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Vor Forening

DA der i Aar er overvældende meget Stof, vil jeg gerne 
indskrænke Omfanget af denne Artikel det mest mu

lige. Den skulde hovedsagelig være et Referat af General
forsamlingen, der efter Planen fandt Sted paa Jubilæums- 
dagen 2. Januar Kl. 14. Jeg gentager ikke Dagsordenen, da 
den vil være Medlemmerne bekendt gennem det tilsendte 
Brevkort.

1. Efter at have budt Forsamlingen velkommen og be
klaget, at der var gaaet 5 Aar siden sidste Generalforsam
ling, opfordrede Formanden til Valg af Dirigent, og han 
foreslog Seminarielærer Georg Knudsen, der, da andre For
slag ikke fremkom, valgtes enstemmigt. Dirigenten indhen
tede straks Generalforsamlingens Tilladelse til, at det se
nere stedfindende Valg af 1 Medlem til Bestyrelsen fra Aar- 
gang 1943—45, maatte udvides derhen, at man valgte dette 
Medlem blandt Aargangene 1940—45, da man paa Grund 
af Tidernes Ugunst var kommet ind paa to Gange 5 Aar 
mellem Generalforsamlingerne.

Formanden fik derefter Ordet. Han udtalte bl. a.:
„Inden jeg aflægger Beretning om Foreningens Virke i 

det forløbne Femaar, vil jeg gerne, at vi mindes de Med
lemmer af vor Forening, der er gaaet bort inden for dette 
Tidsrum. Jeg vil først nævne Seminarieforstander Alfred 
Hansen. Hans Betydning for vor Forening kan ikke vurderes 
for højt. Gennem sin Kasserervirksomhed, gennem sit store 
Personkendskab og den Haandsrækning, han altid bered
villigt gav vor Forenings Formand og Redaktør, ja, paa saa 
mange andre Maader har han gjort vor Forening meget 
godt, som vi skylder ham Tak for den Dag i Dag. Jeg ved, 
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at han saa hen til denne Dag med Glæde og Forventning, 
og det er meget sørgeligt, at han ikke skulde faa Lov til 
at opleve den. Jeg vil gerne bede Dem forene Dem med 
mig, naar jeg udtaler et: Æret være Alfred Hansens Minde!

Yderligere er i Femaaret følgende trofaste Medlemmer 
af vor Forening afgaaet ved Døden: Lærerinde Frk. Marie 
Haller (Foreningens første Kasserer), Overlærer Fru Sigrid 
Jensen, Lærerinderne Fru Anna Olsen, f. Petersen, Sofie 
Eriksen, Olga Henriksen og Esther Sørensen. Saavidt mig 
bekendt er ikke flere af vore Medlemmer gaaet bort; men 
skulde det være Tilfældet, vil jeg gerne tage dem med, idet 
jeg beder Forsamlingen ogsaa mindes disse vore afdøde 
Kammerater".

Formanden gav derefter en Oversigt over Medlemstallet 
for Aarene 1940—45 (begge inklusive), pr. 1. Januar. — 1941 
(det laveste Antal): 633, — 1945: 687 og 1946: 715 Medlem
mer.

Derefter gjorde Formanden Rede for sine Bekymringer m. 
H. t. de stigende Fremstillingspriser for Aarsskriftet. Han 
havde i den Anledning gennem Bogtrykkeren ladet frem
skaffe en Kalkulation fra Dansk Bogtrykkerforenings Be
regningskontor, og det har efter denne vist sig, at Bogtryk
keren var meget rimelig med sin Pris.

Da Billedet af Forstander Alfred Hansen i sidste Aars- 
skrift var noget uklart, paa Grund af det mindre gode Papir, 
lovede Bogtrykkeren, at han uden Vederlag vilde optrykke 
det paa bedre Papir i indeværende Aarsskrift. Dette smukke 
Tilbud har vi med Tilfredshed modtaget.

I Studiehjælp har vi i de senere Aar været i Stand til at 
udbetale større Beløb end nogen Sinde før. Vi har i 1944 
og 1945 ved Juletid kunnet uddele 4 Stipendier ä 200 Kr. 
Dette skyldes den i 1944 paa Grundlag af Lærer Aage Bark- 
holt Ovesens Initiativ oprettede Legatfond. Formanden tak
kede paa Bestyrelsens Vegne dels Hr. Ovesen for hans 
varme Interesse for Sagen, dels de mange Medlemmer, der 
har gjort det muligt at realisere Tanken. Offervilligheden 
har i mange Tilfælde givet sig de smukkeste Udslag.

Sluttelig omtalte Formanden de forskellige Tilskud, For- 
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eningen har ydet til Seminarieelevers Lejrskoleophold og 
Studiebesøg.

Formandens Omtale af „Legatfonden" affødte en lille Dis
kussion om Betimeligheden af dette Udtryk. Dirigenten 
fandt det misvisende. Kassereren mente, at Ordet „Legat- 
konto" vilde passe nok saa godt, da Pengene ikke henlæg
ges, men bruges efterhaanden. Lærer Ovesen udtalte, at det 
ogsaa havde været hans Mening, at Pengene skulde udde
les hvert Aar. Man vedtog i Fremtiden at bruge Ordet „Le
gatkonto". — Da ingen yderligere ønskede Ordet til For
mandens Beretning, godkendtes den.

2. Kassereren forelagde dernæst det reviderede Regn
skab. Kassen udviste en Beholdning paa 286 Kr. 62 Øre. 
Paa Grund af det fremrykkede Tidspunkt gjorde Hr. Dam- 
gaard Pedersen sin Omtale af Regnskabet saa kort som 
muligt. — Lærer Ovesen foreslog, at man skulde henvende 
sig til forskellige Pengeinstitutioner om at støtte Legatkon
toen.

Regnskabet godkendtes enstemmigt.
3. Bestyrelsesvalget. — Formanden ønskede afgjort ikke 

Genvalg, trods Generalforsamlingens Opfordring. Han gav 
sine Grunde for, at han nu efter 14 Aars Arbejde som For
mand ønskede at trække sig tilbage. — Til at repræsentere 
Aargangene 1941—45 valgtes Lærer Aage Nielsen, Haarby, 
(Aargang 1943).

4. Som Repræsentant for Aargangene 1936—40 valgtes 
Lærer Aage Barkholt Ovesen, Odense, (Aargang 1937). 
Yderligere valgtes til Bestyrelsen Lærer Alfred Thierlein, 
Odense (Aargang 1922).

5. Suppleanter blev Fru Inger Hauge Sejr og Fru Thyra 
Andersen.

6. Genvalgt som Revisor blev Hr. Seminarielærer Georg 
Knudsen og Hr. Lærer Henning B. Andersen. Revisorsup
pleanten genvalgtes

7. Da det i 1948 er 40 Aar, siden vor Forening blev stif
tet, vedtog man at fastsætte næste Sammenkomst til Paa- 
sken 1948.

8. Ingen af Forsamlingen ønskede Ordet under Punktet 
„Eventuelt".
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Sluttelig bragte Dirigenten med Forsamlingens Tilslutning 
den afgaaede Formand en varm Tak for hans Arbejde. Hr. 
Nissen takkede Dirigenten for hans energiske og dygtige 
Ledelse af Forhandlingerne og rettede ligeledes en Tak til 
Forsamlingen og Foreningen. Derefter hævedes General
forsamlingen. (Referatet af Mødet skyldes dels Næstfor
mandens, dels Formandens Optegnelser).

I et senere Møde (efter Festmiddagen) konstituerede Be
styrelsen sig, og Lærer Aage Barkholt Ovesen valgtes til 
Formand, medens Lærer Alfred Thierlein overtog Hvervet 
som Redaktør af Aarsskriftet. Jeg er vis paa, at den ny 
Formand vil gøre en energisk Indsats for vor Forening. 
Han har, som det vil være Medlemmerne bekendt gennem 
Aarsskriftet, ved at undfange Idéen til Oprettelsen af Stu
dielegatkontoen og i det hele gennem sit Arbejde for denne 
Sag vist, at han nærer meget varme Følelser for vor For
ening, og jeg er vis paa, at han vil blive os en god Mand 
paa Formandsposten. Min Kollega ved Mulernes Legatskole, 
Hr. Alfred Thierlein, der nu bliver min Efterfølger som Re
daktør, ejer udmærkede Betingelser for at gøre Fyldest paa 
denne Post. Vor Forening vil uden Tvivl faa Glæde af disse 
to Mænd, og vi ønsker dem begge af Hjertet Lykke til Ger
ningen. —• De to Damer, som nu er udtraadt af det direkte 
Bestyrelsesarbejde, idet de ved Valget blev Suppleanter, 
bringer jeg herved en Tak for interesseret og godt Arbejde 
for vor Forening.

Idet jeg nu slutter denne min sidste Artikel som Redak
tør, vil jeg gerne takke de mange Medlemmer af vor For
ening, som jeg er kommen i Berøring med, for den Tillid, 
De har vist mig under mit mangeaarige Arbejde som For
mand og Redaktør. Jeg takker for den Beredvillighed, hvor
med en Mængde Medlemmer gennem Aarene har stillet 
sig til Raadighed, naar jeg bad om en Artikel til Aarsskrif
tet (ikke mindst gælder det „Korrespondenterne" til nær
værende Aarsskrift, som har glædet mig meget ved deres 
lødige Bidrag), og jeg takker for den Anerkendelse, jeg fra 
forskellige Sider har mødt. Jeg skal ikke hovmode mig; 
men jeg tør sige, at jeg har følt en hel Del for O. S. E. og 
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søgt gennem mit Arbejde at gøre mig værdig til den Tillid, 
Medlemmerne viste mig, da de i sin Tid valgte mig ind i 
Bestyrelsen. Dette Arbejde har været med til at give mit 
Liv Indhold i disse 14 Aar, og jeg vil med Glæde tænke 
tilbage paa det, selv om det i det sidste Aars Tid har været 
ved at overstige mine Kræfter, der i Forvejen var haardt 
anspændte.

Fruens Bøge, i Januar 1946.
Poul Nissen, fhv. Formand.

Esther Marie Sørensen
Født 25.-11.-KIS . Død 13.-10.-1945

Som et forfærdeligt Slag kom Budskabet om Esthers Død 
den 13. Oktober. — Kørt ned af Toget paa Vej fra Tønder 
til Odense. Forbi — vi skal ikke mere se din lyse, glade 
Person imellem os, ikke mærke den Hjertevarme, der altid 
strømmede os i Møde; hvor var det svært at rumme! Vi 
overhængte ikke hinanden, snarere maa jeg beklage, at vi 
ikke oftere havde Lejlighed til at ses; — men naar vi saa 
mødtes, hvor vi da nød at være sammen. Det rige, varme 
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Venskab, der i Seminarieaarene havde udviklet sig mellem 
dig og Bodil og mig, stod sin Prøve.

Esther var et Arbejdsmenneske, aldrig sparede hun sig 
selv. Alt, hvad hun kom i Berøring med, vilde hun ikke

blot kende overfladisk, men til Bunds, først da var hun til
freds. Det kendetegnede hendes Arbejde paa O. S., og det 
fulgte hende i Skolearbejdet. Med utrættelig Energi arbej
dede hun, det kunde ikke andet end smitte hendes Omgi
velser. Hendes rige Evner i Forbindelse med Pligttroskab 
og Samvittighedsfuldhed uden Lige satte hende i Stand til 
at magte Opgaverne, og mange blev lagt hen til hende. — 
Ogsaa i Tønder er Savnet stort, fordi hun naturligt gled ind 
i Arbejdet paa mange Omraader. Ingen, der kendte Esther, 
er i Tvivl om, at hun var en dygtig Lærerinde, som med 
sit lyse, glade Sind blev afholdt af Børnene, der hurtigt 
mærkede, at hun gerne vilde forstaa hver enkelt af dem. 
Det var Gymnastikken, der havde Esthers Kærlighed. Sær
lig havde det nationale Arbejde dog grebet hende det sid
ste Aar. Levende, som hun var, kunde hun ikke undgaa 
at blive draget ind i dette. Med samme Begejstring, som 
altid greb hende, naar hun gik ind for en Sag, fortalte hun 
os om dette i Sommerferien. Vi var saa forskellige, men al
tid mærkede vi hos Esther en Respekt for det enkelte Men
neske, for dets Ret til at være sig selv. — Alt for tidligt 
syntes vi, du gik bort, Esther. Et stort Savn efterlader du 
dig i det Hjem, i Tønder, blandt Kammerater og ikke mindst 
blandt Bodil og mig. — Tak for dit Venskab!

Æret være dit Minde!
Ketty Christensen, Odense.
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Juletale 1945

UNDER de travle Juleforberedelser her paa O.S., hvor 
Eleverne saa beredvilligt, som jeg ikke har set det 

noget andet Sted i Landet, tager en Haand i med, og hvor 
man ligesom ved Forberedelsen til Efteraarskomedien kom
mer hinanden lidt nærmere ind paa Livet, er der flere unge, 
der over for mig har givet. Udtryk for, at de trods alt ikke 
rigtig kunde „komme i Julestemning".

Dette er jo ikke noget nyt Fænomen. Saadan vil unge til 
alle Tider føle det, naar de endnu har Erindringen om deres 
Barndoms Jul i Behold.

De ved blot ikke, hvorfor de føler det anderledes, end da 
de var Børn. Nu venter man maaske af mig, at jeg her 
vil pege paa Fromheden som Aarsag til Børnenes Juleglæde. 
Men det vil jeg ikke. De fleste Børn er aldeles ikke fromme 
— det er en Misforstaaelse. De er kun umiddelbare og enfol
dige, og det er det, der er deres Lykke.

Derfor vil jeg netop tale om den Umiddelbarhed, som vi 
voksne efterhaanden er gaaet Glip af. Her har vi nemlig 
den egentlige Aarsag til, at vi ogsaa ofte gaar Glip af den 
saakaldte Julestemning. IV Klasses Elever ved fra mine 
Pædogogiktimer, hvor højt jeg værdsætter det umiddelbare, 
og de ved sikkert ogsaa hvorfor. De har jo i Aarenes Løb 
lært os Lærere at kende, og saa mærker de snart, at hvad 
vi oftest kredser om, er netop det, vi selv savner, Hjertets 
Enfold — naar man selv har mistet saa meget af den, kan 
man bedst udtale sig om, hvad den er værd. Altsaa betrag
ter jeg mig som kompetent til at behandle dette Emne i 
Aften. Saa bliver det maaske mere en Adventstale end en 
Juletale; men det er jo ogsaa kun Advent endnu.

— Jeg vil vove den Paastand, at det ikke i første Række 
er de grove Synder, der stjæler Juleglæden fra os, lige saa 
lidt som det er dem, der skiller os fra Gud. Det er mere 
det, som Grundtvig kalder „Hjertets Haardhed, Hjertets 
Kulde". Jeg har set slemme Syndere i Anger og Glæde 
holde Jul, saa Guds Engle maatte fryde sig derved. Og jeg 
ved ogsaa, at mange unge har kæmpet en Adventskamp 
med Angeren i deres Hjerte: Aah, havde jeg blot ikke 
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gjort dette .... kunde jeg vaske denne Plet af mig .... 
havde jeg blot min Renhed igen! Det er svært; men igen
nem Angeren og Sorgen gaar den eneste farbare Vej til 
den sande Glæde.

Nej, det er meget farligere at være et retskaffent Men
neske og selv vide, at man er det. Saa er det, at Ordet om 
de retfærdige, der ikke har Lægedom behov, aabenbarer 
sin Sandhed paa os.

Dette er noget, som moderne Mennesker ikke forstaar. 
De kan desværre alt for ofte have Grund til at sukke eller 
fortvivle over det tabte Paradis, de tabte Idealer, den tabte 
Renhed. Men de gør deres Hjerter haarde. Eller de forstiller 
og camouflerer sig, ikke blot over for andre, men •— saa 
underligt det lyder — ogsaa over for sig selv. Og det er 
det samme som efterhaanden at dræbe sin Sjæl.

En fin og viis gammel Professor, Vald. Vedel, skrev et af 
de sidste Aar, han levede, en Afhandling, som han kaldte: 
„Er Fernis Hykleri?" Professor Vedel tænkte paa den kul
turelle Fernis. Og nu skal De høre, hvad han lagde ind i 
dette Udtryk. Han mente, at det er gavnligt, ja nødven
digt, at det kultiverede Menneske omgiver sig med et be
skyttende Lag Fernis eller Politur for at gardere sig mod 
Omgivelserne. En saadan fast og glat og uigennemtrænge
lig Substans gør os ufølsomme over for de mangfoldige An
greb, som vor Sjæl er udsat for i vor Omgang med Men
nesker. „Alt Omgangsliv er Komediespil, maa være det, bør 
være det", skrev han. Vel kan Fernis virke forgiftende og 
dræbende indadtil; men den kan ogsaa „overtrække en 
fattig Pind med en skøn Koral og trænge ind og forvandle 
en raadden Træstub til nyttigt Trækul".

Jeg glædede mig over Professorens Artikel, for jeg syn
tes, den var en god Undskyldning for mig.selv. Og dog var 
der noget, der foruroligede mig: Jeg har truffet slaaende 
Eksempler paa, at der er dannede og kultiverede Menne
sker, hvem intet gaar til Hjerte mere; det synes, som om al 
Følelse er dræbt i dem; de kan ikke græde, knapt nok le, 
ikke forarges eller virkelig glædes. Det kunde de vel en
gang som Børn; men nu har de glemt det; Fernissen er 
trængt for langt ind. — Nej, jeg kan ikke give Professoren 
10



Ret. Og „nyttigt Trækul" — ja, det er en udmærket Lig
nelse; det betyder vel dygtige Mennesker, og jeg beundrer 
dygtige Mennesker. Men hvis der til sidst ikke er andet 
end forkullede Rester tilbage af det, vi kalder vor Sjæl? —

Vald. Vedel mente vel endda kun den „Fernis", der hører 
det fine Kulturliv til. Men jeg har Lyst til at gaa lidt videre. 
Til uhøvlede Brædder og utilhugne Bjælker bruger man 
Kuprinol og finsk Tjære. Det skjuler ikke Ubehøvletheden, 
men det er probate Midler til at gøre immune overfor en
hver Paavirkning. Der er f. Eks. den ætsende sociale Ku- 
prinol. Man kan møde en arbejdsløs Mand ude i Havne
kvarteret og straks se >paa ham, hvorledes denne Slags 
„Fernis" har øvet sin Virkning: —- — Du har det ikke helt 
godt med dig selv, min Ven. Jeg kan tyde dit trætte Drag 
om Munden og dit vrede Glimt i Øjet. Du tror ikke mere 
paa de politiske Løfter og paa den folkelige Kulturs gyldne 
Frugter. Det var dengang: Overgade; 2 Vær., høj Stue, Sol, 
for enlige eller nygifte. Møbler paa Afbetaling, og to dej
lige, røde Vattæpper, som nu er falmede og afrakkede. Ak, 
hvor meget bliver ikke afrakket med Tiden! Ogsaa Kær
ligheden bliver afrakket. Derfor gør du dig haard, og jeg 
forstaar dig. Men din Sjæl — din Livsglæde?

Den unge, moderne Pige er det forøvrigt ikke stort bedre 
bevendt med i saa Henseende. Hos hende er der blot ikke 
Tale om Kuprinol, men om Neglelak og Læbestift. Er hen
des „Fernis" ikke trængt lige saa langt ind, selv om hun 
ser dejlig ud med sin smarte Dragt og er saa fint made up. 
Saadan noget kan godt dække over et ungt Hjertes Uføl
somhed og Haardhed, selv om Læberne ler. „Venner, Men
neskebørn", siger Selma Lagerløf i Gösta Berlings Saga, 
„I, som danser og ler! Jeg beder jer saa bønligt: Dans var
ligt, le stille; thi det kan afstedkomme megen Ulykke, naar 
eders tyndsaalede Silkesko træder paa Menneskehjærter i 
Stedet for Gulvbrædder; og eders muntre, sølvklare Latter 
kan jage en Sjæl til Fortvivlelse".

Flvad skal jeg saa sige til Slut i denne lidt mærkelige 
Juletale? Blot dette, at naar Juleglæden ikke vil indfinde 
sig, saa er Aarsagen som Regel den, at vi selv har forskan- 
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set os og gjort os immune. Derfor maa vi kaste Loddet i 
vort eget Bryst. Ganske vist skal vi ikke kigge for dybt i 
os selv -—■ det er ikke sundt; men i Adventstiden maa An
geren bryde det haarde Hjertes Skal; den er en Betingelse 
for Juleglæden, ja, den er en Nødvendighed for Sjælens 
Liv. Uden den kan vi ikke glædes. Uden den kan vi ikke 
glæde andre.

Gud velsigne Julen for os alle!
Harald Smith.

Jubilæumsfesten 27. August 1945

I Anledning af Seminariets 50 Aars Jubilæum er der sik
kert mange, der har prøvet at danne sig et Billede af 

Seminariets Stifter, Niels Thomsen. For at De ikke skal 
danne Dem et fejlagtigt Billede, har jeg i Dagens Anledning 
skænket Skolen et Fotografi af Seminarieforstander Niels 
Thomsen og Fru Ida Thomsen. Det hænger paa Væggen i 
Foredragssalen sammen med Billederne af de senere For
standere.

Saaledes saa de to Mennesker ud, der skabte Odense 
Seminarium.

Hvorledes var de? Forstander Smith har i sit Foredrag 
tegnet et saa ypperligt og fortræffeligt Billede, at det er 
ganske overflødigt, at jeg siger mere; men jeg kan maaske 
fremdrage nogle smaa personlige Træk.

Hr. og Fru Thomsen var højst forskellige i Karakter og 
Egenskaber; men i deres Kristendom var de fælles. De var 
fuldblods Grundtvigianere, af dem, der er Ildhu i. De stiftede 
Seminariet i Tro, Haab og Kærlighed og fyldte Huset med 
kristen Aand. „Alvor og Gammen kan godt sammen". Eller 
et andet Ordsprog: „Rend med Alvor og slaa Gammen paa".

Ordsproget er hentet fra Vævningen. Rendegarnet be
tegner Alvoren, og Gammen eller Glæden Isletten. Al
voren behøver ikke altid at være til Syne, men den maa 
altid være til Stede for at give Livets indviklede Traad 
Fasthed og Sammenhæng.

Seminarieforstander Thomsen var en stor Mand, baade 
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af Krop og Aand, med de mildeste Øjne, jeg har set. God
hed og Lune lyste ud af dem. Naar jeg blot var i hans Nær
hed, følte jeg det, som om intet ondt kunde naa mig. Den 
Tryghedsfølelse delte jeg sikkert med alle, der kom i Be-

Forslander Thomsen og Frue paa Alianen i Genlofle 1915.

røring med ham. Han var den fødte Pædagog, og hans Un
dervisning i Religion blev en Oplevelse; Hjertet talte jo 
bestandig med. Han kunde nok blive vred og sige et Alvors
ord til dem, der forsaa sig, men skælde ud kunde han ikke.

Jeg skal fortælle et Par smaa pudsige Træk. Dengang som 
nu hændte det undertiden, at Elever kom for sent. En enkelt 
kom meget ofte for sent, hvad der til Slut blev Forstanderen 
for meget. Hr. Thomsen stillede Kl. 8 paa Legepladsen, og 
der var ordentlig lagt i Kakkelovnen til Synderen. Vedkom
mende Elev mødte V2 Time for sent. Fræk og frejdig kom 
han ind i Gaarden. „God Morgen, Hr. Forstander! Jeg har 
set, Deres Plankeværk er i Stykker; maa jeg have Lov at 
gøre det Stand?" Tableau!

Senere sagde Forstanderen til Fru Thomsen: „Det var jo 
umuligt at skælde Manden ud, naar han tilbød sin Hjælp".

Det andet er en lille Hændelse, der vedrører mig selv. 
Som 16-aarig gik jeg i Skole paa Seminariet (Højskolehold), 
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og som 18-aarig var jeg ung Pige i Huset hos Thomsens. 
Hr. Thomsen rejste ud et Par Dage, og jeg grundede paa, 
hvad jeg dog skulde glæde ham med, til han kom hjem. Som 
et Lyn slog det ned i mig: Du ordner hans store Bogreol 
rigtig fint, for det ser farligt ud! Der var ikke langt fra 
Tanke til Handling. Alle løse Hæfter ned paa underste Hyl
de. De pæneste Bind sat efter Størrelse paa de øverste Hyl
der. De næstpæneste nedefter. De uindbundne nederst. En
delig blev jeg færdig; det. havde været et stort Arbejde, 
for en Sebninarieforstander har mange Bøger; men jeg nød 
Resultatet uden Anelse om, at det var forfærdeligt, det, 
jeg havde foretaget mig. Jeg var kun forventningsfuld efter 
at se den Glæde, det vilde volde. Næste Morgen kom For
standeren et Kvarter for sent til sin Religionstime; det var 
ham umuligt at finde de Bøger og Hæfter, han skulde bruge, 
da de ikke stod paa deres sædvanlige Plads.

Efter Timen blev jeg kaldt ind paa Kontoret, og alt, hvad 
han sagde, var kun: „Lille, kære Lavsen, hvad har De dog 
gjort!"

Senere har jeg undret mig over, at han ikke slog mig 
ihjel. Dengang græd jeg lidt af Skuffelse.

Fru Ida Thomsen, f. Crone, var Herremandsdatter fra Jyl
land. Hun var den fødte Dame, hvad hun end foretog sig, 
og det var mangt og meget. Energi og Vilje fra Top til Taa, 
livlig og livfuld. Det var utroligt, hvad hun kunde magte 
og overkomme. Hun havde undertiden indtil 20 Pensionæ
rer. Haandarbejde i Seminariet og Børneskolen. Læsning og 
Anskuelsesundervisning med de smaa Børn. Hun skabte en 
knusende Respekt om sig, men der var aldrig kedeligt, hvor 
hun var.

Dengang var der ogsaa Fastelavnsfest, Efteraarskomedie, 
Julebal, Udflugter, og en ekstra lille Sommerfest for 1. Klas
se, hvor de havde Dukkerne med og blev trakteret med 
Kager og Syltetøj.

Det var Forstander Thomsen og Fru Thomsen, der sør
gede for, at jeg fik den fornødne Uddannelse, saa jeg kunde 
overtage Haandarbejdet paa Skolen efter Fru Thomsen, 
hvilket skete 1900.

Naar jeg mindes mit første Forstanderpar, bøjer jeg mig 
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i Beundring, Taknemmelighed og Ærbødighed, saa De kan 
forstaa, jeg nærer en uudslukkelig Kærlighed til de to Men
nesker.

Laura Andersen, 
Haandgerningslærerinde.

¥

FORSTANDEREN har bedt mig tale om en Periode i Se
minariets Historie, 1905 (16)—30'erne. Jeg nærer stor 

Bekymring i den Anledning; men jeg skal prøve at lade 
Dem forstaa, hvad den Periode har betydet for os Elever 
og Lærere paa O. S.

Der er 3 Mænd, der har præget den Periode, og det er 
dem, jeg skal tale om; men det er meget svært at tale om 
Folk, man holder af og sætter højt, der kommer ofte noget 
•— maaske køligt over det for ikke at blive overvældet; men 
jeg vil bede Dem forstaa, at sker det, saa er det, fordi jeg 
skylder de 3 Mænd saa meget; ja, vi, der er Elever af dem, 
skylder dem meget. Jeg skal fortælle nogle Træk fra den 
Tid, Træk, der kan belyse — ikke alene min, men Elevernes 
Indstilling; først og fremmest Forstander Ejler Møller.

Første Gang, jeg saa Ejler Møller, var ved et Instrukti
onskursus i Dansk (Oplæsning), jeg overværede; da jeg 
havde bestemt at søge Optagelse paa O. S., vilde jeg se og 
høre Forstanderen.

Jeg husker den lille Mand — i Diplomatfrakke, tror jeg 
— det var 1915 —- for 30 Aar siden — da han kom ind og 
stod overfor Børnene, mærkede vi straks, at det var en Per
sonlighed, han fyldte sin Plads. Han gennemgik: „Brede 
Sejl over Nordsø. . . saa jeg aldrig glemmer den og hel
ler ikke, hvordan han fik Børnene til at læse det. Jeg var 
glad ved at skulle herud til den Mand, der lyste af Kærlig
hed til og Forstaaelse af Børnene. — Hvor har vi lyttet og 
lært! Vi husker sikkert alle Praktik i 5. Klasse, hvor „Slaget 
var endt. .. ." blev gennemgaaet.

Ogsaa det morsomme oplevede vi: „. . . . søde lille Børn, 
det er Løjtnant Liljenørn Vi levede med.

Instruktion til en saadan Time foregik paa Kontoret, kort 
og fyndig; uha, hvor Hjertet klappede, da vi første Gang 
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skulde derop; — jeg glemte Instruktionen — heldigvis hu
skede mine Kammerater den!

Vi husker Litteraturtimerne og Salforedragene, det var 
Oplevelser, som vi ser tilbage paa med stor Glæde og dyb 
Taknemmelighed.

Vi Lærere husker Kritikken efter Storprøverne, naar For
standeren fortalte Sagnhistorie, som den skulde fortælles, 
Kong Skjolds Kamp med Bjørnen, Tor henter sin Hammer 
o. fl.; det var Instruktion ogsaa til os Lærere. E. M. var den 
fødte Pædagog, som i sin Undervisning gav Retningslinier, 
vi gerne vilde følge. — Jeg kunde blive ved at nævne Eks
empler, som vi gamle Elever varmes ved at tænke paa.

Som Forstander, Arbejdsgiver! — Det var svært at be
gynde lige fra Eksamensbordet og meget svært for os, der 
ret hurtigt fik Timer , i Seminariet; men den selvfølgelige 
Maade, Forst. tog det paa -—, som han fuldt og fast troede, 
at vi kunde gøre det, det gjorde, at vi satte alle Evner og 
Kræfter ind paa at gøre vort yderste for vor Skole, vore 
Elever og vor Forstander; vi havde dyb Forstaaelse af, at 
„hvad der skader Bien, skader Bisværmen". Han viste os 
saa stor og saa — ja, det er maaske et mærkeligt Udtryk 
— kærlig Tillid, men saadan var det.

Den Mand, der var saa helt og fuldt optaget af sit Skole
arbejde, kunde baade i de stærke Arbejdsaar og i de sidste 
Aar, hvor Sygdom og Sorg brød ind over ham og hans, have 
Tid og Tanker for vore private Sorger. — Jeg har et meget 
smukt Brev fra ham fra den Jul, da min Mor laa for Døden; 
han var selv mærket af Sygdom og Sorg over Tabet af sin 
Hustru — et Tab, der aldrig blev mildnet; men han havde 
Tanker for mig og min Sorg.

E. M. kunde blive vred; saa kunde han larme, saa vi ikke 
rokkede med et Øre, ■— men han vilde ikke lave Graavejr, 
— en rask Torden renser Luften, sagde han ofte, men lav 
ikke Graavejr.

Kunde han tordne, kunde han sandelig ogsaa skabe Fest. 
— Hvor kunde han glæde sig over de unge, naar de ved 
Festerne morede sig. Jeg ser ham for mig, naar han efter et 
„aabent Hus" eller en af de store Fester, naar vi havde sun- 
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get vor Aftensang, gik det lille karakteristiske Skridt frem 
og sagde: „Tak, fordi I har moret jer saa smukt!"

Udadtil vilde E. M. ikke. Han skrev sine Drengebøger, 
som alle Drenge dengang og maaske mange endnu læser, — 
og sammen med C. J. Busk’ Historiebog for Børneskolen, 
Real- og Mellemskolen og Seminariet. De bruges endnu; i 
Seminariet maatte vi gaa fra dem, da de ikke er ført op til 
i Dag. Offentlighed ellers vilde han ikke; de sidste Aar var 
han nærmest sky for Offentligheden, men hans faderlige 
Hjælpsomhed for Eleverne og os aftog aldrig.

E. M. trak sig tilbage Okt. 1937 og døde 1. April 1938.
Fru Møller maa nævnes; det var vor Skolemor, den be

skedne, der aldrig var i Forgrunden, men føltes stærkt alle 
Vegne, optaget af sit store Arbejde baade som Hustru og 
Mor for os Elever. Hun sad f. Eks. ofte ude paa Gangen 
ved Eksamenstid, parat til at trøste, hvis det gik os mindre 
godt, og parat til at høre, hvor godt det var gaaet. Ved 
Festerne, den hyggelige, travle Værtinde med sin morsom
me lille korte Latter og sit hyggelige „Vel-be-komme!" efter 
Kaffen. Hyggelig og parat til at være med i vore Glæder 
og Spilopper.

Jeg kunde blive ved at fortælle om de to Mennesker, men 
jeg maa videre til

Forstander C. J. Busk.
C. J. B. var Medforstander, som De hørte, med fra Thom

sens Tid. Han var en meget beskeden Mand, der aldrig 
traadte frem — han virkede i det stille, men virkede stærkt 
ved sin klare, nøgterne Forstand og sit ægte jydske Lune. 
Han var Lærer i Matematik, Regning, Fysik og Historie. Han 
var en meget flittig Mand med stor Arbejdsevne. Vi havde 
stor Respekt for hans Redelighed og Dygtighed, og vi elske
de ham for hans dejlige Lune. Vi saa op til ham!

B. var umaadelig beskeden af Væsen og Levemaade. Hans 
Hjem i FI. C. Andersensgade var beskedent, men der var 
dejligt at komme, vi var altid velkomne. Jeg kom der ofte, 
efter at jeg havde overtaget Historie, og jeg kom der aldrig 
tit nok. Fru Busk kom paa Grund af svageligt Helbred ikke 
ofte paa Skolen, men vi forbavsedes over, saa godt hun 
kendte baade nuværende og gamle Elever. Da B. 21 Marts 
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1937 var fyldt 70, vilde han gaa af, — „hans Hukommelse 
var ikke saa god mere", — sagde han; vi syntes, det lød 
som en Vittighed, for skulde vi paa staaende Fod have Be
sked om et eller andet eller en eller anden, skulde vi altid 
til Busk; vi mærkede ikke „den svigtende Hukommelse".

Som B. kunde more sig, vi husker hans Zig-zag-Aare i 
Panden. Vi husker ogsaa, naar vi ikke kunde finde ud af 
en Opgave og maatte regne med „Høns og Kaniner" eller 
Hvidkaalshoveder. — Enkelte Elever blev fornærmede; men 
det var som Regel dem, der enten ikke vilde eller ikke vilde 
lade sig hjælpe. B. har aldrig af fri Vilje gjort nogen For
træd. B. levede sine sidste Aar i Hejring, hvor hans Børn 
bor. Jeg besøgte ham deroppe, jeg maatte se, hvor han sad, 
naar han skrev sine dejlige lange Breve til mig. Det var 
dejlige Dage deroppe — Samtaleemnet var hele Dagen O. 
S. — selv Middagssøvnen sløjfede han for at tale om O. S. 
B. døde 16. Dec. 1937.

Begge de 2 Forstandere var hædret med Ridderkorset.
Den tredie fra denne Periode er Dr. phil. Niels Møller.
Da jeg kom til Optagelsesprøve og skulde op i Dansk, 

kom der en Lærer hen og spurgte, om jeg havde noget imod 
at gaa op nu — før min Tur; da jeg svarede nej, takkede han 
mig — jeg syntes, det var underligt, det var da mig, der 
skulde takke, men saadan var Magisteren — som han kald
tes dengang.

Magister Møller havde spr. Dansk og Engelsk i Sem. og 
arbejdede samtidig paa sin Doktorafhandling. — Senere 
overtog han Religion i Sem.

Dr. Møller var den venlige, hjælpsomme Kollega, inter
essant at høre i vore Samtaler og Diskussioner, og den gode 
Lærer, med stor faglig Dygtighed, for hvem Lærergerningen 
er en Hjertesag. — Jeg tror Religion især, han lever og 
arbejder ud fra et dybt kristent Livssyn, og jeg ved, at 
mange Elever har faaet stor Hjælp i deres Kristenliv gen
nem hans Undervisning eller ved Samtalerne med ham i 
hans Hjem. Hjælpsomhed og Omsorg er Karaktertræk hos 
Dr. Møller.

Jeg overtog spr. Dansk, allerede mens Dr. M. var her, og 
jeg skylder ham stor Tak for Hjælpsomhed, Venlighed og 
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Venskab. Dr. M. rejste til Tønder Sem. 1938 og overtog Re
ligion og Engelsk dernede. Jeg ved af mange og gode Breve, 
at hans Hjerte hænger ved O. S., selv om han er glad ved 
sit Arbejde dernede og ikke vil derfra.

Det var de 2 Forst. og en Lærer, der prægede Perioden 
1905 (16)—30-erne, vidt forskellige, men de supplerede hin
anden storartet. Selvfølgelig har Ejler Møller præget O. S. 
stærkest; men de 2 andre var betydelige Hjælpere, som jeg 
ved, E. M. anerkendte og værdsatte, og vi, der er Elever 
af dem, ser tilbage paa dem med dyb Ærbødighed og Tak
nemmelighed.

Anna Hansen.
*

NAAR jeg undertiden har hørt Skolefolk fra store Kommu
neskoler tale sammen om deres Skole, har jeg af og til følt, 

at disse Skoler paa et for mig meget væsentlig Punkt afveg 
fra den Skole, som jeg selv arbejder paa; det var i disse 
Læreres Forhold til deres Overlærer. Selv om de ikke netop 
var paa en fjendtlig Fod med deres overordnede, saa havde 
jeg ikke paa Fornemmelsen, at Skolens øverste Leder for- 
maaede at præge sin Skole og sine Medarbejdere ved sin 
Pensonlighed.

Paa denne Skole har der altid været et Autoritetsforhold 
mellem Forstander og Lærere, og hvis det derfor kunde lyk
kes mig at give Dem et virkeligt Billede af Forstander 
Alfred Hansen, vilde De samtidig vide en hel Del om Se
minariet paa den Tid.

Alfred Hansen var Jyde og af den gode Slags; den, der 
ikke har hørt Alfred Hansen læse op paa Jydsk, er gaaet 
Glip af fornøjelige Stunder. Vi er mange gamle Elever fra 
den Tid, der mindes hans Underholdning ved Guirlandebin
dingen eller Julehistorierne.

Det jydske Lune, er der noget, der hedder, og dette Lune 
er af en helt anden Karakter end det Lune, vi Fynboer kan 
rose os af. Hver Gang jeg skal gennemgaa Silden, tænker 
jeg paa Alfred Hansens Bemærkning: „Værsgo at lade Sil
den gaa rundt", eller naar det er Græsserne, der er paa Ta
petet, og vi omtaler den hurtige Vækst —- 1 m i Døgnet hos 
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Bambus — -saa mindes jeg altid denne Bemærkning fra 
Alfred Hansen: „Ja, man kunde være helt bange for at stille 
en Barnevogn fra sig"; men læg Mærke til, at Lunet ikke af
brød Undervisningen og forsinkede den, men tjente til at 
lyse op i et Stof, som maaske ikke alle syntes lige godt om.

Alfred Hansens Lune gav sig ogsaa Udslag i de mest vit
tige Taler, jeg har hørt. Vi jublede, naar Forstanderen ved 
vore Fester rejste sig og kom med en af sine vidt berømte 
Taler, hvor vi selv kunde gætte de rimede Ord. Ja, saa stod 
Salen her paa gloende Pæle, kan De tro.

Fra Fru Forstander Hansen ved jeg, at det slet ikke var, 
fordi Alfred Hansen kunde ryste Rim ud af Ærmet som en 
anden Jochimsen (Seminarielev, der udtrykker sig bedst 
paa Vers); men Talerne var Resultatet af lange Overvej
elser og møjsommeligt Slid, men saa meget desto større 
Ære havde han af dem.

Dette fører Tanken hen paa en anden Ting, der kan ka- 
raktisere Alfred Hansen. Jeg lagde engang Mærke til, at 
Alfred Hansen altid skrev følgende Vers i Børnenes Poesi
bøger: „Gaa da frit enhver til sit og stole paa Guds Naade, 
da faar vi Lyst og Lykke til at gøre Gavn, som Gud det vil, 
paa allerbedste Maade".

At gøre Gavn, ikke spilde Tiden. Det var Udtryk, som 
Alfred Hansen holdt af. Ved de forskellige festlige Lejlig
heder blev vi altid mindet om Arbejdet som Betingelsen 
for at kunne feste med en god Samvittighed.

Ja, Alfred Hansen var en Arbejdets Mand, det var umu
ligt at imponere ham med Arbejde; men det var jo heller 
ikke saa underligt, naar han selv kunde præstere det dob
belte.

Og De kan tro, der blev Brug for hans store Arbejdsevne. 
Jeg vil blot minde om, hvordan det paa Grund af Forstander 
Ejler Møllers Sygdom blev nødvendigt for Alfred Hansen 
med meningsløs kort Varsel at overtage et saa vanskeligt 
Fag som Psykologi. Det Slid, der her maatte præsteres, har 
været kolossalt, og Resultatet var straalende.

Nu er det maaske ikke som Psykologilærer, Forstander 
Alfred Hansen vil huskes længst, men derimod som Natur
historielærer. De fleste Naturhistorielærere har et afgræn- 
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set Felt, hvor de er Specialister, og enkelte naar at blive 
landskendt paa et saadant enkelt Felt; men om Alfred Han
sen gælder det, at han var kendt Landet over i Naturhisto
riekredse paa Grund af sin omfattende Viden inden for alle 
Omraader af Naturhistorien. De kan sikkert godt forstaa, 
at det ikke var let at komme og bilde Alfred Hansen noget 
ind i Naturhistorietimerne. Vi blev dog aldrig pure afvist 
med en Hentydning til Bedreviden; men Alfred Hansen spurgte 
med et let Tonefald: „Saa, det var dog besynderligt, hvor har 
De læst det?"

For at paapege Alfred Hansens store Alsidighed kan jeg 
lige nævne, at jeg foruden i Psykologi og Naturhistorie har 
haft Forstander Hansen i Geografi, Tegning og Gymnastik.

Ja, jeg vil egentlig saa gerne have Lov at nævne et Træk 
fra Gymnastiktimerne. Den Gang spillede vi ikke Haand- 
bold, men derimod Høvdingebold, og Alfred Hansen var al
drig fedtet. Vi sørgede for paa eget Initiativ at være om
klædt i god Tid, stillede os op paa 2 Rækker, og naar saa 
Alfred Hansen kom ind ad Døren, modtog vi ham med en 
Klapsalve. Saa var Alfred Hansens Ansigt eet stort Smil, 
og han sagde som altid: „Den bliver god i Dag". Og De 
kan tro, at „den blev god i Dag". Vi tog de staaende 
Øvelser og spillede saa Høvdingebold, og jeg er sikker paa, 
at Alfred Hansen morede sig lige saa godt som vi andre.

Der er nogle Mennesker, vist nok de fleste, der har det 
saadan, at de, naar de paa en eller anden Maade trædes 
paa Tæerne, bliver vrede lige med det samme og lader Gal
den flyde. Men saadan var Alfred Hansen ikke; en Mand, 
der staar i Spidsen for en Institution som et Seminarium, vil 
mange Gange faa Anledning til at blive vred, og der var 
ogsaa Anledning nok for Alfred Hansen, men som sagt, han 
blev ikke vred straks, men blev derimod ked af det, bedrø
vet over det, før Vreden meldte sig. Saa forstaar De vel 
ogsaa, at Folk, som kendte Alfred Flansen godt, ikke næn
nede paa nogen Maade at gøre ham ked af det, fordi de 
vidste, at han ofte led derved, men i Stilhed.

Jeg ved, at Forstander Alfred Hansen følte det som et 
mægtigt Ansvar at staa som Leder af Seminariet — det er 
ingen Floskel her paa dette Sted at sige, at Elevernes Ve 
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og Vel aldrig var ude af hans Tanker. Seminariet stjal ham 
næsten fuldstændig bort fra Hjemmet, men til Gengæld tog 
Alfred Hansen sin Kone med ind i alle Overvejelser, og jeg 
tror, at det ofte var Fru Forstander Hansen, der maatte 
sætte Modet op, naar det bøjede sig ned.

Desværre fik Alfred Hansen ikke Lov til at virke ret 
længe i sin Stilling som Forstander, men selv i sin Sygdom 
var han os et Forbillede; mange Mennesker ynder at for
tælle andre Mennesker, hvor daarligt de har det; men 
Alfred Hansen styrede sin Skole uden at kny, selv om hans 
Syn en Tid fra Dag til Dag blev svagere; han efterlevede 
Hr. Caspersens Ord om, at man ikke skal belemre andre 
Mennesker med sine egne Bekymringer. Jeg er glad for, at 
Hr. Knudsen engang ved et Lærermøde læste alle vi Læ
reres Tanker, da han rejste sig og udtalte vores Beundring 
for Forstanderen for den Maade, hvorpaa han bar sin Syg
dom.

Til Slut blot dette; paa denne Skole var der Folk, der 
havde det saadan, at da Alfred Hansen døde, mistede de 
Melodien, saa meget havde han betydet for dem som For
billede, som Ven, som Opmuntrer; og De kan stole paa, at 
hans Virke her paa Skolen ikke vil gaa i Glemmebogen 
først, selv om han var Forstander den korteste Tid. Han 
efterlevede et Vers i sin Yndlingssang: Det vi ved, at siden 
Slangenshvor der staar:

„Grønnes kun — se, det er Sagen, — 
leve med og være vaagen, 
leve kort Tid eller længe, 
blot vi lyser op i Taagen“.

H. Damgaard Pedersen.

Jubilæumsfesten 2. Januar 1946

SAA oprandt da den 2. Januar 1946. Fra tidlig Morgen 
vajede Seminariets Flag, og Kl. 10 samledes en Mæng

de Mennesker: Repræsentanter for Autoriteterne og mange 
gamle Elever, i Seminariets Gymnastiksal for at hylde vor 
50-aarige Institution. Store Forarbejder var gjort, og der 
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var almindelig Glæde hos Arrangørerne over, at man ende
lig var naaet frem til Maalet for Anstrengelserne. Et smukt 
og indholdsrigt Jubilæumsskrift var udgivet, og man be
redte sig nu paa en god Fest.

Efter at „Den signede Dag" var sunget, bød Forstander 
Smith velkommen, og Seminariets Kor, dirigeret af Hr. Poul 
Petersen, sang „Kimer, I Klokker", ledsaget af Seminariets 
Orkester. Derefter talte Forstanderen.

Han indledede sin Tale med nogle Bemærkninger om, at 
man ventede, 'der ved denne Lejlighed skulde fortælles ud
førligt om Seminariets Historie gennem de 50 Aar; men 
egentlig følte han sig uværdig til denne Opgave, da han 
ikke ret længe havde levet sammen med dette Seminarium 
og maaske derfor vanskeligt kunde finde de Træk frem, der 
særlig kaldte paa Minderne og rørte Hjerterne. Angaaende 
de historiske Kendsgerninger vilde han nøjes med at hen
vise til Jubilæumsskriftet og saa iøvrigt ved denne Lejlig
hed kun gøre et Forsøg paa i nogle Glimt eller Billeder at 
give et lille Indblik i det Skoleliv, der havde formet sig 
paa Odense Seminarium.

Forst. udtalte bl. a.: „Det gælder vel enhver Skole, men 
maaske i særlig Grad Odense Seminarium, at naar man skal 
tale eller skrive om det historiske, maa det nødvendigvis 
gruppere sig om de ledende Personligheder. Det er de Men
nesker, der staar bag ved Skolen, Forstanderne og Lærerne, 
det kommer an paa. Det er ikke ydre Foranstaltninger, hvor 
nyttige de end kan være. Det er ikke Love og Bestemmelser 
fra Ministerium og andre Myndigheder, hvor nødvendige 
de end kan være. Men det er Aanden, Menneskeaanden, det 
enkelte Menneskes Idealer og Kamp og Indsats, og frem 
for alt den enkelte Lærers eller Leders Evne til at modtage 
med et aabent Sind og til at dele med andre, give uden 
Tanke om at faa noget igen, kun med Vilje til at tjene 
Sagen — det er dette, alene dette, der giver det rigtige hi
storiske Perspektiv og forlener en Skoles Hverdag med et 
Skær af Evighed. I dette er der Liv, et Liv, der kan forplante 
sig til kommende Generationer, og det er umuligt at maale 
eller fastslaa, hvilken Betydning det kan faa endogsaa paa 
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meget langt Sigt. Alt andet er kun tørre Data, men ikke 
levende Historie".

Idet Forst. derefter gik over til at omtale, hvad der efter 
hans Skøn havde været det egentlige i Seminariets Liv 
gennem Aarene, fremdrog han nogle Eksempler, der kunde 
danne Baggrunden for det Billede, han vilde tegne af Se
minariet som Helhed. Det blev en Indførelse i Seminariets 
og Skolens Dagligdag, baade i den Thomsenske, den Ejler 
Møllerske og den Alfred Hansenske Periode, og herigen
nem tegnedes nogle skarpe Portrætter af de Skikkelser og 
Personligheder, som alle gamle Elever mindes med Beun
dring og Taknemmelighed.

Vi skal ikke forsøge at referere dette Afsnit af Forstan
derens Tale, men blot henvise til den historiske Oversigt, 
som er givet i Festskriftet, selv om denne ifølge Sagens 
Natur sigter mere paa at give den historiske Sammenhæng 
end at skildre enkelte Episoder.

Kun ønsker vi her at udtale vor Beundring af den Evne 
til Levendegørelse af svundne Tiders O. S.-Tilværelse, som 
Forstander Smith har vist sig at være i Besiddelse af, samt 
vor Taknemmelighed over den Ildhu, den Interesse og den 
Varme, hvormed ’han har givet sig i Kast med denne for 
en ny Mand meget vanskelige Opgave.

For de mange gamle Elever blev denne historiske Ka
rakteristik sikkert det væsentligste i Forstanderens Tale. 
Det var en Skildring af Mennesker, vi kendte, i deres Stor
hed, men ogsaa med de Fejl og Mangler, som selv de største 
Mennesker har: „Her har de levet. Her har de haft deres 
Gerning og deres Kamp for en Sag, som de var tro. Semi
nariets Historie, det er deres Historie og deres Kamp. Ingen 
kan se tilbage, uden at Billedet af en eller flere af dem 
dukker op og giver Erindringen Liv: Husker du det — og 
husker du det? Altid er de med i Mindet, og vi skylder 
dem en varm Tak for det, de gav, og for det, de var."-------

— Til Slut kom Forstander Smith ind paa en Omtale af 
Seminariet i Dag og den Ungdom, der nu uddannes til Læ
rergerningen. Ogsaa de Udtalelser, der faldt herom, blev 
modtaget med Interesse, ikke mindst af de særlig indbudte 
24



Gæster. Forstanderen betegnede Ungdommen som i mange 
Maader desillusioneret og utilbøjelig til at lade sig opdrage 
autoritært. Enten vi ældre vil det eller ej, maa vi som Op
dragere akceptere denne Tingenes Tilstand; for de unge 
skal dog ledes paa en eller anden Maade. De kan ikke, 
som de tror, være „sig selv nok". Karakteristisk er et lille 
Vers af Piet Hein:

Lille Kat, lille Kat, 
lille Kat paa Vejen — 
hvis er du, hvis er du? 
— Jeg er sgu min egen.

Saadan er de unge, de vil selv. Og direkte Paavirkning 
reagerer de i Reglen stærkt overfor. Men vi kan altid 
møde dem paa det faglige Omraade. Nutidens Ungdom vil 
lære noget og stiller i denne Henseende store Krav til sine 
Lærere, men heldigvis ogsaa til sig selv. For den, der selv 
har en Længsel eller Lidenskab efter Erkendelse, er det vid
underligt at møde Ungdommens Trang til Viden; det gælder 
i Børneskolen saa vel som blandt de voksne unge. Dog skal 
et Seminarium jo ikke blot sigte paa at lade Eleverne mod
tage; vi skal ogsaa lære dem at kunne give. Som det hed
der i Galsworthy's „Forsyte-Saga", er der blandt Menne
skene „takers" og „givers"; den vordende Lærer skal op
drages til at være „giver". Og saa er det ikke nok, at han 
kan suge til sig af Viden. Gennem alt vort Arbejde med de 
unge maa vi have det Maal for Øje at gøre dem ydende 
og ikke blot nydende. Derfor vil den personlige Paavirk
ning alligevel altid blive det vigtigste, saaledes som afdøde 
Professor Birch saa smukt har udtrykt det: „Jo længere mit 
eget Livs Skygger bliver, jo mere forstaar jeg, at det men
neskelige er det vigtigste. Man maa hellere været et be
tydeligt Menneske end en betydelig Fagmand............ Det 
vigtigste er det menneskelige, den Paavirkning, man med 
sin Gerning og Tanke skaber i andres Sind. Det, det kommer 
an paa,' er, for at bruge et indisk Udtryk, at vi efterlader en 
god og nyttig Karma, vort Livs varende Resultat, Konse
kvensen af de Handlinger paa godt og ondt, vi har gjort, 
de Tanker, vi har tænkt, den Paavirkning og det Eksempel, 
vi har givet. .. .".
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— Og saa kan man sidde i sin Stue overfor en af sine 
unge Elever, og der er et eller andet i Vejen, et eller andet, 
som piner den unge Sjæl. Og det kan slaa en, at Menne
skesjælen er og bliver altid den samme: Lille Kat, du kan 
jo ikke selv, du er jo ikke „din egen!".

Selv om det er vanskeligt at hjælpe Nutidens unge med 
Kristendommen, som jeg allerhelst vilde det — sluttede 
Forstander Smith —, saa staar det mig klart, at ogsaa den 
moderne Ungdom skal konfronteres med de aandelige Vær
dier: ogsaa de religiøse. Kun derigennem vil vi Opdragere 
efterlade os en god „Karma". Det er i denne Aand, vi vil 
fortsætte Gerningen her paa Skolen. Det er i denne Aand, 
jeg ønsker at lede Seminariet videre". - ------

Derpaa sang Koret, ledsaget af Strygere, Buxtehudes 
Kantate „Send hid din Engel", og saa besteg Fru Henny 
Hansen Talerstolen. Fruen sagde:

Paa Slægtens Vegne vil jeg gerne have Lov at byde 
hjertelig velkommen til vores Jubilæumsfest. Hjertelig vel
kommen til de særlig indbudte, fordi de er kommet herud 
og ved deres Nærværelse kaster Glans over vor Fest, og 
hjertelig velkommen til gamle Elever.

Jeg kan slet ikke sige, hvor det glæder mig, at saa mange 
er mødt til Festen, og hvor det vilde have glædet Far, Mor 
og min Mand at se Dem her. Man kunde godt forstaa, om De 
havde sagt til Dem selv: „Nu er de, der var Forstandere i 
vor Tid, der ikke mere; saa vil vi heller ikke komme. Nu 
er det hele saa fremmed". Men jeg er saa glad for, at De 
har forstaaet, at netop derfor skulde De komme, og derved 
kommer De hver især til at yde en personlig Indsats for 
vores Jubilæumsfest. Skolen er ikke for mig kolde Mure 
og Stole og Borde, men dens gamle og nuværende Elever.

Da vi i 1908 — Far og Mor og alle vi seks Børn, som vi 
sagde, da vi var smaa — flyttede herud paa Seminariet, 
skete der en stor Forandring i vores Liv. Fra en rolig Villa
vej, hvor der ikke var andet Spektakel end det, vi selv 
lavede, kom vi herud, hvor der allerede dengang var en 
Myretue af levende Liv. Vi var som Børn meget med i Se
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minariets Liv, og de unge Elever var vores gode Venner. 
Jeg husker saaledes, at til Eksamen havde vi Lister over 
deres Navne, som vi selv lavede, og der skrev vi Karakte
rerne ind, og naar det gik dem godt, glædede vi os med 
dem, og gik det daarligt, var vi kede af det. Jeg husker den 
allerførste Gang, vi skulde have Fest herude. Det foregik 
oppe i Spisestuen, og Foredragsholderen stod i Døren mellem 
Stuerne. Saa fik jeg Ørepine, og hvad jeg græd mest over 

•— Ørepine eller Skuffelse over ikke at kunne være med, 
— ved jeg ikke, og hvad Seminariets Fester i øvrigt har 
betydet for mig, kan jeg daarligt udtrykke. Det kan ikke 
nytte at sige andet, end at vi af og til syntes, at Far og Mor 
havde meget lidt Tid tilovers for os. Far arbejdede altid, 
og Mor havde travlt, først og fremmest med at skaffe Far 
Ro, og dernæst med at sørge for alle de unge, der spiste 
hos os. Til Gengæld var de unge vore Venner, og ofte blev 
de og legede med os om Aftenen, naar de havde faaet 
Kaffe. Først da Far og Mor flyttede ud paa „Hegnet", fik de 
lidt Ro over deres Tilværelse, og da var det dejligt at kom
me og faa Del i den Livsvisdom, de havde samlet gennem 
Aarene.

Mine Søskende kom bort fra Hjemmet og til deres Ar
bejde andet Steds, men jeg blev knyttet til Skolen for hele 
Livet. Naar jeg skal sige, hvad Skolen har betydet for os 
alle fire, saa er det dette: Den har givet os Hænderne fulde 
af lykkeligt Arbejde; lykkeligt blev det, fordi vi altid havde 
flinke og lærvillige Elever, og det skylder vi Dem Tak for.

Nu vil jeg haabe, De rigtig vil føle Dem hjemme her i 
Dag, kaste Lærerværdigheden bort for en Dag og blive 
Elever igen, saa det kan blive et Minde for Dem sammen med 
de andre Minder fra Deres Seminarietid. Og dermed hjerte
lig velkommen.

Efter Fru Hansens Tale sang man „Hvad Solskin er for 
det sorte Muld", og derefter talte Stiftamtmand Neumann, 
Borgmester Werner og Biskop Øllgaard. Pladsen tillader 
ikke at gengive i Enkeltheder disse Herrers Ord. Vi maa 
henvise til Dagspressen, men vil dog gerne fremhæve, at 
Autoriteterne var enige i at glæde sig over det dygtige 
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Arbejde, der udføres paa Odense Seminarium, og i at ønske 
Institutionen alt godt i de kommende 50 Aar. Biskoppen til
føjede, at det forhaabentlig aldrig vilde blive glemt, at man 
startede Skolen i Grundtvigs Aand.

Sluttelig talte Elevforeningens Formand. Da Jubilæums
festen, efter Forstander Alfred Hansens derom i sin Tid 
fremsatte Ønske, var kædet sammen med Elevforeningsfe
sten, kan de ca. 300 af vor Forenings 716 Medlemmer, der 
ikke var i Stand til at deltage i Festen, have et vist Krav 
paa at faa at vide, hvad deres Repræsentant sagde ved 
denne Lejlighed, og Formandens Tale gengives derfor her 
efter Manuskript.

„Som Repræsentant for mange af de gamle Elever, der 
i sin Tid færdedes inden for Senminariets Mure, vil ogsaa 
jeg gerne have Lov til at bringe en Hyldest og en Tak til 
Seminariet for de svundne 50 Aar. Meget godt er ydet, 
mange Spor et sat, og mange Kim er nedlagt. For alt dette 
staar vi gamle Elever i Gæld til Seminariet, og det er denne 
Gæld, vi søger at afbetale noget af gennem vort Medlems
skab af Odense Seminariums Elevforening.

Det er et voksent og fuldmodent Fødselsdagsbarn, vi i 
Dag hædrer. Det kan se tilbage paa en Løbebane, det kan 
være bekendt. Naar et Barn er kommet til Verden, staar 
mange Forældre, trods Glæden, vel alligevel med en vis 
Følelse af Usikkerhed ved den nyfødtes Vugge. „Hvordan 
vil Barnets Fremtid blive?" spørger de sig selv. Ved Semi
nariets Start i Livet blev der formentlig ogsaa af dets Ska
bere bedt mangen en stille Bøn for dets Fremtid. Ja, mine 
Studier af Seminariets ældste Historie. har bekræftet min 
Formodning om en fortrøstningsfuld Stillen Seminariets 
Fremtid i Guds Haand. I Grundstenen til Seminariebygnin
gen blev der 1895 nedlagt følgende Vers, som De alle ken
der: „Gaa da frit — enhver til sit — og stole paa Guds 
Naade. — Da faar vi Lyst og Lykke til — at gøre Gavn, 
som Gud det vil — paa allerbedste Maade". — Det er gode 
Ord at bygge paa. Jeg ved ikke, om Seminarieforstander 
Alfred Flansen har vidst, at Seminariet bogstavelig talt var 
bygget over dette smukke Vers; hvis ikke, er det et ejen
dommeligt Spil af Skæbnen, at Alfred Hansen, hvad jeg i
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disse Dage har bragt i Erfaring, naar han skulde skrive i 
Børnenes Poesibøger, altid skrev dette Vers.

Gid Odense Seminarium maa leve videre i den Aand, 
som disse Ord er Udtryk for! Det ønsker ogsaa vi i Odense 
Seminariums Elevforening. •—

Det er en gammel Skik, at man kommer med Gaver, naar 
nogen holder Fødselsdag. Man ønsker at glæde den, der 
mindes sin Indtræden i Livet, der er eller altid burde være 
en Festdag. Idet Odense Seminariums Elevforening føjer 
sine Ønsker om en rig Fremtid for O. S. til de tidligere ud
talte, vil vi gerne glæde Fødselsdagsbarnet ved at over
række det en Pengesum til Anvendelse efter bedste Skøn".

Der dækken up lit Festmiddagen,

Ogsaa Seminariets nuværende Elever bragte Seminariet 
en Hyldest og en Tak ved 4. Klasses Duks, Hr. Jens Ernst 
Jensen, der ligeledes overrakte Forstanderen en Pengegave 
med Ønsket om, at Beløbet, naar Forholdene maatte tillade 
det, vilde blive brugt til Anskaffelse af en Fane til Semi
nariet.

Efter Jakob Knudsens smukke Sang „Her rejses en Skole" 
sang Koret „Naar Fjordene blaaner", og sluttelig gengav 
Orkester og Kor 7. Billede fra „Moderen" af Carl Nielsen, 
og dermed var den stilfulde og indholdsrige Optakt til Ju
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bilæumsfesten forbi. For Fuldstændighedens Skyld nævnes, 
at de særligt indbudte samledes med Fru Henny Hansen 
og Forstander Smith til en Forfriskning, der blev serveret 
i Salen ovenpaa.

Kl. 14 afholdtes Elevforeningens Generalforsamling i for
annævnte Sal, som Seminariet elskværdigt havde stillet til 
vor Raadighed. Referat af dette Møde findes i Artiklen „Vor 
Forening".

Jeg tænker mig, at gamle Venner og Kammerater fandt 
hinanden og fik snakket ud i de desværre ikke særlig lange 
Mellemrum mellem Festlighederne, Dagen bød paa. Det er 
jo begrænset, hvad man kan naa paa een Dag. Men saa var 
der dog ogsaa Lejlighed til ved Festmiddagen at samtale 
med gamle Kammerater, idet Pladserne var fordelt saadan, 
at man sad efter Aargang. Fru Henny Hansen præsiderede 
som Værtinde, og vi skylder hende og hendes Hjælpere, 
Hr. Georg Knudsen og mange Damer og Herrer fra Semi
nariet, megen Tak for det store Arbejde, de har haft med 
at forberede og arrangere denne Del af Festen. — Ved Bor
det fulgte Talerne Slag i Slag, Hr. Georg Knudsen var Ord
styrer og beordrede Elevforeningens hidtidige Formand 
frem som første Taler. Formandens Tale formede sig som 
en Afskedstale, idet han (se Referat fra Generalfors.) nu 
havde trukket sig tilbage til Fordel for yngre Kræfter. Han 
sammenlignede vor Forening med et stolt Skib og fortalte 
lidt om Skibet, fra det blev søsat i 1908 og til Dato. Han 
nævnte de forskellige „Skippere", Foreningens to første 
Formænd, som begge var til Stede, og takkede dem, fordi 
de havde „klaret Skærene". Ligeledes takkede han Mand
skabet (Bestyrelsesmedlemmerne) og Passagererne (For
eningens menige Medlemmer), de sidste, fordi de syntes om 
vort Skib og den Kurs, vi fulgte. Til sidst udtalte han sine 
varmeste Ønsker for Foreningens Fremtid og bad Forsam
lingen med ham deltage i et trefoldigt Leve for „den gamle, 
evigt unge Skude, Odense Seminariums Elevforening". — 
(Jeg haaber, man ikke vil finde det ubeskedent, at jeg har 
gengivet Hovedindholdet af min Tale, medens jeg af Plads
hensyn maa udelade Referatet af de øvrige Taler. Det var 
sidste Gang, jeg i Egenskab af Formand for vor Forening
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jeg var endnu fungerende — henvendte mig direkte til 
Foreningens Medlemmer.).

Senere under Middagen og ved det afsluttende Kaffebord 
ud paa Natten havde en anselig Række Talere*)  Ordet og 
hyldede Seminariet og dets Kræfter. Der blev i Taknemme-

*) Vi nævner: Foreningens første Formand, Branddirektør Nielsen Mellerup, 
Fru Valborg Brahm, født Thomsen. Dr. phil. Niels Møller. Foreningens nu
værende Næstformand. Frk. Magdalene Jørgensen. Overlærer Erling Brahm. 
Magister Rudolf Grytter. Lærer Jacob Eriksen. Lærer Skov. Lærer Kaj Eu- 
selius Jacobsen. Lærer Poul Madsen. Fru Inger Hauge Sejr og endnu et 
Par Repræsentanter for Forskoleseminariet.

Fru Henny Møller og Dr. pliil. Niels Møller ved Jubilæumsmiddagen.

lighed fremdraget mange Erindringer, og der blev udtalt 
mange gode Ønsker for Seminariets Fremtid. Lad mig ikke 
glemme, at et smukt lille Hæfte med Sange, skrevet af 
gamle Elever til Dagen, bidrog i høj Grad til at give Fe
sten Glans, og at mange indløbne Telegrammer vidnede om, 
at fraværende Medlemmer o. a. i Tankerne var hos os. Efter 
Middagen samledes man i Salen ovenpaa, hvor der blev 
musiceret af Seminariets Orkester, og hvor Skuespiller 
Christen Møller, Traditionen tro, læste op. Hans Fortolkning 
af Kaj Munks Skuespil om Richelieu greb os alle ved sin 
Glød og Ægthed. Vi skønner meget paa, at Christen Møller 
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— som ved adskillige tidligere Elevforeningsfester — vilde 
glæde os ved sin Kunst.

Og saa skiltes vi da, ved et af de smaa Klokkeslet, efter 
en begivenhedsrig Dag. Jeg ved, at den overordentlige Til
slutning, Festen fik, var en stor Glæde for Fru Henny Han
sen, som den vilde have været det for Alfred Hansen, der 
havde set hen til denne Fest. Mange var kommet langvejs 
fra. Yderpunkterne var vist Bornholm og ■— Amsterdam. — 
Gid de usynlige Baand, der gaar fra Seminariet til dets 
gamle Elever, maa være blevet styrket ved denne Fest, saa 
Fremmødet atter maa blive stort, naar vort kære gamle 
O. S. igen kalder.

Poul Nissen, fhv. Formand.

I ovenstaaende er der m. H. t. Seminariets Historie henvist 
til Forstander Smiths fortrinlige Artikel i Festskriftet „Odense 
Seminarium gennem 50 Aar“. Jeg vil paa det varmeste an
befale alle Dimittender, der endnu ikke har sikret sig et 
Eksemplar, hurtigst muligt at gøre dette ved Girering af 3 Kr. 
til Konto 12155 (Odense Seminarium). Det store, smukt ud
styrede og rigt illustrerede Skrift er af stor Interesse for en
hver, der har en Plads for Seminariet i sit Hjerte, og som 
gerne følger sine Kammeraters Skæbne (se den fuldstændige 
Fortegnelse over Dimittenderne siden Seminariets Oprettelse). 
Paa min Reol har Skriftet en Hædersplads.

Poul Nissen.
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Holland 1940—45

EFTER Opfording af Aarsskriftets Redaktør skal jeg i 
korte Træk prøve at fortælle lidt om, hvad jeg ople

vede i Holland under Krigen.
Jeg kom som nygift til Amsterdam i 1939 og har været 

bosat der under hele Krigen. Heldigvis blev Hollands stør
ste By aldrig gjort til Krigsskueplads hverken i 1940 eller i 
de senere Krigsaar; men alligevel havde vi vort Læs at 
trække.

Aldrig glemmer jeg hin Morgen i Maj 1940, da vi fra 
vore Vinduer saa Bombardementet af Schiphol, Amsterdams 
Lufthavn. Men det værste var dog Ødelæggelsen af Rot
terdam, ,og skønt Skuffelsen var stor, følte vi det som en 
Befrielse, da General Winkelman kapitulerede for den ty
ske Overmagt den 14. Maj. Alt Lys tændtes, vi havde faaet 
nok af Mørklægningen efter de faa Dages Forløb. Men den 
følgende Morgen meldtes det i Radioen, at Mørkelægningen 
skulde genoptages, thi nu var vi i Krig med England! Lidet 
anede vi dengang, at dette skulde vedvare i næsten fem 
Aar.------------

— I Slutningen af April 1942 tog vi ud til Kysten ved 
Zandvoort for 2 Maaneders Sommerophold. Vi skulde selv 
føre Hus, og det var ikke let at faa det nødvendige trans
porteret derud. Vi betroede nemlig ikke vore Ejendele til 
nogen, da Tyverierne dengang var talrige, saa Flytningen 
maatte foregaa pr. Bil. Vi havde ikke været i Zandvoort i 
2 Dage, før Rygtet gik som en Løbeild gennem Byen, at vi 
alle skulde evakueres. Feriegæsterne kunde jo tage det 
roligt, selv om det kunde være ærgerligt nok; men Byens 
Beboere var ude af sig selv af Fortvivlelse og Raseri.

— Det gik imidlertid ikke saa hurtigt som paatænkt med 
den Evakuering. Den 15. Maj blev Stranden spærret af med 
Pigtraad, saa den fik vi ingen Glæde af. Men endnu kunde 
vi da gaa Tur paa Strandpromenaden og nyde Udsigten. 
Saa blev der ogsaa spærret her for al Færdsel. Kun fra et 
enkelt Punkt i Byen kunde man faa et Glimt af Havet at 
se. — Senere paa Sommeren, da vi for længst var vendt 
tilbage til Amsterdam, blev Zandvoorts Beboere evakue- 
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rede, og alle Bygninger ved Stranden blev revet ned til 
Grunden. I Stedet for blev der bygget Fæstningsværker. 
Nu vokser Marehalmen over det og mange andre af de tid
ligere Badesteder dernede; thi ingen undgik sin Skæbne.—

— Jeg springer nu igen et Par Aar frem i Tiden. I Som
meren 1944 var Invasionen det store Samtaleemne overalt. 
Tyskerne var forberedte og havde bl. a. ladet støbe en for
svarlig Betonmur langs Kysten. (Nu bliver det Hollands Sag 
at faa Muren sprængt bort; det vil komme til at koste en 
Masse Ruder i Omegnen).-------

Men Invasionen kom jo fra en anden Kant, da den kom 
i September 1944. Da det lød, at Breda var befriet, var Ju
belen stor, og Rygterne tog rigtig Fart. Den ene vidste bedre 
Besked end den anden. Venner omfavnede hinanden, tog 
hurtig Afsked og begav sig hver til sit Hjemsted; man 
kunde jo vente, at al Toggang standsede. Men man var i øv
rigt ved godt Mod; vi var næsten sikre paa at være befriet 
om et Par Uger. Det næste, man foretog sig, var at finde 
Flaget frem og gøre alt klar til at faa det ud. I dybeste 
Hemmelighed søgte og fandt man den Radio, som man 
havde holdt skjult for Tyskerne, men tøvede dog lidt, før 
man fik den sat sammen. (Der havde jo været tvungen Ind
levering af Radioapparater; blev man fundet i Besiddelse af 
et saadant, blev al ens Ejendom konfiskeret. Vi havde som 
de fleste indleveret et gammelt Apparat). I nogle Byer gik 
Beboerne saa vidt, at de tog Opstilling ved de store Hoved
veje med de forbudte orangefarvede Blomster for at mod
tage vore Befriere.

(Orange er Kongehusets Farve, og den var det forbudt 
at bære under Besættelsen. Det var f. Eks. saaledes, at Hol
lænderne i mange Tilfælde fejrede Kongehusets store Fest
dage ved i Hjemmene at servere Gulerødder; det var næ
sten den eneste Maade „at tone orange Flag" paa).

I Haarlem kom en Automil kørende med tyske Soldater. 
En Officer sprang af og raabte til de ventende Hollændere: 
„Gehen Sie doch nach Hause, denn die Engländer kommen 
gar noch nicht!" Han var vist lige saa ked af det, som vi 
var. Senere viste det sig, at det ikke var Breda i Holland, 
men et helt andet Breda, som var befriet. Heraf kom Fejl- 
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tagelsen. — Sagen laa jo saaledes, at kun de sydlige Pro
vinser blev befriet, og derefter standsede Offensiven uven
tet ved Arnhem. Samtidig begyndte den Jembanestrejke, 
som udgjorde en Del af den Støtte, Holland ydede den alli
erede Angrebsplan, og som i høj Grad hindrede Tyskernes 
Planer. Strejken blev da ogsaa straks brugt som Paaskud til 
at formindske Rationerne af Levnedsmidler til langt under 
det nødvendige Minimum. — ■—

Dette var Forspillet til den værste Vinter, vi har oplevet. 
Jeg skal ikke fortælle om alt det, vi har savnet dernede. 
Tilstanden var saadan, at de svage og mange fattige døde 
af Sult, og de velstillede blev uhyggeligt magre. Det var 
efterhaanden ikke til at skaffe sig noget, hverken hos Bøn
derne eller hos Sortebørsfolk. Det var da ogsaa de to eneste 
Kategorier af Mennesker, der havde nok. Bønderne gik jo 
ud fra, at de skulde arbejde haardt, saa de fandt det kun 
naturligt, at de selv havde fuldt op, skønt man i Byerne tæt 
ved døde af Sult i saa stort Antal, at der slet ikke var hver
ken Kister nok eller Vogne til Transporten, der ofte fore
gik pr. Trækvogn. Og saa Sortebørsfolkene? Ja, der var 
selvsagt ikke Grænser for, hvad man kunde tilbytte sig, 
hvis man f. Eks. handlede med Kul.

— I April 1945 maa vi da have haft en Anelse om, at 
Befrielsen ikke mere kunde lade vente længe paa sig. For 
at holde Haabet ved lige begyndte jeg at sy et stort Dan
nebrogsflag, som jeg ved et Tilfælde var kommet i Besid
delse af Materialer til. Det blev netop færdigt paa Dyb- 
bøldagen og vist frem til alle, der kom i vort Hjem. Kort 
efter blev der forhandlet om Nedkastning af Gavepakkerne, 
bestemt for de vestlige Provinser, som havde lidt mest un
der Hungerperioden. De tyske Myndigheder havde kun 
modvilligt givet Tilladelse til, at de allierede Maskiner fløj 
saa lavt ind over Landet, og Befolkningen havde faaet Or
dre til at afholde sig fra Demonstrationer af enhver Art. 
Fra et Vindue paa 4. Sal saa vi det imponerende Syn af de 
vældige Flyvemaskiner, der dukkede op i Horisonten og 
kastede deres dyre Last over Schiphol, hvorefter de fort
satte i en stor Bue ind over Byen. Paa Altaner, flade Tage 
og i Gaderne var der sort af Mennesker, der raabte og vif
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tede med hvide Tørklæder og Haandklæder, ja selv med 
Lagener. Det var farligt, men det gik mod al Forventning 
godt. Det blev tydeligt for os alle, at Krigen nærmede sig 
sin Afslutning. —

Selve Kapitulationsbudskabet spredtes ikke helt saa hur
tigt i Holland som i Danmark. Det var alligevel begrænset, 
hvor mange der havde hemmelige Radiomodtagere; men de, 
der havde det, skyndte at underrette andre, og saadan gik 
det til, at der pludseligt lød Fodtrin og Stemmer op fra 
Gaden ved 21-Tiden om Aftenen den 4. Maj, skønt vi ellers 
havde Spærretid fra Kl. 20. Nogle var saa ivrige, at de 
straks hængte Flagene ud, men de fik dem hurtigt ind igen, 
da der blev skudt efter dem. Tyskerne ønskede nok at be
holde Magten til sidste Minut.

— I vort Hjem var Glæden dobbelt, fordi ogsaa Danmark 
var med i de befriedes Rækker. Ganske vist, kunde vi ikke 
dernede sætte levende Lys i Vinduerne om Aftenen. Vi 
havde jo hverken Gas eller elektrisk Lys paa det Tidspunkt 
og kunde faa Brug for vore Stearinlys paa anden Maade. 
Men næste Dag vajede hos os det danske Flag Side om 
Side med det hollandske.

Elisabeth, van Asperen-Gradhandt.
1929.

Nylaarsbetraglninger

1945 — et Aarstal, der gennem Tiderne vil nævnes atter 
og atter i Nationernes Historie. 1945-Aaret, hvor Frihe

dens Idé sejrede over Diktaturets Slaveri. Fredens Aar, 
Glædens Aar, men ogsaa Skuffelsernes Aar. Skuffelserne 
over, at Freden er saa vanskelig at vinde for bestandig. Vi 
fik Vaabnenes Fred — Kanonerne tav, Bombeflyverne stand
sede deres Togter mod sovende Byer, Tankene standsede 
deres magtfulde Fremrullen, Maskingeværernes Skratten 
hørte op — men vi fik ikke den varige, sande Fred Natio
nerne og Folkene imellem.

„Det er sværere at vinde Freden end at vinde Krigen", 
siges der; men vilde Lønnen ikke være Besværet værd?
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Skulde det ikke være.muligt at bringe Folkene til at indse 
Fredens Velsignelser? Skulde det ikke være muligt een 
Gang for alle at udelukke Magtsygen, Misundelsen og Ang
sten fra Nationernes Liv? Spørgsmaalet maa blive: Hvordan 
kommer vi bedst disse Krigsfaktorer til Livs?

Lad os kigge lidt nøjere paa dem.
Magtsyge har vi set mere end nok af gennem de forløbne 

Aar. At de tyske Førere led af den, er velkendt, men det 
er en Fornemmelse, der ikke er ukendt for det enkelte Men
neske. Vi træffer den overalt i Livet: fra Matadoren, der 
med sine Penge regerer i Forretningsverdenen, helt ned til 
yngste Kontorist bag Skranken i et offentligt Kontor. Følel
sen af Magt er dejlig. Se blot, hvor den stærkeste Dreng i 
Klassen nyder sin Magt. Han straffer eller beskytter — alt 
efter Omstændighederne — han optræder som suveræn 
Hersker ved Hjælp af den Magt, hans Kræfter har givet 
ham. Skal denne Følelse fjernes fra Nationernes Liv, da 
maa man først fjerne den for det enkelte Menneske.

Misundelsen er gammel, som den Jord vi træder paa. 
Kains Misundelse førte til det første Drab, men siden den 
Tid har talløse uskyldige maattet undgælde for Misundel
sens Ondskab. Ogsaa her er det en almenneskelig Følelse 
af uhyre Styrke, vi staar overfor. Hvor ofte maa vi ikke 
gribe os selv i Misundelsens mørke Tanker, hvor ofte støder 
vi ikke paa den i vort Liv i Skolen. Og udenfor! Aviser og 
Bøger giver os Bevis paa Bevis paa denne Følelses Eksistens 
og Styrke. Ogsaa her maa vi søge at fjerne Ondet med Rod 
— vi maa fjerne Misundelsen fra Mennesket eller i hvert 
Fald søge at undertrykke den.

Angst! Den Angst, der prægede Landene før Krigsudbrud
det, den Angst, Verden led under Krigen, den Angst, Ver
den lider den Dag i Dag, fordi ingen tør tro andres Forsik
ringer. Uvishedens Angst. Traktater og Løfter er saa ofte 
brudt, ny kan brydes igen. Hvor kan man stole paa en Na
tions Løfter — bliver de ikke brudt, naar det er fordel
agtigt? Angsten for at være den svageste ligger latent hos 
Stormagterne, og Angsten for ikke at blive husket, ikke at 
blive regnet med, træffer vi hos de smaa Stater.

Er der nu ikke en Vej ud af denne mellemfolkelige Spæn
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ding? Jeg mener jo. Jeg tror ikke, det er Atombombeskræk
ken, der skal holde Verden i Ro. Lige saa lidt som Døds
straf afholder Forbryderne fra deres Forbrydelser, lige saa 
lidt — tror jeg —■ vil Atombombens Eksistens afholde Na
tionerne fra Krig. Det er jo heller ikke et Angstens Liv un
der Atombombens Skygge, vi gerne vil leve, men et Fri
hedens og Tillidens Liv.

Hvad er da Vejen?
Ja, mon en Del af Vejen ikke gaar gennem Opdragelsen? 

Verden har oplevet en Nations Opdragelse og Ensretning 
gennem en mindre Aarrække; skulde det saa ikke være 
muligt — om Viljen var til Stede •—■ at opdrage Menneske
heden til et Liv under fredelige Forhold?

Kun i ca. 10 Aar arbejdede den nazistiske Opdragelse paa 
den tyske Ungdom, og i den Tid naaede den at ensrette 
Ungdommen, at vinde den fuldt og helt for den nazistiske 
Idé. I ca. 10 Aar arbejdede den nazistiske Propaganda gen
nem Skrift og Tale og paavirkede efterhaanden Folket i den 
ønskede Retning, saa Folket som Helhed stod enigt ved 
Krigsudbruddet.

Det er altsaa muligt at opdrage et helt Folk, naar blot den 
ydede Indsats er tilstrækkelig stor, og naar blot Troen paa 
Sagen er tilstrækkelig stærk. Altsaa maa det ogsaa være 
muligt at opdrage Verden under Fredens Tegn — blot Vil
jen er til Stede, og Indsatsen er tilstrækkelig stor. Netop i 
disse Dage, hvor Verden hungrer efter Fred, i disse Dage, 
hvor Fredens Budskab har haft Bud til os alle, i disse Dage, 
hvor vi-har tændt Fredens Lys paa det evigt grønne Træ, 
neop da trænger disse Tanker sig stærkere og stærkere 
paa: Der maa være en Vej til Freden, maaske en trang Vej, 
maaske blot en Sti, men den maa findes og udbygges, Broer 
maa slaas over Kløfter, spærrende Klipper maa sprænges 
bort, saa Verden fra Slagmarkernes Ruiner som en Fugl 
Føniks kan genrejses i en ny og bedre Skikkelse.

Tanken om at naa Maalet ad Opdragelsens Vej ligger nær 
for en Pædadog. Paa dette Omraade kan selv de smaa Na
tioner yde deres Indsats i Fredens Tjeneste. Her kan Dan
mark være med til at vise Vej, som det før har gjort i Hu
manismens Tjeneste. Opdragelsen fremover maa nu være 
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rettet mod at opdrage til et Verdensborgerskab, ikke et 
snævert nationalt Borgerskab. Grænserne skulde i Fremti
den kun betragtes som Hegn mellem Haver; de skiller nok 
dit fra mit, men vi kan tale over Hegnet, veksle muntre 
Bemærkninger og lære af hinanden.

Jeg er nok klar over, at mange forskellige Faktorer vil 
spille en Rolle ved Siden af Opdragelsen, men der er ingen 
Tvivl om, at denne vil have sin store Mission i Arbejdet for 
Freden, og det skal være mit Nytaarsønske, at danske Læ
rere paa dette Omraade maa og vil gøre en Indsats til Fre
dens Bevarelse.

C. V. N.

Om O.S.s Deilagelse i Friheds„kampen“
„Kan vi da virkelig heller ikke i dette Blad blive fri for 

disse Menneskers Trang til evig og altid at stille sig i Re
lief?“. Jo, kære Læser, meget let; thi hvis ikke Redaktøren 
meget kraftigt havde opfordret mig til at fæstne lidt paa 
Papiret herom, var denne Artikel aldrig blevet til; men nu, 
da den er en Kendsgerning, maa De altsaa enten springe 
den over eller finde Dem i Pinen.

Hvis De ved Ordet Frihedskamp blot, som adskillige her
hjemme, forstaar Modvilje mod Tyskerne, Studering af ille
gale Skrifter o.s.v., saa „var vi alle med" paa O. S., i det 
store og hele da. Dette illustreres maaske bedst ved, at det 
f. Eks. var muligt i Sløjdtimerne at lægge en Pakke med 
forskellige illegale Skrifter frem til frit Valg; ingen vidste, 
hvem der var Sælgeren; men der blev hurtigt udsolgt, for 
man var klar over, at de uforholdsmæssigt høje Priser 
skyldtes Kravet om Penge til forskellige Formaal inden for 
Frihedsbevægelsen.

Ogsaa paa Lærerværelset var der god Forstaaelse for 
denne Side af Frihedskampen; mere end een Gruppe her i 
Odense kan bl. a. takke mine Kolleger for, at der den 4. 
Maj om Aftenen til Raadighed stod en Medicinkasse med et 
Indhold, som, hvis man da kunde stole paa Flaskernes og 
Tubernes Paaskrift, omtrent vilde være i Stand til at sætte 
Liv i de døde.
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Bladvirksomheden og økonomisk Støtte var Sider af Fri
hedskampen, som spillede en meget betydelig Rolle; men 
jeg maa vist have Lov at sige, at alene gjorde disse Ting 
det ikke. Det centrale maatte være Medlemsskab i en Sa
botør- eller Militærgruppe. Paa dette Omraade var Odense 
Seminarium selvfølgelig ogsaa repræsenteret omend i be
skedent Omfang. Det var ikke saadan, at der paa Seminariet 
fandtes een eller flere Grupper. Nej, det var ikke som Se
minarieelev, han eller hun kom med, saa saadan set er 
Overskriften over dette lidt misvisende. Det vilde være rig
tigere at udtrykke det saadan, at der paa Seminariet var 
Repræsentanter fra ca. 10 Modstandsgrupper, og Medlem
merne af en Gruppe kendte intet eller meget lidt til Kam
meraters Medlemsskab i andre Grupper.

Lad mig nævne Sabotørerne først; som Krigen udviklede 
sig, fik de jo det værste Job, og havde vi alle været i S- 
Grupper, kunde jeg have udeladt Gaaseøjnene i Overskrif
ten; men mig bekendt var kun 2 her fra Seminariet med i 
en saadan S-Gruppe. Disse 2 vilde sikkert kunne fortælle et 
eller andet spændende om deres Aktioner, men tænk en
gang, de har kunnet holde tæt, saa jeg er ude af Stand til 
at referere.

Resten af de ca. 20 Elever og undertegnede var Medlem
mer af Militærgrupper, og „officielt" maatte vi ikke have 
med andet illegalt Arbejde at gøre; men en og anden har 
ganske sikkert snydt sig til beskeden Medvirken i lidt Sa
botage, og endelig er adskillige Odenseanere blevet forsy
net med falsk Legitimationskort gennem Medvirken af Folk 
fra Seminariet.

Før 5. Maj var vi travlt optaget af Vaabendemonstratio- 
ner, enkelte var med til Vaabenmodtagelse, andre havde 
den Ære at faa betroet et Vaabenlager, og af og til var vi 
paa Terrænsportsture. Den Gruppe, jeg var i, bestod for
trinsvis af Lærere og Seminarieelever, saa vi havde gerne 
Flora og Fiskenet med som Camouflage; men det er dog 
mit Indtryk, at jævne Folk omkring Hesbjergskovene ikke 
lod sig narre, men godt vidste, „hvad vi var for nogle 
Fyre".

Hvad der skete efter 5. Maj, ved enhver; jeg kan maaske 
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lige nævne, at min Gruppe straks blev overflyttet til det 
saakaldte „Feltpoliti", vi fik udleveret svenske Uniformer 
og Vaaben, og jeg havde den store Oplevelse at være med 
i de første Dages Grænsekontrol af den slagne tyske Hær.

Som De ser, har vi O.S.-Frihedskæmpere ikke lavet noget, 
det er værd at skrive Side op og Side ned om; men alligevel 
har Deltagelsen i Modstandsbevægelsen for os alle været 
en Oplevelse, som alle Dage vil sætte Spor i vores Tanke
gang og Handlemaade. Og nu kommer jeg til det, som jeg 
hellere vil skrive om.

Det var jo noget af et Tilfælde, om man kom med i en 
Gruppe, og alene af den Grund skal vi og vores Gerning 
ikke fremhæves for stærkt; men paa den anden Side gør 
det os ondt, at se de mere eller mindre tilslørede Forsøg paa 
at betragte Frihedskampen som en Parentes i Danmarks 
Historie.

At Krigen standsede ved Danmarks Porte, kunde ingen 
Frihedskæmper for Forhaand ane, og det er kun rimeligt at 
bedømme hans Indsats med dette in mente.

Og alligevel tror jeg, at Størsteparten af Frihedskæmper
ne vilde blæse det et langt Stykke, om de selv blev set 
over Hovedet, naar blot den Idé, de gik ind for, støt og ro
ligt maa vinde Indpas i Danmarks Befolkning.

Hvilken Idé, vil De maaske spørge. Den faste Tro paa, at 
det altid kan nytte noget at træde op mod det onde, selv om 
kold Snusfornuft fortæller det modsatte; en klar Følelse af, 
at et Folk ejer Værdier, som det ikke gaar an at sætte over 
Styr, om det saa gælder Livet, ja, en saa klar Følelse heraf, 
at den afføder andet end kønne Sange herom; (Hvem tænkte 
Henrik Ibsen paa, da han skrev: „Ja, tænke det; ønske det; 
ville det med; —• — men gøre det! Nej, det skønner jeg 
ikke!") et uomgængeligt Krav til alle i ledende Stillinger 
om Handlekraft og Mandsmod, saa at vort Land ikke igen 
ledes hen i en lignende Situation p. Gr. af Kagekonepolitik, 
der vel efter Evne søgte at redde Folkelegemet, men var 
nær ved at sætte Folkesjælen til.

Og vi er enfoldige nok til at tro paa vores Sag, og om der 
saa skal gaa 10—15, ja 20 Aar, saa skal vi blive ved med 
denne Del af Frihedskampen (her uden Gaaseøjne), og her 
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staar Frihedskæmperne fra før 5. Maj ikke ene; paa O, S. 
i hvert Fald er der her ikke blot Tale om 20 unge Menne
sker, men om ca. 90 pCt. af alle Elever, der har forstaaet 
dette til Bunds. Heri adskiller Ungdommen paa O. S. sig 
sikkert ikke fra Ungdommen ud over Danmark, og hvad 
gør det saa, at det for en Frihedskæmper at se ikke gaar 
saa godt i Øjeblikket — det skal nok komme, nej, det kom
mer!

H. Damgaard Pedersen.

Om vor Kirkesang

Allerede Luther betragtede Menighedens Salmesang som 
et betyningsfuldt Moment i den protestantiske Guds

tjenestes Ritual. — Præstens Prædiken og Sakramenternes 
Forvaltning var Guds Tale og Guds Gerninger imod Men
neskene, medens Salmesangen er Menighedens Tale til Gud. 
Denne Vekselvirkning, som den katolske Kirke ikke var 
gaaet ind for, da det rent musikalske Element væsentlig var 
tilknyttet den katolske Messe, der udelukkende var paa 
Latin, havde Luther paa saa smuk en Maade haft for Øje, 
da han begyndte paa Digtningen af sine sunde og livskraf
tige Menighedssalmer. Salmesangen er Menighedens Tale 
til Gud i Lovprisning, Bekendelse og Bøn, saa den her igen
nem kan udtrykke, hvad der ligger den paa Hjerte. Salmer
ne skal, naar hele Menigheden har Brug for dem, være al
menkristelige og kollektive og maa ikke indeholde indivi
dualiserende Tendenser, skønt man dog ikke helt kan sige 
sig fri for dette Islæt i vore Salmer. Hvilke Krav maa der 
da stilles til en Salmemelodi, for at den kan kaldes god og 
ægte? Grundtvig har engang sagt: „Der er et Ord, som gæl
der for alt, som. har med Kirken at gøre: Den, som vil være 
stor, maa være Tjener". Her er vi ved Kærnen til det Svar, 
der skal tilfredsstille ovenstaaende Spørgsmaal: Melodien 
og Ordene maa staa i et Tjenerforhold til hinanden; eller for 
at bruge et andet Billede: Melodien skal slutte om Salmens 
Ord som en smuk Ramme til et smukt Maleri. — Begge Dele 
maa være i Orden, for at Helhedsindtrykket kan give Ud- 
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seende af, at man her staar over for noget kostbart og lødigt. 
Derfor maa Salmemelodien, naar den skal anvendes som 
Folkesang, hvor alle skal yde deres Bidrag til Bekendelsen, 
Lovprisningen og Bønnen, være ren, enkel, letfattelig, uden 
større melodiske Finesser og Spring, og den maa for alt i 
Verden ikke være dominerende og tage Magten fra Salme
ordene. Den skal vise sit Tjenersind ved altsaa ikke at gøre 
sig gældende for egen Regning og ikke gøre Forsøg paa at 
understrege Enkeltheder eller give Stemningen en tilføjende 
Kolorit, selv om der i Salmeteksten findes Motivering der
for. Den maa være neutral, da den skal slutte om hvert af 
Versene.

Thomas Laub skriver saaledes i sin Bog „Musik og Kirke" 
1920: „Kirkesangen, den ægte, bæreren af menighedens tale 
ved gudstjenesten, er og maa være en enhed, en helhed, en 
sammenhængende strøm, den samme fra første færd af og 
gennem det lange løb. Den maa være det, fordi den er ud
sprungen fra den ånd, som altid er den samme, fordi den 
som bækken altid må smage af sin kilde. — Jeg tænker her 
paa de tre hovedformer: oldkirkens sang, palestrinatidens 
og den lutherske tids kirkesang. Aldrig kan den optage no
get fremmed, uvedkommende, som ikke er vokset ud af den. 
At de forskellige tider skulde have hver sin art kirkesang, 
som alle var lige gode, men indbyrdes modsætninger, er en 
meningsløshed". En Kirkemelodi er altsaa ikke en Melodi, 
der er skrevet af en tilfældig Komponist til en Salme, der 
skal synges i Kirken, men den bliver først Kirkemelodi, naar 
den viser sig at være i Pagt med Kirkens bedste musikalske 
Traditioner, naar den, som Laub udtrykker det, smager af 
Kilden. Ligesom Kirken vilde komme paa Vildspor, hvis den 
løsrev sig fra sin ældgamle Rod, saaledes ogsaa Kirkemusik
ken, hvis hver skiftende Tidsepoke gjorde sine egne Syns
punkter og Overbevisninger om Musik gældende inden for 
Kirkens Mure. Derved vilde vi faa bestandige Islæt af verds
lig Meloditradition, og Følgen vilde være, som Laub siger 
det, indbyrdes Modsætninger, som er meningsløse.

Men det er desværre det, der netop er sket. Salmekompo
nisterne byggede ikke videre paa det 16. Aarhundredes Kir
kemusik, der kan betegnes som den evangelisk- lutherske 
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Kirkesangs klassiske Fundament. De var paavirket af Sam
tidens verdslige musikalske Udvikling, der bliver mere og 
mere kirkefjern, thi medens den verdslige Musik og Kirke
musikken i 16. Aarh. praktisk talt vandrede Haand i Haand 
(den verdslige Musik var nærmest et Barn af den kirkelige), 
saa fjernede den verslige Musik sig i de følgende Aarhun- 
dreder i overvældende Grad fra Kirkemusikken, saa Lig
hedspunkterne snart udviskedes. Aarsagen til denne enorme 
Udvikling maa i første Række tillægges Instrumentalmu
sikkens voldsomme og nærmest revolutionerende Frem- 
trængen. Komponisterne, især det 19. Aarhundredes Kom
ponister i den romantiske Periode, mister efterhaanden Fø
lingen med den kirkelige Musiks Kontinuitet og overfører 
den instrumentale Musiks teoretiske Begreber paa Kom
positioner, der skal anvendes i Kirkens Tjeneste. Instrumen
talmusikken opererede med Harmonier og Samklange som 
det primære, og den melodiske Stemmeføring, der maatte 
tilpasses Klangene, der ofte havde yderliggaaende og sær
prægede Karakterer, bliver henvist til en sekundær Plads. 
Melodien, der fra først af var det centrale i Kirkemusikken, 
og om hvilken man kunde forlange, at den skulde være ren, 
let syngelig, objektiv og enkel i Opbygning og Intervalbe
nyttelse, bliver nu ofte bundet til det akkordmæssige Hen
syn, mister sin enkle Karakter og kan med sine indførte 
skalafremmede Toner lede Tanken hen paa den verdslige 
Kunstsang. Som Eksempler herpaa kan nævnes: Windings 
„O du min Immanuel", Weyses: „Det er saa yndigt at føl
ges ad, for to", Otto Mallings: „Den er slet ikke af Gud 
forladt", og Barnekows: „Jeg vil mig Herren love". Fælles 
for disse Melodier er, at de er smukke og tidsprægede Ro
mancer, men i Kirken hører de egentlig ikke hjemme. Kon
certsalen er Romancernes rette Sted, sunget af skolede Ud
øvere.

Ligeledes forfalder det 19. Aarhundredes Komponister 
ofte til at tilkendegive stærkt subjektive Stemninger, altsaa 
ved at understrege visse Meninger i Salmens Tekst med 
musikalske Midler, som kan opfattes som en Pendant til den 
verdslige Programmusik og maaske symfoniske Digtninger. 
Dette var vel egentlig forstaaeligt, saasom Komponisterne 
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baade skrev verdslig Musik og kirkelige Melodier; det gæl
der Weyse, Gade, Hartmann og Rung. Det skal her ikke 
være Hensigten at bebrejde disse Komponister noget; de 
har naturligvis ud fra bedste Mening skrevet deres Melo
dier, men da ingen af dem havde haft Kravene om den ægte 
Kirkemelodi for Øje, fandt de det nærliggende at gribe til 
Samtidens Musikform.

Da er det saa, at Thomas Laub sætter ind for at vende 
Strømmen, hvilket resulterer i en voldsom Bølgegang baade 
i musikalske Kredse, Skole- og Kirkekredse ud over hele 
Landet. Der skal i nærværende Artikel ikke nærmere gaas 
ind paa Laubs Arbejde, som der for øvrigt er talt og skrevet 
nok om, baade af Tilhængere og Modstandere. Her skal blot 
henvises til Paul Hamburgers Bog: Thomas Laub, hans Liv 
og Gerning, der paa en ypperlig Maade giver os Indtryk af 
hans store Indsats paa Kirkemusikkens Omraade.

Han er jo, siden han i 1887 udgav Bogen „Om Kirkesan
gen" og indtil Dato, blevet forkætret af Modstandere, hvis 
Kritik mod hans Virke hyppigt indeholder Ordene Ensidig
hed, Snæversyn, Stejlhed, Intolerance og Puritanisme. Men 
som Reformator var han nødt til at være puritansk indstil
let og gik aldrig paa Akkord med det, han vilde have fjer
net fra Kirken. Han besad imidlertid ikke den fornødne Smi
dighed og Forhandlingsevne til selv at føre sine Idéer ud i 
Praksis. Hans hele Virke indeholdt det Maal at give den 
danske Kirkesang en Fornyelse ved en Tilbagevenden til 
den ægte Kirkegrund, som altsaa er den lutherske Kirke
sang i 16. Aarh. Herved skærer han alt det i Tidens Løb 
paaklistrede, verdslige, unaturlige og kirkefjerne Paahæng 
fra og har den rene Kirkemusik tilbage. Jamen er det da 
nu saadan, at Kirkemusikken skal stagnere og overhovedet 
intet nyt modtage? — Nej, ingenlunde. Der skal stadigvæk 
være Vækst og Grøde i Kirkesangens Liv i Form af Tilvæk
ster og Forbedringer, for saa vidt at disse er i Overensstem
melse med ægte Tradition. Som Eksempel herpaa kan næv
nes Oluf Rings „Som tørstige Hjort monne skrige" og E. 
Frellsens „Tænk, naar engang".

Men hvad saa med Grundtvigs Salmer? De er blevet til 
i det 19. Aarh. i den romantiske Periode og maa gøre Krav 
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paa Melodier fra samme Tid. Det var en Tid med Sang
glæde i de grundtvigske Menigheder og Kredse Landet 
over; hans Salmer krævede Melodier hurtigt for at kunne 
blive udbredt i Landet. Det er da ogsaa disse Melodier, som 
Folk i Almindelighed nu for Tiden forsvarer og stædigt 
holder fast ved, fordi deres Kendskab til Salmen saa uløse
ligt er sammenknyttet med Forestillingen om paagældende 
Salmes Melodi, jvfr. Rungs: „I al sin Glans". L. Nielsens: 
„Denne er Dagen", og Hartmans: „Vorherre han er en 
Konge stor".

Hertil skal siges, at de grundtvigske Salmer ikke maa op
fattes som romantisk Poesi, selv om der af og til kan findes 
Udtryk i hans Salmer, som kan minde om romantiske Pas
sager, men disse maa tilskrives hans profetiske Sind og vidt
skuende Udsyn. Skjalden bruger Naturmalerier, ikke for at 
fortabe sig i æstetiske Drømme og Meditationer, men for 
gennem saadanne Naturbilleder at belyse et og andet om 
Menneskelivet og for at give alt, hvad der er dansk, Ad
gang i Salmerne, som f. Eks. de storslaaede Linjer: „Skin 
over Vang som en Morgen med Sang, Morgen i Maj, naar 
det grønnes". Hans Salmer er tværtimod for Størstedelen 
tidløse med almenkristeligt Indhold og er Menighedens 
Fælleseje. Saadanne Salmer, der altsaa er i Tilknytning til 
Reformationstidens bedste Overleveringer, maa have en an
den Ramme end den, romantiske Salmemelodier vil kunne 
give dem. Naar Folk vægrer sig over for „en ny" Melodi 
til en Salme, er det ikke, fordi de synes, den ny er daar- 
ligere end „den gamle", men fordi de er vant til den 
„gamle", der som ovenfor omtalt er sammenknyttet med 
Salmeteksten til en Enhed, men det viser sig, at Menne
sker ret hurtigt kan indstille sig paa en anden Melodi, naar 
de har faaet flere Gentagelser deraf, og den første Skepsis 
over for den er overvundet.

Naturligvis vil det ikke være klogt, hvis en Sognepræst 
eller en Organist egenmægtigt begyndte at indføre nye Me
lodier efter sit eget Hoved; det vilde snart bringe ham i 
Miskredit hos Menighedsmedlemmerne. Saadanne Melodi
problemer maa undersøges af Præst, Kirkesanger og Or
ganist, der saa træffer Afgørelse. I øvrigt er det heller ikke 
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klogt „at proppe Laub i Folk" ved radikalt at foretage en 
brat Kursændring med Hensyn til Melodier; saa opnaar 
man blot, at Folk bliver borte fra Kirken, nej, der skal gaas 
meget lempeligt og hensynsfuldt til Værks. Den bedste 
Fremgangsmaade er allerede at indøve Melodierne fra Sko
len af, saa at den kommende Menighed nogenlunde er for
trolig med Melodierne, naar den kommer i Kirken.

Baade Laubianerne og Anti-Laubianerne er ofte præget 
af stor Intolerance og Ensidighed i deres Synspunkter, og 
Anti-Laubianernes Stædighed kan udarte til forstokket Va
nemæssighed, der medfører Fare for en Stagnation i Kirke
melodierne, medens de „haardkogte" Laubianere i deres 
Fanatisme kan forfalde til en utiltalende Hensynsløshed og 
Radikalisme, der kun har skadelige Følger. Som Eksempel 
paa sidstnævnte Forhold kan nævnes, at en Laubfanatiker 
blandt vore Organister Juleaften, hvor Kirken var stopfyldt, 
brugte Melodien til „Lover den Herre, den mægtige Konge" 
— til Julesalmen „Kimer I Klokker" i Stedet for den gængse 
Melodi af H. Rung. Dette var naturligvis en „Salmeskuf
felse" for de mange Mennesker, thi selv om de fleste tillige 
kendte den benyttede Melodi, saa var Indtrykket dog frem
med, saa det fremkaldte et Skaar i deres Juleglæde og Fløj
tidsstemning. Ingen Fløjtid drager Folk til Kirken, som Julen 
gør det, og alle venter og ønsker at høre de kendte Julesal
mer med de Melodier, de fik lært i Barndomshjemmet og i 
Skolen. Derfor maa der ikke rokkes ved Julesalmernes Me
lodier, selv om flere af disse ikke vil kunne staa for en 
kritisk Undersøgelse; men de hører nu engang Julen til, 
de er blevet Tradition, og Folkets bedste Traditioner maa 
ikke omstødes.

Sagen er ikke lagt hen endnu, det være sig langt fra, og 
hvorledes Problemet skal løses tilfredsstillende, bliver indi
viduelt for de mange Menigheder og Sangkredse Landet 
over; men det var ønskeligt, at man fra begge Partiers Side 
var forstaaende og forhandlingsvenlig og behandlede 
Spørgsmaalet med den største Skønsomhed og Hensynsfuld
hed, idet det er noget, der vedrører os alle, og som maaske 
har større Betydning for Kirkens Stilling i Folket, end 
mange tænker. Danmark er et af de Lande, som har den 
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største Rigdom af prægtige Salmer; disse maa og skal be
vares, og Melodierne er i høj Grad medvirkende til, at 
denne Salmeskat ikke bortødes. Aage Nielsen.

P. P.s Jubilæum

NOGET af det, der gør, at gamle Elever fra Odense Se
minarium stadig føler sig knyttet til Seminariet og 

søger at bevare Forbindelsen med det, — og det fik vi jo 
tydeligt Bevis for paa Jubilæumsfesten den 2. Januar i Aar 
— er, at Traditionerne paa Odense Seminarium praktisk 
talt alle er uændrede. Disse Traditioner er med til at be
vare Kontinuiteten i Seminariets Liv og Virke, og især er 
Festerne, hvor alle gamle Elever altid er velkomne, med
virkende til at fæstne gode Minder og føje nye til.

Lad os for Eksempel betragte Julefesten! Nuværende og 
gamle Elever møder op for at høre paa et Par Timers Sang 
og Musik, udført af Seminariets Kor og Orkester. Vi glæ
der os derover, men tænker vi nu nok paa, hvilket stort 
Arbejde der ligger forud for denne Aftens Koncert? Der 
skal da her i Anledning af Seminarielærer Poul Petersens 
Jubilæum lyde en Tak for det Arbejde, Poul Petersen — 
populært kaldet P. P. — i en lang Aarrække har ydet, for 
at Sangen og Musikken paa Seminariet kunde indgaa som 
en smuk og væsentlig Del af Seminariets Virke. Sang og 
Musik har under P. P.s Ledelse altid været i gode Hænder, 
og de, der har været med i Orkestret eller Koret, kender 
hans store Kærlighed til Musikken og den Interesse og 
Energi, der blev lagt for Dagen, for at Resultatet kunde blive 
saa godt som overhovedet gørligt. Sangundervisningen paa 
Seminariet er lagt ind i faste og sikre Baner, og det var, 
som Bjørnsons Ord: „— Sangen har Varme, og derfor den 
bryder Stivhed og Frost, saa det tør i dit Sind" blev til en 
Realitet for os, naar vi i Sangtimerne sang Salmer og Sange; 
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der var virkelig Varme og Hygge i disse Timer, og under
tiden kunde vi trods de Krav, som det rent undervisnings
mæssige stillede til Timernes Anvendelse, benytte hele Ti
mer til blot at synge, hvorved vi fik lært mange af de bed

ste og nye dansk-folkelige Sange. Dette sidste har været 
mere betydningsfuldt, end vi dengang anede. Vi følte i 
disse Timer, hvilket Kendskab P. P. havde til de danske 
Sange, og hvorledes hans musikalske Intuition havde ud
draget det allerbedste, det, der -— som Schulz siger det — 
bærer Præg af det tilsyneladende velkendte, og vi mær
kede hans Glæde ved at kunne give os disse Værdier med 
paa Vejen.

I Litteraturtimerne mødte vi P. P. som den samvittigheds
fulde, belæste og velorienterede Faglærer, der med en al
drig svigtende Tro paa dette aandsbaarne Fags store Indfly
delse paa Elevernes Udvikling i de unge Aar gik til sin 
Gerning med en Præcision og vel gennemtænkt Tilrette
lægning af Stoffet, der skabte Fasthed og Stabilitet i Under
visningen. Et værdifuldt Aktiv for ham som Litteraturlærer 
var endvidere en fremragende Evne som Oplæser og en 
— ja, jeg tør næsten anvende Ordet fantastisk Hukommelse.
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Gang paa Gang imponerede han os med at huske Enkelt^ 
heder, der ofte rakte langt ud over hans Fags Grænser.

Som Menneske mødte vi P. P. som en venlig og redelig 
Mand med et aabent Sind, der straks fra første Færd vir
kede tillidvækkende og fortroligt, saaledes at vi vidste, at 
han altid var rede til at høre paa os og hjælpe og støtte 
os paa enhver Vis. Hans gode Humør virkede i det dag
lige Arbejde forfriskende og inciterende, og ved Eksamens
bordet kunde vi være rolige, thi vi følte, at P. P. som vor 
Lærer og Hjælper vilde gøre, hvad han formaaede for at 
føre os gennem Skærene „saa helskindet som muligt".

Vi siger Dem Tak, P. P., for alt godt i de forløbne Aar 
samtidig med, at vi ønsker Dem Lykke og Sundhed til at 
fortsætte den Gerning paa Seminariet, der i saa mange Aar 
har baaret Frugt. Vi ved, at Sangen paa O.S. stadig vil lyde 
ung og frisk fra de unge Mennesker og Børnene, saa en
hver kan mærke, at der er der godt at være, eller sagt med 
et gammelt tysk Ord:

Wo man singt, da lass' dich ruhig nieder, 
böse Leute haben keine Lieder.

Aage Nielsen, 'Haarby.

Georg Knudsens Jubilæum

DEN Faggruppe, der ofte blandt Eleverne hører til de 
mere omstridte, administreres paa O.S. af G.K. Fa

gene Regning, Fysik og ikke mindst Matematik har i de 
fleste Klasser svorne Tilhængere saa vel som det modsatte. 
Naar vi alligevel med saa stor Glæde kan tænke tilbage 
paa disse Timer og maaske endog kan sende „Mollerup" 
en venlig Tanke, har 25-Aars Jubilaren sin Del af Æren 
herfor.

Ganske vist blev der stillet store Krav til os ikke alene 
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angaaende Forberedelse, men lige saa meget m. H. t. Orden 
og Præcision, og det blev gennemført med en Konsekvens, 
der maatte imponere, og tydeligt efter Forskriften: bedre 
at forebygge end reparere. Men netop fordi vi vidste, at

v____  
i

G. K. heller ikke slækkede paa Fordringerne til sig selv, 
føltes de faste Rammer om Undervisningen som noget natur
ligt, og herindenfor skabtes et Tillidsforhold, der næredes 
af Hr. Knudsens Saglighed og ubestikkelige Vilje til at dele 
Sol og Vind lige. Paa denne Maade befandt vi os særdeles 
vel ved Arbejdet, og den velvillige og elskværdige Form 
har sikkert faaet en og anden Matematikhader til at strenge 
sig an, om ikke for Fagets saa dog for Hr. Knudsens Skyld.

Ingen Vandringer i Problemernes Verden bragte os no
gen Sinde til det tørre og trøstesløse; var der ikke Oaser 
i Dagens Tekst, var G. K. Mand for at sætte andet i Stedet. 
En Bemærkning eller Tildragelse i (undertiden dog ogsaa 
uden) Forbindelse med Stoffet kunde give Inspirationen til 
Diskussion om Problemerne uden for Klassens fire Vægge 
— ikke sjældent om Forhold, vi som vordende Lærere bur
de vide Besked med. Det kunde ogsaa være en Bemærk
ning fra den forlængst afdøde store Repræsentant for den 
sunde Fornuft, der randt i Hu, og som nu blev draget frem 
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for at blive belyst. Men det hændte, at det gjaldt en af 
Hr. Knudsens smaa Oplevelser, og af dem var der mange, 
der saa blev serveret i lange, behændigt formede Sætnin
ger, krydrede med Udtryk og Vendinger fra den specielle 
knudsenske Terminologi -— og altid med Klassens betingel
sesløse Kapitulation til Følge.

Vi er mange, der vil sige en oprigtig Tak for, hvad vi 
lærte, og som med Taknemmelighed mindes de rene'Linier 
og den Atmosfære af Forstaaelse og Hjælpsomhed, der gav 
Undervisningen sit Præg, og hertil kan vi føje Ønsket om, 
at De maa kunne give endnu mange Hold det, De gav os.

Vigo Andersen, Fraugde Centralskole.

Seminarieholdel 1920

SAA er vi altsaa naaet saa vidt, at vi er kommet i Aars- 
skriftet som 25-Aars-Jubilarer. Jeg skal ikke henfalde 

i ørkesløse Betragtninger over, hvor dog Tiden gaar, og i 
Undren over, hvor dog alle de Aar er blevet af. Spørgs- 
maalet er vel snarere: Hvad fik vi ud af Aarene? Hvad fik 
vi udrettet? Hvor langt naaede vi frem ad den Vej, som 
Lærereksamenen gav os Mulighed for at vandre ad? Svaret 
maa vi vel give hver for sig. Jeg for mit Vedkommende vil 
nu aabent bekende, at min Glæde over at have med Børn 
at gøre er blevet større og dybere, alt som Aarene er gaaet. 
Hver Skoledag er en ny Oplevelse. Hver Time bringer nye 
Problemer, nye Vanskeligheder, der skal løses, nye, over
raskende Momenter.

Men 25-Aaret stiller vel ogsaa et andet Spørgsmaal: 
Hvordan gik det med Kammeratskabet fra Seminarie- 
aarene? Nu skal jeg heller ikke her henfalde til ørkesløse 
Beklagelser over, hvad der muligvis er gaaet tabt. Tiden 
er graadig. Den sluger mange gamle Forbindelser, og den 
lægger Glemselens Slør over mangt og meget. Forholdene
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sidste Sommer var jo ikke af en saadan Art, at man kunde 
vove sig ud paa en lang Rejse. Ellers var vi vel en Del, 
der havde kunnet tænke sig at genopfriske Seminarietiden 
ved et lille kammeratligt Møde i Odense d. 13. Juni 1945. 
Herovre i Hovedstadsomraadet samledes vi hos mig, de 
faa, der kunde samles. Det var Johannes Andersen og Sig
rid Larsen. Karen og Johannes Reiff maatte sende Afbud 
paa Grund af Cyklernes daarlige Tilstand. Men vi havde 
nogle fornøjelige Timer sammen.

Jeg har gaaet og spekuleret paa, om vi ikke kunde faa 
Kammeratskabet opfrisket paa anden Maade. Vor „Vandre- 
bog" er jo ganske vist blevet liggende hos en eller anden. 
Men kunde vi ikke starte en ny? Jeg skal gerne sætte en 
i Bevægelse. Men Forudsætningen er jo, at der er Interesse 
for Sagen. Send mig lige et Kort, hvis I billiger Tanken. 
Min Adresse er: Svend Fleurons Allé 13, Søborg.

Jeg vil slutte denne lille Jubilæums-Opsats med en hjer
telig Hilsen til alle gamle Kammerater og med en Hilsen 
til vort 50-aarige Seminarium med Ønsket om, at Odense 
Seminarium fremdeles maa faa Held og Lykke til med gode 
Resultater at røgte sin meget betydningsfulde Opgave i den 
danske Folkeskoles Tjeneste. Holger Nielsen.

Forskoleseminarieholdet 1920

SOM 25 Aars Jubilar vil jeg hermed sende Odense Se
minarium en lille Hilsen.

Tiden paa O.S. staar stadig frisk i Erindringen, og tit gli
der en Stille Tak tilbage dertil og til de Lærerinder og Læ
rere, der da virkede. Mange af dem er i de 25 Aar gaaet 
bort og nye kommet til.

Med Vemod erfarede jeg Hr. Forstander Alfred Hansens 
alt for tidlige Død. Han vil alle Dage staa for mig som 
Idealet, af en Lærer.

Æret være hans Minde!
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Det Hold Forskolelærerinder, hvortil jeg hørte, var kun 
lille — 12 — og hurtigt blev vi spredt over hele Landet 
og Forbindelsen dermed afbrudt. Men jeg tør sige, at vi 
alle var glade for Opholdet paa Seminariet og for den Un
dervisning, vi der fik. Der lærte vi ret at føle Glæde ved 
Arbejdet med Smaabørn, og den har stadig holdt sig, ja, 
for mit Vedkommende er Glæden i Dag større end for 25 
Aar siden, og selv om vi en Gang imellem møder Skuffelse 
og ikke synes, Resultatet svarer til Anstrengelsen, kunde 
jeg ikke tænke mig noget bedre Arbejde.

Og hermed en venlig Hilsen til „gamle" Lærerinder, Læ
rere og Kammerater fra Odense Seminarium.

Petra Nielsen, Stoense Skole.

*

Der ligger en Skole paa Hjallesevej;
der gik jeg engang.
Og Klematis blaaned til Fuglenes Sang, 
og Ungdommen vandrede sin sorgløse Gang, 
mens Børnenes lyse Latter og Leg 
genlød paa Hjallesevej.

Der sad jeg hos Ejler Møller engang 
og lyttede spændt;
for han havde fattet „Klokken"s Klang; 
han førte os varsomt saa mangen Gang 
til Barnets Verden og Digterens Sind 
i sine Foredrag ind.

Og Busk med hele sin bramfri Færd, 
hvor elsked vi ham.
Hver Regnetime fik ekstra Værd, 
Fysik og Historie fik vi kær.
Ja, Mindet om Busk det ikke forgaar, 
saa længe Skolen bestaar.

Og naar med Forventning og Glæde vi gik 
til Timer i Botanik,
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ja, saa var det Hansens Lune og Vid
og sikre Streg, der til hver en Tid 
krydrede Timen, og Tiden fløj bort 
altid — altid for kort.

At nævne hver enkelt jeg evner ej;
men hver for sig
de gav deres Bidrag til Skolens Aand, 
og ud over Landet der knyttedes Baand, 
der holder, om Tiden end ruller saa fort, 
og Haaret bli'r graat.

Og hvis i de femogtyve Aar
det lykkedes mig
at øve en Gerning blandt Store og Smaa 
til Hverdag og Fest, skal Takken gaa 
til Skolen paa Hjallesevej.

Agnes Petersen, Forskoleseminariet 1920.

Minder fra en Friskole

DET er en almindelig anerkendt Regel, at skal vi kunne 
skelne Ret fra Uret, Kerne fra Avner, maa vi have 

Tingene paa Afstand. Det gælder ikke mindst, naar Talen 
er om vor Barndoms Skolegang, og for Lærere er det vist 
ret gavnligt, en Gang imellem at erindre sig nogle af de Til
dragelser og Problemer, vi i Skolen blev stillet over for. 
Maaske kan vi ogsaa lettere komme ind i Børnenes Tanke
gang. Har det derfor nogen Interesse, skal jeg prøve at give 
nogle Indtryk fra min Skolegang i en fynsk Friskole.

Dagens Forløb i en saadan Skole er beskrevet saa ofte i 
Friskolelitteratur, at det næppe har nogen Interesse, og for 
øvrigt er det delvis glemt. Tydeligst husker jeg Morgenan
dagten, hvori hele Lærerens Hus deltog. I „Lilleklassen" 
sang vi to Salmer og bad „Fadervor" ind imellem. I „Store- 
klassen" fremsagde vi tillige Trosbekendelsen.

Det var altid højtideligt, og det er mit Indtryk, at skal 
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vi over for de Børn, vi har med at gøre, slaa fast, at vor 
Skole er en kristen Skole, og det skal vi jo iflg. Skoleloven, 
saa kan det bedst og finest gøres ved en saadan Morgen
andagt. Men den maa vel at mærke være fuldstændig fri for 
en efterfølgende Reprimande over et eller andet, som er 
sket, eller blot en Besked i Almindelighed. I en stor Skole 
med fælles Morgensang er det saa fristende at bruge denne 
Lejlighed, hvor alle Børnene er samlet, til en lille Opsang 
eller almindelig Besked. Sker det, har Lederen fuldstændig 
misforstaaet Morgensangens (Andagtens) Mening, og da var 
det bedre, den ikke havde fundet Sted.

De vigtigste Fag var Religion og Historie, endskønt vi 
aldrig havde en Lektie for og kun frivilligt anskaffede os 
en Lærebog. (Nie. Nielsen). Men det fortaltes for os, og det 
sad. Fortælle kunde de gamle Friskolelærere, og var Aan
dens Sus over dem, kunde det ikke undgaa at smitte os. Jeg 
kan endnu høre Skræp synge og Bulderet fra Sjællands 
Odde, naar jeg mindes disse Timer.

Meningen med Historien var jo iflg. Grundtvig og Kold 
at gøre Folk glade for Fædrelandet („paa en skikkelig Maa- 
de"), og det skete vel ogsaa,- men mærkeligt er det, at Dan
marks Frihedskamp i disse Aar fandt mindst Forstaaelse i 
Landbokredse, hvor Fri- og Højskoletanken er stærkest, og 
det var ikke Højskolen, der i disse Aar sagde de forløsende 
Ord. Er der kun vage Stemningssus' tilbage af det, der en
gang var brændende Tro? Ungdommens Opførsel efter et 
Fløjskoleophold kunde tyde paa det.

Det fortælles om en gammel Friskolelærer fra min Hjem
egn, at han som ung Karl hver Middagsstund løb paa sine 
Gymnastiksko en Mil frem og en Mil tilbage for at se, hvor 
langt de var naaet med Bygningen af Nazarethkirken i Rys
linge.

Men tilbage til Emnet!
Verdenshistorie lærte vi intet af, og det var en Fejl. Vi 

gik ud af Skolen uden at ane, hvem f. Eks. Napoleon var, 
hvis vi da ikke, som jeg, laante en lille Verdenshistorie og 
læste den som en Roman.

Som naturligt er i en Friskole sang vi meget; men en 
Sangtime i den Forstand har vi aldrig haft, og ogsaa det 
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var en Fejl. Vor Lærer havde en baade kraftig og ren Sang
stemme; men han havde ikke mere Begreb om Sang end en 
Ko om Ballet. En Kultivering af vore Stemmer fandt aldrig 
Sted — tværimod. Naar vi sang, kunde det høres over syv 
Kirkesogne. Men hvad en Friskoledreng kan af Sange — 
og det udenad — er ikke Smaating. Og saa har han endda 
aldrig skullet lære en Linie udenad. Der er nok alligevel 
noget om den gamle Snak om Begejstringen, der løfter, og 
Aanden, der bliver til Virkelighed, Livssyn.

Jeg kunde fortælle en Del om Modersmaalsundervisnin- 
gen, men maa øve mig i Begrænsningens Kunst. Kun kan 
jeg ikke lade være at komme ind paa enkelte Ting, jeg først 
i en moden Alder har faaet Øjnene op for.

Vi havde altid god Tid. Ikke at vi drev, det var saare 
langt fra; men vi havde ikke en Tanke for, om vi nu ogsaa 
naaede vort Stof. Vi stræbte ikke hen efter at faa saa mange 
Kundskaber, at vi kunde faa den eller den Stilling. Vi naa
ede saa langt, som vor Dygtighed og Udvikling tillod os. 
Meningen med Friskolen var jo, at vi skulde „sættes i 
Gang", og som det første og sidste indsugede vi hver Dag 
alt, hvad vi kunde tage af det, som de gamle Grundtvigiane
re kaldte Livsoplysning. Vi skulde opdrages til at være 
vaagne. Muligvis var det derfor, vi aldrig var overladt til 
os selv. Næsten alle Frikvarter var Læreren med paa Lege
pladsen og organiserede og tog Del i vore Lege, hvor træt
tende det end kunde være for en ældre Mand. Maa jeg her 
indskyde, at jeg aldrig har været ude for nogen, der som 
han forstod at faa selv de fattigste i Aanden med i saavel 
Leg som Arbejde.

Forstod vi nu alt dette? Naturligvis ikke. Men jeg tør 
hævde, at naar vi senere standsede op med en intellektuel 
Lystfølelse, fordi en Erkendelse var slaaet ned i vort Sind, 
da kunde der ofte trækkes en Traad ned til vor Barndoms 
Friskole. I samme Aandedræt maa jeg tilføje: og til vort 
Barndomshjem. Men det var og er jo netop Styrken, at 
Hjem og Skole stod sammen, trak paa samme Hammel. 
Begge ønskede de „frit at lade Livet gro under Himlens 
Bue".

Friskolens Indflydelse paa den offentlige Skole er forbi.
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De Impulser, vi i de senere Aar har faaet i den offentlige 
Skole, er ikke kommet fra Friskolen; men den har sin Styr
ke i, at den i højere Grad er en Aandens og Hjemmets Sko
le. Hjemmets Interesse er af den største Betydning for en 
Skoles Liv; men den binder Læreren stærkt. Faa er saa 
bundne som en Friskolelærer. Friskolens Foragt for de ydre 
Ting (Undervisningsmidler, Lokaler o.s.v) begyndte som en 
Styrke og endte som en Svaghed, og som enhver Idé, der 
skal kæmpes for, stivnede den i Institution med Statstilskud 
og eksaminerede Lærere. De gamle Friskolefolk vilde vende 
sig i deres Grave, hvis de saa deres Skole nu med et til
knyttet Eksamenskursus. De fulgte selv i flere Tilfælde Se
minarieuddannelsen, men nægtede at tage Eksamen.

Idealer forandres, som Tiderne skifter. Som ganske unge 
begynder vi som Principryttere, senere bliver vi bare men
neskelige, og kan vi en Gang imellem lade Tankerne gaa 
tilbage til vor Barndoms Skoletid og vor Barndoms Lærer, 
saa husker vi maaske paa, at vi sidder til Doms hver evige 
Dag, saa at vi passer vort Arbejde med Flid og Menne
skelighed som de første Deviser.

Aage Ovesen.

Seminariet 1945

DANMARKS Befrielse lagde et saa straalende Skær over 
1945, at Lyset fra vor egen lille Jubilæumsflamme næ

sten blev borte deri.
Taknemmelighed over, at det dødeligt alvorlige Afsnit i 

Danmarks Historie fik en lykkelig Afslutning, fylder alle 
Danskes Sind ved et Tilbageblik over 1945. Paa Seminariet 
er vi ogsaa taknemmelige, fordi vi undgik Beslaglæggelse, 
som Tyskerne flere Gange i det sidste Aar truede med. 
Der er ingen Tvivl om, at Forstander Smith ved sin uimpo- 
nerede Optræden i Forhandling med Tyskerne bidrog til 
at afværge Faren. Forstanderen maatte efter indtrængende 
Advarsler for en Tid sove „under Jorden", og for mange 
andre paa Seminariet blev Aarets første Maaneder en me
get spændende Tid, idet flere af Seminarieeleverne tilhørte
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Modstandsbevægelsen. Efter 5. Maj viste det sig, at for
uden Seminarielærer H. Damgaard Pedersen var 16 mand
lige Elever Frihedskæmpere, medens 2 kvindelige Elever 
fra Seminariet og 1 fra Forskoleseminariet gjorde Tjeneste

i Modstandsbevægelsen. Beundringsværdigt lykkedes det 
alle at gennemføre deres Eksamen, skønt de maatte arbejde 
under voldsomt Pres i Tanken paa og Udførelsen af endnu 
større Opgaver. Ogsaa rent praktisk var det vanskeligt at 
gennemføre Eksamen. Forstander Smith, der paa dette Tids
punkt ikke kunde komme i Forbindelse med København, 
tog imidlertid selv Ansvaret for at flytte Eksamen i Engelsk 
1 Dag og dele Geografieksamen, saa Frihedskæmperne kom 
op i dette Fag 14 Dage senere. Paa denne Maade lykkedes 
det at gennemføre Eksamen i det fastsatte Tidsrum. Den 
2. Juni kunde Forstanderen dimittere 26 Elever, idet han 
mindede dem om, at Livsværdierne ikke skal bestemmes 
ved Ræson alene, man bør ogsaa lade sig lede af sine Fø
lelser og vise den deraf udsprungne Vilje. Ved Optagelses
prøven fik vi 32 nye Elever. Ministeriet havde under Hen
syn til Mangelen paa Lærerinder bestemt, at der kunde op
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tages 2 kvindelige Elever udover de 30 Elever, der ellers 
maa optages.

Naar man undtager „Elevernes Aften" med Skoleværter-

Frihedskæmper eksaminerer Frihedskæmper.

nes Besøg, der maatte aflyses, har vi ikke savnet nogle af 
vore Fester. Eleverne har som sædvanlig hjulpet til at skabe 
en fornøjelig Fastelavnsfest for Børnene, dels ved Samvæ
ret med Børnene, dels ved fikst arrangeret Underholdning.

„Kinesiske" Fors ko led amer.
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III. Klasse opførte „Prinsessen paa Ærten", mens Forskolen 
morsomt illustrerede Visen „Kejseren af Kinesiens Land". 
•— Udflugten gik i Aar til Kerteminde og var begunstiget

U dfl u g lsd is k ussi o n.

af Vejret. — Ved Efteraarsfesten opførte III. Klasse „Sol
daterløjer" og II. Akt af „Barselstuen" og havde dermed 
valgt to sikre Træffere, der gjorde Lykke baade ved Gene
ralprøven, hvor Børnene var Tilskuere, og ved de tre Fore
stillinger for henholdsvis Børnenes Forældre, „Ensomme 
gamle" og endelig Gæsterne ved selve Festen. —■ Og inden 
vi ved deraf, er vi til Tonerne af de gamle Salmer paa Vej 
gennem julepyntede Klasser og ender som altid ved Jule
koncerten, der staar som en smuk Portal foran den hjem
lige Jul. Hovednummeret var Buxtehudes Kantate „Send 
hid din Engel".

Ved et „Aabent Hus" viste Kommunelærer E. Flensted 
Jensen Lysbilleder og Film fra en Amerikarejse. Sixten 
Dahlberg og Læge Hindse Nielsen har holdt Foredrag. Den 
sidste behandlede det vanskelige Emne om Kønssygdom
mene og formaaede at løfte Spørgsmaalet om Ungdommens 
Stilling hertil op i et Plan, saa der hos alle skabtes ny In- 
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teresse for Spørgsmaalet. De aabne Huse har i øvrigt været 
præget af Selwirksomhedsprincippet. Med Ønsket om at 
skabe en ny Tradition indbød Forstanderen til et Nytaars-

Scenebillede fra „Soldaterløjer“.

møde (uden Traktement og Dans). Forstanderen havde for
fattet en Række Dialoger, hvori han behandlede Ungdom
mens Problemer. Derefter startedes en „Kaminpassiar" •—

Scenebillede fra „Barselsluen".
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tvangfri Diskussion uden Talerstol — der lykkedes over
raskende godt. — Kort før Valget holdtes et „Aabent Hus", 
der formede sig som et Valgmøde. Det var grundigt for-

l'ør Kampen mod Englænderne.

beredt gennem Plakatkrig, Opstilling af Kandidater, ja, end
og Udnævnelsen af en Valgbestyrelse. Saavel Indledernes 
Foredrag som Diskussionen blev holdt i en saglig, men frisk 
og fornøjelig Tone. Stemmeafgivningen, der foregik i hem
meligt Afstemningsrum, gav følgende Resultat: V. 47, D.S. 
33, K.F. 25, K. 18, S. 11, R. 10, Retsf. 6.

I Forbindelse med Sportskampene mod Skaarup, hvor vi 
stadig er de stærkeste paa Fodboldbanen, fik vi et „Aabent 
Hus". Forstanderen holdt paa Opfordring et af sine yndede 
Causerier. Emnet var denne Gang „Kvinden og Aands
arbejderen".

Alle sædvanlige Sportskampe blev dog i Aar sat i Skygge 
af en Fodboldkamp mellem et Hold fra „The Royal Dra
goons" og Seminariet, arrangeret af III. Kl. til Fordel for 
de bomberamte paa Bornholm. Ogsaa i denne Kamp sejrede 
Englænderne. Ved det efterfølgende Kaffebord paa Semina
riet udtrykte den engelske Leder sin Glæde over den Ven
lighed, engelske Soldater mødte i Danmark.

Med Støtte fra Undervisningsministeriet arrangeredes i 
Samarbejde med Fyns Stifts Skolesamfund og Odense Her
reds Lærerkreds et 2 Dages Instruktionskursus paa Semi
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nariet. Hver Dag bød paa to Demonstrationstimer og et 
Foredrag af videnskabeligt Tilsnit.

Ved et Forældremøde talte Forstanderen om Religions-

Glæde oner Eng lænderkampen.

undervisningens Principper. Derefter var der Forhandling.
Der var stor Glæde i III. Klasse, da de med Carl Clausen 

i Spidsen drog til Den jydske Idrætshøjskole ved Vejle, 
hvor Lejrskolen i Aar havde et ideelt Opholdssted, og det 
var med Begejstring for denne Skoleform, de vendte tilbage 
til det daglige Arbejde.

Som et lille ekstra Tegn paa, at vi er vendt tilbage til 
normale Forhold, udkom igen i Aar Elevernes Juleblad, der 
havde faaet Navnet „Glimt". Da „Unge Pædagoger" har 
overtaget den mere alvorlige Rolle, havde „Glimt" mere 
Lighed med „Lommespejlet" end med „Strejf".

Ved Julefesten uddelte Elevforeningens Formand de i 
Aar særlig rundelige Beløb til Studiehjælp. Jeg vil gerne 
skildre den Glæde og Taknemmelighed, man mærker hos 
Eleverne. Den Forstaaelse, gamle Elevers Hjælp er Udtryk 
for, virker ansporende. Det er en Æressag at modtage disse 
Legater, og forpligtet heraf gaar Modtagerne til det daglige 
Arbejde. Undertiden spørges, om der blandt Eleverne i Dag 
er lige saa stor Trang som tidligere. Det er der, men med 
den Forskel, at Eleverne før i Tiden ofte arbejdede under 
Tryk af Savn, medens de i Dag i højere Grad paatager sig 
66



Arbejde for at skaffe sig den haardt tiltrængte Fortjeneste. 
Hvad dette betyder, og hvad Betydning Elevforeningens 
Støtte i disse Tilfælde kan have, kræver ikke nærmere For
klaring.

Seminarielærer Holger Melson.

I Aar gennemførte Forstander Smith sin Plan med at an
sætte en Religionslærer, saa Faget igen kunde samles paa 
een Haand. Desværre krævede denne Ordning, at vi maatte 
tage Afsked med Pastor Poulsen, som med Dygtighed havde 
varetaget Undervisningen i III., IV. og Forskoleseminariet. 
Ved Dimittendfesten bragte Forstanderen Pastor Poulsen 
Seminariets Tak for de otte Aars Arbejde i Erkendelse af 
den Betydning, Pastor Poulsen havde haft for Skolen. Ogsaa 
Eleverne hyldede deres Religionslærer. Ligeledes maatte vi 
tage Afsked med Pastor Bjergved, der overtog Pastor Prips 
Timer ved dennes Død. Seminariet har Grund til at paa
skønne, at Pastor Bjergved for saa kort Tid vilde gøre det 
betydelige Forarbejde, som Seminarieundervisning kræver. 
Vor nye Religionslærer, cand, theol. Holger Melson, er 29 
Aar gammel. Hr. Melson har en kort Tid vikarieret ved 
Ranum Statsseminarium, men kom hertil fra Ry, hvor han 
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var Præst. Foruden hele Religionsundervisningen med de 
voksne og nogle Timer med Børnene har Hr. Melson over
taget Undervisningen i historisk Pædagogik og Tysk i I. 
og II.

I Tiden 5./12.—9./12. gik Eleverne i Seminariet, Forskole- 
seminariet og Præparandklasserne i Strejke som Protest 
mod Statskonsulent Kaalund-Jørgensens Förbliven i sit 
Embede.

To Gange samledes vi om Flagstangen. Første Gang, da 
Skolens Flag gik til Top den 5. Maj, og næste Gang den 
8. Maj, da Flaget sænkedes paa halv for at mindes de faldne 
fra 5. Maj.

Endnu engang syntes det os, som Flaget talte stærkere 
til os end ellers. Det var den 27. August, da vi mødtes paa 
Skolen for at fejre dens 50 Aars Dag. Man havde valgt at 
udsætte den egentlige Jubilæumsfest, men vilde dog over 
for Eleverne markere Dagen. Selv om Alfred Hansens friske 
Grav gjorde det svært at skabe den glade og festlige Jubi
læumsdag, som vilde passe paa O.S., fik vi en smuk og 
hyggelig Fest for baade Børn og voksne.

Der var sendt Kranse og Blomster til Ejler Møllers og 
Busks Grave, og om Morgenen samledes Forstanderparret 
og Fru Hansen med Lærerne og Repræsentanter for El 
verne paa Kirkegaarden, hvor der blev nedlagt Kranse eg 
Blomster paa Niels Thomsens og Alfred Hansens Grave.

Højtideligheden paa Skolen var delt i tre Dele. Om For
middagen mødte alle Børnene til Underholdning i Gymna
stiksalen. Børnene havde sendt en Blomsterhilsen, men 
mange kom med deres egen lille Buket til Skolens Fødsels
dag. Forstander Smith levendegjorde Seminariets og Børne
skolens Historie for de smaa Tilhørere. Da Forstanderen 
havde fortalt om de første Børn i Skolegaarden, skildret de
res Paaklædning og fortalt, hvilke af Lærerne der paa dette 
Tidspunkt endnu ikke var født, anede Børnene Afstanden 
til 1895 og fulgte glade og interesserede med paa Vandrin
gen til 1945. Derefter fornøjede Hr. Lage Jacobsen dem med 
at tegne og fortælle.

II. Del af Festen var en Frokost for Lærerpersonalet, hvor 
flere havde Ordet for at hylde, takke og lykønske Fødsels
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dagsbarnet. Lærerne overrakte Skolen deres Gaver, blandt 
nvilke gamle Elever især vil lægge Mærke til to Billeder, 
ophængte i Foredragssalen. Et af Forstanderparret Thom-

Fra Jubilæumsf rokoslen.

sen, skænket af Fru Laura Andersen, og et af Forstander 
C. J. Busk, skænket af hans gamle Elever inden for Lærer
personalet.

Om Aftenen var det Seminarieelevernes Tur. Igen for
talte Forstanderen Seminariets Historie, idet han tegnede et 
Billede af de Personligheder, der havde ført Seminariet frem. 
Skuespiller Hass Christensen læste under stor Opmærksom
hed Hedbergs „Johan Ulfstjerna". Ved Kaffebordet blev der 
— som andet Steds refereret — føjet nye Træk til Skildrin
gen af de tre Forstanderskikkelser. Aftenen sluttede med 
Dans og Fyrværkeri.

Ogsaa paa anden Maade var 1945 et Jubilæumsaar. I Be
gyndelsen af Skoleaaret fejrede Poul Petersen og Georg 
Knudsen 25 Aars Jubilæum og var fra alle Sider Genstand 
for stor Hyldest.

Dette begivenhedsrige Aar fik ogsaa en usædvanlig Af
slutning, idet Juleferien gik med travle og omfattende For
beredelser til Seminariets hidtil største Festdag: den egent
lige Højtidelighed i Anledning af Seminariets Jubilæum, der 
— som De har læst andet Sted i Aarsskriftet — formede sig 
som den smukkeste Bekræftelse paa, at den hjertevarme 
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Kontakt mellem Elever og Skole, som O.S. altid har sat 
sig som Maal, ogsaa kan bevares ubrudt gennem Aarene.

Og Tanken herpaa fremkalder det Ønske, at den forven
tede Revision af Seminarieuddannelsen maa resultere i saa- 
danne Krav, at de stadig kan opfyldes af Seminarierne som 
de forholdsvis smaa Skoler, der som sluttede Samfund kan 
skabe deres eget Skoleliv. Karl Caspersen.

Tak!
Med varm Tak til Bestyrelsen ior den Hilsen, Foreningens 

Formand overbragte paa Jubilæumsdagen, og for Blomster
hilsen bedes Foreningens Medlemmer modtage en hjertelig 
Hilsen og de varmeste Nytaarsønsker.

Odense Seminarium, Nytaar 1946.

Poul Petersen og Georg Knudsen.
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Nye Medlemmer
Juni 1945

Andersen, Bodil, Frk., „Nøddebo“, Hjallese St.
Andersen, Inger, Frk., Guldbergsvej 10, Odense.
Andersen, Leif, Vikingevej 4, Odense.
Bertelsen, Gunnar, Købmagergade 49, Fredericia.
Christiansen, Poul Vagner, Rosengaardsvej 10 St., Odense.
Clausen, Johan, Bolbrogade 10, Odense.
Eriksen, Lis, Frk., Haarslev, Gamby.
Grossmann, Henry, Johannevej 21, Odense.
Hansen, Gunnar, Strandby, FIaarby.
Jakobsen, Inge, Frk., Grøndalsvej 17, Odense.
Jensen, Herluf, Melby Skole, Jullerup.
Jørgensen, Jens P., Skovbrovej 8, Bogense.
Lund, Flemming, Kronprinsensgade 23, Odense.
Michelsen, Anne Margrethe, Frk., Roersvej 11 St. Odense.
Nielsen, Alfred, Hannerupgaardsvej 15 B, Odense.
Nielsen, Thorsten, Skyttegade 18. Kerteminde.
Olsen, Karen Margrethe, Frk., Skellerup, Ullerslev.
Pedersen, Aage, „Carlsholm“, Kølstrup.
Pedersen, Emil, Gudskov, Otterup.
Pedersen, Mary, Frk., Sallinge, Højrup.
Rasmussen, Carl Emil, Dalumvej 79, Fruens Bøge.
Rasmussen, Ester, Frk., Brahetrolleborg Præstegaard, Korinth.
Rasmussen, Marie, Frk., Radby. Holmstrup.
Rasmussen Svend-Aage, Skibhusvej 102, Odense.
Skødebjerg, Inge, Frk., Fengersvej 31, Obense.
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REGNSKAB
FOR 

ODENSE SEMINARIUMS ELEVFORENING 

194 5

INDTÆGT:
Beholdning fra 1944 ...................................................................... 297,20 Kr.
Medlemsbidrag................................................................................ 1688,50 —
Legatfondet..................................................................................... 582,00 —
Renter fra Postgirokontoen........................................................... 5,34 —•
Renter i Sparekassen..................................................................... 3,72 —
Refundering af Portoudlæg........................................................... 64,65 —•
Refundering af Udlæg ved Indkøb af Elevnaal....................   ■ ■ 1,60 —

I alt............. 2643,01 —

UDGIFT: 
725 Aarsskrifter.............................................................................. 837,40 Kr,
Korsbaand og Porto til Aarsskriftets Udsendelse..................... 70,75 —
700 Indbetalingskort m. Paatryk ... .......................................... 19,90 —
400 Postindkasseringer m. Paatryk.............................................. 15,95 —
Frankostempling af 238 Postindkasseringer................................ 71,40 —
700 Brevkort til Meddelelse om Jubilæumsfest......................... 17,85 —
Frankostempling af Meddelelser om Jubilæumsfesten............... 39,48 —
Sekretærløn .................................................................................... 50,00 —
Bidrag til III Seminarieklasses Lejrskoleophold......................... 50,00 —
Studielegater (4 Portioner a 200,00 Kr,).................................... 800,00 —
Gavecheck til Seminariet i Anledning af Jubilæet................... 300,00 —
Blomsterdekorationer til Seminarielærer Poul Petersens og Se
minarielærer Georg Knudsens 25-Aars Jubiiæum og Seminariets 
50-Aars Jubilæum.......................................................................... 70,00 —
Formandens og Kassererens Portoudgifter.................................. 7,45 —
Kontorartikler.................................................................................. 4,00 —
Gebyr................................................................................   0,61 —-
Indkøb af Elevnaal........................................................................ 1,60 —

I alt............. 2356,39 —

Indtægt.............
Udgift...............
Kassebeholdning

2643,01 Kr.
2356,39 --

286,62 Kr.

Odense, den 24. December 1945.
H. Damgaard Pedersen.

Regnskabet revideret og fundet rigtigt.
Odense, den 29. December 1945.

Henning B. Andersen. Georg Knudsen.
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Bestyrelsen
Bestyrelsen har følgende Sammensætning:
1. Lærerinde Frk. Caroline Andreassen, Aasen 62, Neksø.
2. Lærerinde Frk. Magdalene Jørgensen, Næstformand. 

Frederiksgade 18, Odense. Tlf. 5116.
3. Lærer Aage Nielsen, Haarby.
4. Lærer Axel E. Nielsen, Aarestrupvej 14, Odense, Tlf. 8422.
5. Lærer Aage Barkholt Ovesen, Formand. Hunderupvej 58, 

Odense. Tlf. 9450.
6. Seminarielærer H. Damgaard Pedersen, Kasserer. 

Westermannsvej 17, Odense. Tlf. 10551.
7. Lærer Alfred Thierlein, Redaktør af Aarsskriftet.

St. Knudsgade 9, Odense. Tlf 5740.

Adresseforandringer bedes inden Jul meddelt Kassereren, 
Seminarielærer H. Damgaard Pedersen, Westermannsvej 17, 
Odense. Tlf. 10551.
Bidrag til Aarsskriftet (skriv kun paa den ene Side af Arket) 
modtages hele Aaret af Redaktøren (se ovenfor).

Vor nye Formand har anmodet Redaktøren 
om at optage følgende:

15 Aar som Formand for Elevforeningen er en lang Tid. 
Alligevel har Herr Poul Nissen i dette Tidsrum med aldrig 
svigtende Interesse varetaget dette Hverv, saa naar Herr 
Nissen nu trækker sig tilbage, skal der lyde en varm Tak 
for alt Slæbet i disse Aar. Vi ved jo alle, hvad Stillingen har 
ført med sig af Repræsentation og Redaktørvirksomhed; men 
ingen af Delene er nogen Sinde blevet forsømt. Hvor var det 
velgørende at vide, at hvad der end skete af Interesse for 
Elevforeningen, saa var Herr Nissen paa sin Plads og for- 
maaede at finde de rigtige Ord alt efter Begivenhedens Art.

Vi siger Dem hjertelig Tak, Herr Nissen, og kan det end 
lyde lidt fattigt, maa De huske paa, at de store Ord ofte kan 
være hule og tomme, medens det stille og beskedne — som 
De har vist os i 15 Aar — har Bund i Virkeligheden, 

Hunderupvej 58, d. 29/1—46
Aage Ovesen
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Meddelelse fra Kassereren
Medlemsantallet sidste Aar var 687. 1. Januar 1946 er det 

714. Det er glædeligt med denne Fremgang; jo flere vi er, 
des større Opgaver kan vi magte, hvad angaar Understøttelse 
af Seminarieelever. Men der er alt for mange Medlemmer, 
der glemmer at meddele Adresseforandring, saa at Aarsskriftet 
ikke naar frem til de rette Hænder.

Legatfondet fik en god Tand opefter i Aar; sidste Aar 
444 Kr., i Aar 582 Kr. Der er sikkert stadigvæk „gamle“ 
O. S.er og O. F. S.er, der gerne vil tegne sig for et aarligt 
Bidrag til dette Fond; hvis det er Tilfældet, behøver De blot 
at notere det Beløb, De ønsker, jeg aarligt skal opkræve hos 
Dem, bag paa Girokortet, naar De alligevel straks eller se
nest den 15. Marts sender mig Deres Kontingent, som stadig
væk er efter Ønske, dog mindst 2 Kr., for Dimittender af 
Aargang 1945 dog kun 1 Kr. (Girokonto Nr. 16018).

Venlig Hilsen
H. Damgaard Pedersen, 

Westermannsvej 17, Odense.

Paa Grund af flere Dages Arbejdsstandsning (Maskinskade) 
er Aarsskriftets Udsendelse blevet forsinket, hvilket saavel 
Bogtrykker som Redaktør beklager.

Red.
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