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AARSSKRIFT
for

1947

ODENSE SEMINARIUMS ELEVFORENINGSTIFTET 1908



Jubilæumssammenkomsten 2. Paaskedag

1. Kl. 10 Morgensang paa Seminariet
2. „ 11 - 12 En Time i Psykologi med Forstanderen
3. „ 12 Frokostpause. Medbragte „Klemmer“ kan spises paa

Seminariet
4. „ 14 Foredrag af Dr. Niels Møller, Tønder. Umiddelbart

derefter Generalforsamling
5. „ 18 Festmiddag paa Industripalæet, Albanitorv. Underhold

ning. Middagen vil koste 10 Kr. + Drikkevarer og 
Betjening. Paaklædning efter Behag

Dagsorden for Generalforsamlingen

1. Valg af Dirigent
2. Formandens Beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Fastsættelse af Kontingent
5. Valg efter Lovene. Efter Tur afgaar: Frk. C. Andre

assen, Nexø. Frk. Magdalene Jørgensen, Odense. 
Harald Damgaard Pedersen, Odense, og Axel E. 
Nielsen, Odense. 1 Medlem skal vælges fra Aargan- 
gene 1945—1947

6. Næste Sammenkomst
7. Eventuelt

Af Hensyn til Middagen bedes nedenstaaende Indtegning afklippet 
og tilsendt undertegnede senest Lørdag den 20. ds.

Aage Ovesen, Hunderupvej 58, Odense '

Undertegnede ønsker at deltage i Middagen paa Industripalæet 
ved Jubilæumsfesten 2. Paaskedag

Navn:

Aar gang:

KAI LARSENS BOGTRYKKERI. ODENSE



AARSSKRIFT 1947



AARSSKRIFT
forODENSE SEMINARIUMS ELEVFORENING

1947

VED BESTYRELSEN



Vor Forening
Aaret 1947 har for vor Forening gaaet sin rolige og støtte 

Gang, saaledes som det altid er bedst for saadanne Sam
menslutninger. Undertegnede har, som Skik og Brug er, 
repræsenteret Foreningen paa Seminariet ved Dimission, 
Efteraarsfest og Julefest og har som sædvanlig faaet en 
hjertelig Modtagelse af Forstander og Elever. Ved det store 
Julekaffebord fandt Forstander Smith Anledning til at ud
bringe et Leve for Foreningen. Det er vist sjældent sket 
før, og det glædede mig meget, fordi det fortæller om en 
god Kontakt mellem os og vore vordende Kolleger til Støtte 
for begge Parter.

Angaaende vor Legatstudiekonto glæder det mig at kunne 
meddele Medlemmerne, at den er i stadig Vækst. Som 
Regnskabet viser, har vi i Aar uddelt 6 Portioner a 200 Kr. 
De heldige var:

Arne Porsager IV Kl.
Else Bang ,, „
Arne Højby ,, ,,
Henry Hansen II „
Tove Stærmose „ „
Anna Søgaard Forsk.sem.



Jeg benytter Lejligheden til at takke alle, der har bidraget 
til dette gode Resultat og haaber, vi i Fremtiden kan opvise 
lige saa smukke Resultater. Desværre er det kun den, der 
uddeler Legaterne, der rigtig fornemmer, med hvilken 
Glæde de bliver modtaget, og med hvilken Forventning de 
bliver imødeset.

Med disse faa Ord vil jeg slutte Beretningen om vor For
ening. Takket være Medlemmernes Interesse er den baade 
virksom og levende, og det skulde glæde mig, om den kunde 
blive det i endnu højere Grad.

Aage Ovesen.
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Redaktionelt
Redaktøren er i Aar i den lykkelige Situation, at han har 

faaet alle sine Ønsker opfyldt og derfor ikke behøver at 
skrive noget selv. Jeg bringer derfor her blot alle Bidrag
ydere Foreningens bedste Tak for deres Bidrag til et godt 
og vægtigt Aarsskrift, ikke mindst Tegneren, der altid er 
rede til med kort Varsel at gribe Tuschpennen.

Foreningens 40 Aars Jubilæum har sikkert været en 
medvirkende Aarsag til, at saa mange har sendt deres 
Seminarietid en venlig Tanke.

Omsæt den i Handling 2. Paaskedag. Jeg erindrer om 
Forstander Ravnløkkes Forslag i sidste Aarsskrift, om at 
de »runde« Jubilæumsaargange — 5, 10. 15 osv. skulde 
gøre en særlig Anstrengelse for at møde fuldtalligt, saa 
at Festen samtidig blev Klassefest og Foreningsfest. Aar- 
gangene 22 havde hyggelige Sammenkomster sidste Aar og 
anbefaler Tanken.

Endelig et lille økonomisk Hjertesuk. Hvis vi skal holde 
den nuværende Standard paa Aarsskriftet, vil det være 
nødvendigt, at saa mange som muligt sender 3 Kr. i Stedet 
for 2 i Kontingent. Det behøver vist ingen nærmere For
klaring.

Maaske foretrækker nogle at sende 5 Kr. til Deling mel
lem Forening og Legatkonto. Egentlig en god Ide, naar jeg 
selv skal sige det. Dog staar det naturligvis enhver frit for 
at forbedre den. (3+7 = 10 osv.). Giroblanket medfølger. 
Legatkontoen fik virkelig en smuk Tak i den rigtige Ret
ning sidste Aar.

Godt Jubilæumsaar.
A. Th.
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Juletale 1947
Min Tale i Aar kommer indledningsvis til at handle mere 

om Livs- eller Verdensanskuelse end om selve Julen. Det 
kan nok forsvares, da det ikke er Børn, men voksne unge, 
jeg hei’ skal tale til.

Først vil jeg sige noget om Realisme. Vi er alle 
klar over, at det er ganske sundt at se realistisk paa Tin
gene. Det opdrager Nutidens danske Skole da ogsaa sine 
Elever til, hvad den ikke skal have Skam for. Den, der ikke 
tør kende Virkeligheden, som den er, bliver let vildført. 
Men der findes en naiv Realisme eller Rationalisme, som 
kun vil tro, hvad den kan sanse og fornemme og slutte sig 
til ad den saakaldte Fornufts Vej. Den er ikke helt sund, 
for den beror paa aandelig Afstumpethed og en vis Mangel 
paa Fantasi. Særlig finder man den hos Folk, der har be
gyndt at tilegne sig Kundskaber, men er standset paa et 
Mellemtrin. De kan være gode Hoveder, og de kan ogsaa 
være temmelig indskrænkede; det kommer omtrent ud paa 
eet i denne Forbindelse. Men blandt højtkultiverede Men
nesker og blandt de store Videnskabsmænd, ikke mindst 
inden for Naturvidenskaben, kan man lede forgæves efter 
denne aandelige Begrænsning.

Naa, det er vel egentlig ikke saa mærkeligt. De, som kan 
og vil tænke deres Tanker til Bunds, nærmer sig lettest den 
sokratiske Visdom, der bestaar i Erkendelsen af, at man i 
Virkeligheden intet ved. De er i Reglen meget ydmyge 
Mennesker. — At Tingene ikke behøver at være, som vi 
sanser dem, har allerede Kant slaaet fast, og Niels Bohr 
paastaar som bekendt, at et Glas Vand forandrer sig, bare 
fordi man ser paa det. Men hvor er saa Objektiviteten 
henne? Og nu er Fysikerne ved at lave helt om paa vort 
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Verdensbillede og rokke ved selve Aarsagsloven, som hidtil 
har været Grundlaget for al vor Tænkning. Der er af
sløret uanede Kræfter og Magter, som vor Fornuft i hvert 
Fald foreløbig ikke kan binde an med. Det er nærmest 
uhyggeligt. Det kan gøre os angst, naar vi tænker over det. 
Og hvis Fornuften saa endda vilde være saa fornuftigt ikke 
at pille ved Sagerne og sætte disse Kræfter i Gang. Men 
hvem tør stole paa det!

Det skal vi dog ikke ind paa her. Derimod er det værd 
at nævne, at ogsaa Teologerne, der ellers har haft travlt 
nok med paa saa mange Punkter som muligt at bringe 
deres Videnskab i Overensstemmelse med Aarsagsloven, 
nu taler mere aabent om det oversanselige, ogsaa naar det 
ikke blot er Jesu Undere, det drejer sig om. Det er, ligesom 
de har faaet mere Mod dertil, efter alt hvad der er sket 
i Verden. Jeg kan nævne flere Eksempler, men skal nøjes 
med eet. En af vore dygtige og kritiske yngre Teologer 
fortæller om en Professor, der elskede 01 og med sikker 
Sans bestilte det eneste 01, der var værd at drikke i en 
By, som ellers ølmæssigt set var forladt af alle gode Aan
der. Det lyder velgørende realistisk, naar vi ser bort fra 
det med Aanderne. Men han troede paa Dæmoner. 
Der var endogsaa Dæmoner i alle mekaniske og elektriske 
Maskiner, hævdede han. Og det førte hans Tilhører, vor 
Teolog, ind paa den Tanke, at vi egentlig alle gaar omkring 
og tror paa Dæmoner. En hel Række Forhold har Magt 
over Menneskenes Sind, simpelthen fordi de tror paa dem. 
Vi tror paa noget uafvendeligt og frygter for det, Krigen 
f. Eks. — eller noget mere ubestemt som »Forholdene«, 
»Udviklingen«, »Tiden«. Og saa siger vi til os selv: Hvad 
skal vi stille op over for disse Magter; vi kan intet gøre!

Men dette er Dæmoni. Det er Dæmoner, som vi selv har 
skabt med vor Tro. Og er de ikke en Realitet hos det mo
derne Menneske? Derfor føler det moderne Menneske sig 
usikkert og angst. Og hvor er vi saa henne med vor Fri
gørelse fra religiøse Tvangsforestillinger? Vi er ikke fri. 
Vi tror paa onde Aander, som vi ikke har Magt over, men 
som har Magt over os. Dette er ogsaa uhyggeligt. Vi er 
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angst, maaske til det inderste i vor Hjerterod. Og hjælpe
løse som Børn.

Det er paa denne mørke Baggrund, mange voksne, tæn
kende Mennesker i Aar skal holde Jul. Kan vi vende os 
mod Lyset og Glæden, uden at Mørkets onde Dæmoner ler 
bag vor Ryg: Ha, du tror jo ikke paa det der med Julen! 
Det er os, der har dig i vor Magt. Du kan glemme os for en 
lille Stund, saa maa du igen tænke paa det, der truer dig!

Jeg svarer alligevel: Jo, vi kan vende os mod Lyset og 
Glæden, maaske endda bedre end vi kunde det før. Ikke 
med Angsten i Byggen som Drivkraft, men fordi vi af den 
nye Videnskab har lært lidt mere om, hvad Troen kan 
betyde, og at vi ikke kan være uden Tro og ikke er det, 
selv om vi er aldrig saa realistiske eller skeptiske, men at 
Troen kan afspores, saa den i misforstaaet »Realisme« kun 
vender sig imod det, der vil skade os, og akcepterer det. 
Den kunde jo lige saa godt vende sig mod Lyset og akcep- 
tere det.

»Naar jeg ser paa dette Glas Vand«, sagde Niels Bohr, 
»saa er det ikke helt som før.« — Ja, og her drejede det 
sig om noget saa sjælløst som et Glas Vand. Men naar det 
saa er Mennesker, der er Tale om? Lad mig tage et Eksem
pel fra mit eget Forhold til Mennesker — det er det, jeg 
bedst kan udtale mig om. Naar jeg ser paa en Elev med 
Tro paa det gode i ham, saa er han ikke helt den samme 
som før. Jeg behøver ikke engang at sige til ham, at jeg 
tror godt om ham, han vil mærke det alligevel og lidt efter 
lidt forandre sig. Er det ikke rigtigt? Det kan være, at han 
bereder mig nogle bitre Skuffelser. Men hver Gang maa 
jeg sige til mig selv (om jeg siger det til ham, er ret lige
gyldigt): Ja, ja, min Dreng, jeg tror alligevel paa det gode 
i dig!

Tænk paa dette, naar De har med Børn at gøre. Ærlig 
talt, jeg ved ikke, hvad jeg skulde stille op, hvis jeg ikke 
troede paa gode Magter, naar det gælder mine 
Elever og dem, jeg holder af. Paa den anden Side maa jeg 
ikke være blaaøjet godtroende. Her er Brug for baade 
Realisme og Tro. Men selv om jeg aldrig saa realistisk 
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kan forestille mig, hvad de kan komme ud for nu og senere 
hen, og hvor lidettroende og mismodige, ja maaske endda 
forhærdede de kan blive — jeg kan og m a a ikke slippe 
min Tro.

»Ja, men det er ikke nok med Deres Tanker og Øn
sker«, vil nogen svare mig. — Rigtigt! Der skal ogsaa ske 
noget fra Deres Side. Men det sker lettere, hvis De faar 
Hjælp og Støtte fra en andens Tro. Det er Troen, der skal 
forandre Verden. Den skal tro det bedste frem i os, i 
Tyskere, Russere og hovmodige Englændere og penge
kære Amerikanere. Den skal genoprette Freden paa Jor
den.

Og nu er jeg ved det, som Julen maaske i særlig Grad 
har at sige til os i Aar. Det er dette: Vend Dæmonerne 
Ryggen! Giv Plads for Troen paa de gode Magter, Kærlig
hedens, Barmhjertighedens og Mildhedens gode Aander! 
Det kan enhver gøre, hvor smaat det end staar til med 
hans Kristendom. Vi kan alle være villigt modtagende 
over for Julens Budskab. Og vi trænger som aldrig før til 
at lytte til Englens Ord: »Frygt ikke! Thi se, jeg forkynder 
eder en stor Glæde, som skal være for hele Folket: Eder er 
i Dag en Frelser født!« .... En Frelser? Er der Reali
tet i dette Navn? Er det ikke blevet et tomt Ord, en from 
Talemaade? En Frelser? Verdens Frelser? Jamen, det er 
jo virkelig uomstødeligt sandt, at hvis Verden vil 
vende sig imod Jesus af Nazareth og tro paa ham og rette 
sig efter ham, saa er den reddet, saa er Dæmoner
nes Magt brudt, saa er Krig umulig — saa er der Fred 
paa Jorden og i Menneskene Velbehag.

Velsignet Jul!

Harald Smith.
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Kirkegaardslaagen, Eraugde

Idet jeg sender min Hilsen til alle gamle Elever og 
Venner med Tak for gamle Dage, vil jeg gerne have Lov 
at forme mit Bidrag til Elevforeningsskriftet i År som lidt 
Småbemærkninger om

Salme-Arbejde
Det er en stor Lykke at være opvokset i et salmerigt 

Hjem, og sådan var min Barndoms Præstegårdshjem. Hver 
Morgen, før vi satte os til Morgenbordet, stod vi bag vore 
Stole og sang et eller andet Salmevers efter Årstiden, og 
efter Aftensbordet samlede Far Familien i Dagligstuen, 
valgte en Salme, bad en Bøn, og derefter sang vi endnu 
en Salme. Dette gik for sig i de Åringer i forrige Åarhun- 
drede, da Roskilde Konvents Salmebog gennem 2 officielle 
Tillæg voksede fra 571 til 992 Numre, altså mens den store 
Tilegnelsesproces af Grundtvigs Salmer fandt Sted i de 
danske Menigheder.

Skønt jeg som Præstebarn kom meget i Kirke, er jeg 
vis på, at mit Indtryk af Kristendommen langt mere 
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stammer fra Salmesang end enten fra Prædikener, Re
ligionsundervisning eller Konfirmationsforberedelse. Thi 
Børn kan godt lide Sang, og jeg véd af Erfaring, at de 
tænker over Indholdet af Salmer, — tidt ikke så lidt. Dette 
er vist en sund Tilegnelsesmåde; thi al ægte Salme er 
Udtryk for levet Kristenliv, og når man siden skal til 
stykkevis at opbygge sig sit Livs-Grundlag, forfalder man 
ikke så let til at tro den Usandhed, at Kristendom ikke er 
Oplevelse.

Som 19—20-årig satte jeg mig for at bruge en Times Tid 
hver Dag under et Askov-Ophold til at tilskrive Forfatter
navn (og Oversætter) ved hver Salme i min Salmebog 
(dengang »Kirke og Hjem«), Sligt giver umærkeligt et 
Fond af Salmekundskab. Man kan efterhånden »føle«, fra 
hvad Tid en Salme stammer, man aner lidt om det karak
teristiske ved hver af de store Salmedigteres Egenart. Det 
var i de Dage, at Hans Brix, Chr. Ludwigs o. a. skrev Bøger 
om Salmer, en Blanding af historisk Redegørelse og æste
tisk Vurdering, en Form, som mange af vi yngre til
egnede os.

Salmeglæden vedblev for mit Vedkommende, men tog 
nu også Form af Salmestudium: først i Grundtvigs vid
underlige Billed- og Tankeverden, derefter tilbage over 
Kingo til Reformationstiden, altså den ene Side af den 
danske Udviklingslinie, den øst-danske.

Der skulde mange År og en Omplantning til Sønder
jylland til, før det rigtig kom til at gå op for mig, at der 
også existerede en vest-dansk Udviklingslinie, som også 
udgik fra Reformationstidens Salmesang, men over Ægi- 
dius, Brorson, Pontoppidan og med Sidetilløb fra »Pil
grimsharper« og Harboøresangbog fører frem til »Hjem
landstoner« og Indre Missions Sangbog.

Det er to forskellige Sider af vort Folkesind. Noget er 
fælles for dem begge; andre Motiver er særegne for den 
ene eller den anden Side, andre Motiver igen er delvis 
fælles, men fremtræder med forskellig Udformning og 
Klangfarve i Øst og Vest.

Det er for nylig blevet sagt, at lige så lykkelig en Hånd 
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Grundtvig havde i selvstændige Salmer, lige så uheldig var 
han, når han omarbejdede andre, Kingo eller Brorson. 
Dette passer ikke. Grundtvig kunde være bunduheldig i en 
Mængde af hans ganske egne Salmer og himmelsk vid
underlig i en Række Omarbejdelser af hebraiske, græske, 
latinske, angelsaksiske, engelske og gamle danske Salmer, 
undertiden ganske ordret, undertiden fuldstændig fri, helt 
efter som Ånden gav ham at udsige. Han kan genskabe 
både Kingo og Brorson, så det bliver friskt og noget helt 
nyt. Men når det sker med Kingo, er vi stadig indenfor den 
østdanske, åndsbeslægtede Type; når det sker med Brorson, 
mærkes Brydningen med den vestdanske.

Medens det væsentlig er den østdanske Linie, der er re
præsenteret i »Salmebog for Kirke og Hjem« 1899 (KH), er 
det i langt højere Grad den vestdanske, der var repræsen
teret i »Salmebog for de dansktalende Menigheder i Nord
slesvig« 1890 (N) med dens stærke Islæt af Oversættelser 
fra Tysk og af de gamle lange Brorson-Salmer. Ved Gen
foreningen stod de to genforenede Parter med hver sin 
danske Salmebog, som de hver især elskede. Det første Gen
foreningsarbejde på Salmernes Område var »Sønderjydsk 
Salmebog« (SS), hvor man af N udelod de næsten aldrig 
benyttede Salmer, men af praktiske Grunde lod deres 
Numre blive stående in blanco, medens man i et Tillæg 
optog det vigtigste af, hvad KH havde udover N, og som da 
også hurtigt blev indsunget i Sønderjylland.

Men en stor Vanskelighed stod tilbage med Hensyn til 
det fælles, men ikke e n s Stof. Lad det blive oplyst ved 
et enkelt slående Exempel: Schraders og Brorsons Kærne
salme »Vor Tro er den Forvisning på« er i SS gengivet med 
alle Brorsons 11 Vers. KH har derimod optaget V 1—3 + 
V. 5 og 6 stærkt ændrede, V. 9a + 8b og endelig V. 11 
lettere ændret. Hvorledes skulde man f. Ex. ved Radio
gudstjenester kunne benytte de 2 Versoner sammen? Her- 
må gøres yderligere et Genforeningsarbejde. Spørgsmålet 
bliver så, om man, når som her hvert af de 11 Vers rummer 
sande og skønne Værdier, skal have een lang Salme (11 
Vers synger en Menighed vanskeligt) eller 2 kortere.
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Kravet om en ny fællesdansk Salmebog kom naturligt 
først og stærkest frem i Sønderjylland, og de sønderjyske 
Menighedsråd nedsatte i 1933 et Udvalg, som i 1943 kunde 
forelægge et færdigtrykt Salmebogsforslag »Sønderjydsk 
Forslag« (SF).

Imens var Arbejdet med Tilegnelsen af det store Salme
stof, som endnu lå uudnyttet i Grundtvigs Sangværk, ble
vet fortsat gennem forskellige Salmebogstillæg i grundtvig
ske Kredse Landet over, idet man fører Linien videre fra 
Festsalmer, Vartovsalmebog, Jakob Knudsens og Brückers 
Salmebog eller Severinsen, Ludwigs og Widding’s Tillæg 
til KH (KHT). Det monumentale samlede Udtryk for dette 
Arbejde blev »Salmer« (S), Valg- og Frimenighedernes 
Salmebog fra 1935. Gennem disse Tillæg og Salmebøger 
for snævrere Kredse indarbejdedes og afprøvedes en Del 
hidtil uprøvet Salmestof, så man kunde have Bevis for, 
hvad Menighederne tilegnede sig og hvad de lod ligge. 
Denne Afprøvning kunde da det Udvalg bygge på, som i 
1941 blev nedsat fra grundtvigsk Side og som i 1944 i 
Trykken forelagde et grundtvigsk Forslag til en ny fælles
dansk Salmebog (GF), indeholdende, hvad man fra denne 
Side ønskede.

At det drejede sig om noget allerede gennem Tillæg af
prøvet, synes, mærkelig nok, Professor Ejnar Thomsen at 
have overset i sin Kritik af dette Forslag (i »Dansk Kirke
liv«), hvorved hans Kritik i nogen Grad kommer til at 
svæve i Luften.

Endelig havde jo i Tiden fra 1920’erne en ny kirkelig 
Retning gjort sig gældende herhjemme, »Tidehverv«s- 
Retningen, der salmemæssigt væsentlig vendte tilbage til 
Reformationstiden og Kingo, men også har en ny betydende 
Salmedigter, Provst K. L. Åstrup. Også denne Retning har, 
ved en Kreds af midtjydske Præster, udarbejdet et Udkast 
til en Salmebog, hvoraf en Del i 1946 forelå i Korrektur
tryk, det midtjyske Forslag (MF).

I 1946 nedsattes så officielt et Udvalg på 11 Medlemmer 
med Repræsentanter for de forskellige kirkelige Retninger 
under Ledelse af Biskop Axel Rosendal. Dets Opgave er; 
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ud fra de 3 foreliggende Udkast (SF, GF, MF) og Udvalgets 
eget Arbejde at forelægge Forslag til en ny fællesdansk 
Kirkesalmebog, og Arbejdet former sig på den Måde, at to 
Underudvalg til hvert Plenarmøde skal forelægge Ind
stilling angående ca. 100 Salmer hver, medens et 3die Un
derudvalg tager sig af indsendte Forslag og Ønsker.

Som Underudvalgsmedlem skriver man f. Ex. Kartotek
sedler over alle Salmer begyndende med I, der forekommer 
i de nævnte tre Forslag eller i endnu brugte officielle dan
ske Salmebøger og Tillæg (KH, KHT, N, SS). For hver af 
disse Salmer klarer man sig, i hvilke danske Salmebøger 
og Tillæg, de er forekommet, og i hvilke Former, samt hvor
vidt man nu vil foreslå Salmen optaget eller ej og i hvilken 
Form. Dette er Hjemmearbejdet. Ved Underudvalgsmø
derne søger et Underudvalgs 3 Medlemmer ved Forhand
ling at nå frem til en enig (eller delt) Indstilling om de 
enkelte Salmer. Derefter bliver Kartoteksedlerne over 
hver Salme med alle de historiske Oplysninger og med Un
derudvalgets Indstilling mangfoldiggjort og sendt til hvert 
Medlem af Plenarudvalget. Ved 4 årlige Møder, hvert på 
ca. 1 Uges Varighed, tager så Plenarudvalget Stilling til 
det fra Underudvalgene forelagte Arbejde.

Det kan bemærkes, at selve Udvalgsmøderne er meget 
strenge Arbejdsdage, optagne fra Morgen til Aften; og 
Hjemmearbejdet i Mellemtiderne skal også nok give Un
derudvalgsmedlemmerne tilstrækkeligt at bruge deres 
Tid til.

Men man vil vist også forstå, at selv om vi alle er Men
nesker og har vore Ensidigheder, vore individuelle Sym- 
og Antipatier, så må nødvendigvis den ovenfor skitserede 
Fremgangsmåde i Arbejdet, ved at fremdrage den store 
historiske Vægt af tidligere Generationers Syslen med 
dette Salmestof, øve sin afbalancerende Indflydelse. Stillet 
overfor de overvældende historiske Fakta angående Sal
mernes Benyttelse og Form bliver der ikke meget Spille
rum for Vilkårlighed. Hertil kommer så som yderligere 
Garanti Kommissionens Sammensætning: med Repræsen
tanter for de forskellige kirkelige Retninger.
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Der er derfor næppe Grund til at blive så altereret, som 
»Pressen« i Almindelighed er blevet, når et eller andet Ud
valgsmedlem lidt ubetænksomt har luftet sine private Me
ninger.

Og h v i s vi bare kunde gøre Salmebogen så stor, som vi 
havde Lyst til, er der næppe Tvivl om, at vi i Fordrageligr 
hed meget nemt kunde frembringe en rent ovenud god dansk 
Salmebog, hvor ingen vilde savne noget, som virkelig var 
værdifuldt, indsunget og yndet.

Men — det vil jo næppe være praktisk at sprænge 
Lommerne i sin Søndagsoverfrakke med en Salmebog på 
stort over 800 Salmer. Heraf følger, at der må vælges og 
vrages mellem det til Overvejelse foreliggende Stof (sik
kert efterhånden over 2500 Salmer).

Så kommer Udeladelserne, og dermed den uundgåelige 
Kritik.

Nu kan der siges til Beroligelse, at en Salmedigters 
Speciale, som Brorsons Kampsalmer og Længselssal
mer, Grundtvigs »Menigheds«-Salmer eller Ingemanns 
Morgen- og Aftensange, givetvis vil hævde deres Plads.

Men hvor, som f. Ex. i de egentlige Evangelie-Salmer, 
de store og de små Digtere optræder, om man så må sige, 
konkurrerende angående samme Emne, vil de mindre Dig
tere risikere at blive trængt ud af de store, idet deres Sal
mer faktisk er mindre benyttede og heller ikke poetisk eller 
ved deres Åndsfylde kan tage Kampen op. Ingemann, 
Boye, Timm, Oldenburg må vige for Kingo, Brorson, 
Grundtvig, eller rettere, for det overvældende Pres af det 
gode Salmestofs Rigdom.

I det hele taget er Afgørelserne angående de enkelte 
Salmer ofte uhyre vanskelige og kan virke utilfredsstil
lende.

Et enkelt lille Exempel: Efter en ret enstemmig Indstil
ling glider »Jeg er rede til at bede« (KH 530) ud, med den 
Begrundelse, at dens Tone er for højspændt, extatisk. 
Således er ikke den Kristnes almindelige Holdning under 
Bønnen. — Senere modtager man fra en Bekendt en be
drøvet privat Indsigelse. Man nævner sin Begrundelse for 
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den foretagne Indstilling og får til Svar: »Ja, men det var 
Moders Dødssalme. Hun fik Øje på den under sin sidste 
Sygdom og fik den kær. Dødslejet betegner ikke den 
Kristnes almindelige Holdning; men dets Holdning har 
sin særegne Berettigelse.« — Unægteligt.

Til sidst blot dette: Salmebogen er den Bog, vi 
vil benytte i Kirken, og når vi ønsker at 
tage Kirken med ind i vore Hjem. Salmebogen 
er derimod ikke beregnet til at være vor eneste Universal
bog. — Både Indre Missions Repræsentanter i Udvalget og 
de grundtvigske er ganske klare over dette og véd, at også 
efter den ny Salmebogs Fremkomst vil der blive en nød
vendig Plads for Sangbøger til Brug i Skole, Hjem og 
U ngdomsarbe j de.

Den samme Erkendelse burde måske en Del Indsendere i 
»Kristeligt Dagblad« og andetsted kunne nå til.

Venlig Hilsen!

Deres Niels Møller.
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Et Blad af en lille Skolelærers Oplevelser 
under Besættelsen

Ja, meget Vand er løbet i Stranden, siden vi saas dagligt 
paa O. S., kære Thierlein. Saa meget, at jeg ikke har noget 
klart Indtryk af dig. Det faar du undskylde mig. Men O. S. 
har jeg ikke glemt, og kan jeg glæde Elevforeningens 
Aarsskrift med et lille Blad af min Families og min Hi
storie under en Del af Besættelsen, skal jeg ikke undslaa 
mig.

Forkundskaber er i mange Tilfælde nyttige: Familien 
bestaar af Far og Mor, Søn og Datter, og vi bor i et Nabo
sogn til Vedersø. Kaj Munk og Arne Sørensen bl. a. viste 
os den mest værdige Maade at tage de tunge Aar paa. Saa 
tror jeg, kære Kammerater fra 1917—1921, at I ved, 
hvor I skal placere os.

Den politiske Aktivitet inden for Dansk Samling var ikke 
undgaaet Tyskernes Opmærksomhed, og den 15. Juni 1944, 
Valdemarsdagen, skred det tyske Sikkerhedspoliti til sam
let Aktion over for D. S.-Kandidater i hele Landet.

Over Hotel »Hafnia« i Esbjerg gik Turen for mit Ved
kommende til Kolding Arrest, hvor jeg tilbragte en Maa- 
nedstid i Samfund med en god Patriot fra Aabenraa og en 
af Statsbanernes sortbørshandlende Jernbanearbejdere, der 
sad og ventede paa 3 Aar i tysk Tugthus. — Rent og propert 
var der i Cellen. Haandvask med Fliser og skinnende Mes
sing; men Kosten var sløj og ubestemmelig — i hvert Fald 
for en Dansker. — Selv var jeg sluppet gennem Gestapos 
Forhør uden Skrammer; men at det ikke var det alminde
lige, fik jeg her et Førstehaands Indtryk af, naar Kamme
raterne vendte tilbage fra kortere eller længere Besøg paa 
»Staldgaarden«, Gestapos Hovedkvarter i Kolding.
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Tiden 1 ø b ikke. — Mine Cellekammerater forkortede 
den ved med hjemmelavede Kort at underholde hinanden 
eller enkeltvis gennem Kabaler at udforske deres Fremtids
skæbne. Jeg har fra min Seminarietid været fortrolig med 
en god Middagssøvn (efter Skoletid selvfølgelig!), saa det 
voldte mig ikke synderligt store Vanskeligheder at udvide 
Middagssøvnen til 2 smaa Timer om Formiddagen og det 
samme efter Middag. En halv Time, Formiddag og Efter
middag, i frisk Luft under Guds blaa Himmel var Dagens 
Højdepunkter. Det generede os ikke paa nogen Maade, at vi 
var skarpt bevogtede af Maskingeværer. De gamle gym
nastiske Færdigheder blev i den lukkede Cementgaard op
frisket, og det var tydeligt, at det begyndende Vægttab 
fremmede den smukke Udførelse! Min aandelige Hunger 
maatte jeg paa »Hafnia« tilfredsstille ved Annoncelæsning, 
jeg fandt i min gamle Madras. I Kolding var der Bibliotek, 
ganske vist kun paa Tysk. Jeg gjorde den Erfaring, at 
Evangeliet bevarer sin Kraft ogsaa i Fjendens Sprog. Med 
Herman Bang fornyede jeg Bekendtskabet.

Tiden løb ikke — men den stod dog heller ikke stille. En 
taaget Sommermorgen var vi et Selskab paa 26, der i 
»Prærievogn« blev overflyttet til Horserød. Ved den Lej
lighed saa jeg sidste Gang Husmandsskolen v. Odense og 
mindedes den frie, glade Ungdomstid; nu var det Tyskernes 
Højborg paa Fyn. Endnu med den tyske Instruktion klin
gende i vore Øren: I Tilfælde af Angreb paa Transporter 
kaster alle sig ned i Bunden paa Vognen, og forsøger blot 
een paa Flugt, vil alle blive skudt! Som sagt med disse Ord 
i Ørene rullede vi mod Nyborg. De glade Ferierejsende 
paa Færgen anede vi, men saa dem ikke, da Vognen med 
Presenninger over var hermetisk lukket — og nu var det 
blevet bagende varmt! — Hvilken Lindring da vi igen 
befandt os paa aaben Landevej, og »Persiennerne« blev 
trukket op! Taarnborg Kirke laa hvid og rolig ud til Korsør 
Nor. Det var, som om den ikke ænsede, at Tyskerne slæbte 
af med dens gamle Kirkesanger. Tyskerne var forøvrigt ved 
at døse hen, og vi begyndte at nynne lidt. Tænk! det gik! 
Det var næsten, som var vi en Flok Børn paa Skovtur gen
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nem vort skønne Land. Nu steg Tonen, og ganske selvfølge
ligt fødtes paa vore Læber Nationalsangens Strofer: Der 
er et yndigt Land, det staar med brede Bøge. — Men nu 
begyndte Tyskerne at misse med Øjnene, og et uartikuleret 
Brøl fra en af dem afsluttede den oprømte Stemning. Det 
burde vi ogsaa kunne have sagt os selv, at saadan kunde vi 
ikke opføre os! Det var aabenbart, at Tyskerne ikke forstod 
vor jublende Sang i den Situation.

Horserød! Idylliske Horserød! Tænk en hel Maaned at 
bo i en dansk Bøgeskov! For en Fynbo, der er blevet Vest
jyde, var det, som det vilde have været for Adam at vende 
tilbage til Paradiset — dog uden Eva. —- Maaske maler 
jeg med for stærke Farver. Kom man paa Tomandshaand 
med »de gamle Horserødder«, forstod man, at Horserød og
saa var andet end Idyl. De stoute Mænd fra Hvidsten og 
den unge Chr. U. Hansen var for faa Uger siden brutalt 
slæbt ud af Paradiset for at segne ved Marterpælen i Ry
vangen. Denne Edens Have savnede altsaa heller ikke 
Slangen.

Men hvor længe var Adam i Paradiset? Omkring Midten 
af August blev hele Lejren, 7—800 Mand og en 30—40 
Kvinder, overflyttet til Grænselandet — nøjere betegnet 
Frøslev. I en mørk Augustnat gled det graa Troppetrans
portskib ned gennem Store Bælt, krydsende mellem Mine
felterne, med sin dyre Last stuvet sammen under Dækket 
bogstavelig talt som Sild i en Tønde. Mangen Landkrabbe 
gjorde den Nat sit Regnebræt op. Farerne lurede paa os 
fra de utallige Miner, der var fastgjort paa Havbunden. Og 
var det udelukket, at Englænderne den Nat vilde overfly ve 
Danmark? Uhyggen steg blandt de søvnløse, da Maskiner
nes Dunken pludselig ophørte, Skruen gik i Staa, alt Lys 
om Bord blev slukket, og en svag Brummetone i alle Rum 
forkyndte højeste Alarmberedskab til Mandskabet. Ingen 
Panik, kun angstfyldt Lytten. De laasede Døre og de for- 
skalkede Luger forhindrede dog den velkendte Durren fra 
de engelske Maskiner i at trænge ned til os. Der skete intet. 
Hen paa Morgenstunden fortsatte Skibet Turen ned gen
nem Bæltet. Smilende bød Flensborg Fjord os velkommen.
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Det store Flag paa Dybbøl Banke raabte til os: »Hold bare 
ud! Sejren er jer vis!« Jo, vi saa og hørte det! Efter Nattens 
Indespærring tilbragte vi et Par Eftermiddagstimer paa 
Dækket.

Fortrøstningsfulde tog vi den nye Lejr i Besiddelse. Nye 
Uger kom og og gik. Mange af Dansk Samlings Folkene var 
blevet løsladt paa 2 Maanedersdagen. Hvorfor skulde en 
anden blive hængende? Forhøret havde dog ikke bragt 
slemme illegale Ting frem i Lyset? Hvorfor udeblev paa 
3. Uge Brev fra de kære derhjemme? Naa, Breve kunde 
forsinkes. Hjemme havde de maaske intet Kendskab til 
min nye Adresse. Sønnen maatte igen være rejst til Sorø, 
og Mor havde haft travlt med hans Tøj o. s. v. — men 
alligevel?

Saa stod Drengen i Lejren en Dag!!
»Men Mogens Henrik! Du her?«
»Ja, og Mor sidder i Aarhus Arrest.«
»Men hvad siger du, Dreng — ■—?«
Saa kom Forklaringen. En Værkstedsbarak med Last

biler, Værkstedsmaskiner og mange Dæk var blevet sabo
teret. Ødelæggelse for ’A Mill. Kroner.

»Jamen, forstod du da ikke, hvad jeg sagde i Julen (1943). 
For Mors og Karen Margrethes Skyld maa du afholde dig 
fra farligt illegalt Arbejde. Jeg vil ikke skjule for dig, at 
jeg er inde i Ting, der kan føre det værste med sig; men 
det maa gøres.« — »Jo, Far, men vi maatte hjælpe 
til!« — 14 Dage senere kom Eva — nej hun hedder Ester — 
min Kone. Men Paradiset var tabt. Transport efter Trans
port gik sydpaa til de nazistiske Helveder. En trist, trist 
Novembermorgen maatte min Kone og jeg tage Afsked 
med vor store Dreng. Nu var det blevet hans Tur.

Et halvt Aar slæbte sig hen for os i Frøslev. Kun spar
somme Efterretninger fra Neuengamme naaede os, og da 
Festrusen ved Befrielsen den 5. Maj havde lagt sig for 
vort Vedkommende, fandt vi ham paa Øresundshospitalet. 
Havde hans Mor gaaet gennem Sygestuen uden at vide, at 
hendes Dreng skulde være der, havde hun ikke genkendt 
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ham. Biliedreportagen fra Bæ dselslejrene 
lyver ikke! I 4 Maaneder sad vi ved hans Seng fra 
Morgen til Aften. I kritiske Perioder Nætterne med. Tu
berkulosen sled i ham, Aarebetændelse stødte til, og en 
Blodprop søgte at tage Livet af ham. Men alt blev gjort. 
Penicilin, der i de Dage var sjælden og meget kostbar, blev 
taget i Brug. Og dog — det var, som om intet hjalp. Skulde 
en Overflytning til Hjemegenen kunne bringe en For
andring til det bedre? »Vi kan intet garantere«, sagde Over
lægen. »Det er enten - eller nu!« Zonen fløj ham til Hol
stebro, og Underet skete. Fra Efteraaret 1945 gik det 
fremad. Langsomt — — langsomt. Tuberkulosen er nu 
indkapslet, de 30 kg, der var tabt, er indvundet igen, og til 
Foraaret 1948 haaber vi at se ham i Arbejde igen.

»Det var ogsaa noget at rode sig ind i!« Aa, nej! der maa 
ikke være nogen af jer, der siger saadan. »Skal vi da raabe 
Hurra for jer?« Nej, Hæder og Tak fik vi nok af de første 
Uger efter Kapitulationen. Lad mig slutte med Kaj Munk: 
»Jeg har faaet Løn nok, Troels, den bedste af alle, at mine 
Børn kan vokse op og være Danske.«

Hermed de venligste Hilsener til gamle Kammerater og 
mine — snart gamle — Lærere og Lærerinder paa O. S.

Viggo Nielsen.
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Lærer og Rigsdagsmand
Af Folketingsmand, fhv. Min. S. P. Larsen.

Jeg sender min Lykønskning til Odense Seminariums 
Elevforenings Jubilæum. 40 Aar er en lang Tid, naar vi ser 
fremad, men de 35 Aar, der er gaaet, siden jeg tog Eksamen 
i Odense, er gaaet hurtigt.

Vi fik lært at bestille noget, og med de Ændringer, der 
siden da er kommet i Seminarieordningen, er Arbejdet, der 
kræves af de unge, ikke blevet mindre. Til Gengæld tror 
jeg, at de unge Lærere ved mere end vi fra 1913. Men 
vi klarede os, — og selv om det er 22 Aar siden, jeg gik ud 
af Skolen, saa stiller Rigsdagsarbejdet ogsaa sine Krav.

Der er Brug for meget Selvarbejde, om vi skal følge 
med i Lovgivningsarbejdet. Vi maa vænne os til Arbejds
metoden, læse meget, foretage Beregninger, som Vilkaarene 
er for et Oppositionsparti. Til Gengæld har vi et glimrende 
Bibliotek, og vi kan, uanset hvem der er Regering, altid 
faa Støtte af de dygtige Embedsmænd i Ministerierne.

Den opmærksomme og flittige kan naa langt i Viden og 
Kendskab til Samfundslivets mange Funktioner. Den knap 
saa interesserede kan have Grund til at frygte de mange 
Valg, vi skal igennem, og hvor der er rig Lejlighed til at 
eksaminere »Kandidaterne«.

Det daglige Arbejde er mere afvekslende, end de fleste 
maaske tror. Ny Situationer, ny Opgaver. Kriser og Valuta
ændringer har næsten været konstante i den Tid, jeg har 
været paa Rigsdagen. De »ekstraordinære Forhold« har 
jeg efterhaanden vænnet mig til, saa jeg tror ikke, at jeg i 
de Aar, jeg kan have tilbage som Folketingsmand, vil faa 
Lejlighed til at opleve »normale Tider« mere.
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Vi, der paa nært Hold oplevede Besættelsestidens mange 
Faser, vil altid havde denne Periode som den onde Milepæl 
i vort Rigsdagsliv.

Tyskerne var ikke paa Christiansborg, men da Politiet 
blev taget, kom der tysk Vagt udenfor. Vore Rigsdagskort 
vilde de ikke respektere, saa vi kunde komme ind. Men en 
glad Sjæl, som prøvede at forevise et Sporvognskort, kunde 
gaa ind og ud, som han vilde. Saa brugte vi dette Kort, der 
var rødt med gyldne Bogstaver og passerede de tyske Vagt
poster, som gjorde Honnør.

Befrielsens Storhed, da Budskabet lød, og da den gamle 
Konge genaabnede Rigsdagen, var Lyspunktet vi havde 
troet paa. Nu oplevede vi det. Vi oplevede ogsaa Bisæt
telsen af de 118 Frihedskæmpere fra Christiansborg Ride
bane til Ryvangen.

Dansk Ungdom havde betalt Frihedens Pris.
Danske Lærerinder og Lærere havde sammen med Hjem

mene naturlig Andel i den Opdragelse, der nu paa fuld
gyldig Vis viste sin Bærekraft. Maatte det aldrig mere blive 
krævet af os —. Men Skolens Gerning maa fremdeles fort
sættes, saa folkelig national Offervilje er til Stede. Lykke 
til Arbejdet.

S. P. Larsen.
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Ædelgranen paa Dannevirke

Sydslesvigsk Advent
I Aar staar der i min Stue et Juletræ fra Dannevirke, en 

Ædelgran, der Juleaftensdag blev bragt mig som en ud
søgt Hilsen fra vor gamle Hjemstavns sydligste Himmel
strøg.

-------- en overeksponeret Opfindsomhed ved Juletid, et 
søgt Raffinement, et Stykke typisk Sensations-»Konjunk- 
tur«!

Ja saamænd. Her er Plads til Prædikater og Vurderinger 
i broget Overflod.

Der staar en Ædelgran fra Dannevirke i min Stue i Flens
borg i Julen 1947.

Og den kan tale, og den kan tie. Akkurat som man ønsker 
det. Og ofte er det sidste baade det rigeste og det stær
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keste. Og vist ogsaa det nyttigste. Foraarsmarkerne venter 
man med at vurdere til Høsten kommer, og mens man 
venter, er Tavshed og Varme de lykkeligste Vækstbetin
gelser. Begge Dele peger mod Hjerterne.

Nu er jeg blevet bedt om at skrive lidt om Livet blandt 
Folkefæller, der tynges af Sorg og Savn, af Sult og Nød, 
af Kulde og Mørke.

Nuvel da, saa gør jeg det ved at lade Ædelgranen fra 
Dannevirke fortælle sit Livs Saga gennem de 15 Aar, den 
stod paa Thyras gamle Vold.

Der sad tyske Vandrefugle paa Skraaningens Grønsvær, 
da den nyplantet spejlede Sommerens glitrende Solskin i 
Spirernes grønne Skud.

De sang, og de dansede i broget Flok. Gamle, sydtyske 
Folkeviser havde de med sig. Toner og Tekst var lige frem
med paa Stedet, men der var Ungdom og Liv i deres frie 
Færd.

Men inde i Slesvig, oppe i Flensborg, ud over hele Lands
delen var Samfundsmaskinen gaaet i Staa, eller rettere, 
den var endnu ikke kommet i Gang efter det store Sammen
brud i 1918. Arbejdsløshedens Forbandelse hvilede over 
Byerne. Samfundstræet var ormædt i Rod og Marv.

Republikken var insolvent.
Aaret efter fejrede man dens Ligbegængelse ved talløse 

Kæmpeopbud paa Dannevirkes brede Forland. Mænd og 
Kvinder i alle Aldre, i Uniformer med Sølv og Guld og 
Hagekors, løftede selvsikre, selvglade og sejrsbevidste 
Hænderne mod den Himmel, hvis Gud var en Skrøne, 
og marcherede, marcherede, marcherede med trampende 
Jernhæle hen over den Jord, der alene var Nazismens 
Hjørnesten og eneste Ideologi, Kødets uhæmmede Tyngde
lov: Moderskab for Kvinden, og Krig for Hitlers Mænd.

En ond Aand var vendt tilbage.
I Matthæus berettes der om Jesus, at han uddrev en ond 

Aand af et besat Menneske. Men da den urene Aand var 
faret ud af Mennesket, gik han gennem tørre Steder for at 
søge Hvile; men han fandt den ikke. Saa siger han: Jeg vil
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vende tilbage til mit Hus, som jeg gik ud af, og han fandt 
det fejet og prydet, men tomt. Da gaar han hen og 
tager syv andre Aander med sig, værre end han selv er, 
og de drager ind, og det sidste med det Menneske bliver 
værre end det første.

Bismarcks Militarisme led sit Nederlag 1918; en ond 
Aand var drevet ud af Folket.

Men Republikken Tyskland formaaede ikke at fylde det 
store Tomrum, og som et horror vacui skyllede Nazismen 
ind over alt og alle.

En ond Aand mangefold værre end Bismarcks var draget 
ind, og det sidste med Folket blev værre end det første.

Granen paa Dannevirke saa det hele. Saa Krigens usvige
lige Varsler omkring sig og blev tavs. Vel skød den nye 
Skud og lagde Aarring efter Aarring til sin Vækst. Men Li
vet, Kærligheden i den, var borte.

Saa langt den kunde øjne mod Nord og mod Syd fra den 
gamle Vold pegede Kanonmundingerne mod Himlen. 
Lieber Kanonen als Butter var blevet Massernes haabløse 
Refrain.

Man saa den komme, denne Manddommens udskregne 
Ret, man havde marcheret for og sunget om. Man saa den 
komme, den blodige Krig, og man gruede ikke for dens 
Rædsler eller skyede dens Voldførelser. Man var i Djæve
lens Vold.

Og de onde lo.
Og Krigen kom.
Sejrsfanfarer og Vaabenjubel gik som en Hypnose fra 

Sogn til Sogn. Skændsel og Vanære, Sorg og Savn taalte 
man uden at kny. Det var, som om hver Blodsdraabe i 
Menneskene var blevet en ond og djævelsk Gift.

Saa tav Kanonerne omsider.
Adolf Hitlers tolvaarige Tusindaarsrige gik til Grunde.
Endnu en Gang dreves en ond Aand ud af Folket.
Og atter staar vi lige over for et nyt horror vacui.
Hvad vil saa du, og hvad vil saa jeg?
Søge at fylde dette Tomrum eller vente bare, vente bare 

til en ny, en værre Aand gør det for tredie Gang?
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Der græssede en Hest paa Thyras Vold nær den jule
træsvoksne Gran en Sommerdag i 1945. Hen under Aften 
spændtes den for Vognen, der stod i Nærheden, og syn
gende kørte en dansk Ungdomsflok hjem til Slesvig. Og 
alle de andre Ungdomsflokke drog hver til sit, drog mod 
Nord, drog hjem.

Da Tusmørket svøbte sig om Ædelgranens spidse Naale, 
lettede en Hare fra sit Skjul og satte afsted i et dristigt 
Spring.

Hesten og Haren ved Dannevirkes Ædelgran en Sommer
søndag i 1945. Lidt Kogleri og en Tilfældighed. Sikkert.

Men Hesten og Haren er begge oldkirkelige Symboler 
for Mindet og Hjemlængselen, begge løber de mod Salig
heden, men ikke paa samme Vis. Hesten løber i Længsel 
efter det tabte Paradis, Haren af Frygt for Fortabelsen.

Menneskeliv og Menneskeliv kan være forskelligt, ogsaa 
i Sydslesvig. Og vore Landsmænd hernede optræder snart 
i Hestens, snart i Harens Rolle, det kan ikke være ander
ledes.

Der er Sydslesvigere — og deres Tal er større end de 
fleste tror —, der aldrig glemte det tabte Paradis, der al
drig tabte Troen paa og Haabet om at finde det igen. Deres 
Trofasthed venter kun paa sin fortjente Løn. Dem vil alle 
hjemme være med til at hjælpe.

Blot hører man aldrig rigtig hvordan. Og er det over
hovedet muligt uden om Helhedens Sammenhæng?

Men der er ogsaa Sydslesvigere, der løber i Rædsel fra 
det, de blev bjergtaget af, fra den Ondskab, der indpodes i 
deres Aarer i Skoler, i Ungdomsorganisationer, i Arbejds- 
tjeneste, i Militærtjeneste, ja i Kirken med. De saa lige ind 
i Krigens djævelske Dyb, nogle af dem endda for anden 
Gang. De mærkede Livets grænseløse Sjælsfattigdom og 
bundløse Tomhed, og Angsten for Fortabelsen gik dem 
dybt i Sindet. Det, de havde lært var Sandhed og Ret, 
tegnede sig nu som Løgn og Bedrag. Og hvad gør saa et 
Menneske, naar alt bryder sammen om det, naar det plud
seligt staar det klart, at det tog fejl af Liv og Død, af at 
være og ikke være?
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Ja, i Sydslesvig vender det sig mod Hjemstavnens Rod, 
Danmark. Og er der ret beset andet at sige til det end at 
glæde sig derover og erkende vor Pligt til nu at benytte 
Lejligheden til atter at gøre det godt, som vi ved Vanrøgt 
og Uforstand gennem Slægter forbrød. Købe den belej
lige Tid dertil, inden Tomrummet voldtages af Traditio
nerne fra Kejsertidens, Bismarckmentalitetens og Hitler- 
rædselens Dage, kun denne Gang i holstensk Klædedragt 
fra Ruin tomterne i Kiel.

Ringeagter vi det Barn, der i Farens eller Nødens Stund 
søger at gemme sig i Hjemmets Favn, eller stænger vi 
Døren for en Datters Graad?

Danmark, Sydslesvig venter dit Svar!
Granen fra Dannevirke er fældet.
Men Juleaften blev den i min Stue en stilfærdig Be

kræftelse paa, at Advent i Tro føder Jul i Fest.
Flensborg, Set. Stefans Dag 1947.

Bernhard Hansen.
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Seminarieholdet 1923



Forskolen
Ved et Jubilæum er det naturligt at se tilbage over 

Aarene, som er gaaet, og man vil under et saadant Til
bageblik helst mindes de lyse Tider, som bragte Trivsel og 
Fremgang for den Sag, hvortil man havde viet sine Evner 
og Kræfter.

For en Forskolelærerinde, som sætter Pris paa sin Ud
dannelse, fordi hun derigennem har faaet noget værdi
fuldt, ikke blot fagligt, men ogsaa menneskeligt, er det 
derfor en Skuffelse at se, hvordan Forskoleinstitutionen 
efterhaanden sygner hen. Hvorfor er Udviklingen gaaet 
i denne Retning? Det skyldes sikkert, at der især i de 
sidste Aar har vist sig et stadigt voksende Usikkerheds
moment m. H. t. Forskoleinstitutionens Fremtid. Skole
myndighederne har ikke villet fremkomme med en klar 
og utvetydig Tilkendegivelse af, hvorvidt de ønskede In
stitutionens fortsatte Bestaaen eller ej. Desuden kom Læ
rerlønningsloven af 1946 alt for sent. Mange Forskolelærer- 
indeembeder var forinden paa Grund af de daarlige Løn
forhold blevet omdannede til Lærerindeembeder, og dette 
betød en øjeblikkelig Hjælp for de Forskolelærerinder, som 
var ansat, da de fik Lov at fortsætte med Lærerindeløn, 
men paa langt Sigt var det en fortvivlet Ordning, da Myn
dighederne jo derved lukkede for de efterfølgende For
skolelærerinders Ret til at søge de nævnte Embeder. Chan
cerne for Ansættelse blev stærkt forringet, og dette sam
men med Ministeriets uklare Holdning bevirkede, at meget 
faa turde beslutte sig til at vælge Forskolelærerindeud- 
dannelsen, hvorfor Tilgangen til Forskoleseminarierne gik 
ned. Det var heller ikke let for Forstander og Lærere her 
at raade unge til at søge denne Uddannelse, da man jo maa 
huske paa, at den er speciel.
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Forskoleseminariet 1923



Vi Forskolelærerinder bliver uddannet til at undervise 
smaa Børn og burde efter vor Uddannelse blive Specialister 
paa dette Omraade; men vor Uddannelse tager ikke Sigte 
paa andre Grene af Arbejdet inden for den danske Folke
skole, saa dersom Forskoleinstitutionen forsvinder, er vi 
udelukket fra at kunne faa en Stilling inden for Folke
skolen.

Dette maa siges at være beklageligt, da flere frem
ragende Skolemænd har udtalt sig anerkendende om For
skolelærerindernes Arbejde blandt de smaa Børn. Lige
ledes ønsker Forældrene ud over Landet slet ikke, at For
skoleinstitutionen skal ophøre at eksistere. Ofte ved Sogne- 
raadene ingen Besked om, at de skader Institutionen ved 
at omdanne et Forskolelærerindeembede til et Lærerinde
embede. De gør det for at give en afholdt Forskolelærer
inde en Anerkendelse, absolut ikke for at udrydde Forskole
institutionen.

En anden meget væsentlig Grund til, at Udviklingen vi
ser en stærkt nedadgaaende Linie, er denne, at der er for
ment Forskolelærerinderne Adgang til at undervise de 
smaa Børn i Byskolen.

Begrundelserne herfor er følgende:
1. Det er uheldigt at ansætte forskelligt lønnede Lærere 

ved samme Skole.
2. Det vil virke forstyrrende for Undervisningen, hvis 

Børnene skal skifte Lærerinde efter 3. Kl., naar de 
igen skal skifte ved Overgangen til Mellemskolen.

Dertil vil jeg sige, at det første meget let kunde ordnes, 
man kan jo blot give Forskolelærerinderne samme Løn som 
Lærerne: »Lige Løn for lige Arbejde«.

Den anden Begrundelse forstaar jeg ikke. Børn i By- 
skoler undervises alligevel af flere forskellige Lærere, og 
derfor kan jeg ikke tænke mig, at en Forskolelærerindes 
Arbejde i de smaa Klasser kan bringe Forstyrrelse i Un
dervisningen som Helhed. Det er jo i de sidste Aar sket, at 
Forskolelærerinder er blevet ansat ved Byskoler, og det 
viser sig, at de arbejder udmærket sammen med de øv

35



rige Lærere og gør god Fyldest der. Det sker endog, at 
Lærere hos dem beder om Raad angaaende Smaabørns- 
undervisningen, da de simpelthen ikke aner, hvordan de 
skal bære sig ad, hvis de bliver stillet over for en 1. Kl., 
fordi de næsten aldrig paa Seminariet har undervist de 
smaa Børn. De erfarer hurtigt, at Arbejdet med de mindste 
i Skolen er langt vanskeligere og mere krævende end i de 
ældre Klasser, idet Smaabørnslæreren maa kunne sætte sig 
ned paa Elevernes Standpunkt, lege dem ind i Skolens 
Arbejdsrytme, lægge Grunden til hele det øvrige Skole
arbejde. Det er ikke let, og der kræves baade Uddannelse 
og pædagogiske Evner for at kunne udføre det tilfredsstil
lende, men kan disse to Ting forenes med Kærlighed til 
Børnene og Lyst til Gerningen, da vil et smukt Resultat 
blive Følgen.

Det er min bestemte Opfattelse, at Forskolelærerinder 
bør have Lov at undervise de yngste Klasser alle Steder, 
baade i By og paa Land, og vil man ikke tillade dette, da 
bør man ophæve Institutionen. Den nuværende Tilstand 
er uholdbar; man bør ikke opretholde en Institution, hvis 
man fra autoritativ Side nægter at anerkende dens Arbejde. 
Det er mit Haab, at Myndighederne vil faa Øjnene op for 
Værdien af Forskolelærerindernes Gerning og forbedre 
deres Fremtidsmuligheder. Vi kan selv medvirke dertil ved 
at udføre vort Arbejde saa samvittighedsfuldt som muligt, 
ved stadig at uddanne os og finde frem til de bedste Ar
bejdsmetoder. Lad os staa sammen, drage Fordel af hver
andres Erfaringer og hjælpes ad med at skabe Respekt om 
vort Arbejde og vor gamle Skole, Odense Forskolesemina
rium.

Yrsavej 6 ', København F.
Hedvig Hansen.
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Heste elsker Lars Boe

Seminariet, Operaen, »Boen«
»Seminariet, Operaen, Boen« eller »Mennesker jeg 

mødte« var de 2 »Stileemner«, jeg modtog ved min Hjem
komst efter endt Juleferie.

At forlange en »Stil« af mig efter at have været borte fra 
Seminariet i 42 Aar er vist meget »letsindigt« af Hr. 
Thierlein, men den Herre skal til Gengæld være ene om 
Ansvaret. —

Jeg er altsaa en af de faa gamle fra Aargangen 1906, 
som endnu er i Live. Alle de øvrige maa jo være »døde«, 
siden man overhovedet intet ser eller hører til dem. Var 
det da galt fat med Kammeratskabet og Sammenholdet 
den Gang? Ja, mon ikke. Vi begyndte Skolen under den 
elskelige, gamle Thomsens Forstanderskab, og særlig Evne 
til at samle de unge ejede han sikkert ikke. Anderledes 
derimod, da Ejler Møller kom til. Men han var jo en »ny« 
Mand, og hans hele Væremaade maatte man selvsagt 
vænne sig til. Han vilde have Tag i os, og selvfølgelig fik 
han det ogsaa, hvad enten man vilde eller ej. Jeg hørte nu 
til den Kategori, som ikke vilde, og jeg var nærmest bange 
for ham. Han var impulsiv og gjorde ingen Svinkeærinder, 
og jeg en lille tilbageholdende og undselig ung Bondedreng. 
Det maatte selvfølgelig tage sin Tid, inden vi kom til fuld 
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Forstaaelse. Lad mig nævne et Par Eksempler fra mit sidste 
Seminarieaar.

Jeg skulde fortælle Børnene om Oehlenschlæger. Alt gik 
godt, indtil jeg dramatisk udslyngede Digterens kendte Re
plik: »Den er sunken, men den skal Fanden gale mig rejse 
sig igen« og uden nogen Forkortelse el. Omskrivning af 
den fæle Ed! — Et Par Herrer paa nederste Bænk for hy
lende af Latter under Bordet, og det var Ejler Møller og 
min bedste Ven og virkelige Kammerat, afdøde Johannes 
Rasmussen. Jeg fik ikke mere sagt i den Øvelsestime, og det 
var mig umuligt at komme i Gang igen. Jeg bebrejdede 
Johannes hans Adfærd, og han undskyldte sig med: »Du 
saa saa sjov ud!« Men jeg var flov og fuldt overbevist om, 
at det var gaaet mig ganske ilde.

En anden Dag i en Pædagogiktime var jeg uopmærksom, 
d. v. s. det var jeg ikke, for jeg var optaget af en lille sort 
Gymnastikpige, som overværede Timen. Pludselig afbrød 
Ejler Møller sit Foredrag og sagde: »Det, jeg her for
tæller, skal De ikke høre efter, Lars Boe, for det vil De al
drig faa Brug for!?------- ■ —«

Hvad betød dette? Skulde jeg dumpe, og var jeg opgivet 
af Lærerne? Johannes maatte om Aftenen trave med mig 
helt ud til Dalum. Jeg vilde og maatte hjem omgaaende; 
thi jeg kunde ikke blive længere paa den Skole. Johannes 
skældte ud, og jo mere han rasede over min Dumhed, desto 
vredere blev jeg baade paa ham og Ejler Møller. Sidste be
høvede nu da ikke at sige i hele Klassens Paahør, at jeg 
var hjemfalden til Dom, og at jeg ingen Brug fik for det, 
Skolen lærte. —

Da vi skiltes var jeg bleven saa rolig, at jeg lovede Jo
hannes at komme paa Skolen næste Dag.

Efter Morgensangen sendte Ejler Møller Bud efter mig. 
Jo, vist var det alligevel galt fat, og det var en tung Gang 
op ad Trapperne til Forstanderens Kontor. Da jeg traadte 
ind, var Ejler Møller allerede optaget af Arbejde ved Skri
vebordet, og det forekom mig som en Evighed, inden han 
opdagede mig. Saa rejste han sig endelig, og med sine smaa 
faste Skridt kom han hen til mig, tog mig i Skulderen og 
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ruskede mig og sagde: »Der er intet i Vejen med dig. D u 
staar ret godt. Skrub saa af!« Ud ad Døren, ned ad Trappen 
i et Spring og Hurra for Ejler og Johannes, som selvfølgelig 
havde sladret. Ja, saadan var jo Ejler Møller, og han havde 
duttet mig ovenikøbet. — —

Sidste Dels Eksamen lakkede mod Afslutning, og vi 
havde kun Sang og Musik samt Religion tilbage. Sang
prøven foregik i Gymnastiksalen. Ejler Møller var ogsaa 
mødt op som Tilhører foruden en Del andre. Jeg troede, at 
denne Ære gjaldt Professor Nebelong, som jo havde Ord 
for at være lidt lunefuld. Da min Tur kom, fulgte Ejler 
Møller med, og nu var han rød i Hovedet, tyggede nervøst 
paa et og andet, og hans Blik var stift heftet paa mig. 
Naa, jeg bukkede for Professoren, og denne sagde i en mild 
og venlig Tone: »Velkommen, unge Mand. De vil gerne 
synge noget smukt? Syng: Vi elske vort Land.« Under 
Sangen rejste Professoren sig og betragtede mig fra alle 
Sider, derpaa gik han hen og omfavnede Ejler Møller og 
samtidig forvandlede Ejler Møllers Ansigt sig til et eneste 
stort Smil. Da Prøven var endt, vandrede jeg over paa 
Seminariet for at faa slugt den sidste Kamel, og den blev 
fæl!

Forstander Thomsen havde den Skik at gennemgaa visse 
Spørgsmaal for Eleverne om Vinteren. Disse Spørgsmaal 
havde han Lov at stille Eleverne, hvis første Spørgsmaal 
ikke blev klaret tilfredsstillende. Jeg fik Judiths Bog og tog 
fejl af Kønnet, for jeg anede den Gang ikke, at hun var en 
from og skøn Kvinde som drev Gæk med Holofernes og 
tilsidst huggede Hovedet af ham. Resultat: tg-?- = en dob
belt Karakter!

Nu skulde jeg over i Gymnastiksalen og høre Udfaldet 
af Prøven her. Jeg fik ug-j-, fordi jeg havde mere at lære, 
tilføjede Professoren »og saa vil jeg forøvrigt gerne tale 
med Dem nu bagefter.« Withaus fik rent ug, fordi han var 
en god Kirkesanger tilføjede han med et stort Smil. Pro
fessor Larsen var imidlertid ogsaa kommen til, thi Ejler 
Møller havde selvfølgelig ogsaa gjort ham opmærksom paa 
min Ringhed. Han beklagede det tgH-, jeg havde faaet hos 
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ham, men Nebelong svarede: »Det tyder sku paa, at lian 
er et godt Menneske og plejer ikke Omgang med Kvin
derne.« Professor Larsen paatog en stram Maske, og jeg 
tror ogsaa, at Ejler Møller gjorde Forsøg paa det samme, 
men det lykkedes nu ikke for ham! Nebelong skvaldrede 
op: for han havde den Opfattelse, at han var kommen for 
Skade med at sige en lummer Vittighed passende til Lejlig
heden! —

Nu maa Redaktøren tillade mig et lille Sidespring. Jeg 
ved godt, at det intet har at gøre med det egentlige Emne, 
og selv om det vil volde svært at prøve paa at bilde alle 
mine kære unge Kollegaer ind, at jeg paa Trods af disse 
mine Tilstaaelser alligevel var bleven en ret god Skole
lærer, saa vil jeg dog prøve derpaa. Jeg skal love at lade 
være med at smykke min Sag!

Efter Eksamen kom jeg omgaaende paa Seminarielærer
nes Sangkursus paa Lærerhøjskolen i København ved Pro
fessor Nebelongs Hjælp, og jeg fik den meget dygtige Frø
ken Fanny Gætje til Lærerinde. Nebelong hundsede mig 
det ene Øjeblik for i det næste at give mig sin uforbeholdne 
Undskyldning. Hver Dag, jeg mødte Professoren paa Læ
rerhøjskolen efter min Sangtime, spurgte han mig om, 
hvad Frøken Gætje havde sagt, men da hun intet sagde m. 
H. t. Fremtiden, havde jeg intet at meddele ham.

Sidste Time paa Kursus’et sagde hun: »Det var bedre 
for Dem at blive Skraldemand eller Grøftegraver, men De 
skal sku — en saa kraftig Dame kunde godt sætte en lille 
Ed paa — være Sanger.« Dette fortalte jeg glædestraalende 
til Professoren. Men ak o Himmel, hvor blev han gal og 
sagde, at nu vilde han overhovedet intet mere have med 
mig at bestille, og at han allerede havde gjort for meget 
for mig o. s. v.! Lærerne tog mit Parti og skældte ham ud 
efter Noder, som man siger. Nebelong faldt til føje, og 
grædende faldt han mig om Halsen og undskyldte sin 
Optræden med, at det burde have været til ham, at Frøken 
Gætje var fremkommen med denne Udtalelse, og saa 
skulde han have sagt det til mig!?! — Saa fik Frøken 
Gætje en Omgang. Det eneste kedelige var, at hun ikke 
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var nærværende, for det Opgør vilde jeg meget gerne have 
overværet.

Jeg sang nu for »Per og Poul« og blev godt modtaget, 
men da jeg skulde have nogle Penge paa Finansloven og 
ikke kunde faa disse før næste Foraar, maatte jeg midler
tidigt forsøge mig som Lærer. Jeg kom til Allinge paa 
Bornholm. Mit »Ry« var fløjet forud, og jeg blev modtaget 
af samtlige Lærere med Overlæreren i Spidsen ved Post
vognens Ankomst til Allinge. Hvor var de søde alle disse 
kære Mennesker, men, ja, der er ogsaa et lille M e n i 
Form af en Præst. Han var jo Skolekommissionens For
mand. Han fik ondt af mit pæne lille tg-j- og havde paa
lagt Overlæreren at føre Kontrol med mig, hvad denne 
ogsaa gjorde, men han roste mig. Saa kom Eksamen om 
Foraaret. Præsten bad mig fortælle Børnene Jacobs Hi
storie. Den kunde jeg da, og jeg fortalte om Rebækka og 
Kamelerne og alt det der. Da jeg sluttede af, sagde Præsten: 
»Det var Isak!« »Nej«, svarede jeg. »Det var Jakob!« —

Præsten for op til Overlæreren, men fik ikke Medhold, 
og jeg fik samlet hele Lærerpersonalet for at fortælle dem, 
hvad der var hændt mig. Disse morede sig over al Maade, 
og vi var da forresten rørende enige om alle, at Præsten 
kunde have standset mig i Tide. — Saa kom Præsten ned ad 
Trapperne fra Overlæreren og siger bydende til mig: »Følg 
med!« — Vi skred over Skolegaarden, og jeg i Hælene paa 
den vrede Præst. Til sidst sagde han: »Jeg skal love Dem, 
at De ingen Anbefaling faar her fra Skolen«, og saa havde 
jeg jo ikke mere at rende efter og sagde »brødebetynget«: 
»Naar Sagen er saadan fat kort og godt, saa maa vi skilles«, 
og det gjorde vi og har ikke mødt hinanden siden! — 
Præsten bagtalte mig derefter hos Børnenes Forældre, 
men dette hjalp ham heller ikke. Han magtede ikke at 
ødelægge det gode Forhold. — I 1907 ombyggedes Skovs
hoved Skole. 2 Lærere var forflyttet til Hellerup, og Over
læreren havde faaet Sukkersyge og skulde indlægges paa 
Klinik. Jeg vilde meget gerne ind til København, og da der 
her var en Lejlighed, talte jeg med min Overlærer i Allinge 
om Sagen. Han skrev til Overlæreren i Skovshoved, og jeg 
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fik Plads som Overlærer ved Skovshoved Skolevæsen. 
— Søgte min Afsked efter 3 Ugers Forløb og »eftergav« 
Pensionen! —

Jeg maatte nu til Ejler Møller for at søge Raad. Jeg havde 
faaet 800 Kr. paa Finansloven, fri Undervisning hos Sanger
inden Frøken Kirstine Lindemann, gratis Klaver fra Hor
nung & Møller og fri Undervisning i Klaver samt fri Adgang 
til d. kgl. Teaters Forestillinger. Alt dette var jo saare godt, 
og Ejler Møller straalede, da jeg fortalte ham dette. Men 
saa siger han: »Du kan jo ikke klare dig med de Penge, 
jeg skal hjælpe dig.« Og han hjalp.

Se dette fortalt i løs og let Form var Ejler Møller. Saa- 
dan kendte vi ham alle, og jeg er ikke den eneste, der har 
ham alt at takke for. Han var for mig den største, den 
bedste Mand, jeg har mødt.

Det kgl. Teater
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Efter 2 Aars Undervisning hos Frøken Lindemann blev 
jeg antaget paa d. kgl. Teaters Operaskole. Debuterede 21. 
Maj 1911, hvor selvfølgelig Ejler Møller og Mor Grethe 
var nærværende, og lige saa selvfølgeligt holdt han Fest 
for mig efter Debutten.

Jeg fik Tilbud om Ansættelse, men valgte et Engagement 
i Berlin ved en nyoprettet Opera, Kurfürstenoper, dels 
skulde jeg lære noget mere, og dels havde en ung Sanger 
ganske anderledes Chancer for at blive benyttet her, end 
Tilfældet vilde være ved d. kgl. Teater.

Ved min Ankomst i Juni til Berlin fik jeg da omgaaende 
4 Hovedpartier udleveret, og jeg skulde have min første 
Optræden i Januar.

Kurfürstenoper aabnede 1. September, men 3 Maaneder 
efter gik den fallit, og jeg stod nu uden Engagement midt 
i Sæsonen og tilmed som ganske ung og uprøvet Sanger. 
Men her som saa ofte har gode Engle staaet Vagt om mig; 
thi herved slap jeg for at blive dansk Sanger i Berlin under 
den første Verdenskrig, og omgaaende, da Fallitten blev 
kendt i Danmark, fik jeg Tilbud om at tage hjem og lade 
mig engagere til en Operatourne i Provinsen. Her sang jeg 
Hovedpartierne i »Carmen« og »Martha«, og da jeg havde 
Succes, sendte d. kgl. Teater Bud efter mig, og jeg blev 
engageret fra 1. Juli 1912. Forinden var jeg i April og Maj 
paa Gæstespil i Helsingfors i Finland. Forinden dette Gæ
stespil havde jeg giftet mig med en af Danmarks smukke 
Piger, og hende agter jeg fremdeles at leve sammen med 
langt ud i Fremtiden. Altsaa alligevel et Bevis paa, at selv 
en Gøgler kan være trofast i Ægteskabet, hvad jo alminde
lig ikke anses for at være Tilfældet.

En lille morsom Historie i denne Forbindelse. Herold 
sagde en Gang til mig i fuldt Alvor: »De har en stor Fejl 
som Kunstner.« Jeg svarede: »Sikkert mange, men hvilken 
tænker De paa?« Han svarede: »De er Deres Kone tro!« Jeg 
svarede: »Skidt være med det, for den Fejl kan jo hurtigt 
rettes!«------- Nu maa jeg oplyse her, at Herold paa dette 
Tidspunkt var fælt ude at svømme. Efter mange Aars til
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syneladende lykkeligt Ægteskab forlod hans kære Magda 
ham, fordi han var bleven lidt for vidtløftig. —

Jeg skal skaane Dem for en Opremsning af alle de Par
tier, jeg har sunget, blot skal jeg anføre, at foruden Gæste
spil i Finland har jeg givet Gæstespil i Oslo, Tronhjem, 
Stockholm, Gøteborg og Malmø.

Naturtræs-Lyre-Laagen ved »Boen«, Lars Boes Villa i Mygindlund

I 1927 sang jeg for 15.000 Mennesker ved det jyske Ung
skue i Viborg paa Borgevold. D. v. s. højst de 1000 kunde 
jeg raabe op. Resten var fordelt paa 6—7 Tdr. Land. Her 
fik jeg Idéen til at faa d. kgl. Teater til at give Gæstespil 
ved Ungskuerne, og dette har som bekendt fundet Sted 
siden da og under min Ledelse.
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Atter en lille Historie. I 1929 var Ras. Christiansen og 
jeg bleven indlogeret sammen hos en af Byens Købmænd i 
Skanderborg. Ras. — vi kalder ham saa — er jo som be
kendt en stor Spasmager. Han ankom til Skanderborg før 
mig, og straks spørger han Husets Frue, om andre skulde 
bo hos hende. Jo, det skulde da Lars Boe. »Ja, han er og- 
saa et meget rart Menneske, men sig mig, kommer Fruen 
ikke med.« Jo, det gjorde hun da. »Ja, saa sker der intet«, 
siger Ras. »Der er jo det kedelige ved Lars, at han er 
Kleptoman, men ellers er han som sagt et rart Menneske, 
men naar Fruen er med, bringer hun alt det tilbage, han 
har tilvendt sig.« Saa gik Ras., og da jeg senere ankom, 
blev jeg ret køligt modtaget af Fruen. Jeg fik anvist Ægte
parrets eget Soveværelse, men Fruen tilføjede: Har De no
get imod at gaa gennem Køkkenet, for vi laaser ind til Lej
ligheden.« Nej, det havde jeg da ikke. Da jeg mødte Ras. 
ude paa Friluftsteatret havde han ikke Lovord nok over
for den gæstfrie og omsorgsfulde Værtinde, vi havde faaet. 
Jeg svarede ham, at det just ikke var mit Indtryk, tvært
imod syntes jeg, at hun modtog mig nærmest lidt køligt. 
— Et Par Dage senere ankom min Kone, og omgaaende 
blev Døren ind til Lejligheden aabnet. Sidste Morgen ved 
Morgenkaffen siger Ras. henvendt til Fruen: »Savner De 
noget?« og til min Kone: »Ja, vi kender jo Lars og hans 
Tilbøjeligheder.« Fruen rødmede og blev ganske ulykkelig, 
medens Ras. i høje Toner uddybede Historien om mine 
slette »Vaner«. Næste Aar blev Døren ikke laaset for mig 
ind til Lejligheden, da jeg ankom ene.

Jeg kunde blive ved en rum Tid endnu, men da jeg for
længst har overskredet Længden paa denne Artikel, maa 
jeg holde inde med Historierne. Jeg maa dog have Lov at. 
slutte min Teaterberetning med et skønt Minde.

I 1920 døde min Moder, og jeg fik Meddelelsen paa d. 
kgl. Teater og skulde om Aftenen synge i Op. »Boheme«. 
Grev Brockenhuus Schack var den Gang Chef for Teatret, 
og han kaldte mig op til sig for at tale med mig. »Selvføl
gelig aflyser Teatret Forestillingen i Aften«, sagde han, 
»men hvis De er stærk og vil have et skønt Minde for Livet, 
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kunde jeg unde Dem netop at synge i denne Opera, men 
som sagt ikke for Teatrets Skyld. Vi talte længe sammen 
om Mor, og saa sagde han: »Jo, De skal synge, og jeg kom
mer ind hos Dem for at være sammen med Dem i Pau
serne.« — Det blev en skøn Oplevelse, og det var ikke den 
lille Mimi, jeg tog Afsked med for Livet. Det var Mor. Jeg 
har oplevet mange herlige Stunder paa det kære, gamle 
Teater, men alligevel ingen saa skøn som hin Aften, jeg 
sang til min Mor.

I 1936 havde jeg fundet en skøn Byggeplads i min Føde
egn i en skøn dansk Bøgeskov. Det kneb med at faa Til
ladelse til at bygge her. Det kære Fredningsnævn er jo 
ikke til at spøge med, men til sidst fandt jeg dog ind til 
den rette Mand, og saa kom endelig Tilladelsen til at bygge 
i 1939, men samtidig Krigen. Jeg søgte Teaterchefen og bad 
ham om at bevillige mig Afsked. Han mente, at det var en 
lille Postgang for tidlig, men jeg anførte mine Grunde og 
holdt fast herved. I 1940 var mine Forhold bragt i Orden, og 
jeg kunde drage til mit kære Fyn og bygge mit Hus. Det 
var herligt, selv om det var svært at sige Farvel til den An
stalt, som for mig gemmer saa mange smukke Minder, og 
allersværest at sige Farvel til Kammeraterne. Men nu slaar 
jeg mig til taals med, at det trods alt er skønnest at gaa, 
forinden man skal trilles ud paa en Trillebør.

Mygindlund, den 8. Januar 1948.
Lars B o e.
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Tanker og
Oplevelser i en Koncentrationslejr

Da Redaktøren bad mig skrive lidt til Aarsskriftet f. Eks. 
om Oplevelser i Krigsaarene, faldt det mig ind, at det 
maaske kunde interessere at høre lidt om mit Ophold i for
skellige tyske Koncentrationslejre i Tiden December 1943 
til Maj 1945. Ganske vist har der været skrevet saa meget 
om Koncentrationslejre, at mange synes, det kan være nok, 
men jeg skal prøve at fortælle om mine personlige Tanker 
og Oplevelser.

Naar man temmelig ublidt dumper ind i en saadan Lejr, 
er ens første Tanke, hvordan man igen kommer levende 
ud af dette Helvede, hvor der bliver gjort alt for at ned
bryde ens Selvrespekt og legemlige og aandelige Mod
standskraft.

Man opdager hurtigt, at Flugt er umulig; enten bliver 
man skudt under Flugtforsøget, eller man bliver hængt, 
naar man er fanget, saa det maa opgives. Man maa derfor 
prøve at indrette sig, saa man kan holde Liv, til Krigen er 
forbi; men hvornaar er Krigen forbi? Intet er mere depri
merende end en Straf, der ikke er tidsbegrænset. Det at 
kunne tælle Dagene, man mangler, er en Stimulans. Den 
havde vi ikke, vi kunde kun tælle dem, der var gaaet, mens 
Fremtiden laa i Mørke.

Sulten og de deraf følgende Mangelsygdomme var en af 
de værste Fjender, og jeg blev hurtig klar over, at Kosten 
var saa ringe og utilstrækkelig, at jeg maatte spise alt, hvad 
der blev sat for mig, for overhovedet at kunne opholde Li
vet. Naar man i en længere Periode havde levet af en Skaal 
sort, usødet Surrogatkaffe Kl. 5, en Skaal Kaalrabisuppe 
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Kl. 12 og 300 gr tørt Rugbrød Kl. 20, saa kræves 
der forøvrigt ingen større Overtalelsesevne for at faa 
os til at spise vor Ration, selv om man maatte spise 
Suppen med en Træske, som een eller anden Med
fange havde slikket pinligt ren. Man blev heller ikke for
nærmet, hvis en febersyg Medfange tilbød os sine Lev
ninger, men man tog imod dem med Tak, selv om man 
maatte spise med hans Ske og af hans Skaal. Alle fine For
nemmelser maatte væk, og der var ikke Raad til at være 
kræsen.

Trods al Paapasselighed undgik heller ikke jeg Vitamin
mangelen og de dermed følgende Sygdomme: Vand i Be
nene, Skørbug, Bylder og Betændelser, men senere, da vi 
fik Røde Kors-Pakker med bl. a. Levertran og Vitamin
præparater, var jeg meget omhyggelig med at tage mine 
Vitaminpiller og min daglige Slurk af Levertranflasken, 
og hen paa Sommeren svandt Vandet i Benene, Tænderne 
voksede fast, og Saar og Bylder lægedes hurtigere. Pak
kerne løste Ernæringsspørgsmaalet for os, reddede mange 
Liv og forvandlede os fra forsultne Stakler til Velhavere 
og Filantroper.

Tuberkulose og Tyfus var ogsaa farlige Fjender. Faren 
for den første mindskedes betydeligt, da Pakkerne gav os 
vort Huld tilbage, men Faren for Tyfus var der endnu, da 
Lusene, trods gentagne Aflusninger, stadig fungerede som 
Smittespredere. Jeg maatte derfor stadig passe paa med 
Renligheden. Om Morgenen var der kun Tid til at vaske 
Overkrop og Ansigt, men mangen Aften, naar jeg var 
blevet gennemvarmet i Barakken, gik jeg ud i det iskolde 
Vaskerum og vaskede mig godt over det hele. Mærkvær
digvis slap jeg gennem 17 Maaneder i forskellige Lejre 
uden at faa Lus. Jeg maa sikkert have haft surt Blod, siden 
de gik uden om mig.

Lungebetændelsen var ogsaa slem og tog voldsomt fal. 
Gang paa Gang saa vi Mænd gaa raske paa Arbejde om 
Morgenen og saa, efter at være blevet gennemblødt, komme 
hjem med en dobbeltsidig Lungebetændelse, der i Løbet af 
en halv Snes Dage gjorde det forbi. For at bøde paa det 
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tynde zebrastribede Bomuldstøj, Tyskerne havde udstyret 
mig med, skaffede jeg mig et Par Stykker Pap, som jeg 
stak ind paa Bryst og Ryg for at hindre Regnen og den 
kolde Blæst i at naa ind til Kroppen under de timelange 
Appeller. Senere, da jeg blev velhavende, organiserede jeg 
mig et Regnslag, et firkantet Stykke Lærred med et Hul i 
Midten til Hovedet. Regnslaget havde jeg altid hos mig 
bundet til mit Bælte, men da jeg en Dag stod i Kø, blev det 
stjaalet; jeg skaffede mig straks et nyt, som jeg stadig gik 
med i Haanden og satte mig paa under Arbejdet, men 2 
Dage efter blev det stjaalet, mens jeg i nogle Sekunder 
stak Hovedet i en Spand Vand, skønt jeg havde lagt det 
imellem mine Fødder. Tredie Gang organiserede jeg et, 
denne Gang af tyndt Gummistof, saa jeg kunde rulle det 
sammen og have det i Lommen. Jeg bad en Kammerat, 
der arbejdede paa Skræderværkstedet, om at tage det med 
og sømme det for mig, men næste Aften kom han og sagde, 
at en S. S. havde sagt, at det var meget farligt at gaa med 
for en Fange, da det var lavet af en engelsk Faldskærm, 
og jeg kunde risikere at blive straffet for Sabotage. I Stedet 
for fik jeg et Regnslag af noget mørkt Stof, og det gik ogsaa 
godt et Stykke Tid, men en Dag under Marchen hjem fra 
Arbejde, kom en af Lejrens værste Banditter, Overfangen 
Max, der havde været 9 Aar i Tugthus og 10 Aar i Kon
centrationslejr, hen til mig og sagde, at mit Regnslag var 
lavet af Forklædestof, som jeg havde stjaalet paa Fabrik
ken. Jeg blev naturligvis hed om Ørene, men inden han fik 
Tid til at gøre mere ved Sagen, fik jeg en Kammerat fra 
Malerværkstedet til at kamouflere det for mig, og næste 
Dag var det ducolakeret i alle Regnbuens Farver, saa at 
selv Max ikke kunde kende det igen.

Til ovennævnte Farer kom ogsaa Pessimismen. Vi vidste, 
at tabte vi Haabet, var alt tabt, og vi kæmpede for at bevare 
det, men Pessimisterne modarbejdede os. Vi hadede disse 
Sortseere, der ikke kunde eller vilde indse, at der var store 
Chancer for, at Hitler benaadede os alle til sin Fødselsdag, 
at Invasionen var lige paa Trapperne, at Tyskland vilde 
bryde sammen inden Vinteren, eller at vi nok snart blev 
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flyttet til Frøslev eller Horserød. Alle disse vore Ønske
drømme vilde de ødelægge for os, og desværre fik de ofte 
Ret, saa de kunde triumfere; men vi drømte videre, og det 
holdt os oppe.

Optimisterne havde naturligvis ogsaa deres Bekymrin
ger, navnlig da vi kunde begynde at høre Kanonerne fra 
Østfronten, og vi saa de endeløse Rækker af Flygtninge
vogne fra Ostpreussen fylde Vejene. Hvad vilde Tyskerne 
gøre med os, naar Fronten kom nærmere? Vilde de skyde 
os alle ned med Maskingeværer? Vilde de bombe hele 
Lejren med dens 20.000 Fanger? Skulde vor Lejr komme til 
at ligge i Frontlinien og blive beskudt fra begge Sider, eller 
skulde vi ud paa en Dødsmarch paa Landevejen? Ja, der var 
Bekymringer nok, men vi holdt dem for os selv eller drøf
tede dem med en god Kammerat; men stadig haabede vi, at 
Miraklet skulde ske, og det skete, da Bernadotte kom med 
de hvide Busser og hentede os, faa Dage før vore Kamme
rater i Tusindvis blev ført op til Østersøen og druknet, 
medens andre Tusinder styrtede under endeløse Marcher 
ad de tyske Landeveje.

I Begyndelsen var vi bekymrede under Luftangrebene. 
Lejren laa kun 25 km nord for Berlin, og den havde ingen 
Beskyttelsesrum. Blev Lejren ramt, vilde de tæt pakkede 
Træbarakker brænde, og ikke mange af Fangerne vilde 
slippe levende ud. Vi fik derfor Ordre til, naar der var 
Alarm, at staa op og staa parat ved Vinduerne; men det 
var meget ubehageligt for os 2—3 Gange i Nattens Løb af 
faa afbrudt vor altfor korte Søvn, og senere, da det viste 
sig, at de allierede Flyvere før hvert Angreb afmærkede 
vor Lejr med Lysbomber, fik vi Lov at sove under An
grebene, og vi sov trygt, skønt Barakkerne rystede, naar det 
svære Luftværnsskyts skød. Da 1000 amerikanske Maskiner 
en Søndag Eftermiddag i 2 Timer bombede Oranienburg 
By, der laa lige op ad Lejren, uden at en Bombe faldt i 
Lejren, havde vi Lejlighed til at beundre dette uhyggelige 
Præcisionsarbejde.

Da den første Paaske nærmede sig, dristede en af Kam
meraterne sig til at søge Foretræde for Lejrkommandan
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ten og spørge, om en af de norske Præster i Lejren maatte 
holde en Gudstjeneste for os, men han fik det Svar, at det 
stred mod Nazismens Principper. Vi var spændt paa, hvor
dan Paasken vilde forme sig. Optimisterne gættede paa, at 
vi fik fri fra Arbejde i 5 Dage, Pessimisterne paa, at vi 
overhovedet ikke fik fri, og de fik desværre Ret. Kun 
Paaskedag var fri fra Kl. 14, fordi det nu engang var en 
Søndag.

Gudstjenester var forbudt i Lejren, men snart opdagede 
vi, at de norske Præster holdt illegale Gudstjenester. Helt 
oppe under Taget af Sovebarakkerne i de øverste Køjer, 
samledes Søndag Kl. 18 en Skare om Præsten, der holdt en 
kort Gudstjeneste, hvor kun Salmesangen maatte udelades, 
og disse Gudstjenester var til stor Opbyggelse og Hjælp for 
mange.

Den spinkle Forbindelse med Hjemmet, der bestod i, at 
vi maatte skrive 15 Linier paa Tysk hver 14. Dag og mod
tage 60 Linier, ligeledes paa Tysk, hver 14. Dag, var en 
stor Opmuntring, og vi glædede os hele Ugen til Lørdagen, 
som var Brevdag; men hvor var vi skuffede, naar det ven
tede Brev ikke var kommet; saa maatte vi haabe paa næste 
Lørdag, men naar der saa heller intet var og heller intet 
næste Lørdag, ja saa var Humøret langt nede, og vi maatte 
undertiden hen til en mere heldig Kammerat og læse hans 
Brev, det var da i det mindste en Hilsen fra Danmark. Jeg 
havde 3 danske Kammerater, som jeg delte Breve med, og 
vi kendte tilsidst hinandens Familieforhold lige saa godt 
som vore egne. Der var ogsaa en tysk Kammerat, der aldrig 
fik Brev, som regelmæssig læste mine Breve, og han nød 
det, dog at være i Forbindelse med en Familie.

Tænker man paa Leveforholdene i Lejren, maa man for- 
bavses over den menneskelige Tilpasningsevne. De fleste 
Skandinaver kom fra gode sociale Forhold, og mange blev 
næsten uden Overgang omplantet til et Liv, hvor Dagen 
begyndte Kl. 4, Kl. 5 en Skaal Kaffe, fra Kl. 5—-7 Appel i 
indtil 20 0 Kulde, fra Kl. 7—18 en lang, graa Arbejdsdag 
med en Skaal Suppe i Middagspausen Kl. 12—I2V2, Kl. 
18—I9V2 igen Appel, saa hjem i Barakken og spise sin 
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Brødration og blive gennemvarmet og Kl. 21 i Køjen, hvor 
det ofte kneb med at holde Varmen under det tynde Tæppe. 
Dertil kom haardt Arbejde ofte ude i det fri og en haard 
Behandling med Slag og Spark. Man skulde tro, at dette 
vilde tage Livet af forvænte Mennesker, men naar man kom 
godt igennem de første kritiske Maaneder, havde man til
passet sig de haarde Kaar, og man havde en Chance for at 
klare sig.

Naar man nu igen sidder hjemme i sin varme Stue og 
tænker paa den onde Tid, saa fyldes man af Taknemlighed 
mod de kære herhjemme, der gjorde alt for at opmuntre os, 
mod Røde Kors og Socialministeriet, der i Forening sendte 
os Mad og varmt Tøj, mod Grev Bernadotte, der tog Ini
tiativet til og gennemførte sin storstilede Aktion, og mod 
den Gud, der lod alt ske i rette Tid.

Fredericia, den 21. Januar 1948.
J o h s. A. Kleberg.
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Småskoleseminarierna i Sverige '
I Sverige har man en stark känsla av, att barnet i den 

första skolåldern behöver få lärare, som fått en för detta 
åldersstadium särskilt lämpad utbildning. Barnet i 6—9 
årsåldern har sin särskilda psykologiske struktur, och un
dervisningsämnena måste därför följa metoder, som i flera 
avseenden skiljer sig från den egentliga folkskolans. Över
gången mellan hemmets trygga och fria värld till skolans 
mera anstaltbetonade, mellan barnets oordnade lek- och 
fantasiliv till skolans planmässiga arbetsliv kräver också ett 
särskilt handlag och en för detta ändamål avpassad utbild
ning. Därtill kommer, att flera av de teoretiska och prak
tiska undervisningssvårigheter, som kan finnas hos en del 
barn, lättare avhjälpes, om de tidigt upptäckes, och därför 
behöves särskild skolning föf tal- och lässvårigheter på 
nybörjastadiet. Allt som allt har vi funnit, att det är 
ändamålsenligt med en särskild utbildning för de 2—3 
första skolåren. I Sveriges avlägsna och glest bebyggda 
traktei' har småskollärarinnan ofta att undervisa 3 och 4 
skolåren, ja, det finns t. o. m. en skolform, den s. k. mindre 
folkskolan, där småskollärarinnan har hela undervisningen 
om hand. Dessa skolor finnes ute i skärgården och i Norr
lands ödebygder, men de är på avskrivning.

Sedan 1931 sker all utbildning av lärare i statens regi, 
både när det gäller småskolans och folkskolans lärare. 
Några privata seminarier finnes ej. Det har både nackdelar 
och fördelar. Sverige hade flera utomordentligt väl skötta 
privata seminarier, där pedagogiska och psykologiska för
sök kunde göras, som tillförde den pedagogiska utbildnin
gen goda erfarenheter och rön. Staten lägger dock icke så 
tung hand på seminarierna, utan både såväl deras kurs- 
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planer som arbetssätt får utgestaltas i ganska stor frihet, 
sedan man anhållit om tillstånd därom hos Skolöversty
relsen.

Kursen vid småskoleseminarierne är 2 år med undantag 
för Haparanda seminarium, som är 3-årigt, beroende på, att 
man där icke kan kräva samme förkunskaper som vid de 
andra seminarierna. Seminariernas antal är föruten det 
nyss nämnda 9. De finns i städerne Landskrona, Växjö, 
Norrköping, Skara, Strängnäs, Stockholm, Falun, Härnö
sand och Lycksele. Praktiskt taget är det — med undantag 
för språk — samma inträdesfordringar vid småskole- och 
folkskoleseminarierna, även om det på papperet är något 
högre krav vid folkskoleseminarierne. Fr. o. m. våren 1948 
skall sökanden slippa genomgå prov i läroämnen, om real- 
examen eller studentexamen är avlagd tidigast fyra år 
före det kalenderår, som man söker inträde. Är icke sådan 
examen avlagd, måste man genomgå inträdesprov i real
skolans ämnen.

Alla intagna skall med godkända inträdesprov ha genom- 
gåt prövningar i teckning, välskrivning, sång och slöjd.

Förutom dessa prov skall prov i uppsats och muntlig 
framställning äga rum. Provet i uppsats avser at i någon 
mån ge en bild av den inträdessökandes personlighet. Där
för bör uppsatsen i största möjliga utsträckning vara av 
självbiografisk eller allmänkulturell karaktär. Den munt
liga framställningen skall behandla tre ämnen av olika 
slag, ett berättande (t. ex. ur historien), eet logiskt för
klarande (t. ex. ur matamatiken) och ett beskrivande (t. ex. 
ur biologien). Den sökande skall också läsa upp en dikt 
eller ett prossastycke efter fritt val. Dessutom skall vid 
inträdesprövningarna förekomma ett prov i fri sysselsätt
ning med en grupp barn för att utröna sökandens förmåga 
att komma i kontakt med barn och handskas med dem. Det 
kan bestå i, att sökanden skall leda barnen i någon lek eller 
något slag av arbete. Lika stor hänsyn bör tagas till den 
sökandes lämplighet som till vitsorden i kunskaper och 
färdighet. Vid något seminarium sker också psykotekniska 
prov.
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Antalet sökande till seminarierna är allmänhet stort. 
Vid Norrköpings seminarium sökte våren 1947 121 elever 
och intoges 80. Seminarierna har flera parallellklasser, i 
Norrköping finns 3 parallella linjer, i flera städer är det 
4 och vid eet par 2. I allmänhet räknar man med en ut- 
examinering av c:a 700 lärare, per år.

Under de senaste åren har det varit stor efterfrågan på 
småskollärarinnor, och ingen behöver gå arbetslös, som vill 
ta tjänst. Under 1930-talet var det däremot överskott på 
lärare både inom små- och folkskolan. Utvecklingen be
tingas givetvis av det stigande antale skolpligtiga barn, 
som följer med den ökade nativiteten samt av det stora 
antal lärare, som under det närmaste decenniet kommer 
att avgå med pension.

Småskollärarinnorna är organiserade i ett förbund, Sve
riges Småskollärarinneförbund, S. S. F., som omfattar 177 
kretsar och 11000 medlemmar. Detta förbund söker på allt 
sätt tillvarataga kårens intresse, det har sin egen skol
tidning, Svensk Skoltidning, och anordnar varje år et par 
fortbildningskurser i psykologiske och praktiska ämnen. 
Ett i Sverige mycket aktuellt ämne är de s. k. skolmognads- 
proven, där man genom prov — som icke är lika med in
tellektuell testning — söker finna, när barnet är moget att 
börja en ordnad skolgång. Det kan t. ex. vara vid fyllda 6 
år, det kanske kan dröja till barnet är över 7 år. Den van
liga regeln är, att barnet börjar det kalenderår det fyller 
7 år.

Så arbetar Sveriges småskollärarinnor målmedvetet på 
sin fortbildning på samme gång de är glada över att äga 
utbildningsanstalter, som enbart ta fasta på deres speciella 
uppgifter och problem.

Anna Edmar.
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Sorte og hvide Sjæle
Som Lærer er det jo ikke hver Dag, man har Lejlighed til 

at gøre noget godt; man maa som Regel være tilfreds, hvis 
man kan slutte Dagen uden at have gjort noget galt. Nogen 
større Mulighed for en omfattende Verdensforbedring ei
der vel næppe heller. Paa eet — vist endnu temmelig upaa- 
agtet — Punkt kan vi dog vist gøre en lille Smule Gavn, 
og det endda uden nogen videre Ulejlighed. Jeg tænker 
her paa det Racehovmod, der af og til stikker Snuden frem; 
det maa vi være de rigtige til at tage os af — og da ganske 
særlig, hvis man er Geografilærer eller Religionslærer. 
Ganske vist har vi ikke her i Landet et Raceproblem, som 
Amerikanerne har det, og dog —! Da nogle sorte Baptister 
sidste Sommer gæstede København, kneb det i Begyndel
sen at skaffe dem Soveplads; der var adskillige Køben
havnere (formentlig ellers udmærkede Mennesker), som 
ikke vilde have sorte Folk boende under deres retfærdige 
Tag. Fra en tidligere Tid mindes man ogsaa noget om en 
berømt sort Sangerinde, der ikke kunde faa Hotelplads. 
Maaske har vi alligevel ikke saa meget at lade Amerika
nerne høre, som vi til daglig gaar og tror. Vi kender alle 
Tilfældet, at et Billede af farvede Mennesker vises frem for 
Klassen. Børnene skralrer op — hvis de da ellers tør — det 
maa jo være nogle dumme Mennesker, siden de set saadan 
ud. Hvis der saa ikke sker mere, har vi al mulig Grund 
til at være utilfredse med os selv. For vi har uden at ville 
det været med til at nedlægge Spiren til det Racehovmod, 
der har gjort saa uendelig megen Fortræd gennem Tiderne. 
Vi bør, saa ofte der er Lejlighed til det, indprente Børnene, 
at det er dumt at se ned paa andre Mennesker for deres 
Races Skyld. Vi kan tilføje — og det kan de i hvert Fald 
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forstaa —, at det er bedre at være sort udvendig og hvid 
indvendig end omvendt. Det skader heller ikke at gøre op
mærksom paa, at det aldrig er blevet bevist, at den hvide 
Race er mere intelligent end den sorte. At den gule Race 
ikke er os underlegen, er efterhaanden sivet ud. Vi har der
for ingen Grund til at være høje i Hatten. Det var bedre, 
om vi klædte os i Sæk og Aske — al den Stund vi (som 
Race betragtet) har meget at fortryde.

Venlig Hilsen til sorte og hvide.
Karl Bruun.

Paaskesammenkomsten
Ifølge Vedtagelsen paa sidste Generalforsamling skal den 

kommende Sammenkomst finde Sted i Paasken 1948, da 
Foreningen dette Aar har 40-Aars Jubilæum.

Festligheden er sat til den 29. Marts, 2. Paaskedag, og vil 
blive afviklet paa een Dag. Den vil omfatte Morgenandagt 
paa Seminariet, efterfulgt af en »Time« med Forstanderen. 
Eftermiddagen vil foruden Generalforsamlingen byde paa 
et Foredrag af Dr. phil. Niels Møller, og om Aftenen vil der 
blive Middag med efterfølgende Underholdning og selska
beligt Samvær.

Program over Dagens Forløb og Dagsorden for General
forsamlingen vil blive tilstillet Medlemmerne sammen med 
en Svarblanket.

Reservér Dagen, og kom fuldtalligt.
Venlig Hilsen.

Bestyrelsen.
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Skal Forskoleinstitutionen forsvinde?
Da en stor Del af dette Skrifts Læsere er Forskole

lærerinder, og da der for Tiden er nedsat en Kommission, 
som skal udarbejde nye Former og Regler for Lærer
uddannelsen, kunde en lille Artikel om ovenstaaende 
Emne vist være hensigtsmæssig.

Vi ved alle, at Forskolelærerinder er en Fraktion inden 
for Danmarks Lærerforening og ogsaa, i alt Fald vi, der 
tilhører den, at det er en Fraktion, som aldrig har faaet 
Støtte af D. L., men tværtimod der har mødt Uvilje og 
liden Anerkendelse. Forstaa det, hvem der kan. Naar man 
bygger et Hus, lægger man først en solid Grund; man gra
ver ud og støber op, og enhver ved, hvor vigtigt det er, 
at den Grund er i Orden, og at Arbejdet bliver udført af 
Folk, som har lært og forstaar at lægge en Grund, som 
andre kan bygge videre paa. Selv en nok saa dygtig Byg
mester kan ikke bygge et godt, solidt Hus, hvis Grunden 
er usolid og daarlig. Saadan er det jo ogsaa med Arbejdet i 
Skolen. Er der ikke lagt en solid, underbygget Grund at 
bygge videre paa, naaes kun et mindre godt Resultat af 
Barnets Skolegang. Mon ikke vi alle er enige om det?

Forskolelærerindernes Uddannelse er anlagt paa netop 
dette, og de faar gennem hele deres Læsetid stadig Op
læring i netop den Gren af Arbejdet ved at overvære en 
erfaren Pædagogs Undervisning i de yngste Kl., eller ved 
selv at overtage Undervisningen under Pædagogens Le
delse. Der bliver ofret en Masse Tid paa Praktik i vore 
Læseaar, mendens de andre saa godt som aldrig kommer 
i de yngste Kl. Ogsaa de pædagogiske Foredrag o. lign, 
drejer sig om netop den Tid af Barneaarene, hvori Børnene 
søger Forskolen. Altsaa maa vi med den Uddannelse synes 
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bedst egnede til at drive Smaabørnsundervisning, og jeg 
synes, at det skulde de med den store Eks. være de første 
til at indrømme. Og een Ting til. Vi tager ikke, som vi be
skyldes for, den Eksamen, fordi vi ikke kan klare den an
den, men fordi vi ønsker og har Interesse for at undervise 
i Forskolen; mens de andre, det hører man da stadigvæk, 
ikke mindst fra Lærernes Side, er lede og kede af det. 
Man regner en Lærer, der har speciel Uddannelse i Gym
nastik, Tegning eller et hvilket som helst andet Fag, for 
mest kompetent til at undervise i dette specielle Fag — 
han er bedre oplært til det. Vi er specielt uddannet til at 
undervise de smaa —■ gælder saa ikke ogsaa denne Regel 
for os?

Der indvendes, at det er uheldigt for Børnene at skifte 
Lærer. Hvorfor gælder den Indvending ikke, naar de 
skifter til Mellemskolen eller en anden Eksamensskole 
eller fra de »rigtige« Lærerinder til Læreren o. s. v. I 
Byerne, hvor man jo tror, det hele ramler, hvis vi faar 
Adgang til deres Skoler, har Børnene jo mange forskel
lige Lærere. Saa siges der, at det er nødvendigt at have en 
Uddannelse, der gør en kompetent til at klare og følge 
Undervisningen helt til Afgangen fra Skolen. Hvorfor? Og 
hvad med de andre? Kan de klare at undervise helt op til 
Studentereks. eller de andre højere Eksaminer, for det 
maa jo ogsaa være paakrævet? Vi kaldes Pariaklasse, un
derbetalt Arbejdskraft og meget mere kønt. Er vi Paria
klasse, maa de andre jo staa paa samme Stade i Forhold til 
Lærerne ved de højere Skoler, og er vi underbetalt — og 
det er vi, og har været endnu mer — hvem har saa den 
største Skyld? Det har D. L. og alle dem, der har mod
arbejdet os i vort Krav om en rimelig Lønplacering. Jeg 
tør godt hævde, at havde D. L. staaet bag i Stedet for 
mod os, saa havde vi for længe siden faaet vor Stilling for
bedret og faaet den Løn, vort Arbejde kunde fortjene. 
Vort Medlemsbidrag vilde de nok have — men vi fik in
gen Valuta for det. Der er bestemt ingen af Forældrene, 
der ser ned paa Forskolel. og regner hende for ringere, 
end den »rigtige« eller Lærererne. Forældrene kan se, at 
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vi har lært og forstaar vort Arbejde, og de paaskønner det, 
og de regner vort Arbejde for lige saa krævende og vigtigt, 
som Arbejdet i de ældre Klasser. Den Haan, Negligeren og 
Modstand, vi har maattet lide under, og som desværre har 
ført til, at mange har givet op, er kommet fra de andre 
Fraktioner. Jeg har foran mig en Dynge Udklip fra »Folke
skolen«; det er efter min Mening en Skraldespand, som 
D. L. snarest skulde faa hevet ud.

Saadan har det været — burde det ikke nu, da Lejlig
heden er der, blive anderledes? Der 'er en katastrofal 
Mangel paa Arbejdskraft til Skolen — især paa Lærer
inder. Var det ikke bedre, i Stedet for igen i »Folkeskolen« 
at begynde paa Chikanerierne (Fru Valgerda M.), at ind
rømme, at vi har den Uddannelse, som betinger den bedste 
Undervisning i Forsk., og vi kan hurtigere ende den Ud
dannelse og derved frigøre Arbejdskraft til de ældre Kl. 
Blev Lønnen sat i et rimeligt Forhold til de andres, og fik 
vi Adgang til Byerne, vilde Tilgangen til Forskolesemina
rierne snart stige, og det vilde hurtigt hjælpe paa Lærer
mangelen. Der gaar intet Skaar i den danske Folkeskole 
af den Grund. Men den gamle Tone overfor os maa saa 
ændres; thi intet Menneske med Respekt for sig selv og sit 
Arbejde kan i Længden holde til den. Vi respekterer de 
andre for det Arbejde, de gør paa deres Plads, er det da saa 
urimeligt at forlange, at de skal respektere os paa vor? 
Afdøde Seminarieforstander Winther advarede kraftigt 
mod Forskoleinstitutionens Ophævelse, og han regnes vel 
dog af de fleste for en klog og god Pædagog.

Mon ikke ogsaa Forstanderne paa O. S. — det gjaldt da 
for E. M. —- vil sige god for dem, der tager den Eksamen, 
og bevidne, at de er lige saa interesserede og intelligente 
som dem paa det store Sem., og at de faar en ualmindelig 
god Uddannelse til netop det Arbejde, de ønsker at gaa ud 
i. Enhver Arbejder er sin Løn værd — ogsaa en Forskolel., 
naar hun har taget sin Eksamen og passer sin Gerning. 
Vilde det være for meget at bede om Beviser for, at de 
Børn, der er undervist af Forskolel., er ringere undervist 
end dem, der er undervist af dem med den store Eksamen,
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og at de klarer sig daarligere i de ældre Klasser? Det er 
ikke Vigtighed, naar vi mener at have bedre Betingelser 
for at kunne lægge en god Grund til videre Bebyggelse, 
men vi mener det, fordi vi har brugt vor Tid og vore Evner 
til at lære det. Det har de andre ikke. Og hvorfor skal man 
tvinges til at tage en Eks., man ikke har Brug for, eller til 
at tage et Arbejde, man ikke har Lyst til — det virker da 
ikke ansporende.

I Sverrig ser man helt anderledes paa »Smaabørnslærer- 
inderne« og uddanner stadig flere og flere, giver dem Ad
gang til Byerne og bestemmer, at i Forskolen — de 3 første 
Kl. — skal der undervises af Forskolel. Et Eksempel 
til Efterfølgelse herhjemme.

Det vilde være til Ære for den danske Lærerstand, om 
den kunde enes om en Ordning, der saa hurtigt som muligt 
kunde afhjælpe den katastrofale Mangel paa Lærere, og 
det kunde man hurtigst og bedst gøre ved at anerkende 
Forskolelærerinderne som gode Medarbejdere, der baade 
kan og vil gøre et solidt Arbejde i de yngste Kl., det være 
sig i Byen som paa Landet.

Jeg vil slutte med vor trofaste Forkæmper, Mathilde 
Hansens Ord:

»Lad der dog blive Plads i den danske Folkeskole for 
alle pædagogisk forsvarligt uddannede Lærerkræfter.«

Helga Wisbech.
(Forskolel. i 24 Aar.)
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Seminariet 1947
Det Lovgivningsarbejde, der i 1947 bl. a. resulterede i en 

ny Tilskudsordning for private Seminarier og nye Bestem
melser om Elevunderstøttelser, har derigennem skabt Be
tingelser for Seminariets Bestaaen under tilfredsstillende 
Vilkaar og givet Eleverne en virkelig mærkbar Hjælp. Det 
fortjener at blive nævnt ved en Omtale af O. S. 1947. 
Statsunderstøttelsen til Eleverne er nu godt 3 Gange saa 
stor som tidligere og bestaar dels i større Udbetalinger — 
1. Klasse er ogsaa kommet med — og dels i Fripladser. 
Seminariet har i Aar fordelt 6 hele og 56 halve Fripladser.

Det er virkelig lykkedes Seminariet at skaffe Lærer
kræfter, Lokaler og Plads paa Skemaet til Indførelse af 
udvidet Sprogundervisning. Det har krævet en Deling fore
løbig af 1. Klasse. Hr. Melson har her begge Hold til Tysk, 
medens Fru Clausen for i Aar tager sig af Begynderne i 
Engelsk.

Man har ogsaa for første Gang i Aar suppleret IV. Klas
ses Smaabørnspraktik ved at lade Eleverne følge Undervis
ningen paa Kommuneskolerne i Odense.

I Børneskolen har vi faaet en ny Lærer. Chr. Strandby 
Christensen blev fra Sommerferien ansat ved Frederiksberg 
kommunale Skolevæsen, og Førstelærer Rasmus Jeppesen, 
Ebberup, der er dimitteret fra Silkeborg 1930 og i et Par 
Aar har været Lærer ved Frederiksborg Højskole, knytte
des til O. S. med Timer i Øvelsesskolen og Præparand- 
klasserne.

Eleverne vil sikkert huske 1947 for det nordiske, ja, — 
med mild Overdrivelse — internationale Skær, der gen
nem Rejser og Udveksling af Lærerkræfter faldt over 
Skolelivet. Det begyndte med, at en Klasse fra Levanger
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Vore norske Gæster

Lærerskole besøgte O. S. en Uge i Marts. Nordmændene 
fulgte Undervisningen i Seminariet og Praktiktimerne i 
Øvelsesskolen og foretog Udflugter sammen med deres 
Kvarterværter, III. Seminarieklasse. Lørdag Aften holdtes 
»Aabent Hus«. I Samarbejde med Foreningen »Norden« 
havde man faaet Jørgen Bukdahl som Hovedtaler, og O. S. 
oplevede en af sine helt store Aftener. Aabenbart inspireret 
af et interesseret Publikum med de unge Nordmænd i

Vore svenske Gæster
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II. Klasse paa Vej til England

Rektor Edmar
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Spidsen skildrede J. B. norsk Kultur, som den har fundet 
Udtryk i Wergelands, Aasens og Garborgs Digtning. Lektor 
Ræder, Levanger: »Vi havde haabet, at vi hernede i Dan
mark skulde faa noget at vide om dansk Kultur. At vi og
saa skulde faa en Skildring af norsk Digtning, som ingen 
Nordmand kunde gøre bedre, havde vi ikke ventet.« — 
I Slutningen af Maj var Norrkøping Smaaskoleseminarium 
Gæster hos Odense Forskoleseminarium. Tidspunktet var 
ikke det bedste, da det faldt i Seminariets travleste Eksa
menstid, men Samværet gav alligevel baade Gæster og 
Værter Udbytte, og i Oktober aflagde Forskoleseminariet 
med Hr. Melson som Rejseleder Genvisit i Norrkøping. — 
Saa snart II. Seminarieklasse havde overstaaet Eksamen, 
drog de sammen med Hr. Clausen til England. Rejsen, der 
var arrangeret i Samarbejde med W. F. A., bød bl. a. paa 
Besøg i London og skildredes af alle Deltagerne som en 
stor Oplevelse. Da Turen strakte sig over Resten af Skole- 
aaret, maatte Klassen desværre give Afkald paa Lejr
skoleopholdet. Der er jo ogsaa en Del almindeligt Skole
arbejde at naa i Seminarietiden. — Endelig naaede man saa 
frem til den med nogen Spænding imødesete Udveksling 
af Lærerkræfter. Det var Rektor Frøken Anna Edmar, 
Norrkøping Smaaskoleeminarium og Frøken Anna Hansen, 
der i 14 Dage lige før Efteraarsferien »byttede Gaarde«. 
Det er ikke for meget sagt, at Rektor Edmar skaffede sig 
og det svenske Sprog mange Venner blandt Eleverne ved 
sin livfulde, inciterende Undervisning og blandt Lærerne 
ved sit gode Humør og sin naturlige Hjertelighed. Langtfra 
det, vi forstaar ved »svensk«, men netop det, vi gerne vil 
forstaa ved »svensk«. — I øvrigt synes det nordiske Sam
arbejde paa Skolen at bekræfte Paastanden om, at vi ved 
mere om vore nordiske Grander, end de om os.

Vinteren og de Hindringer, den lagde i Vejen for Skole
arbejdet, er jo kendt af alle, saa her skal kun berettes, at 
da vi 1. Marts fik den udsatte Fastelavnsfest, syntes baade 
store og smaa at skønne særlig paa den, og vi fik en Fest, 
der helt virkeliggjorde Idéen med voksne og Børn, der 
glæder sig over at glæde hverandre. Af Underholdningen

65



Ved Nyborg Strand

er der Grund til at nævne Forskolens særdeles vel
instruerede og nydelige Forestilling: »Prinsessen og Trol
den«.

I Aar genoptog vi Traditionen med Børneskolens Ud
flugt til Nyborg. Det viste sig, at paa en Skoleudflugt i 
Dag er Børn nøjagtig som for 8 Aar siden. Alle Strandture 
og Spejderlege til Trods er de ikke blaserede over for en 
Røverleg med Skolekammerater og Lærere. Skønt de to 
Hold var lige store, havde heller ikke i Aar nogen Røver 
ladet sig overmande af mindre end 7 Soldater. Trangen til 
Oplevelser i Naturen er stadig stærk og farver Beretnin
gerne, som de selvfølgelig selv tror fuldt og fast paa. 
En lille »Røver« slog i Aar alle »Røverhistoriers« Rekord 
ved at underholde den Lærer, der penslede hans Saar med 
Jod, med følgende: »Og ved De hvad, Hr. Knudsen, jeg syn
tes nok, jeg traadte paa noget mærkeligt blødt noget, og 
lige pludselig rører det sig, og jeg falder, og saa er det et 
Raadyr, der farer af Sted ind i Skoven!«

Det første aabne Hus efter Sommerferien — efter Ele
vernes Udsagn det mest yndede — var som sædvanlig 
Rammen om Udflugtsdiskussionen og den dertil hørende 
Agitation med alle til Raadighed staaende Midler: Plakater, 
Optog, Sange, ja, endogsaa en Grammofon med Højttaler.
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Fra Udflugtsdiskussionen

Med særlig Energi spillede og sang III. Klasse »Skamlings- 
banken«, og ved Afstemningen sejrede de stort med For
slaget om en Tur til Skamlingsbanken via Løverodde. Vi 
fik en dejlig Tur ud af det. Efter Kaffebordet lejrede vi os 
om Skamlings solide Talerstol, hvorfra Forstander Smith 
fremmanede Stemningen fra de store Folkemøder og om
talte deres kulturelle Betydning. Forstanderen sluttede: 
»I Dag siger Skamlingsbanken til os: Det er ganske me
ningsløst at nægte Sydslesvig Ret til en Afstemning ad 
Aare. Tvivl om Sindelagets Ægthed i Dag kan ikke give os 
Lov til at fratage dem denne demokratiske Folkeret. Det 
vilde stride mod vort Frihedsbegreb. — Paa O. S. maa vi 
ogsaa respektere Friheden. Ikke Frihed til hvad som helst, 
men forpligtet over for Gerning og Uddannelse som danske. 
Kun gennem det: at være bundne bliver vi frie.«

III. Klasse havde givet sig i Lag med intet mindre end 
en Operette — »Som i Ungdommens Vaar« — til Efter- 
aarsfesten, og det viste sig, at »Det var paa Frederiksberg« 
stadig kan faa Folk til at nynne med, ligesom »Bedstemors 
Sang« faar dem til at tørre lidt vaadt af Øjenkrogen.

Saa har vi haft et »Aabent Hus« med fornøjelig musi
kalsk Underholdning ved Organist Aage Lund og Frue.
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»Som i Ungdommens Vaar«

Valgaftenen holdtes et Valgmøde med Diskussion og 
efterfølgende Afstemning. Det hele var en tro Kopi af en 
Valghandling, som den former sig ved Folketingsvalget. 
Resultatet (Partibetegnelsen som ved det rigtige Valg): 
A 9, B 13, C 6, D 27, E 10, K 7 og R 18.

Sidst paa Aaret havde vi Besøg af Frøken Dora Sandal, 
dei' fortalte om »Fri Stilskrivning« og lod en lang Række 
morsomme Stile belyse og anbefalede Systemet.

Ved Optagelsesprøven sattes en sørgelig Rekord, idet der 
af 38 Aspiranter kun bestod 25. Der optoges desuden 6 med 
adgangsgivende Eksamen. — Der dimitteredes 32 Elever. 
Ved Dimissionsfesten udtalte Forstanderen bl. a.: »Lad 
O. S.s Bannermærke være at værdsætte og omsætte det 
ærlige og ægte aandelige Fællesskab. Husk, hvorledes 
Paulus i Billedet af Løberen rejser Kristendommens Sym
bol: Glemmende, hvad der er bagved, rækker jeg efter 
Maalet! Det kan ogsaa staa som Symbol for Lærergernin
gen. Glæd jer over Løbet!«

Elevraadet, der i Fjor afløste den gamle Dukseordning, 
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kan i Aar pege paa følgende Resultater af sit Arbejde: En 
Sportsturnering, hvor sluttelig den bedste Klasse vinder 
en Vandrepokal. »Pokalen« var baade original, kostbar 
og smuk, idet man ved Indsamling og Bidrag fra flere Sider 
havde skaffet Midler til at indkøbe et stort og smukt Maleri 
af Sarus Nielsen, »Set. Hans Blus«, der vil glæde kom
mende Elevskarer. I Aar smykker det III. Klasse. En 
Skakturnering, hvor IV. Klasse vandt det udsatte Bæger. 
En Række Arrangementer som Gættekonkurrence og 
Pakkefest med Auktion, hvor G. K. var en energisk og for
nøjelig Auktionarius. Det lykkedes paa denne Maade at 
skaffe saa mange Penge, at man med et Tilskud fra Fru 
Hansen kunde købe en Radio til Kahytten. Desuden er 
Elevraadets Funktioner vidtspændende, hvad der vil frem- 
gaa af Raadets Opbygning: 11 Repræsentanter med For
mand, Næstformand, Sekretær og Kasserer, Festudvalg, 
Ordensudvalg, Blad- og Biblioteksudvalg, Sportsudvalg, 
Udvekslingsrepræsentant og Landsraadsrepræsentanter. 
Det første Aar synes at vise, at Raadet interesserer sig for 
og bedst magter det organisatoriske. Et Opslag midt i De
cember bekræfter dette; det hed heri, at man paa Grund 
af Stofmangel og store økonomiske Vanskeligheder maatte 
opgive at udgive Julebladet »Glimt«.

Men ellers savnede man intet i Juleforberedelserne paa 
O. S., der atter i Aar kulminerede omkring Juletræet og 
ved en dejlig Julekoncert. Af Programmet bør nævnes 
Fin Viderø: Kantate til Advent el. Jul (bl. Kor og Strygere), 
Corellis skønne Concerto Grosso Op. 6, Nr. 8 (Christmas 
concerto) og Mozarts Forbundssang, udført af Skolens 
Damekor med Strygere.

Som altid ved Julefesten maa vi paa O. S. glædes ved 
den Trofasthed, gamle Elever viser Skolen. Det viser sig 
allersmukkest ved Generalprøven, hvor Elevforeningens 
Formand i Aar kunde overraske og glæde 6 — seks — 
Elever med Studiehjælp, hvortil saa mange gamle Elever 
har bidraget, men ogsaa ved Festen — selv om den som i 
Aar ligger tidligt — kommer denne Trofasthed til Udtryk, 
naar Hr. Ovesen holder Mandtal over gamle Elever. »Vi er 
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glade for at møde noget, vi kender,« sagde Formanden, »og 
mest glade er vi, naar vi mærker, at den samme Aand 
raader paa O. S. nu som før.« Og Forstanderen kunde svare: 
»Det er sjældent at se en Elevforening staa bag sin gamle 
Skole og yde den en saadan Støtte, som det er Tilfældet med 
Odense Seminariums Elevforening.«

Karl Caspersen.

Nye Medlemmer
Larsen, Anton, Verninge Sk. pr. Knarreborg. Aarg. 22. 
Vaarnæs, Aage, Skovby, Ærøskøbing. Aarg. 22.

Juni 1947.
Andersen, Inger; Frk.; Overholluf, Odense. Bentzen, 

Arne; Vejle Skole pr. Allested. Christensen, Ejvind; Rod
strup pr. Skamby. Christensen, Frode; Buchwaldsgade 57, 
Odense. Christensen, Jørgen Dahl; Chr. IX’s Gade 17, 
Odense. Christensen, Willy; Ravnebjerg pr. Tranekær. 
Garnak, Inge; Frk.; Munkerisvej 12, Odense. Hansen, 
Edith; Frk.; Ørbækvej 54, Odense. Hansen, Jørgen; Svends
gade 17, Odense. Hansen, Tove; Frk.; Christiansgade 31’, 
Odense. Hansen, Valdemar; Revninge St. Jakobsen, Herdis; 
Frk.; Pr. Margrethes Alle 3, Fr. Bøge. Jensen, Erik; Gart
nergade 5, Nykøbing F. Jensen, Hans Frede; Søllinge, 
Pederstrup. Jochimsen, Torben; Lindevej 23, Fruens Bøge. 
Knudsen, Ernest; Vejle pr. Nr. Søby. Kristensen, Birgitte; 
Frk.; Rosenlunden 8, Odense. Larsen, Vita; Frk.; Norup 
pr. Otterup. Lomborg, Poul; Vejle pr. Allested. Madsen, 
Aage; Ravnebjerg Gartneri, Holmstrup. Mikkelsen, Johs.; 
Nislev pr. Otterup. Møller, Ejler; Set. Kjeldsgade 18, Kø
benhavn 0. Nielsen, Poul; Sønderborg. Nielsen, Svend 
Thorsager; Juelsminde. Pedersen, Karl H.; Kelstrupskov 
pr. Langesø. Poulsen, Bent Erik; Gerdaslundsvej 9, Odense. 
Rasmussen, Egon; Engvej 26, Odense. Rasmussen, Paula; 
Frk.; Sønderborg. Rasmussen, Povl; Højby F. Roe, Tage; 
Kochsgade 34, Odense. Hansen, Marie; Fru, f. Stougaard; 
Balslev pr. Ejby.
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Meddelelse fra Kassereren
Medlemstallet sidste Aar var 758, nu er det 769; altsaa en 

langsom, men sikker Vækst. Naar dette er konstateret, skal 
det dog ogsaa oplyses, at vor Forening hvert Aar mister 
Medlemmer derved, at man undlader at sende Adresse
forandring til mig. Det er saa ærgerligt at faa en Forsen
delse retur med Paategningen: »Adressaten bortrejst, vides 
ikke hvorhen«. Moral: Husk at melde Adresse
forandringer til mig.

I det forløbne Aar var der »kun« 250 Medlemmer, som 
det var nødvendigt at kræve for Kontingent eller Bidrag 
til Legatkontoen; »alle« de andre fulgte mit Raad og sendte 
selv Kontingentet og Bidraget til Legat
kontoen ved Hjælp af det vedlagte Girokort. Raadet 
er lige saa godt i Aar; prøv at følge det, saa sparer jeg Tid 
og De Penge. Husk at Kontingentet er mindst 2 Kr., 
for Dimittender af Aargang 1947 dog kun 1 Kr. Paa Bag
siden af Giroblanketten kan De notere, hvor mange af de 
Penge, De sender, der skal gaa til Legatkontoen.

Med venlig Hilsen.
H. Damgaard Pedersen, 

Westermannsvej 17, Odense.

Bestyrelse etc.
Bestyrelsen har følgende Sammensætning:
1. Aage Ovesen, Formand, Hunderupvej 58, Opg. 3 2, Odense. 

Telefon 9450.
2. Frk. Magdalene Jørgensen, Næstformand, Frederiksgade 18, 

Odense. Tlf. 5116.
3. Seminarielærer Damgaard Pedersen, Kasserer, Westermanns

vej 17, Odense. Tlf. 10551.
4. Frk. Caroline Andreassen, Aasen 62, Neksø.
5. Aage Nielsen, Haarby. Tlf. Haarby 243.
6. Axel E. Nielsen, Aarestrupvej 14, Odense. Tlf. 8422.
7. Alfr. Thierlein, Redaktør, Set. Knudsgade 9, Odense. Tlf. 5740. 
Adresseforandringer bedes inden Jul meddelt Kassereren, Hr. 

Damgaard Pedersen, Westermannsvej 17, Odense. Tlf. 10551.
Bidrag til Aarsskriftet (skriv kun paa den ene Side af Arket 

— trods Papirmangelen) modtages hele Aaret af Redaktøren, 
Set. Knudsgade 9, Odense.
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Regnskab forODENSE SEMINARIUMS ELEVFORENING 1947
Indtægt:

Beholdning fra 1946 ............................................................. 344,09 Kr.
Medlemsbidrag .......................................................................... 1708,05 „
Legatkonton (indbetalt af Medlemmer) .......................... 1033,50 „
Bidrag til Legatkontoen fra Fyns Discontokasse .... 200,00 „
Renter af Postgirokontoen..................................................... 3,34 „
Renter i Sparekassen ............................................................. 1,54 „
Refundering af Portoudlæg ................................................. 102,20 „

Ialt .... 3392,72 Kr.

Udgift:
825 Aarsskrifter m. Klicheer ............................................ 1332,00 Kr.
Udgifter ved Udsendelsen af Aarsskriftet (Porto og 

Kuverter) .......................................................................... 106,00 „
800 Indbetalingskort m. Paatryk .................................... 24,50 „
Frankostempling af 250 Postindkasseringer ............... 125,20 ,,
Sekretærløn................................................................................. 50,00 „
Bidrag til Studierejse for IV. Seminarieklasse .......... 50,00 „
Studielegater (6 Portioner ä 200,00 Kr.) ....................... 1200,00 „
Kassererens Portoudgifter..................................................... 7,00 ,,
Indramning af 2 Fotografier (Gave til Lærerværelset) 11,00 „
Kontorartikler .......................................................................... 5,85 „
Gebyr ............................................................................................. 1,55 „

Ialt .... 2913,10 Kr.

Indtægt .................................... 3392,72 Kr.
Udgift........................................ 2913,10 „
Kassebeholdning .................. 479,62 Kr.

Odense, den 4. December 1947.

H. DAMGAARD PEDERSEN

Regnskabet revideret og fundet i Orden.

Odense, den 2. Januar 1948.

HENNING B. ANDERSEN GEORG KNUDSEN
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