrik, Baadebyggeri eller en Byvandring. De nærmere omtalte 
Opgaver skal blot vise, hvorledes Ekskursioner kan forme sig.

Enhver kan indse, at der ikke kan blive megen Fritid; men der 
er heller ingen, der føler overvættes Trang til at hvile sig, enten 
arbejdes der, eller ogsaa spilles dei’ Fodbold. Hver Eftermiddag er 
der Vandgang een eller to Gange, og er Vejret godt, gives % Time 
til Solbad, og det er noget, der nydes med hvei' eneste Fiber.

En Normaldag i Lejrskolen slutter med Skolestuearbejde til Kl. 
21,30; men de fleste Aftener staar der andre Ting paa Programmet.

En Lærer og Hjemstavnsforsker dei’ fra Egnen kommer og for
tæller af Eventyr og Sagn, han selv har samlet. Han befolker Jæt
testuer og Kæmpehøje med Nisser, Trolde og Jættekvinder, fortæl
ler om Hekse med onde Øjne, om „kloge“ Mænd og „kloge“ Koner 
og om, hvordan det gik dem galt, der vilde trodse, drille eller narre 
den Slags Folk.

Musik er ogsaa godt, og en Aften maa „Spillekanterne“ i Ilden 
og glæde Kammeraterne. Imellem Numrene synger vi alle af kar
sken Bælg af Kongesangbogen, og en Lærer taler om et Emne i 
Tilknytning til Sangene.

Vor Vært, Højskolens Forstander, fortæller’ en anden Aften le
vende om en eller flere Mænd, der ved deres Virke ikke alene har 
sat blivende Spor der paa Egnen, men ogsaa har haft Betydning 
for hele det danske Folk.

Sidste Aften vies til muntert kammeratligt Samvær — og bliver 
altid særdeles munter. Den gode Vilje hos alle til at more og for
nøje skaber en smittende Stemning, som giver selv de forsagte Mod 
til at rykke frem med humoristiske Viser og Smaahistonier. Afte
nens Højdepunkt er Oplæsningen af Lejrskoleavisen, til hvis abso
lut interessante Indhold forbløffende mange har ydet deres mere 
eller mindre fyldige Bidrag, der ofte viser fortrinlig lagttagelses- 
og Fremstillingsevne. Kammeraterne og naturligvis Lærerne faar 
deres glatte Lag, men paa en harmløs Maade, som ikke kan saare 
nogen. Det er svært at faa sluttet; men Kl. 23 synges Aftensangen, 
og snart er der Ro i Lejren.

Næste Dag sluttes Dagbogen, der ryddes op, gøres rent og 
pakkes, og det Øjeblik kommer, da vi synger: „Fra Himlen er du 
faldet, du Danmarks Helligdom . . .“, mens Dannebrog stryges for 
sidste Gang i denne Lejrskole.

Det er med Vemod, Drengene bryder op; men ret meget længere 
kunde de ikke have holdt til Lejrskolens Tempo.
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De har imidlertid alle lært Arbejdsglæden at kende, nogen nyttig 
Viden har de samlet, og de fik maaske ogsaa en Mulighed mere for 
at forstaa og efterleve Steen Steensen Blichers Ord til den danske 
Ungdom:

Elsk din Gud og dine Fædres Land, 
Ret og Dyd og gode danske Sæder! 
Mellem Venner, Fjender, staa som Mand! 
Ene skælv for Lastens Slavelænker.

Knud Schwaner.

Om Kritikken af Læreruddannelsen
(Jeg vil gerne først gøre opmærksom paa, at denne 

Artikel ikke fremkommer paa eget Initiativ, men er 
foranlediget af en hungrende Redaktør.)

Naar man haler i en Ting fra to eller flere Sider, er 
der Fare for, at Tingen brister eller i hvert Fald 

faar en unaturlig Form.
Af de Ting, der i Nutiden hales kraftigt i endda fra 

mere end to Sider, kan nævnes Læreruddannelsen. Blot 
ved at læse en fynsk Avis nu i Julen kunde man frygte, 
at Læreruddannelsen vilde blive et Offer for et saadant 
Tovtrækkeri.

En kendt fynsk Friskolemand beklagede sig heri over, 
at „det bliver vanskeligere og vanskeligere at faa Lærere 
og Lærerinder, der vil gaa ind i den frie Skole og blive 
der"; samtidig forsøgte den paagældende Skolemand at 
finde Forklaringen herpaa: „For det første er der et Jag 
efter faste Stillinger som aldrig før -------- for det andet 
er der det at sige om mange af Nutidens unge Lærere, 
at de kundskabsmæssigt har deres Sager nogenlunde i 
Orden, men de mangler ofte Forstaaelsen af fri Skole
virksomhed. Det er ikke blevet bedre under den nuvæ
rende fireaarige Seminarieordning, snarere daarligere 
end under den gamle treaarige Ordning. -— Man fik saa 
mange nye Fag indført ved den nye Ordning, at det ikke 
blev mindre Terperi end tidligere."

Det er sikkert rigtigt, at der er meget Terperi paa 
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Seminarierne af i Dag, men hvis man nu undlod dette, 
hvordan vilde det saa gaa med de „nogenlunde" Kund
skaber. Der er noget her i Friskolekritikken, der ikke 
stemmer.

Ved Henvisning til et Forslag til „Forbedring" af 
Læreruddannelsen stammende fra Højskolekredse slaas 
der til Lyd for en Læreruddannelse med færre Fag, min
dre Terperi og endelig uden Eksamen; hvis dette opnaas, 
mener man i de saakaldte frie Skolekredse at være over 
Miseren med manglende duelig og trofast Lærerkraft.

Jeg vil dog raade de frie Skoler til at forsøge et andet 
Middel først: at sørge for, at de Kaar, en ung Lærer kan 
opnaa ved disse Skoler, ikke afviger fra, hvad Folke
skolen kan byde ham.

Det kunde lyde, som om jeg vilde frakende de unge 
Lærere af i Dag aLIdealisme; det vil jeg dog ikke; men 
jeg mener, at den unge Lærer af i Dag er nødt til at 
være „nøgtern" og ikke „blaaøjet" Idealist; naar der i 
langt de fleste Tilfælde er en Læsegæld, som venter paa 
Afdrag, og som for enkeltes Vedkommende skal forrentes 
med 6 å 7 pCt. p. a., saa tager man ikke en Stilling, om 
hvilken det i min Seminarietid hed sig, at den lønnedes 
med Kosten og 100 Kr. for en Sommer, selv om man der
igennem vilde opnaa en personlig Udvikling, som man 
maaske ikke vilde naa i den almindelige Skole.

Se, det var Kritikken fra de fri Skolekredse: Færre 
Fag, mindre Terperi, ingen Eksamen, men en Udtalelse 
fra Seminariet om Duelighed.

I den samme Avis, under Overskriften „Lærernes Ad
gang til Universitetet", forelaa en Betænkning fra et Ud
valg, der var nedsat desangaaende.

Hvilke Kredse af Danmarks Lærerstand, der har øn
sket denne Anerkendelse, (det er nu kedeligt at skulle 
bede om en saadan!) ved jeg ikke, men jeg aner, at den 
Modstand, Forslaget mødte fra akademiske Kredse, vil 
bevirke et Forsøg paa at gøre de stakkels Seminarister 
mere anerkendelsesværdige i Akademikernes Øjne. Og 
hvordan opnaas det? Antagelig ved flere Fag paa Semi
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narierne, større Fordybelse i enkelte Discipliner, mere 
Terperi; men er der saa ikke det hidsigste Tovtrækkeri 
mellem de frie Skolekredse paa den ene Side og de aka
demikervenlige paa den anden.

For nu at gøre Tovtrækkeriet mere indviklet melder 
sig en tredie Kombattant; Danmarks Lærerforening. Som 
rimeligt er vil den af al Magt støtte sine Medlemmers 
Interesse, og lad os saa se, hvordan det gaar til.

„Vi maa stille det Krav, at Lærereksamen giver Ad
gang til at undervise i alle de Fag, Eksamen omfatter." 
Det er Hovedindholdet af det Krav, der bi. a. flere Gange 
har været fremført i „Folkeskolen", og det lyder jo saa 
selvfølgeligt. Men hvad bliver Følgen. Der undervises jo 
i Sprog paa Seminariet, altsaa skal denne Undervisning 
være af et saadant Omfang, at man evt. kan undervise i 
Sprog i Mellem- og Realskolerne og være med til at 
holde cand. mag.'erne borte fra disse Stillinger.

Hvem er det nu, der faar Hjælp under Tovtræknin
gen? Sprog betyder mange Gloser, og Gloser betyder 
Terperi — det gaar sandelig tilbage for Friskolefolkene.

Sløjd! — Der undervises jo i Sløjd paa Seminarierne, 
altsaa maa D. L. F. kræve, at de unge Lærere er i Stand 
til at undervise i Sløjd, naar de forlader Seminariet. Det 
er lykkedes Fagfolk at faa Forslagsstillerne til at indse, 
at med det nuværende Timetal kan det ikke lade sig 
gøre. Til det nuværende ringe Antal Sløjdtimer søges 
derfor sammenskrabet lidt flere Timer; men sammenlagt 
bliver det alligevel et Timetal, der ligger langt under, 
hvad der hidtil har været krævet for gennem Special
uddannelse at blive Sløjdlærer. Følgen bliver: ringere 
Sløjdlærere — ødelagt Værktøj. Denne Kendsgerning 
forsvares med, at man med den Løn, der bydes Lærere, 
ikke kan forlange, at de skal bekoste Ekstrauddannelse 
for at blive Sløjdlærere eller Sproglærere. Det lyder alt 
sammen sa'a tilforladeligt; men lad os se, hvad en anden 
Fagforening gør, naar Lønnen er for lille; gør den sine 
Medemmers Uddannelse ringere? Nej, den sætter Finge
ren paa det rette Sted: Lønnen-, og der var det, at D. L. F; 
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skulde sætte ind i Stedet for. Saa vilde der blive Raad 
for de interesserede til at erhverve sig Specialuddannelse, 
hvad enten det nu var i den ene eller den anden Ret- 
ning.

Det er ganske givet ikke godt, at de unge Lærere 
forlader Seminariet med det Indtryk: „Nu har vi Forraad 
nok til mange Aar —", især ikke, naar alle Fagfolk i 
hvert Fald for Sløjdens Vedkommende er fuldstændig 
enige om, at den ringere Sløjduddannelse vil betyde, at 
hverken Lærer eller Elever vil faa Glæde af den Sløjd
undervisning, der da kan præsteres.

Der er ikke noget at sige til, at D. L. F. af Mangel paa 
Kendskab til Faget Sløjd fremsætter et saadant Forslag, 
men det er forkasteligt, at samme Forening paa Trods af 
Advarsler fra alle Danmarks Sløjdlærere nu øjensynligt 
vil faa disse Ideer trumfet igennem.

Det var tre Sider af den Kritik, der for Tiden rettes 
mod Læreruddannelsen af i Dag; den præges just ikke 
af Ensartethed; derfor er det vist godt, at Seminariefolk, 
som paastaaet af et fremtrædende Medlem af D. L. F., 
undertiden „ikke er til at raabe op".

Der er dog een Ting fælles for den Kritik, der oven
for er omtalt, — den er i alle Tilfælde „uden for Mu
rene"; men ogsaa „inden for Murene" rejser Kritikkens 
Røst sig mod Læreruddannelsen. Og det er da godt det 
samme — en vaagen Ungdom vil altid være kritisk ind
stillet, og vor Tids Seminarieungdom ved paa en Prik, 
hvordan den eneste rette Læreruddannelse burde være, 
for ikke sandt: „til Raad er Gubben en herlig Gæst, men 
unge Øjne de ser dog bedst".

Vi vil nu se, hvilket Hold af Tovtrækkere Seminarie
eleverne melder sig til. eller om de maaske danner et 
selvstændigt Hold.

En Gren af denne interne Kritik sigter imod selve 
Undervisningsformen. Det føles af mange underligt paa 
samme Tid at blive behandlet som voksen og dog føle 
Seminarielærernes stadige Kontrol bl. a. med Arbejds- 
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fliden. Det fører med sig, at mange i Depressionsøjeblik
ke slynger et „Mellemskoleundervisning"! ud.

Ja, nu synes det, som om Friskolefolkene kan vinde 
Terræn igen; men lad os se, om det virkelig forholder sig 
saadan.

Ved en Lejlighed, som Seminaristerne selv gav mig, 
fik jeg Mulighed for at se, hvor dybt denne Følelse stak. 
Jeg fik til Opgave at indlede en Diskussion om et eller 
andet Emne og valgte følgende: Bør Seminariernes Un
dervisningsform ændres?

Mit Indlæg gik da ud paa at faa Seminarieeleverne 
til at tænke over, hvad de var bedst tjent med, enten

1) en Undervisningsform, der indskrænkede Seminarie
lærernes Ansvar til udelukkende at gælde Stoffet og 
Gennemgangen af det, eller

2) den nuværende, hvor Seminarielærerne i deres Un
dervisning stadig maa have følgende Verslinier for 
Øje: „Væk de dorske, styrk de svage, 

tugt de trygge, fryd de spage".

At dømme efter de Indlæg, der kom fra Seminarie
elevernes Side, var man betænkelig ved at lægge det 
fulde Ansvar over paa Seminaristerne i Betragtning af 
den unge Alder; men man var ikke blind for, at den 
nuværende Undervisningsform bevirkede, at Danmark 
blev belemret med adskillige „Hyggedegne", Folk, som 
vilde dumpe, hvis de selv skulde bære Ansvaret for Til
egnelsen af Stoffet.

Som det ses, skorter det ikke paa Vilje til at „hjælpe" 
Seminariefolkene med at skabe „den helt rigtige Lærer
uddannelse"; tilbage er der blot at ønske, at de Folk, der 
har Indflydelse, vil lade være med at kaste det „skidne"' 
Vand bort, før de har noget, der er renere.

Og saa alle Seminariefolks Nytaarsønske: At der snart 
maa blive Ro omkring Læreruddannelsen.

H. Damgaard Pedersen.
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Dimittenderne 1918
25 Aar er en lang Tid. Vi, der nu har været i Skolens 

Tjeneste i saa mange Aar, synes det dog ikke, for de 
ligger bag os. Vi er dog alle klar over, at det er de 
bedste Aar, hvad Modtagelighed og Lærenemhed angaar, 
og at vi gaar ind i den Periode af Livet, hvor Erfaringen 
og nøgtern Vurdering spiller den store Rolle. Det giver 
større Autoritet paa Meningernes Omraade, men ogsaa 
langt større Ansvar. Maatte vi kunne bære det paa den 
Maade, der stemmer med den Oplæring, vi fik, og de 
gode Eksempler, der gaves os paa O. S. for de mange 
Aar siden.

En Komité af Kammerater sled for at faa os alle op
sporet og samlet til en Jubilæumsfest i Odense. Det lyk
kedes for saa vidt, som mere end Halvdelen af Holdet 
mødtes. Det blev en dejlig Dag. Forstander Hansen og 
Frue afbrød Ferien for at kunne være vore Værter paa 
O. S. Morgensangen i vor gamle Klasse med vor gamle 
Lærer i Geografi, Naturhistorie, Skrivning etc. ■— nu For
stander — fik Aarene til at svinde bort, saa vi var Elever 
som før paa de gamle Pladser i de kendte Omgivelser. 
Det var „Mindernes Kluk fra Bækken, vi kyssed' som 
smaa". Den Oplevelse takker vi for. Resten af Dagen for
løb paa bedste Maade i festligt Samvær med gode Løfter 
om Sammenhold i Fremtiden.

En af Deltagerne udtalte ved Festen bl. a.:

Ja, hvem har vel tænkt, at Dagene gik 
saa hurtigt, som de nu er gaaet, 
dengang vi var unge paa O. S. og fik 
den Lære, vi nu har forstaaet.
Ja, unge var vi af Sind og af Skind
med Haaret frodigt i Toppen;
nu bøjer Sindet vi mere ind, 
og stivere MiT vi i Kroppen.
Men vi tog imod paa O. S. og fandt, ......
at der .var der' godt at være :— 
lidt Ukrudt er der jo altid iblandt -— 
men mest var dog Livets Lære.
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De Lærere stred for at føre os frem 
til det Ideal, som man venter, 
naar vi ta'r mod Børn fra de mange Hjem 
og skal gi' igen med Renter.
Hvad tænkte vi, da paa O. S. vi var, 
naar nu det falder i Mindet, 
ja, jeg kan jo kun gi' mit eget Svar, 
du var maaske modsat sindet?
Jeg tænkte kun paa hver Dag for sig 
med Skemaets Timer for Øje, 
hvor noget var kedeligt, andet en Leg, 
dog alt uden synderlig Møje.
Og rigelig Tid var der altid at faa 
til Snak med den ene og anden, 
og Pengene kunde saa nemt forslaa, 
om man ikke var fyldt til Randen. 
En sorgløs Verden, for Ansvar fri, 
da der var Lyst til at lære;
i jagende Fart drog de Aar forbi, 
men de gav os Tid til: At være! 
Derfor, naar nu vi er samlet til Fest 
for 25-Aars Dagen, 
skal Takken til O. S. fra da jeg var Gæst 
saa tydeligt lægges for Dagen.
En inderlig Tak til Fru Møller, som var 
en Mor for os unge Fyre;
hun gav os det billigt, var altid rar; 
maaske var vi lette at styre;
jeg ved det ikke, men hun forstod 
os begge til Punkt og Prikke. — 
Ved Lemmen os Pigerne overlod 
lidt ekstra, der kunde os kvikke. 
I Timerne var der Død og Liv — 
forskellige var de jo alle, — 
men Aarene giver os Perspektiv: 
Enhver maa nok god vi kalde!
Paa mangt og meget fik vi smagt, 
og den, der i Tiden har naaet 
at udvide Aanden, han ved, der blev lagt 
et Fond, der har Prøven staaet.
Af Lærerflokken maa vi nævne „vor Far", 
som let farer op og gærer, 
men kedelig han aldrig var, 
for han var den fødte Lærer!
Og Alfred Hansen, der nu er „vor Far", 
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kom til os i 2. Klasse, 
han var saa kvik, og hurtige Svar 
nok bedst kunde til ham passe. 
Ja, mange er borte, nogle er rejst 
til andre af Landets Egne, 
men alle de i vor Erindring har knejst, 
og om deres Minde vi hegne!

Men nu er vi voksne, og det er vor Lod 
at bringe Bud fra Kateder 
til Børn og hjælpe med Raad og Daad 
mod andres Anna og Peter.
Kan vi ved det, vi har lært og er, 
gi’ andre det, vi fik, med Renter, 
for ellers maa vi jo skamme os her; 
jævnfør „Betroede Talenter". 
Har vi formaaet at løfte vor Arv 
fra O. S., som gav os det bedste, 
for det er ikke til fælles Tarv 
at gi' Ansvaret hen til sin Næste. 
Mon ikke vi alle føler som jeg. 
at ældre skal med os bære, 
for vi er jo stadig kun paa Vej 
og har endnu meget at lære!
Som Klasse var vi nok saa som saa, 
og Sammenholdet var ringe; 
men derfor kan vi da godt formaa 
Personligheds Fylde at bringe 
og gøre vor Pligt og elske vor Dont 
i Administration og i Klassen, 
i Kirke ved Alter og Døbefont, 
hvor vi nu har faaet Pladsen.
Naar trofast vi hver i Timen kan naa 
at bringe det bedste, vi ejer, 
saa vil vor Gerning faa Lov at staa 
ud over, naar Døden os mejer!

En anden af Deltagerne i Festen skriver senere til mig 
følgende, som jeg tillader mig at citere:

„Ja, det „runde Aar" har været festligt og godt for 
mig, og jeg kan trods alt ikke forstaa, at jeg allerede 
har passeret saa mange Arbejdsaar i Skolen. Det har væ
ret gode Aar for mig, og jeg vilde ikke bytte Gerning, 
selv om jeg nok ser, at der er mange andre, der tjener 
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større Løn. Jeg har haft et dejligt Arbejde, og det er i 
nogen Maade lykkedes for mig, skønt jeg er klar over, 
at mange naar mere i deres Gerning. Saa længe man blot 
har det saaledes, at man møder Børnenes glade Øjne, 
er det ingen Sag at være Lærer."

Hvor vilde disse oprigtige og sande Ord have glædet 
Forstander Møller. Lad dem være et Udtryk for 1918- 
Holdets Tak til O. S. og et Løfte om fremtidigt jævnt og 
solidt Arbejde i vor Skole.

Aage Nielsen.

Seminariet 1943

De alvorlige og haarde Begivenheder i 1943 satte deres Præg 
paa Skolelivet paa Odense Seminarium. Og selv om vi — i 

Modsætning til mange andre Skoler — har kunnet fortsætte Skole
gangen i de samme Rammer, og det daglige Arbejde har kunnet 
gennemføres uændret, vil en Beretning om Seminariet i 1943 dog 
blive præget af, at vi tvunget af Forholdene maatte give Afkald 
paa at gennemføre Traditioner, som vi holder meget af. Desuden 
er det jo saadan, at hvor der er vaagen Ungdom samlet, vil store 
Begivenheder, selv om man har dem paa Afstand, opleves med stor 
Styrke og vække en Storm af Følelser og stærke Reaktioner. Det 
skete dog aldrig paa Bekostning af den Besindighed og Ro, som 
kan give Ord og Handlinger Vægt.

Ogsaa i Aar har Læreruddannelsen været med i Skoledebatten. 
Det er ikke saa meget D.L.F.s Krav om Seminaristernes Adgang 
til Universitetet, som det er Spørgsmaalet om Speciallæsning eller 
Specialuddannelse, som det rejstes 1942, der optager Sindene. Drøf
telserne samlede sig efterhaanden om Muligheden af inden for Se
minariets Rammer at give en udvidet Sprogundervisning. Jeg tror, 
at man fra Seminarierne gerne ser Sagen afgjort, fordi Seminariet 
selvfølgelig vil løse sin Opgave saa godt som muligt og netop der
for kan længes efter den Styrke, der ligger i, at Arbejdet kommer 
ind i fast Leje paa nogenlunde langt Sigt. Forstander Alfred Han
sen har udarbejdet et Forslag, der gaar ud paa følgende: Den nu
værende Sprogundervisning, der strækker sig ovei- 4 Aar, indskræn
kes til 2 Aar, men med det samme Timetal. Der sluttes med 
Eksamen ved 1. Del, hvorefter de Elever, der har bestaaet med 
mindst mg, kan bruge den Tid, der er afsat til Speciallæsning, til 
en videregaaende Sprogundervisning, der afsluttes med Eksamen 
ved 2. Del af Lærereksamen. — T December besøgte Hr. Statskonsu- 
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lent Kaalund-Jørgensen Seminariet og overværede Sprogundervis
ningen. -— Selv i Eksamensopgaverne rejste man Sporgsmaalet om 
Læreruddannelsen, idet den ene Stil havde som Emne: „Begrundede 
Forslag til Ændringer i Læreruddannelsen eller Forsvar for den

Fra Speciatelimen i Laboratoriet

nuværende Læreruddannelse.“ Hermed havde man jo bragt Sagen 
frem for et Forum, der havde et Førstehaandskendskab til Emnet, 
men — som Forstanderen sagde det ved Dimittendfesten — fik 
Spørgsmaalet stillet paa et Tidspunkt, hvor de mætte rejste sig 
fra det Bord, der var dækket for dem. Besvarelserne skulde efter 
Bedømmelsen indsendes til Ministeriet, hvilket viser, at man til
lagde Svarene Betydning. Ogsaa paa Seminariet blev de læst med 
stor Interesse. Taget under eet viste de, at Eleverne havde fulgt 
med i Diskussionen om Læreruddannelsen.

Vi har igen i Aar arbejdet med fuldtallige Klasser i Seminariet. 
Holdet i Forskoleseminariet er gaaet ind i andet Aar af sin Ud
dannelse. Seminariets Præparandklasse har heller ikke i Aar kun
net. rumme alle, der ønskede at indmelde sig. Derimod har det kne- 
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bet med Tilslutningen til Forskolepræparandklassen. Den 3. Juni 
dimitteredes 11 Lærerinder og 18 Lærere (1 mandlig Elev tog Syge
eksamen). Forstanderen talte om Lærergerningen som en Gerning 
paa godt og ondt. Den kunde blive til stor Lykke, men ogsaa til

Forstanderen lytter til en „førsteklasses“ Tale

det modsatte. Det er en Lov, at Liv opstaar kun af Liv. Søg For
nyelse, hvor der er noget at lære. Husk, at Livskilderne springer, 
hvor evig de sprang. •— Elevforeningens Formand og flere af Se
minariets Lærere havde Ordet, og man glædede sig over smukke 
og venlige Taler fra Dimittenderne. — Til Optagelsesprøven havde 
meldt sig 43 Aspiranter. Der blev optaget 27 + 2 Studenter og 
1 Realist. Da den ene Student nogle Dage efter Prøven trak sin 
Ansøgning om Optagelse tilbage, optoges endnu en af de Aspi
ranter, der havde bestaaet Prøven. I Børneskolen har vi haft mange 
Elever i de yngste Klasser, men fra 6. Klasse afleveres efterhaan- 
den et stort Kontingent til Eksamensskolerne.

Selv om Forholdene paa mange Maader hæmmede Skolelivet i 
1943, vil man dog ved et Tilbageblik over Aarets Arbejde bemærke, 
hvor vidtspændende Skoleliv af i Dag er. Jeg nævner nogle Eks
empler paa, hvad Eleverne foruden deres almindelige Skolearbej
de har naaet. 1. Klasse gennemgik som sædvanlig et Kursus i 
Bibliotekskundskab, og 3. Klasse har haft Lejlighed til at deltage 
i et Samariterkursus. 4. Klasse har sammen med Georg Knudsen 
besøgt Døvstummeskolen i Fredericia. Lejrskoleopholdet for 3. 
Klasse var planlagt til først i September, forskelligt Materiale var 
afsendt til Vejstrup, da Undtagelsestilstanden indførtes, og Afrej
sen maatte opgives. Samme Skæbne led Udflugten, der skulde have 
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fundet Sted 28. August, men under Urolighederne i Odense blev 
udsat og senere aflyst. Landsbyskoleopholdet, der vel er den pæ
dagogiske Nyskabelse, der har faaet størst Betydning, gennem
førtes i Aar som de foregaaende Aar med 3. Klasses Besøg hos

Fra Faslelavnsfesten den 6. Marts

gæstfrie Skoleværter i Tiden før Sommerferien. I Aar optog man 
Ideen i Forskoleseminariet. Eleverne brugte Slutningen af Skole- 
aaret og Begyndelsen af deres Sommerferie til et Ophold i For
skoler, og jeg synes, vi i Forskolen som i Seminariet kan mærke, 
hvorledes disse Besøg giver mere Perspektiv i Arbejdet med Me
todik og Praktik. Til et aabent Hus i Februar Maaned var Skole
værterne indbudt, og Forstanderen og 4. Klasses Elever takkede for 
Opholdet i Sommeren 1942. Fra Skoleværternes Side blev der talt 
om det friske Pust, de unge bragte med sig, og i Tanken paa den 
gensidige Glæde og Berigelse saa man hen til næste Sommers Op
hold. — Dette aabne Hus, hvor Eleverne selv besørger Underhold
ningen, synes for Resten, baade hvad Underholdning og Tilslut
ning angaar, at være ved at sprænge Rammen for et aabent Hus 
og konkurrerer saalede.s med de tre store Fester. Underholdningens 
revuagtige Tilsnit morer baade Udøvere og Tilskuere og synes at 
være en Slags Erstatning for det aflivede „Lommespejl“.
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Den store Interesse for Sport synes at holde sig uændret. Ved 
Udflugten plejer det faste Punkt paa Programmet at være en lang 
Række Sportskampe og Konkurrencer. Da vi i Aar blev narret for 
disse, afgjorde Klasserne deres sportslige Mellemværende ved en

Fra „Kejrerens nye Klæder'*

Række Kampe fordelt over flere Lørdage i September. Ved Opslag 
paa Seminariegangen kunde man følge Stillingen i „Turneringen“. 
Paa Grund af Forholdene kunde Kampene mod Skaarup først af
vikles den 30. Oktober. De endte med Sejr til O.S. saavel i Fodbold 
som Haandbold for Herrernes Vedkommende, medens Damernes 
Kamp endte uafgjort. I Aarets Løb havde mange Elever under 
Carl Clausens Ledelse trænet til Idrætsmærket. I December holdtes 
den afsluttende Prøve i Gymnastik, og snart vil 10 kvindelige og 
22 mandlige Elever faa tildelt Beviset for deres maalbevidste Sports
træning. Hermed er der sat Rekord for det Antal Idrætsmærker, 
der hvert Aar erhverves paa Seminariet. Faa Dage senere sluttede 
de flittige kvindelige Morgengymnaster med en smuk Opvisning 
ledet af Fru Hansen, der til Slut takkede Gymnasterne for den høje 
Mødeprocent. Den er saa meget mere bemærkelsesværdig, som der 
i Aar har været usædvanlig stor Tilslutning.

Da Eleverne aldrig rigtig har kunnet lide det pladeformede Em
blem med Billedet af Seminariet, indkaldte de Udkast til et Emblem 
for Odepse-Seminarister. Senere foretoges Afstemning om 3 For
slag. Det sejrende Udkast er tegnet af en Elev i 4. Klasse. Kort før 
Jul præsenteredes det nye Emblem, der er sammensat af Odense- 
liljen og O. S. Initialerne.

Hvad Fester og Sammenkomster anga'ar, har Aaret jo staaet i
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Aflysningens Tegn. Værst er det gaaet ud over de aabne Huse. For
uden den omtalte „Elevernes Aften“ har vi kun haft eet. Det var i 
Januar Maaned, hvor Hr. Lærer H. O. Skovrup, Heden, talte om 
„Den unge Lærer og' Skolen“. I November indbød Skolen igen til

Fra„ Snehvide"

aabent Hus med Hr. Skoledirektør’ Olaf Petersen, Esbjerg, som 
Taler, Emne: „Vanskelige Børn, vanskelige Forældre, vanskelige 
Lærere“. Samme Dag indførtes Spærretid, og Forstanderen maatte 
ved Skoletidens Ophør aflyse Sammenkomsten, mens Fru Hansen

serverede den Kringle, der skulde have været spist om Aftenen. 
Fastelavnsfesten gennemførtes efter Traditionen. 3. Seminarieklas- 
se glædede Børnene med en morsom Opførelse af „Kejserens nye 
Klæder“, og Eleverne i Forskoleseminariet levendegjorde smukt 
Eventyret „Snehvide“; men desuden var der mange vittige og pud
sige Paafund, som viste, at alle Deltagerne i Fastelavnsfesten fulgte 
dens Devise: at fornøje Børnene. Efteraarsfesten gav man i Aar 
Afkald paa, idet man paa Grund af Forholdene i Eftersommeren 
besluttede ikke at indstudere nogen Skolekomedie. I sidste Skoletime 
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før Efteraarsferien samledes alle i Gymnastiksalen, hvor Hr, Lærer 
Johs. Lage Jacobsen .fortalte Eventyr af H. C. Andersen og til stor 
Fornøjelse for Børn og voksne optraadte som Hurtigtegner. Desuden 
nød man Genhøret med Orkesteret, der spillede et Par Numre før 
og efter Underholdningen.

Ad vent sk ra nse n

En Trøst har det været, at det daglige Arbejde ikke har lidt 
føleligt Afbræk i Aarets Løb. Under Urolighederne i Odense i Au
gust blev det nødvendigt at aflyse Undervisningen nogle Dage, lige
som Undervisningen i Seminariet i Lighed med, hvad der skete paa 
de fleste andre Seminarier i Landet, standsede nogle Dage først i 
Oktober.

Og saadan naaede vi frem til Aarets mørke Tid, og saa en Mor
gen sidst i November blev det første Lys tændt i 4. Klasses smukke 
Adventskrans, og mens alles Øjne — Børns og voksnes — uvilkaar- 
ligt søger' op mod Lyset, lyder de gamle Forjættelsessalmer. Og de 
følgende Uger tændes nye Lys, og en Dag er Kredsen sluttet, og 
Juletræet staar der straalende af Lys, medens Børnene trænges 
foran det, og de voksne møder i stort Tal til Morgensangen, og alle 
synger med paa Julesalmerne. Og maatte vi i Aar savne Julepynt 
og Granduft i Klasserne, saa skønnede vi saa meget mere paa den 
smukt pyntede Sal, der som sædvanlig dannede Rammen om Jule
festen. Denne var fastsat til om Eftermiddagen; men faa Dage for
inden blev Udgangsforbudet hævet, og Festen kunde flyttes til om 
Aftenen, hvad der gav flere Muligheder for at følge Seminariets 
Indbydelse, og Salen var fyldt til sidste Plads, da Koncerten be
gyndte. Programmet var vidtspændende. Koret sang bl. a. to smuk
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ke Julesange fra 1600 og Ejnar Jacobsens Danmarksrejsen. Solisten 
var i Aar en Elev fra Forskolen, der sang akkompagneret af For
skolens Kor under Ledelse af Fru Anna Petersen. Af Orkesterets 
Bidrag til Koncerten lagde man især Mærke til Walther- Schrøder:

Der (lækkes op i Festsalen

Rococo Suite og den festlige Ouverture til „Orfeus i Underverde
nen“. Ved Kaffebordet blev der endnu en Gang Plads til alle. Jule
lysene brændte ned, før man sluttede Rækken af Taler og Sange. 
Det var den 25. Julekoncert, Poul Petersen havde tilrettelagt og diri
geret, og Forstanderen bragte ham en Tak for hans Indsats i Semi
nariets Musikliv. Og da Festen til sidst tonede ud i den gamle Kors
farersalme om „Fred paa Jorden“, gik sikkert manges Tanker mod 
det nye Aar og tændte Haabet om den ydre Fred — Freden mellem 
Nationerne. Karl Caspersen.
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Til en Dreng af Sten

I eg kom en Dag i Novembertaage 
med Søvn i Øjet og morgentvær — 

da stod jeg stille ved Skolens Laage, 
for jeg fik Øje paa noget dér.
I hundred Morgner jeg havde blundet 
og ikke set dig, du Dreng af Sten.

•— Af Sten vel hugget, af Liv dog rundet ■— 
du søde Dreng med de runde Ben.

Du ligger lunt i din lille Have, 
hvor snart Eranthis vil myldre frem, 
og Spurve sætter sig paa din Mave, 
og det er ikke saa pænt af dem. 
Men godt, men godt, at jeg fik dig fundet, 
nu Jorden bløder af Krigens Saar.
— Af Sten vel hugget, af Liv dog rundet •—■ 
du varsler sødt om en snarlig Vaar.
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Du ligger næsten som lige groet 
af Jorden op i vor Skoles Gaard. 
Det Livets Under, jeg havde troet 
var helt umuligt, jeg nu forstaar. 
En Kunstner skabte dig, du er bundet 
i Ler som Tegn paa et Liv, der gror.
— Af Sten vel hugget, af Liv dog rundet ■— 
du er Symbol paa din Moder Jord.

I Regn og Sne og i Morgentaage, 
i gyldent Solskin, ja al Slags Vejr, 
du ligger stadig ved Skolens Laage, 
bestandig nøgen og lige kær.
O godt for den, der i dig har fundet 
et Strejf af Sol i en Lysets Blund. 
— Du er af Sten, men dit Liv er rundet, 
er skabt som et Barns i en gylden Stund.

Februar 1943.
Jens Vagn Andersen.

Skole og Fradiiioner
Nedenstaaende Artikel, der har staaet i Fyens Stifts

tidende, optrykker vi med Forfatterens Tilladelse, da den 
fortjener at blive kendt af alle, der har Tilknytning til 
0. S. Re d.

Den moderne Skole byder paa mange forskellige Fordele frem for 
tidligere Tiders, Fordele af undervisningsteknisk og hygiejnisk 

Art. Man har Filmsapparater nu, og man har Skolelæsestuer for 
bare at nævne et Par Ting, man har Skolelæger og -Sygeplejersker, 
man har Skoletandpleje, Skolebade og Skolebespisning. Og det er 
altsammen ganske udmærket. Børnene bliver bedre undervist, bedre 
betjent, bedre behandlet i enhver Henseende takket være disse For
anstaltninger. Vi vilde ikke undvære dem. Men det gaar let saadan 
i Tider, hvor Fremskridt gøres, at man i Glæde over Fremskridtene 
glemmer det væsentlige eller noget af det væsentlige.Og hermed 
tænker jeg i denne Forbindelse paa det at samle Skolens Elever om 
Skolen selv, saa den bliver noget mere for dem end bare en Under
visningsanstalt. Det er vanskeligt at gøre det ved kommunale By- 
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skoler, for det første fordi de som Regel er saa store, og for det 
andet fordi alle, der har med Skolen at gøre, Forældre, Elever og 
Lærere, ikke kender hinanden saa godt som ved Landsbyskolen eller 
den lille private Skole.

Men vil man gøre noget for at gøre Skolen til et Sted, hvor 
Eleverne føler sig hjemme og godt tilpas, for at gøre den til et 
Samfund, som de er glade for og stolte af at høre til, vil man med 
andre Ord naa dertil, at Eleverne taler om „vores Skole“ med den 
Klang i Stemmen, som faar Udenforstaaende til at føle, at den 
Skole maa være noget særligt, saa er der kun een Vej, som fører 
til Maalet: man maa skabe Traditioner. Derigennem bygges Skolens 
særlige Aand og Tone op. Den faar sit Ansigt.

Vi havde Traditioner i fuldt Maal i Odense Seminariums Børne
skole, hvor jeg gik som Dreng, og naar jeg fortæller mine Skole
børn i Dag om mine Skoledage og vore Fester og Traditioner, ja, 
saa er jeg ikke helt sikker paa, at jeg ikke har netop den Klang i 
Stemmen, som jeg talte om før, og jeg ved i hvert Fald, at Børnene 
synes, at den Skole, — det var vel nok en Skole.

Vores Skoleaar begyndte efter Sommerferien og gik med jævnt 
Slid til Efteraarsfesten. Saa kom Aarets første store Fest, Efter- 
aarskomedien. Det var „de Voksne“, som vi kaldte Seminaristerne, 
der hvert Aar indledede Efteraarsferien med at spille Komedie paa 
den indbyggede Scene i Gymnastiksalen. Og alle Børn fra fjerde 
Klasse og opefter fik Lov til at overvære Generalprøven. Der var 
en Forventning og en Feststemning som vist sjældent ved nogen 
Teaterpremiere for Voksne. Vi mødte halve Timer i Forvejen og 
sad spændte og bolchesuttende og ventede paa det store Øjeblik, 
da Tæppet skulde gaa. Foran forreste Række, hvor de mindste var 
anbragt, for at de kunde se bedst, var en stor Kurvelænestol, hvor 
„Fatter“, som Forstander Møllers Kælenavn var, skulde sidde. Lidt 
før Tæppet skulde gaa, kom han ind, lille og ilter og smilende. Saa 
spillede Orkestret Ouverturen, og naar Bifaldet var døet hen, lød 
tre Dunk i Gulvet fra Fatters Stok. Tæppet gik, og Løjerne tog 
deres Begyndelse. Første Aar, jeg var med, spillede man „Charleys 
Tante“, og mine store Forventninger blev ganske overtruffet. Og 
saadan gik det hvert Aar siden. Naar jeg nu tænker paa hine Fest
aftener, da vi Børn var til Komedie paa O. S., og sammenligner min 
Glæde med den Nydelse, det er mig muligt at faa ud af en Teater
aften, ønsker jeg næsten atter at kunne gaa i Teatret med en lige 
saa ringe kritisk Sans som da, ja, det kommer mig til Tider for, at 
det kun er en fattig Trøst, at Udbyttet af en Teateraften jo kan 
være større for En, jo mere kritisk Ens Vurdering er.

Naar December Maaned oprandt, gik Skolen ind under Julens 
Glæde. Man begyndte at synge Julesalmer til Morgensang, og rundt 
om i Klasserne blev Mulighederne for at faa opfyldt rimelige Krav 
om Julehistorier stadig større, jo nærmere vi kom den store Højtid. 
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Man glædede sig til Jul, og stærkest samlede Forventningerne sig 
om den sidste Dag før Ferien: Juletræsfest. Maaske formaaede 
denne Begivenhed ikke i vor Barndom at skabe den umiddelbare 
spændte Festglæde, som Tanken paa Efteraarskomedien altid hen
satte os i. I Baggrunden lyste jo Hjemmets Jul, som ikke saa let 
lod sig overskygge. Og alligevel —■ naar den sidste Skoledag før 
Juleferien kom, saa laa der nu en egen fortættet Juleglæde over 
Børneskolens Klasser, hvor Lærerne sad og læste Julehistorier, saa 
de knap havde Stemme til at synge med, naar Julesangen om lidt 
skulde tone derovre i den pyntede Gymnastiksal. For Juletræet var 
det vigtigste. Det saa man alene af den Iver, hvormed man ordnede 
sig ind i den lange Række af glade Børn, der lidt efter lidt op
slugtes af Dørene til Gymnastiksalen. Saa stod vi da i Kredse om 
de to mægtige Juletræer, Haand i Haand, de store Børn yderst, de 
smaa inderst. Allerinderst inde mellem de to Juletræer stod For
standeren, og hans Stemme havde — forekom det os — en egen 
bevæget Klang, naar han læste Juleevangeliet. Derpaa vekslede 
Julesalmer og -sange. Vi sagde: Goddag, Juletræ, og Drengene 
bukkede, og Pigerne nejede, og vi dansede: Og nu har vi Jul igen, 
— saa til den ene Side, og saa til den anden Side. Over Salen laa 
en Feststemning som paa ingen anden Dag i Aaret. Til sidst blev 
vi lukket ud Klasse for Klasse. Vi skulde alle trykke Forstanderen 
i Haanden til Glædelig Jul, og der var ingen, der vilde gaa Glip 
af den Ære. Saaledes var Julefesten paa Seminariets Børneskole i 
Odense for femogtyve Aar siden, og saadan er den sikkert endnu 
i Dag. Den er for os, der var med Aar efter Aar, kommet til at 
staa i et Mindernes Skær som ingen anden aarligt tilbagevendende 
Fest. Der er vist kun faa Skoler, der formaar at give deres Elever 
gladere Juleminder med ud i Livet, end vor Skole gav os.

Og saa gik der halvanden å to Maaneder til Aarets næste Fest, 
Fastelavn. De tre mindste Klasser slog Katten af Tønden ovre i 
den store Gymnastiksal, og den, der slog Tønden ned, blev Katte
konge eller Kattedronning og fik en Tøjmissekat med Elastik paa 
Hovedet, og alle fik vi Del i de mange morsomme Ting, der var i 
Tønderne: Farveblyanter, Masker, Huer, Penalhuse o. s. v. Og saa 
gik vi op i Festsalen og blev bænket om de festligt dækkede Borde, 
hvor der vankede Kaffe og Fastelavnsboller, og hvor Eleverne holdt 
Taler for Lærerne. Fra hver Klasse — selv fra de mindste — var 
der en Taler for hver Lærer, der underviste i Klassen. Det ene 
Leve blev udbragt efter det andet. Talerne var omhyggeligt ind
studeret ved de øvrige Læreres Hjælp, og det var en stor Ære at 
komme til at holde Tale. Undertiden gik Taleren i Staa, men saa 
fandt han som Regel paa at slutte med at sige: Leve Hr. Jørgensen! 
Man kunde ved disse Fester prise Talerne for en Kortfattethed, 
som kunde tjene mange Voksne som Mønster. Hvad mener De om 
følgende Festtale: „Jeg vil gerne sige, at jeg synes, at Hr. Cas- 
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persen er Verdens dygtigste Regnelærer. Og saa vil jeg bede Dem 
raabe Hurra for Hr. Caspersen. Hr. Caspersen længe leve!“

Naar vi naaede op i fjerde Klasse, var vi færdige med at slaa 
Katten af Tønden. Saa blev vi inviteret til Karneval, og det var 
et Karneval, der havde vasket sig. Vi begyndte Klokken- seks, og 
Maskerne faldt Kl. syv. Saa var der Dans, afbrudt af et Optrin, 
spillet af „de Voksne“, en Dramatisering af et af H. C. Andersens 
Eventyr, en Troldekomedie el. lign., og saa var der igen det tradi
tionelle Kaffebord med de mange Taler og Sange, som somme Ti
der, trods Lærernes Hjælpsomhed, haltede lidt paa Versefødderne, 
men iøvrigt var velmente og morsomme.

Næste Gang, Skolen kaldte til Fest, var, naar den aarlige Skole
udflugt fandt Sted i Juni Maaned. Hver Klasse havde sin Fane, 
baaret af Klassens valgte Fanebærer. Turen gik til Skov og Strand 
og forløb hvert Aar efter ganske samme Program. Efter et fælles 
Kaffebord straks ved Ankomsten blev hele Skolen delt i to Hold: 
Røverne, der havde Armbind, og Soldaterne, der intet havde. En af 
Lærerne var Røverhøvding og en anden Soldaterkaptajn, og saa 
fik Røverne i smaa Partier Lov til at sprede sig ud i Skoven, hvor
efter Soldaterne skulde fange dem af dem, som det ikke lykkedes 
at slippe med urørt Armbind ind i Soldaternes Fæstning. Det gik 
løs paa Liv og Død. Undertiden forsøgte Røverhøvdingen et samlet 
Angreb mod Fæstningen, og saa kunde man se de to Lærere tumle 
mod hinanden i vildt Slagsmaal. Kan der tænkes et mere herligt 
Syn for Skolebørn? Jeg husker, at den ene af dem en Gang fik et 
blaat Øje, som han smilende maatte paradere med paa Skolen i 
den kommende Uge. Og hvor var vi stolte, hvis det lykkedes os at 
komme ind med Armbind paa. Saa var Dagen reddet. Naa, det var 
den nu alligevel. Efter Aftensmaaltidet var der et Par Timers Dans, 
før Toget bragte de dødtrætte, men alligevel ustandseligt hurraraa- 
bende Børn hjem til Forældrene, som ventede paa Banegaarden.

Og saa kom Eksamensdagene, hvor man — syntes man — altid 
kom op lige i det eneste, man ikke havde læst paa, og altid fik 
daarlig Karakter dér, hvor man havde ventet gode, men til Gengæld 
somme Tider opnaaede gode Karakterer i de Fag, hvor man egent
lig stod sløjt. Men det var nu vist ikke noget, der særlig gælder 
vor Skole. Og naar Eksamen var forbi, kom Skoleafslutningen, som 
fandt Sted ved en Højtidelighed i den store Gymnastiksal, hvor der 
var Sang, og hvor Fatter talte. De Taler var noget for sig. Der er 
et Par af dem, jeg kan huske endnu, og det ligger dog 25—30 Aar 
tilbage i Tiden. Hans Taler var altid meget korte og bestod af en 
lille malende Fortælling, hvis Moral han helst undlod at brodere 
paa. Vi sluttede — Aai' efter Aar — med staaende at synge Ferie
sangen. Den kan jeg desværre ikke huske. Jeg ved bare, at naar 
dens Toner klang gennem Salen, rytmesikkert baaret frem af glade 
Børnestemmer, saa var det, som om Dørene aabnede sig, og Mu
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rene gled til Side for Sommer og Sol og Fritidsliv over Enge og 
Kær. Næppe var de sidste Toner doet hen: „Nu stiller Skolen sit 
Ur i Staa —“, før vi vrimlede ud for at tage Afsked med vore 
Lærere og Lærerinder. Sommerferien, var begyndt.

Saadan var Livet paa vores Skole. Det hvilede i Traditioner. 
Der var altid noget, vi kunde glæde os til, og som samlede vore 
Tanker om Skolen, der blev et Sted, hvor vi havde det hyggeligt 
og fornøjeligt med de Mennesker, der kaldtes vore Lærere og Læ
rerinder. Og det var de Traditioner, der skabte Skolens gode Aand, 
baade fordi de samlede os om Skolen, fordi de gav Lærerne saa 
mange Lejligheder til at paavirke os, og ogsaa og maaske ikke 
mindst fordi vi gennem det, der blev os givet, følte os forpligtede 
overfor Skolen. Vi var dens Ansigt, og vi maatte vise et Ansigt, 
den kunde være bekendt.

Kai E. Jacobsen.

Meddelelse fra Kassereren
Sidste Aar var Medlemsantallet 655. 1. Januar 1944 er det 666.
Det er glædeligt i en Tid som denne, hvor- alle Mennesker søger 

en „Frontforkortelse“, at konstatere, at dette ikke skal gaa ud over 
Elevforeningen.

Til det sørgelige hører det at maatte indrømme, at der stadigvæk 
er Medlemmer, Lærere og Lærerinder, som mener, at man kan mod
tage og beholde Aarsskriftet og dog nægte at betale Kontingent, 
naar det er vitterligt, at største Delen af de 2 Kr. gaar til Betaling 
af Aarsskriftet.

Det er billigs for alle Parter straks at sende Kontingentet 
paa vedlagte Giro-Indbetalingskort, Konto Nr. 16018. Kontingentet 
er stadig efter eget Ønske, dog mindst 2 Kr. For Dimittender af 
Aargang 1943 dog kun 1 Kr.

Sidste Frist for Indsendelse er 15. Marts.
Naar De alligevel ved Flytning skal melde Adresseforandring 

saa mange andre Steder, saa husk ogsaa at meddele mig den.

H. Damgaard Pedersen, 
Westermannsvej 17, Odense.
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Regnskab
FOR 

ODENSE SEMINARIUMS ELEVFORENING 
19 4 3

INDTÆGT:
Beholdning fra 1942 ...................................................... Kr. 119,99
Medlemsbidrag .................................................................. „ 1398,50
Indvundne Renter ............................................................... „ 3,94
Strafporto .......................................................................... „ 45,90
Bidrag til Studiehjælpen fra „gi. Elev“ ......................... „ 5,00

Kr. 1573,33

UDGIFT:
Trykning af Aarsskriftet (Klicheer 96,75 Kr.) ......... Kr. 720,00
Korsbaand + Porto til Forsendelse af Aarsskriftet... „ 68,50
Frankostempling af 186 Opkrævninger ......................... „ 55,80
Indbetalingskort m. Paatryk ............................................ „ 18,90
Postindkasseringer m. Paatryk ........................................ „ 7,90
Forskellige Kontorartikler ................................................ „ 3,89
Sekretærløn ...................................................................... „ 50,00
Bidrag til Studierejse (4. Seminarieklasse) ................. „ 40,00
Studiehjælp til 4 Seminarieelever ................................ „ 400,00
Formandens Portoudgifter for 1942 og 1943 ................. „ 5,30
Kassererens Portoudgifter ............................................ „ 1,80
Gebyrer .............................................................................. „ 0,92

Kr. 1373,01

Indtægt .......................................................... Kr. 1573,33
Udgift ............................................................... „ 1373,01

Beholdning Kr. 200,32

Odense, den 1. Januar 1944. 
H. DAMGAARD PEDERSEN

Regnskabet revideret og fundet rigtigt.
Odense, den 3. Januar 1944.

HENNING B. ANDERSEN GEORG KNUDSEN
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Nye Medlemmer
Juni 1943.

Aalund, Carl; Hans Tausensgade 73, Odense.
Andersen, Jens Vagn; Valdemarsgade 331, København V.
Boe, Erna, Frk.; Godthaabsgade 51, Odense.
Fransén, Ruth, Frk.; Borgm. Godskesens Plads 94, København F.
Gøbel, Erik; Sadolinsgade 161, Odense.
Hansen, Hans E.; Stenløse, Skt. Klemens St.
Hansen, Kristian; Middelfartvej 112 Odense.
Henriksen, Aksel; Dalsgaard, Rynkeby.
Jensen, Vagn; Eyvinds Allé 6, Fruens Bøge.
Kiessling, Bente, Frk.; Chr. Richardtsvej 11, Odense.
Knudsen, Einar; Thorsgade 651, Odense.
Larsen, Fanny Worsøe, Frk.; Reventlowsvej 563, Odense.
Larsen, Svend; Viborgvej 30, Randers.
Lindegaard, Peder; Algade 37, Ringe.
Madsen, Inger, Frk.; Sadolinsgade 115, Odense.
Madsen, Kaj; Højrup St.
Nielsen, Aage; Allegade 332, Odense.
Nielsen, Hakon; Hestbjerg Skole, Skalbjerg.
Nielsen, Svend Aage; Gultved, Rudme.
Nielsen, Torkild; Trikotageforretningen, Brobyværk.
Ovesen, Vagn Barkholt; Hunderupvej 582, 3. Opg., Odense.
Pallesen, Bodil, Frk.; Bakkevej 10, Tarup, Odense.
Petersen, Erik Friis; Christianslundsvej 93, Nyborg.
Plauborg, Kirsten, Frk.; Byskolen, Ølgod.
Rasmussen, Ebba, Frk.; Tesdor.pfsvej 46, Odense.
Rasmusen, Marie, Frk.; Tesdorpfsvej 46, Odense.
Therkelsen, Holger; Nybøl Skole, Hjordkær St.
Thrane, Bitten Inge, Frk.; Nygade 5, Middelfart.

Bestyrelsen elc.
Bestyrelsen har følgende Sammensætning:
1. PoulNissen, 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, Wester- 

mannsvej 17, 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, Westermannsvej 17, Odense.
Bidrag til Aarsskriftet (skriv kun paa den ene Side af Arket) 

modtages hele Aaret af Redaktøren (se ovenfor).

49



Indholdsfortegnelse
O Land, som gav.................................................................. Side 3
Vor Forening.......................................................................................... 4
Mindeord om Fru Busk................................................................... 8
Juletale 1943 ............................................................................................ 11
Fra Øen der østerude......................................................................... 15
Aandssvagcskolerne.............................................................................. 17
Lejrskole..................................................................................................... 21
Kritikken af Læreruddannelsen .................................................... 25
Dimittenderne fra 1918....................................................................... 30
Seminariet i 1943.................................................................................... 34
Til en Dreng af Sten ......................................................................... 42
Skole og Tradition................................................................................ 43
Meddelelse fra Kassereren............................................................... 47
Regnskab................................................................................................... 48
Nye Medlemmer .................................................................................... 49
Bestyrelsen etc......................................................................................... 49


