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Vor forening
Det har altid faldet mig vanskeligt at skrive til års

skriftet under denne overskrift. Naturligvis har det ikke 
været mig imod, men vi har nu 784 medlemmer, altså 
en stadig vækst, og jeg føler alle disse gamle odense- 
seminaristers øjne hvile på mig med spørgsmålet: Får vi 
nu udrettet nok med vor forening? Hvad kan du fortælle 
os om det? Så sætter jeg mig hen med et eksemplar af 
lovene og kikker i formålsparagraffen.

Vi skal for det første vedligeholde forbindelsen mellem 
dimitterede elever og seminariet. Gør vi det? Ja, en god 
og levende forbindelse er der, men hvor meget forenin
gen er skyld i det, er ikke nemt at sige. En stor del af 
takken skal gå til seminariet, der så enestående kommer 
os i møde. Måske kan vi dele æren derfor. I hvert fald 
kan vi dele glæden over det, og det er til syvende og 
sidst det vigtigste.

Vort andet formål er vedligeholdelse af forbindelsen 
mellem gamle elever indbyrdes, og der må jeg indrømme, 
at jeg er meget betænkelig, for det lykkes os kun util
fredsstillende. Vor jubilæumssammenkomst i påsken var 
et mene tekel i så henseende, så på det punkt må vi altså 
strenge os an. Vi var alt for få, og det kan ikke nægtes, 
at det overvejende var folk fra Odense — altså dem, 
der mindst trængte til at komme sammen, fordi vi har 
så mange andre muligheder derfor. Jeg kan ikke finde 
grunden til, at medlemmerne delvis svigtede, selv om en
kelte ting kunne have været bedre; men vi må se at 

5



finde en form over vor næste sammenkomst, så hver 
eneste vil føle det som et stort tab, om han eller hun 
ikke er i stand til at være med.

På den anden side må man betragte årsskriftet som 
vort første og fornemste forbindelsesled, og det er i sær
deles gode hænder; men det er lidt bittert, at ikke begge 
dele kan samle os.

Tilbage står så vort sidste formål: at støtte seminariet, 
og så bliver jeg straks optimist igen. Det har vi virkelig 
formået gennem vor legatkonto, dei' igen i år har kun
net uddele 6 portioner å 200 kr. Et tilskud på 200 kr. vil 
i de kommende år falde bort; men det skulle ikke behøve 
at reducere summen til næste år. Skulle vi ikke kunne 
klare det beløb ekstra? Medlemstallet er stigende, mange, 
der ikke tidligere har været med, har sikkert fået lyst 
nu, andre går måske rundt og spekulerer over, hvor ge
vinsten fra præmieobligationen skal anbringes, andre igen 
har måske fået et alderstillæg, som de i grunden slet 
ikke trængte til, og sådan kan der være mange mulighe
der. I alle tilfælde træder vi gerne hjælpende til, og vi 
håber at kunne holde de 1200 kr.

Godt nytår!
Aage Ovesen.

6



Redaktionelt
Efter sædvane fyldes årsskriftet af medlemmerne, så 

at redaktørens opgave bliver rammen. Efter sædvane 
kaster vi et blik på forholdene i Sydslesvig. Måtte det 
aldrig blive af vane alene, men med den største del
tagelse vi følger landsmænds kamp dernede.

Også Grønland må have vor interesse i stigende grad.
Forstander Smiths juletale og dr. Møllers foredrag er 

hver på sin måde udtryk for den personlighedens ind
sats, som giver skolearbejdet grokraft.

Så mindes vi ikke mindre end fire Odense-seminarister, 
der hver især fik betydelige opgaver betroet af deres 
land eller af kollegerne, og som løste dem smukt. Vor 
gode næstformand, Magdalene Jørgensens død medførte, 
at suppleanten, fru Hauge Sejr, trådte ind i bestyrelsen 
igen.

Og så er det vist rimeligt at gå over til referatet af 
40 års festen.

Men forinden må jeg takke alle bidragydere til dette 
årsskrift, ikke mindst herr Caspersen, som nu truer med 
at forlade årsskriftet efter i en årrække at have været 
vort årvågne, aldrig svigtende øje i seminariets indre 
liv. Med dygtighed og interesse har han hvert år sam
menkædet den række af begivenheder, som er krydde
riet i seminariets tilværelse til den artikel, som gav os 
følelsen af stadig at være med i seminarielivet.

A. Th.
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40 årsfesten på seminariet
2. Påskedag 1948

Seminarieforstander Smith havde stillet hele semina
riet til foreningens rådighed, og kl. 10,00 samledes gamle 
og unge medlemmer i den kendte gård, hvor der endnu 
ikke var nævneværdige forandringer. Sandt at sige var 
klokken nu nogle minutter over, da vor formand, Ove
sen, ringede med den ikke mindre kendte klokke, og ind
marchen foregik med en langsomhed, der under daglige 
forhold nok havde fremkaldt en lettere påmindelse fra 
lærer Ovesen.

Påsken hilstes med »Hil dig, Frelser og Forsoner«, og 
efter Ovesens velkomst lød den gamle seminariesalme 
»Huset, som Gud har bygt«. Så var der frikvarter til 
snak og genkendelse, indtil forstander Smith kl. 11 stod 
på katederet til en time i psykologi. Helt sært igen at 
sidde og referere, ikke i den gamle sal med »Fatter« på 
katederet, men i den ny med billederne af forstanderne 
Thomsen, Ejler Møller, Busk og Alfred Hansen.

Det blev et foredrag om lærerpsykologi, som vil huskes 
af dem, der var mødt.

Over en gennemgang af Jungs, Kretschmars og Helwegs 
typologiske opstillinger og Kuhrs ord om den gode lærer, 
der både må kunne etablere forbindelse med børnene og 
kunne skyde dem fra sig igen, førtes vi til et overblik 
over, hvad der rettelig kan kræves af den gode lærer, 
og til nye tanker om undersøgelser af læreregnelhed i 
præparandklassen gennem opstilling af forskellige tests. 
(Mon vi havde klaret dem?)

Elegant, klart, sprællevende som et foredrag af for
stander Smith nu engang er.
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To tidligere formænd hilser på Christen Møller.

Hyggelig snak i gården.
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Ovesen genner forsamlingen ind.

Eftermiddagen bød på foredrag af dr. phil. Niels Møl
ler og generalforsamling. Det første følger i uddrag, og 
jeg går derfor straks til generalforsamlingen.

Seminarielærer Georg Knudsen blev den myndige diri
gent og gav ordet til Ovesen, som aflagde beretning for 
de tre år og mindedes lærer Godske.

Han nævnte den glæde, som det altid er at komme 
på seminariet, ikke mindst når det er på legatkontoens 
vegne. Beretningen godkendtes.

Damgaard Petersen aflagde regnskab, Caspersen hen
stillede at forhøje sekretærens honorar, for at det dog 
i nogen måde kunne svare til udtrykket sekretærløn. — 
Regnskabet godkendtes.

Formanden motiverede en stigning i kontingentet, bl. a. 
af hensyn til stigende trykkeudgifter for årsskriftet. Kon
tingentet fastsattes til 3 kr. (IV2 kr. for første år).

Ved valgene til bestyrelsen nyvalgtes Poul Nielsen, 
årgang 1947. Øvrige valg var genvalg. Knudsen takkede 
frøken Andreasen for den tid, hun havde været i besty
relsen.

Revisorerne, Henning R. Andersen og Georg Knudsen, 
indvilligede i at fortsætte — trods alt!

Under en debat om næste sammenkomst havde Ove
sen, Knudsen, Caspersen (som foreslog spisningen hen
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Vækker det ikke »kære« minder hos en og anden.

lagt til seminariet), Nissen og fru Sejr ordet om sam
menkomsternes hyppighed (hvert andet eller hvert 
tredie år).

Redaktøren noterede ønsker fra fru Sejr og Knudsen 
om at få årsskriftet tidligere.

Så ilede man bort for at mødes igen om aftenen.
På Industripalæet, hvor festlige borde var dækket, talte 

Ovesen for foreningen, redaktøren for forstanderparret, 
frøken Andreasen for fru Henny Hansen, forstander 
Smith for foreningen, Mellerup kort for de gamle for
standere, Ovesen for foreningens gode gæst gennem 
mange år, skuespiller Christen Møller, fru Hansen for 
de gamle elever, der altid viste så stor venlighed. Endnu 
taltes for seminariets lærere og for foreningens æres
medlem, fru Andersen, som også selv havde ordet og 
talte med vanlig ungdommelig livlighed. Så hævede Ove
sen bordet, og man samledes til Christen Møllers oplæs
ning af Soyas »Efter«. Et smukt punktum for en god 
aften.

A. Th.
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Hvorfor?
Tre temperamentstyper, til overvejelse

Melodi af Kaj Rosenberg: Spørge Jørgen

1. Sortseeren:
Hvorfor hedder vor Forening O. S. E.?
Hvorfor hedder Seminariet Sem.?
Hvorfor vælge dog saa sær en Glose?
(Kam og Jafet? — Glemmer man ej dem?)

Hvorfor skal vi skrive mi med lille?
Hvorfor skal jeg sættes op i Skat?
Hvorfor skal nu jeg til Torskegilde?
Hvorfor er vor Tid saa fuld af Pjat?

Hvorfor sidder Damgaard haardt paa Kassen?
Hvorfor husker Folk ej Kontingent?
Hvorfor stiger støt og stadigt Gassen?
Hvorfor er man ikke Prinsregent?

Hvorfor er min Slagters Pris utrolig?
Hvorfor Bag’rens Rikke ikke sød?
Hvorfor er min Kreditor urolig?
Hvorfor er saa skidt mit Levebrød?

Hvorfor kommer ikke fler’ til Gilde?
Hvorfor svigte? — Det er dog for galt!
Hvorfor kom vort Aarsskrift dog saa silde?
Hvorfor er vor Kaffe ej betalt?

Hvorfor har jeg dog saa ondt i Maven?
Hvorfor har min Kjole faaet Møl?
Hvorfor er jeg dog saa sur og gnaven?
Hvorfor er saa bitter dog min Øl?
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2. Den mellemfarvede:

Hvorfor ikke leve jævnt og stille?
Hvorfor ofte gøre nat til dag?
Hvorfor lader folk sig jævnligt skille?
Hvorfor skælde næsten paa hans bag?

Hvorfor skal aviser altid skraale?
Hvorfor gøre myg til elefant?
Hvorfor altid anden mening aale?
Hvorfor ofte være intrigant?

Hvorfor kan ej øst og vest forliges?
Hvorfor kan vi ikke faa lidt fred?
Hvorfor vil de store altid kriges?
Hvorfor tro, man vinde kan derved?

Hvorfor bygge skoler som paladser?
Hvorfor ikke stille mindre krav?
Hvorfor ej blot store, lyse klasser?
Hvorfor alt fra vugge og til grav?
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3. lysseeren:
hvorfor altid jamre sig og klage?
hvorfor utilfreds med dit og dat?
hvorfor tage livet som en plage?
hvorfor ikke se det som en skat?

hvorfor ikke se med tak tilbage?
hvorfor ikke ha’ til fremtid tro? 
hvorfor dog formørke solskinsdage? 
hvorfor ikke ta det lidt med ro?

hvorfor gøre livet svært for andre?
hvorfor ikke være optimist?
hvorfor kun ad mørke veje vandre?
hvorfor gøre alting gråt og trist?

hvorfor ikke tro — trods uvejrsskyen —
hvorfor ikke tro på himlen blå?
hvorfor ikke håb om livsf ornyen?
hvorfor bruge briller mørkegrå?

P. N.

15



Juletale 1948
»Giv mig et sted at stå, så skal jeg bevæge verden,« 

siger den gamle vismand Archimedes. Det kan godt være, 
han siger det med en vis stolthed. Nogle steder gengives 
ordet således: ».... og jeg skal løfte verden af dens 
hængsler«. Det lyder i hvert fald ikke beskedent. Men 
han havde jo også grund til at være stolt, denne oldtidens 
geniale matematiker og fysiker. Hvad skylder vi ikke 
ham — foruden den såkaldte Archimedes’ske lov. Det 
var ham, der først beregnede cirklens omkreds, kuglens 
og keglens rumindhold og kuglens overflade, og som op
fandt skruen uden ende.

Og dog siger han altså: »Giv mig et sted at stå----«. 
Der manglede ham noget, for at han virkelig kunne få 
indflydelse på verdens gang. Der manglede ham et 
ståsted.

Når vi bruger ordet ståsted i den almindelige overførte 
betydning, er det påfaldende at se, i hvor høj grad også 
mange af vor tids Archimedes’er, de ypperste i denne 
fysikkens og teknikkens tidsalder, har manglet et stå
sted. Med deres klare hjerner og al deres dygtighed og 
alle deres geniale opfindelser har de ikke kunnet bevæge 
verden. De har kun skabt midlerne, men om disse mid
ler skal stilles i det godes eller det ondes tjeneste, af
hænger af, om der er noget, vi står fast på. Det er ikke et 
spørgsmål om viden og kunnen, det er et spørgsmål 
om overbevisning og arv. Det er kun troen, der flytter 
bjerge. Tro er magt.

Nu kunne jeg jo godt blive ved dette og tale til Dem 
om, hvad troen på Jesus har betydet i verdenshushold
ningen, og hvorledes vi kristne skal søge vort faste stå
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sted ved krybben i Betlehem. Men jeg vil først se mig 
lidt videre om. Når jeg pegede på troens magt, kan jeg 
henvise til, hvad Hitler formåede ved at indgyde 
masserne tro. Han var virkelig ved at løfte verden af 
dens hængsler. Men hans egen tro var falsk; den var 
inficeret af bevidst løgn. Og så kunne han kun få dem 
med, som han selv havde præpareret til at tro blindt; 
os andre kunne han ikke overbevise. Derfor brast det 
for ham.

Når han ikke kunne få fat i det tunge Rjukanvand, 
så var den egentlige årsag den, at han ikke kunne få 
nordmændene til at tro på sit evangelium. Ellers havde 
de udleveret det.

Tro er magt. Vil det lykkes nogen anden med et fa
stere ståsted at bevæge verden mod undergangen? Tiden 
vil vise det. Med profetiske forudanelser lader Kaj Munk 
før atomtiden en ung mand se jorden som en fjollet, 
udslukt måne, der driver rundt i rummet med ar efter 
det udbrændte utøj, som har befolket den. Og fornylig 
har den berømte politiker Anthony Eden fantaseret over 
det samme tema: Jorden som store, tomme, gabende 
kratere, alt liv udslettet med undtagelse af to aber, der 
har reddet sig op på en fjeldkant. Det er en han og en 
hun, og hannen frier til hunnen med indsmigrende lader; 
men hun ryster betænkeligt på hovedet og siger noget 
lignende som: »Synes du virkelig, vi skal starte alt dette 
her igen?«

Dette er, hvad der kan komme ud af en naturviden
skab uden tro, når den bliver et middel i de urette hæn
der. Og er åndsvidenskaberne ikke lige så magtesløse 
over for en hårdhændet ideologi? Det forekommer mig, 
at vi har set beviser herpå både i Tyskland og andre 
steder.

I århundreder hentede ikke blot den verdslige, men 
også den kristelige kultur sit dannelsesindhold fra Ari
stoteles ■— en anden gammel græker. Ikke mindst har 
pædagogerne lært af ham, og han er også værd at lære 
af. Han blev ikke stående ved naturvidenskaben eller 
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fornuftdogmet: »Dyd er viden«, men viste hen til den 
guddommelige idé, der skal gøres virksom i denne ver
den, den aktive tanke, som ikke vil nøjes med at erkende, 
men også vil efterleve og øve det sande og gode og 
skønne. Hvor uendelig meget skylder vi og vor kultur 
ikke denne mand — denne Christianas ante Christum, 
som man har kaldt ham.

Men nutidens humanister vil alt for ofte kun erkende. 
Og så spørger de som Pilatus: Hvad er sandhed? Eller: 
hvad er godt, og hvad er ondt? To sider af det samme, 
noget ganske relativt. Og moralen — er det gået fremad 
med den? Eller det skønne — er der ikke også i vore 
dage mange, der finder en kalket hetære skøn? —

Det flyder, det flyder, alt dette med det sande og 
gode og skønne! Der mangler fast grund under fødderne! 
Og hvis man mener, at åndsvidenskaben har mere med 
tro at gøre end naturvidenskaben, så tager man fejl. 
Johs. Jørgensen synes ikke at mene det. I en af sine 
bøger forestiller han sig, at der er »gået dom« over 
København; Herrens dag er kommet som en tyv om 
natten, og fårene er skilt fra bukkene. I universitets
kredse taler man om, hvem der er »forsvundet«, d. v. s. 
optaget til himlen. Af de teologiske professorer er så godt 
som alle i god behold; derimod mangler der flere fra 
naturvidenskabelige fakultet. Og i bispegården savnes 
i hvert fald bispinden.

Ak, Aristoteles — det fine åndens værktøj, som du ville 
lære os at bruge, kan slibes, så det skinner og glimter 
som det blankeste stål. Og ord kan skinne af klarhed og 
glimte af ånd og vid. Men det er altsammen intet værd, 
hvis det ikke prøves og øves i handling. Vi må vide, 
hvad vi skal bruge det til, og handle derefter. Vi må tro 
på noget og ville noget, ellers er vi ikke med til at be
væge verden, men verden vil gå sin gang hen over os 
og udslette os med vor dådløse kultur og vor lidet- 
troenhed.

De, mine unge venner, har vel — ligesom jeg har haft 
og stadig har det — en drift i Dem til viden og kund
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skab. Men er De kommet så vidt, at De med gysen kan 
spørge Dem selv: Hvad bygger vi egentlig på, og hvad 
vil vi med det?

Mærker De ikke, hvor usikker grunden er også inden 
for det lille udsnit af åndsvidenskaben, som hedder pæ
dagogikken? Jeg for min part gør det. Og jeg synes tit, 
at det er en afbleget humanisme, jeg må docere for Dem. 
Gud bedre det!

Giv mig et sted at stå!

Jeg ræddes som et lille barn for denne usikkerhed, 
denne vaklende grund under mine fødder.

Giv os et sted at stå! Men hvor skal vi finde det? Kan 
vi sige som disciplen: »Herre, hvor skal jeg gå hen; du 
har jo det evige livs ord!« — Kan vi det?

Ja, giv os at finde fast fodfæste på den klippe, der 
skal stå urokket i evighed — ordets klippegrund, ordet 
fra ham, der lod sig føde i stalden i Betlehem! Der er 
det sikre ståsted.

Velsignet jul!
Harald Smith,
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Folketingsmand S. P. Larsen
død maj 1948

Søren Peter Larsen var 
født i Haarslev, hvor hans 
far var vejmand, og han 
var udlært maler, inden han 
begyndte på Odense Semina
rium, hvorfra han blev di
mitteret 1913. Han var en 
sjælden god kammerat, der 
kunne sætte kulør på læse- 
årene med sit fynske lune. 
Han viste allerede i disse år 
en levende interesse for poli
tik; ved et »folketingsvalg« 
på 0. S. i maj 1913 var han 

kandidat for Venstre.
I en årrække var han kommunelærer i Bogense, men 

derefter helligede han sig udelukkende det politiske ar
bejde. Han var en nobel og fornøjelig talsmand for sit 
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parti som folketingsmand i Kertemindekredsen, vellidt 
cg hjælpsom over for alle. I 1945 blev han socialminister 
og udforte et stort og fortjenstfuld! arbejde for de små 
i samfundet, indtil en tiltagende tunghørighed tvang 
ham til at opgive dette betroede hverv.

Da vor årgang holdt 35 års jubilæum i maj i fjor, be
klagede han meget, at han på grund af sygdom var for
hindret i at komme til stede. »Hils de, der spørger efter 
mig«, sluttede han sit brev til mig. En uges tid efter
læste jeg i avisen, at S. P. Larsen var død. Jeg håbede 
inderligt, at vor hilsen fra mødet havde truffet ham ved 
fuld bevidsthed. At S. P. ville komme til at tage del i 
det politiske arbejde, stod os klart i 1913, men at han 
skulle nå at blive socialminister, drømte vi ikke om.

Æret være hans minde!
Fruens Bøge, 23. Januar 1949. Karen Andersen.

Førstelærer Otto H. Bøgh
død 27. september 1948

Førstelærer Otto II. Bøgh, 
Nr. Broby, døde den 27. sep
tember 1948. Otto Bøgh var 
født i Ejby 25. april 1885, 
søn af en gartner. Bøghs in
teresse gjaldt ikke jorden, 
men tidligt viste han, at han 
havde lyst til bogen, og det 
blev lærergerningen, der 
drog ham stærkest. Han kom 
på Odense Seminarium og 
dimitteredes derfra 1909.

Han var andenlærer i Bøn- 
ninge i 4 år, derefter første

lærer i Trunderup, Jordløse sogn 1913—22, og kom så ul 
Nr. Broby, hvor han virkede i over 25 år.

Man følte sig tryg i Otto Bøghs selskab. Der var c er 
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hans hele færd en sådan ægthed, en sådan mildhed og 
venlighed, at det umiddelbart indgød tillid.

Det var denne tillid, der gjorde ham til formand for 
sin kreds, Salling herreds lærerkreds, allerede som ung 
lærer, nemlig i året 1920, og han var formand i 14 år 
til 1934.

I denne periode blev denne kreds kendt for sine store 
møder med store pædagogiske navne som ordførere.

Det var Otto Bøgh, der her gennemførte, at der hvert 
år afholdtes et stort skolemøde i Faaborg, som ofte 
samlede flere hundrede mennesker fra egnen, og disse 
skolemøder er nu tradition og samler stadig mange til
hørere.

Fra 1936—48 var han medlem af hovedbestyrelsen, valgt 
som fynboernes repræsentant, og her er Bøghs navn ble
vet kendt af alle lærere i Danmark; for de sidste 4 år 
var han formand for landsbygruppen indenfor styrelsen, 
og var dermed med i alle forretningsudvalgets vigtige 
beslutninger.

1948 udtrådte Bøgh af hovedbestyrelsen efter eget 
ønske på grund af svigtende helbred, og han ville nu 
de sidste år af sin skolegerning udelukkende lægge sin 
arbejdskraft her; men allerede inden året var gået, ind
hentede døden ham, og Danmarks lærere mistede en god 
ven og en god kammerat, som vi, der stod ham nær, 
altid vil mindes med taknemmelighed.

Det er givet, at en mand af Otto Bøghs format også 
fik med meget andet at gøre end foreningsvæsenet inden 
for sin egen stand. Her skal blot nævnes, at han i mange 
år var i forreste række inden for biblioteksvæsenet i 
Svendborg amt. 1930—43 var han formand for Svendborg 
amts skolebiblioteksforening, og han var medlem af 
amtsbibliotekets og amtskredsens bestyrelse inden for 
Danmarks Biblioteksforening.

Mellem de mange, der i årenes løb er udgået fra Odense 
Seminarium, vil Otto Bøghs navn ikke hurtigt glemmes. 
Han var en pryd for sin stand, en af Danmarks gode 
sønner. Æret være Otto Bøghs minde.

C hr. Winther.
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Overlærer Magdalene Jørgensen
død 21. november 1948

Det er vemodigt at tænke 
på, at Magdalene Jørgensen 
aldrig mere kan komme som 
en trofast og velkommen 
gæst på Odense Seminarium. 
Lige fra jeg var en lille pige, 
er der nogle ganske bestemte 
personer, der for mig er 
uløseligt knyttet til 0. S.; til 
dem hører Magdalene Jør
gensen. Så snart der var fest, 
eller når vi som i de senere 
år led store tab,så var vi altid 
sikre på at træffe Magda

lene Jørgensen. Hun tog del i livet på O. S. i glæde og 
sorg, og hun var af hele sit hjerte en trofast gammel 
elev. Som hun kunne mindes gamle dage og fortælle 
småtræk fra livet på 0. S. Det var en fryd at høre på, 
og ofte har det varmet mit hjerte at høre hende tale 
så smukt og forstående om mine kære, der er gået bort. 
Hvad det betyder for en skole at have trofaste gamle 
elever, det kan ikke måles og vejes og dårlig nok ud
trykkes i ord; men jeg vil sammenligne det med ballasten 
i et skib, grundvolden under et hus. Mange år stod Mag
dalene Jørgensen i bestyrelsen for elevforeningen, og 
også derigennem har hun på utallige måder været med 
til at gavne O. S. og dem, der hører til der. Dette ufatte
lige aldrig mere, der ligesom kan rive jorden bort under 
os, når vi tænker rigtig på det, er ikke til at forstå; men 
et kan vi gøre, vi kan tænke med venlighed på hende 
og i vore hjerter takke hende for hendes færd på 0. S., 
først som elev og senere som en af vore ældste og mest 
trofaste gamle elever.

Den 22. Januar 1949.
Henny Hansen, Vejle pr. Allested.
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Pastor A. P. Frederiksen
død november 1948

Hans data er følgende: dim. fra 0. S. 1918, studenter
eksamen 1928, filosofikum, årskursus i Dansk og Tysk 
1925—26, vikar og vinterlærer 1918—20, kommunelærer 
i Ribe 1920—30, samtidig øvelsesskolelærer ved semina
riet samme sted; 1930—36 var han kommunelærer i 
Gladsakse.

1936 tog han teol. embedseksamen og blev s. å. sogne
præst i Langå-Øksendrup på Sydfyn. »Svendborg Avis« 
skriver bl. a.: »Pastor A. P. Frederiksen, der var søn af 
slagtermester Frederiksen, Sdr. Nærå, blev kun 51 år 
gammel. Han kendte i sine barneår til ret ringe kår. Tid
ligt nærede han lyst til at blive præst, og det nåede han 
også at blive, selv om vejen dertil ikke var helt let.« — 
»Han var en fortrinlig prædikant, der altid var vel for
beredt og forkyndte evangeliet med alvorlig og inderlig 
tale om synd og nåde.« — »Han hævdede både med ord og 
i hele sin gerning, at som den gamle kirke er det centrale 
i et sogn, skal kristendommen være det for vort folk.«

Ifølge samme blad udtalte provst Bruun, Hesselager, 
ved begravelsen: »Pastor Frederiksen havde en fast tro 
på Kristus som den eneste frelser. Troens lydighed var 
tyngdepunktet for ham. Han spurgte altid efter Guds vilje 
og fik svaret: »Her er vejen og viljen. — Som tiden gik, 
betød troens lydighed mere og mere for ham, og han 
prædikede ordet med myndighed, at et menneske frelses 
ikke ved egen kraft. Frelsen er en gave, en åben dør, vi 
skal gå ind ad.«

Pastoratets to førstelærere takkede både på befolknin
gens og skolens vegne. Det hed, at han var en loyal til
synsførende som formand for skolekommissionen i 12 
år. Hans dybe interesse for skolen mærkedes i kirkebøn
nen, hvor han bad for skolen, dens arbejde og for de 
unge. I hjemmene havde han altid et trøstens ord at 
bringe i sorgens stund, og han kunne tale gode ord ved 
glædens fester. Æret være hans minde.

P. Berntsen.
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Hilsen fra Dr. phil. Niels Møller
I et Foredrag ved Elevforeningssammenkomsten Påsken 

1948 forsøgte jeg i et Foredrag om „Livsanskuelse, Religion, 
Ideologi, Partiprogram“ at vise, at Livsanskuelse er noget 
indefra groet i Mennesker, formet af Erfaringerne. Den kan 
knytte sig til noget objektivt, ovenfra givet: Religion, idet den 
gennemprøver og fortolker denne. Ideologier og Partiprogram
mer er derimod Blandingsprodukter af rent menneskeligt Fabri
kat med højst uensartede Bestanddele sammenholdt ved Ego
ismens og Propagandaens Bindemidler. Hvor Livsanskuelse 
træder i Forhold til Samfundslivet, bør den bryde disse faste 
færdiglavede Blandingsprodukter og ved ny Gennemtænkning 
af Grundlovene for lykkeligt Menneske-Samliv og Menneske- 
Samarbejde bygge ny verdensomspændende Planer for Samfun
dets Organisation. Dette var, hvad vi forgæves ventede efter 
Verdenskrigens Afslutning, da Styret i Stedet Verden over 
atter overgik til de gamle afdøde Fag- og Partipolitikere. Men 
selv om en fomuftmæssig Samfundsopbygning foreløbig er 
glippet, bør Gennemtænkningsarbejdet ikke forsømmes af den 
Ungdom, der skal skabe Fremtiden.

Da jeg blev opfordret til at sætte noget af Foredraget i 
Årsskriftet som en Hilsen til gamle Elever og Venner, valgte 
jeg dets første, mere personligt prægede Del, som hermed 
følger:

Ordet Livsanskuelse var et fint Ord i sidste Fjerdedel af for
rige Århundrede. Den ædle Fritænker Harald Høffding havde 
stor Indflydelse på Studenterne. Han præsenterede Danskerne 
for Herbert Spencer, for fransk Positivisme og engelsk Utili
tarisme. Og den gamle Udgave af P. Hansens Litteraturhistorie 
udtalte, så vidt jeg husker, omtrent følgende om Georg Bran
des, at jo mere indvilket en Livsanskuelse eller et filosofisk 
System var, des ivrigere gik han i Lag dermed og studerede 
alt derom, indtil han havde klaret sig dets Kærne i enkle 
store Træk.

Det var vist under Påvirkning heraf, at en ung Gymnasiast 
eller Student, — jeg husker ikke hvilket, — en Dag stod i sin 
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Fars, en dansk Præst’s, Studerekammer og bad om Lov til — 
for Redeligheds Skyld •— at løsgøre sig fra Fars og Mors 
Livssyn og blive Agnostiker, Søger — tænke de forskellige 
Livsanskuelser igennem (m. a. Ord: studere Filosofi).

Hans Far var en meget fornuftig Mand, selv interesseret 
og hjemmevant i betydelige filosofiske Systemer: Hegelianis
men — Rasmus Nielsen — Søren Kierkegård — Grundtvig •— 
Høffding. Han svarede sådan noget som: „Det synes jeg ikke, 
du skulde gøre; — du har jo egentlig ikke opgivet det, du er 
opvokset i. Var det så ikke rimeligt at blive i det og prøve, 
om det holder.“

Dette Svar var fornuftigt. For det første, fordi det ikke 
ledte Sønnen ind på et langt og ørkesløst Studium, som han 
måske slet ikke egnede sig til, og som i hvert Fald vilde blive 
ganske brødløst. For det andet, fordi Faderen, skønt han ikke 
direkte sagde det, såe den store Naivitet hos Sønnen: at han 
tænkte sig, der existerede et begrænset Antal Livsanskuelser, 
som man altså kunde eller skulde arbejde sig igennem. Og når 
man så var kommet til No. 8 eller No. 23, så var man færdig 
og havde nået et Resultat! Og for det tredie, fordi Livs
anskuelse nu engang er noget, man kommer til ikke ad Tankens, 
men ad Experimentets, Erfaringernes Vej.

I Øjeblikket blev Sønnen noget skuffet. Men han slog sig 
til Ro med Fars Ord, og efterhånden vandt han mere Klarhed 
over det, han hidtil umiddelbart havde levet i, som sit Barn
domshjems Søn.

Han lærte af mange forskellige:
Han lærte af D. G. Monrad.
D. G. Monrad hævdede overfor Georg Brandes, at Brandes 

tog fejl: ikke ved at fastholde Virkeligheden og Erfaringen 
som det eneste reelle Grundlag for en Livsanskuelse, men ved 
at fornægte et helt stort og virkeligt Erfaringsområde: alt 
det, Mennesket erfarer i Bønnens Samliv med Gud, i Angeren, 
i den indre Kamp og den indre Lykke.

Han lærte af Ludvig Holberg, at man skal være forsigtig 
i Vurderingen af disse såkaldte Erfaringer: Hvad beroede på 
Tro og hvad på Overtro ? — Holberg siger i en af sine Epistler, 
at det mærkelige ved Overtroens Fænomener: Hexe, Trold
domskunster, Besættelser og des!., er, at jo mindre Folk tror 
på dem, desto sjældnere synes de også at blive; hvoraf den 
store Ironiker og Rationalist mener at kunne slutte, at de 
altså kun beror på Blændværk, Indbildning.

Men det unge Menneske, vi taler om, lærte også af sin spi-' 
rende naturhistoriske Interesse et modgående Ræsonnement. 
Når han havde opdaget en ny Plante, han aldrig havde kendt 
før og ikke tidligere fundet ude i Naturen, så dukkede den 
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pludselig op de utroligste Steder i det danske Landskab i ikke 
så få Exemplarer. Og således kunde det også gå med sjælelige 
Erfaringer. De existerede, og fandtes hyppigere, efterhånden 
som man blev opmærksom på dem, og de kunde samles og 
klassificeres.

Han havde i Årenes Løb, — ud over det, som er fælles for 
mange Mennesker, — enkelte Oplevelser, der stod i den Grad 
i Forhold til hans private personlige Livs Behov for Opmun
tring eller Advarsel eller Ansvarsfølelse, at han deri måtte se 
Guds Tale til ham personlig, Guds Indgriben.

På den anden Side erfarede han hurtigt, at der var ret 
almene religiøse Erfaringer, som han ifølge sin Naturs Anlæg 
var uimodtagelig for eller angst for. Han kunde bede: „Giv 
mig Vækkelse, giv mig Omvendelse, gør mig stærk; men giv 
mig det aldrig under sådanne Betingelser, at mit Sjæleliv mister 
Tankens Kontrol!“

Han lærte adskillige løsrevne Ting af Søren Kierkegård.
Han lærte, at Kristendom er det store Paradox, det for 

Tanken ubegribelige, at Kristendom er Inderlighed, og at Kri
stenheden (Kirken, Borgersamfundet) ikke er kristen, ikke 
Spor af kristen, og at Tidens kristelig farvede Udviklingstro 
angående Samfundet var en stor Løgn, den Tro, at Samfunds
livet var ved at blive mere og mere kristianiseret.

Han lærte også af Søren Kierkegård og af egen Erfaring, 
at Menigheden er et Samfund af Syndere. Han lærte noget om 
Kristendommens uendelige Fordring til den enkelte og om sin 
egen Magtesløshed og Svigten deroverfor; og han ønskede ofte, 
at han i sin Undervisning (thi han havde nu det Hverv at 
undervise „i Religion“, som det kaldtes) kunde benytte Søren 
Kierkegårds Udvej og give sig selv et Pseudonym og derved 
udtrykke: „Jeg taler ikke i eget Navn. Jeg må sige, hvad der 
er Kristendommens Fordring; for det véd jeg, og det er jeg 
sat til; men jeg er ikke selv en Kristen i Kravets Forstand. 
Derfor skal I ikke dømme Kristendommen efter mig.“

Han kunde fortvivle overfor den Forargelsens Mulighed, som 
Forskellen mellem Kristendommens Fordring og hans egen 
svage Efterlevelsesvilje og Svigten måtte kunne volde andre.

Men han turde på den anden Side ikke sige: „Jeg er ikke 
selv en Kristen“. Dertil stod han i alt for dyb Taknemmelig
hedsgæld til det, han havde lært af Søren Kierkegårds populære 
Modsætning Grundtvig og det grundtvigske Højskole- og Me
nighedsliv.

Dette grundtvigske var for det første det, at det er den 
opstandne, himmelfarne og derfor stadig levende Herre, der 
selv er til Stede i sin Menighed, selv døber os ind i sit Rige 
med Barneret og Børnekår, selv taler Syndsforladelsens Ord, 
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selv nærer os med sit Legeme og Blod og gør, at Ånden igen
nem Menighedssamfundet kan løfte os,

„når under Sang med dit vingede Ord 
Sjælen af By over Stjernerne foer“.

Lad mig her indføje, at jeg synes, så meget af Nutidens 
Ungdom er så ulykkeligt stillet og dårligt kan fatte både Kri
stendommen og sin egen Trang dertil, fordi den aldrig — som 
så mange af det ældre Slægtled — har haft Lejlighed til at 
føle Menighedssamfundets Magt, således som f. Eks. Jak. 
Knudsen skildrer den i Karl' Wintrups Ord i „Gæring — Af
klaring“, da han efter længere Tids Fravær vender tilbage til 
sin Barndoms Valgmenighed:

„Hvor var Kirkesangen bleven mægtig og brusende. Der 
måtte være sket noget med de Mennesker. Ellers kunde de da 
ikke komme til at synge sådan. Han følte sig meget greben 
af hele Gudstjenesten. Han glemte helt, hvad han havde imod 
de Menneskers Væsen, som var herinde, — ikke således, at 
han tilgav dem noget eller overså noget hos dem, — men han 
følte, at der var en Magt herinde, som betog ham, og som alde
les ikke var dem, en Magt, han umulig kunde have noget imod, 
ja, som det var formasteligt ikke at bøje sig for. En rig, skøn, 
gavmild Magt og som han havde kendt fra. sin tidligste Barn
dom.“

(Dette kan læres i en Menighed; men det kan også læres 
i en Skolestue, hvor Lærerinden eller Læreren tør give sig 
helt hen og lade sig bære af det.)

For det andet lærte han af Grundtvig, at Mennesket er skabt 
i Guds Billede, og at dette Gudsbillede aldrig helt er gået tabt. 
Som Hostrup siger det om Grundtvig, at han troede

„— på Adams Adelsbrev, 
som læstes i hans Øje, 
og selv ikke dér udslettet blev, 
da han til Træl lod sig bøje.“

Derfor er der noget grundmenneskeligt, som Guds Ånd kan 
tale til og finde Genklang hos. Derfor går Menneskets Væk
kelse naturligt i denne Orden:

„Menneske først — og Kristen så.“
Derfor passer det ikke, hvad Karl Barth siger, at Menne

sket har tabt det Organ, hvormed vi opfatter Gud. — Tvært
imod. Det findes hos alle Mennesker, selv om Bykultur og 
Tidens vanvittige Jag har overdøvet det hos mange.

For Grundtvig var dette gudbilledlige i Mennesket ikke det, 
som vi plejer at sige, Mennesket har forud for Dyrene: Intelli
gensen og det moralske Anlæg. — [Folk, der har elsket Dyr, 
tvivler for Resten om, at Intelligensen og Samvittighedsfuld
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heden er større hos Mennesker end f. Eks. hos en klog, vel
oplært Hund.] — For Grundtvig er det gudbilledlige Evnen 
til og Trangen til Tro, Håb, Kærlighed, m. a. O. det, der giver 
sig Udslag i menneskeligt Samfundsliv, Samvittighedsliv, Bøns
liv (thi Bøn er Håbets Funktion).

I disse Grunddrifter ytrer sig det gudbilledlige, og derfor 
kan Mennesket fatte, gribe og anerkende Budskabet fra Gud, 
hans Befalinger, hans daglige Arbejdsanvisninger, hans Nå
destilbud. Dette er tilgængeligt for alle.

Men ud over dette mener jeg, det er psykologisk rigtigt, at 
visse Naturer har en speciel Evne til at modtage, måske gen
nem Syner, måske på anden Måde, — extatisk ellei’ uden 
Extase, •— direkte Indskydelser og Åbenbaringer fra Gud. Vi 
kalder disse Mennesker for profetiske Naturer. De største af 
dem bliver Religionsstiftere eller Religionsreformatorer.

Den profetiske Inspiration er i meget lig med og beslægtet 
med den digteriske. Det poetiske Menneske, Digteren, ser også 
mere end vi almindelige Mennesker, ser de dybe Sammenhæng, 
forstår Menneskenaturerne, ser Mennesker og Begivenheder i 
Guds Lys.

Men i den profetiske Inspiration er der noget mere end i 
den poetiske, noget direkte fra Gud. Johs. Døberen har af Gud 
i Ørkenen fået direkte Oplysning om, at Gudsriget er nær, fået 
direkte Befaling til at prædike dette og til at udføre den op
sigtsvækkende, uvante Handling at døbe Jøder med Omvendel
sesdåb til Syndernes Forladelse, — han har fået at vide, at han 
skal forkynde om Messias, og har fået at vide et bestemt 
Tegn, hvorpå han skal kende ham.

Da Nathan først hører Kong Davids Beslutning om at bygge 
Herren et Tempel, giver han, som det fromme Menneske han 
er, Tanken sin hjertelige Tilslutning; først næste Dag, da han 
har fået direkte Besked af Gud, må han gå til David og give 
Kontraordre (2. Sam. 7).

Jeremias optræder med reserveret menneskelig Skepsis over
for den falske Profet Hananias og lider tilsyneladende et be
skæmmende offentligt Nederlag overfor denne selvsikre Herre. 
Først næste Dag, da han har fået Ordet fra Gud, kan han 
udtale Dommen over Hananias (Jerem. 28).

Fordi det profetiske Klarsyn er noget, som de største har 
i spredte Øjeblikke (kun Jesus altid), tror jeg heller ikke, det 
er rigtigt, når Oxford-Folk mener, at de hver Dag kan have 
Helligåndens umiddelbare Vejledning gennem Morgenens „Li- 
stening-in“.

Men sandt er det, at Menneskenaturen på forskellig Måde 
og i forskellig Grad er i Besiddelse af Organer, hvormed det 
kan høre og modtage det guddommelige.
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Skønt det tidligere omtalte unge Menneskes vågne Ung
doms- og Manddomstid strakte sig på begge Sider af det, der 
for mange Mennesker blev det store Skel mellem to Epoker: 
den første Verdenskrig, følte han ikke, som så mange, sit Liv 
og sin Tankeverden gå i Stykker. Jakob Knudsen havde beva
ret ham mod Troen på Radikalismens forlorne Humanisme, 
Søren Kierkegaard mod Kulturoptimismen og Troen på et 
„kristent“ Europa. Så dette var ikke for ham en Drøm, som 
brast. Grundtvig bevarede ham mod Mistroen til alt menne
skeligt, mod Fortvivlelsen og den deraf resulterende Tro på 
den uoverstigelige Gletcherspalte mellem Gud og Mennesker.

Dermed være ikke sagt, at hans Kristendomsopfattelse ikke 
udformedes under betydelige Svingninger. Jesu Ord og Bud 
kom han måske til på flere Punkter at tolke ud fra den Be
grænsning, Jesus måtte modtage fra sin Samtids Forestillin
ger og sin Samtids Kår. Men mere og mere lærte Livet ham, 
at der var Evighedslove skjult i disse Bud, som Mennesket 
ikke ustraffet kunde gå på Akkord med eller bryde.

Den unge måtte i sin Udvikling gå Vejen frem gennem det 
at se Jesus helt som Menneske, se ham som den ensomme stærke 
Jøde, der gennem Bønnen famler sig frem til sit Kald og til 
at forstå sit Gudsforhold, dets Fordringer og dets Kraft, og 
så igennem Bønnen holder det fast, lever og dør på det, som 
vi Mennesker lever og dør på et Gudsforhold.

Dette: at Jesus selv gjorde Erfaringer, og at Jesus fuldt 
anerkender Gamle Testamente med dets herlige levende Skil
dringer af Mennesker, der gør religiøse Erfaringer, blev for 
den unge en Bekræftelse på, at det var den rette Vej, hans Far 
havde anvist ham, da han sagde: „Prøv at leve på det, du har“.

Det er jo sådan, at vi Mennesker lever først — vi vælger i 
den enkelte Situation, vælger ud fra noget indre; — siden be
dømmer vi, i søvnløse Nætter, om vi handlede rigtigt eller 
forkert.

Således opbygges vor Livsanskuelse eller Verdensanskuelse, 
som det også blev kaldt.

Derfor blev der også så stor Latter på O. S.’s Lærerværelse, 
da der engang i 1930’erne blev tilsendt det et Årsskrift fra et 
andet Seminarium, hvori der blev gjort Rede for en nyansat 
Seminarielærers Uddannelsesforhold. Vedkommende havde bl. 
a. i 3 Semestre studeret „Weltanschauung“ ved forskellige 
tyske Universiteter.

„Verdensanskuelse var jo da ikke noget, der kunde læres“, 
mente vi.

Men: Se dér var det jo os, der var naive. Vi vidste ikke, 
at dette var den ny Stormflod, der var på Vej som Pest over 
Europa: Ideologien, som vil træde i Livsanskuelsens Sted.
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Spredte træk fra Sydslesvig
Der er vel næppe noget problem, der i de sidste år 

er blevet så meget omdebatteret som det sydslesvigske. 
Næsten daglig bringer blade og skrifter artikler og beret
ninger om Sydslesvig og sydslesvigerne af folkepolitisk, 
økonomisk og kulturel art. Meningen har vel været god 
nok fra først af, nemlig den at bringe oplysning og for
ståelse hos befolkningen herhjemme om forholdene hos 
vore landsmænd dernede. Men det synes mig, som om 
situationens uklarhed står ligefrem proportional med 
skriveriernes antal. Dog vover jeg at komme med et par 
ord også, der ikke skal betragtes som indlæg i debatten, 
men blot er nogle spredte træk fra et besøg dernede,

Sydslesvig i dag og landets fremtid er et problem, som 
angår hver især og kræver stillingtagen af os alle. Et 
besøg i landet mellem Skelbækken og Ejderen synes 
jeg giver klarhed og afgjorthed i hele spørgsmålet. Noget 
af det første, man undres over, når man har overskre
det grænsen, er, hvor velforsynet med varer landet i 
virkeligheden er. Butikkerne i Flensborg og Slesvig for
melig bugnede af gode sager, tekstilvarer fra U. S. A., 
lædervarer, tobaksvarer, fotografiapparater, ure, konser
ves, chokolade, lækkerier o. s. v., men hvad nytter det 
hele, når befolkningen ikke har råd til at købe noget 
af det. Prisniveauet på varerne er ca. det samme som 
her i landet, snarere lidt højere, men arbejdsfortjenesten 
og købekraften er meget ringe. En gennemsnitsarbejder 
tjener således ugentlig ca. 50 mark, en ufaglært arbej
ders løn er på 30—40 mark, så man forstår udmærket, 
at der ikke bliver noget tilovers til luksus for det brede 
befolkningslag, de fleste varer i vinduerne bliver kun 
skueretter. Den tidligere rigsmarks værdi var under in- 
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flationens bølge faldet uhyggeligt, så man kunne få 10— 
15 mark for en dansk krone. Englændernes pengeombyt
ning i sommer stabiliserede i øjeblikket markens købe
kraft, så 1 mark var 1,60 kr., men allerede i oktober var 
inflationen yderligere på vej, og man kunne bytte lige 
over med mark og kroner. Den økonomiske stilling er 
yderst uholdbar, den nye valuta på vej mod undergan
gen, og tilliden til købekraften svindende.

Vi var i Sydslesvig i ugen før kommunalvalget den 24. 
oktober, og vi blev vidne til valgkampens forløb. De 
nationalpolitiske spændinger er altid fremherskende i 
grænselandet, men når en langt større intensitet op under 
et valg, som jo nok i sig selv ikke er en afstemning, 
men hvor modsætningen «dansk—tysk» alligevel er det 
centrale. Valgkampen blev ført på fuld kraft med plakat
opslag, propagandaskrifter, afholdelse af store vælger
møder o. s. v. I Slesvighus var der således vælgermøder 
så godt som hver aften den sidste uge, og hvert møde 
samlede en trofast dansk vælgerskare på 7—900 menne
sker. Når man talte med danske sydslesvigere, kunne man 
godt mærke på dem, at de trods danskhedens opsving 
var noget ængstelige for valgets forløb, om det danske 
flertal i kommunerne rundt omkring nu ville holde sig. 
Valgets udfald viste desværre også, at deres bange anel
ser havde været berettiget. Valgresultatet kan imidlertid 
ikke bruges som en strømpil i styrkeforholdet mellem 
dansk og tysk, dertil har for mange tyskgavnende tilfæl
digheder spillet ind, og valgpropagandaen været for ulige. 
Det danske parti S. S. W. fik således først i august må
ned af Englænderne sin officielle tilladelse og havde na
turligvis ikke haft sit organisations- og propagandaappa
rat så effektivt som de tyske partiers, som oven i købet 
havde lånt penge af Kielerregeringen i propagandaøje
med. Det nyoprettede dansksindede og tysksprogede 
blad »Heimatzeitung« havde med sine få måneders leve
tid naturligvis ikke fået det antal læsere, som var nød
vendigt for bladet i valgkampen, og dets endelige form 
var endnu ikke fastlagt.
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Tilstedeværelsen af de mange tyske flygtninge, der 
meningsløst nok havde valgret på lige fod med den hjem
mehørende befolkning, har også influeret på valgresul
tatet i ikke ringe grad. Sidst men ikke mindst har den 
tyske valgpropagandas ækle boykottrusler sikkert også 
frugtet en del. Disse kendsgerninger viser med andre ord, 
at man ikke skal hæfte sig for meget ved udfaldet, da 
vilkårene for dansk*e og tyske interesser var overordent
lig ulige. Den danske stemmenedgang fra 99—92,000 kunne 
tilsyneladende se ud som en afbrydelse af danskhedens 
opsvingskurve, men også kun tilsyneladende. Det koster 
virkelig noget at være dansk dernede i dag, og der gives 
ingen fordele ved at være det, så længe englændernes og 
kieler-regeringens tryk hviler derover. Det er med andre 
ord snart på tide, at al den tågede snak herhjemme om 
konjunktur og opportunisme ophører.

Danskhedens vækstbetingelser er afhængige af 1) fjer
nelsen af flygtningene, som i uhyggeligt stort tal befinder 
sig i landsdelen. Eksempelvis kan nævnes, at Rendsborg 
by med sine 40,000 indbyggere tæller 18,000 flygtninge. 
Af lærerne i de tyske skoler er ca. 57 pct. indvandrede 
pommerske og prøjsiske flygtninge, og i politistyrken er 
ca. 80 pct. flygtninge. Jo længere tid der går, inden en 
effektiv flytning af disse flygtninge kan finde sted, desto 
mere opsuges de i det tyske befolkningselement, og trus
len mod den sunde og rolige udvikling af danskheden 
bliver ikke til at overse. 2) Adskillelsen mellem Slesvig 
og Holsten. Den nuværende regering i Kiel har til hen
sigt at støtte staten Slesvig-Holsten og er meget farlig for 
danske interesser i Slesvig. Når man således betænker 
kieler-regeringens danskfjendtlige og tyskbegunstigede 
holdning og de britiske militærmyndigheders fuldstæn
dige mangel på forståelse af grænsementalitet og de deraf 
fremkomne tilsidesættelser af danske sydslesvigønsker, 
er det trods alt en opmuntring, at stemmetallet ved okto
bervalget ikke reduceredes mere, end tilfældet var, og 
det får en til at drage den slutning, at der ikke er tale 
om konjunktur, men en redelig afgørelse, hvilket dan
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ske sydslesvigere også stærkt pointerede for os. Der fin
des en mængde eksempler på fremspiring af ægte følel
ser over for danskheden dernede. Sognepræsten for den 
tyske menighed i Hedeby sagde således: »Jeg er tysker, 
tysk uddannet, taler tysk og har den tyske kultur, jeg kan 
ikke skabes om, men tag mine børn, sæt dem i dansk 
skole og gør dem til dansksindede sydslesvigere, det er 
tidens løsen!« Kommentarer er overflødige.

Under besøget fik vi lejlighed til i Slesvig at følge 
undervisningen i flere danske skoler og så de store van
skeligheder, der kæmpes med i skolerne: det store børne
tal, lærermangelen, pengemangelen og savnet af materia
ler og lokaler. En voldsom tilgang til de danske skoler 
har som bekendt gjort sig gældende i disse efterkrigsår 
og fortsætter stadig. I Ansgar skole i Slesvig by gik der 
før krigen et halvt hundrede børn, nu er børnetallet 
ved danske skoler i byen på over 2000. Der er i Slesvig 
ansat en dansk lærer eller lærerinde for hver 60—70 
børn, så klasser på 60 børn hører ingenlunde til sjæl
denhederne. Et næsten overmenneskeligt arbejde er det 
at modtage 70 små førsteklassere og lære største delen 
at tale dansk, men er vilkårene og rammerne nok trange, 
er børnene glade over at gå i danske skoler med den 
gode, sunde umilitaristiske tone til gengæld så stor, at 
det er en belønning for den danske lærerstands ind
sats og en opmuntring til ufortrødent at fortsætte det 
krævende arbejde, som skal gøres.

Langvejs fra kommer børnene vandrende til dansk 
skole; en lille bleg og ranglet pige på 8 år kom således 
hver dag travende sine 9 km til skole med de bare ben 
i et par hullede sko. En 6. klasse på 46 børn (altså en 
lille klassekvotient) sang med dejlig, klar røst for os 
»Venner ser på Danmarks kort«, og ved de sidste linier: 
»skærme Gud vor gamle rede — skænke os et Danmarks 
kort, hvor alt dansk igen er vort« vældede bevægelsen 
op i både børnene og os, så vi fik en klump i halsen 
og måtte knuse en tåre. Deres sidste ord til os var: hils 
i Danmark, og det være hermed gjort!
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Det er i disse svære år, hvor sydslesvigerne møder 
så megen modgang fra besættelsesmyndighederne og fra 
mange kredse herhjemme også, at danskheden skal stå 
sin prøve, men de danske trøster sig med det gamle ord, 
at det har slet ingen hast for den, som tror eller for at 
sige det med en dansk sydslesvigers egne ord: »Forenin
gen med moderlandet kommer nck, vi hernede vil holde 
ud for Sydslesvigs og for Danmarks skyld».

Åge Nielsen.
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Seminarieholdet 1924.



I grønlandsk skole
Det var egentlig som privatlærerinde, jeg kom til 

Grønland i august 47, men det blev alligevel »rigtig skole« 
det år også, jeg kom ind ved Grønlands skolevæsen som 
lærerinde i Upernavik. Underligt at blive aspirant efter 
mange års skolevirksomhed, men sådan er ansættelses
forholdene, sært nok.

Nu fik jeg altså egen husholdning med kivfak (hus
hjælp) og fik indrettet en sjov lille lejlighed på loftet 
i den gamle bestyrerbolig. Fra vinduerne havde jeg en 
herlig udsigt mod syd ud over vandet og nogle småøer; 
lige foran huset stod en flagstang og tre små salutkano
ner. Ret nær ved lå rugbrødsbageriet, men min nærmeste 
nabo var butikken, hvor butiksmanden ekspederede med 
kasket ovenpå anorakhætten. Så kom sysselrådssalen, og 
så præsteboligen og skolen.

Præsten er skolens leder, han er grønlænder og en ud
mærket mand, en herlig rejsekammerat, fuld af historier, 
musikalsk, taler godt dansk, er en fin fanger og hunde
kusk, men er som ældre mand noget konservativt ind- 
stillet. Han var ikke vildt begejstret for at skulle have en 
dansker ind i skolen, måske troede han, at en dansk 
altid skal dominere i Grønland — men vi kom udmær
ket ud af det.

De andre lærere, kateketerne (ved små steder både 
prædikanter og lærere) var flinke, men det var ikke så 
let at føre en samtale med dem, de talte ikke ret godt 
dansk og var noget generte af den grund. Og jeg nåede 
ikke vidt i det svære grønlandske sprog, indskrænkede 
mig til gloser. I begyndelsen kneb det for mig med til
taleformen, den finesse at sige »De« forstod de ikke, men 
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jeg vænnede mig snart til at sige du, ligesom de aller
fleste grønlændere tiltalte mig med du. Men det støder 
mig nu lidt, at mange danske siger du til alle grønlæn
dere selv til dem, der har været herhjemme og selv 
bruger »De«-formen. I det hele taget forbløffes man over 
den måde, ganske unge fyre i handelens tjeneste kan 
tillade sig at behandle grønlænderne på, og man forstår, 
at der mange steder er gode grunde for det »dansker- 
had«, der findes. På den anden side er det ikke under
ligt, at handelens folk af og til »eksploderer« over det 
tempo eller rettere mangel på tempo, som betegner ar
bejdet, og den ansvarsløshed overfor værktøj og andre 
værdier, der udvises.

Men det var skolen. — Upernavik ligger på omtrent 
72° nord på en lille ø i skærgården helt ud til Baffins- 
bugten cg har ca. 350 indbyggere. I skolen gik 60 børn 
fordelt på 4 klasser. 1. klasse var etårig, de andre havde 
flere hold. Skolebygningen var der ingen stads ved, en 
lille gulmalet træbygning med en gang og 2 skolestuer 
— ovenpå et værkstedsloft og materialerum. I den store 
stue var der en stor kakkelovn, et forslidt orgel, et skab 
til materialer, en god og en dårlig tavle og et kateder; 
lange, flade borde med lange, løse, til tider meget led
løse bænke, tæt besat med børn. I den lille stue var kak
kelovnen elendig, og katederstolen var en rygløs skammel 
lige foran et iskoldt vindue. I loftet een uskærmet elek
trisk pære. Vi var heldige at have elektrisk lys, som kolo
nien under krigen havde arvet fra det nedlagte marmor- 
brud. Lysmotoren var dog noget upålidelig, og undertiden 
måtte vi have stearinlys på alle borde, en yderst malerisk, 
men ikke særlig formålstjenlig foranstaltning. I det meste 
af vintertiden havde vi lys hele dagen.

Skoletiden var for de 2 ældste klasser 8—12 (normalt 
9—12, men min nærværelse forårsagede en udvidelse af 
timeplanen), for de to små klasser 13—15%. Lektioner 
på 40 min. Lærerne havde mange mellemtimer, men også 
hver en fridag til jagt osv. Min »jagtdag« var mandag, 
og den ville jeg nødig have undværet, selv om der jo så
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I og II klasse og kateket Knud Kristiansen 
foran skolen.

når der var en sydost i opmarch, det gav somme tider 
sydostpip«, en slags modbydelig tyngdefornemmelse, 

både fysisk og psykisk, både hos voksne og børn.
I vintertiden var skolens dobbeltvinduer prydede med 

et lykt lag is, og duften af kakkelovn, børn og fugtigt 
sælskindstøj kunne hen på dagen såvist ikke kaldes For
friskende. Temperaturen krævede dog aldrig, at jeg selv 
måtte blive 2 dage hver uge med fulde 8 lektioner — og 
netop de to dage læste jeg en time dansk med jordemoder- 
eleverne på sygehuset. Det kunne være strengt, navnlig

Søndag s fodbold i april. Skolen længst tilvenstre.
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Irak i skindbukserne. Men når præstegældskarlen en gang 
imellem glemte at tænde op om morgenen, måtte vi ud
sætte skolegangen en timestid og tø blækhuset op i nær
heden af ovnen.

Det var ellers en meget mild vinter (kun en dag 27°) 
desværre, for det blev det elendigste islæg, der nogen
sinde havde været, så fangsten blev meget ringe. Og i 
forvejen er Upernavik et dårligt fangststed, og der er 
megen fattigdom. Mange af børnene er sørgelige at se 
på, magre og blege, fulde af børnesår osv. At de vriml er 
af lus og er inderligt beskidte, vænner man sig til. Der 
var god brug for de penge, der kom fra Røde Kors og 
Red Damet.

Men mange af ungerne struttede af sundhed og var 
nydelige i tøjet, med velplejet hår og renvaskede hver 
eneste dag, en ting man først forstår at vurdere, når man 
hører, at der ikke findes vand på øen; alt vand må smel
tes af is fra isfjeldene, der driver i havet året rundt und
tagen den korte tid, hvor de er frosset fast i havisen.

Det kneb tit at få børnene til at tage overtøjet af i 
timerne. Somme tider sad et par småpiger i tyk frakke 
lige ved den rødglødende kakkelovn. Men den ene time 
om ugen, hvor vi havde gymnastik i skolestuen, røg frak
ken og trøjen hurtigt af pigerne, mens drengene i al slags 
vejr spillede fodbold på sneen. De var vældig glade for 
sanglege, det var morsomt at se både piger og drenge 
optræde i »Tornerose« og »Vi er musikanter«. — Jo, det 
var en moderne skole, Upernaviks — både gymnastik og 
sprogundervisning ved indfødt lærer! De havde fået 
danskundervisning af kateketerne og brugte »Dansk Læ
sebog for grønlandske Børn«, men de trængte meget til 
høre dansk talt, det er jo ikke her som i Sydgrønland, 
hvor der er så mange skibsanløb og så mange danskta
lende, at børnene kommer ret let til det. Jeg måtte selv
følgelig vænne mig til at forenkle mit sprog betydeligt og 
finde på en masse omskrivninger, tegne og »dramatisere« 
— der er jo masser og masser af begreber, de slet ikke 
har forudsætninger for at forstå. De er jo ellers som 
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børn allevegne, nogle kvikke, opvakte, flittige, nogle 
sløve, nogle modvillige, nogle dovne, nogle søde, nogle 
sure. De var morsomme at arbejde med. Men deres hori
sont er så snæver. Man sukker efter billedstof af alle 
mulige og umulige slags. Vi havde dejlige store Jette Bang- 
fotografier på væggene, men det var grønlands-billeder. 
Der skulle anskaffes billeder og masser af vægtavler som 
vore herhjemme til naturhistorie, geografi osv. Børnene 
var henrykte, når jeg viste dem billeder fra mine bøger 
— de havde jo f. eks. aldrig set et træ eller en skov — 
jeg tror ikke, nogen af dem havde været i Laksefjorden, 
hvor der er skulderhøjt birkekrat.

Til jul fik de allesammen gaver fra danske børn, ind
samlet gennem Bøde Kors, og der var mange bøger imel
lem. Det er bare så lidt, de kan få ud af dem; som regel 
er de alt for svære. Jeg forsøgte at starte et lille børne
bibliotek af billedbøger og meget lette børnebøger, men 
bøgerne kom først derop, da sommerferien var begyndt, 
så jeg er spændt på, hvordan det virker. Men nogle af 
børnene kunne læse og forstå danske billedbøger, besty
rerens dreng havde. Min efterfølger i embedet, en ung 
lærerinde, fortsætter.

Jeg tror, at man måske på den måde efterhånden kan 
gøre dansk til almindeligt læsesprog ved siden af grøn
landsk, for der er en umådelig trang til læsestof, og det 
er jo meget begrænset, hvad der kan trykkes til en befolk
ning på godt 2000 mennesker.

1. klasse havde ingen dansk læsebog, der måtte vi lære 
navn på alle ting i klassen, tegne ting på tavlen, gøre 
bevægelser osv., men i slutningen af året kunne de læse 
små, meget lette sætninger, som jeg skrev på tavlen. I 
alle klasser sang vi med begejstring danske sange. I 1. 
klasse holdt jeg en rigtig børneeksamen, og det gik fint. 
Ellers var det hele med at trække numre, sidde ved eksa
mensbord, højtidelig udregning af kvotient og uddeling 
af numre ved jul og årsafslutning og præmier til de 3 
højeste. Ak ja!

Et barns første skoledag fejres som en slags fødsels
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dag med chokolade eller kaffe, og egså den sidste skole
dag er der almindelig kaffedrikning i alle huse cg hytter, 
ungerne er i deres vildeste stads, pigerne i nationaldrag
ter eller ny, blomstret bomuldskjole, drengene i hvid 
anorak, evt. med slips udenpå og måske med hvid sejler
kasket. Alle besøger alle og ønsker tillykke med overstået 
eksamen.

Skolen holder også en lille fastelavnsfest for børnene, 
og mellem jul og nytår er der juletræ i skolen, næsten 
som herhjemme med sange og lege og julefortællinger 
og slikuddeling. Juletræet er et pindeskelet beviklet med 
revlinggrønt.

Juleaften er alle i kirke, store og små, der er juletræ 
ved alteret og lys i alle vinduer, og de gamle julesalmer 
synges på begge sprog samtidig.

Både jul og nytår går de unge og børnene rundt til 
husene og synger deres flerstemmige hymner og sange. 
Det var så hyggeligt, når det puslede og hviskede ude på 
mit loft, og så sangen begyndte derude. Så måtte jeg ud 
til alle de nikkende og smilende sangere og give bolcher 
og ønske glædeligt nytår på dansk eller grønlandsk.

Fangstrejser og motorbådsture og slædereiser og hunde 
og isfjelde og midnatssol kan jeg slet ikke få plads at 
fortælle om her, jeg må hellere slutte, nu jeg er i nyt
årsstemningen, med at ønske 0. S. og alle gamle kam
merater godt nytår.

Ulla Norm, dem. 32.
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Våren kom i nat —
Det er, som tusind kilder har åbnet sig i nat, 
nu løber de, nu risler de, og en vil følge mig, 
og vi vil gå på vandring ad en hullet snesjapvej. 
Til morgengry har vinter al Danmarks jord forladt.

Det er, som tusind kilder vil mødes ved mit hus, 
nu drypper de, nu plasker de i fald fra husets tag. 
Til morgen ser vi muld igen på mørke bakkedrag , 
og grønt vil græsset lyse bag tågens hvide gus.

Det er, som tusind kilder er åbnet i mit sind, 
nu venter jeg, nu længes jeg mod vårens første dag, 
nu fyldes sind med glæde, og nu flygter bort al nag. 
I morgen markens lærke vil synge våren ind.

Axel Ploug Sørensen.
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De frie ungdoms- og efterskoler
I 1947 udkom på Det danske Forlag en bog, »Skolefor

mer og Skoletanker«, skrevet af statskonsulent Johs. 
Novrup. Den bog er skrevet så levende, at alle, som 
interesserer sig for ungdommens undervisning og op
dragelse, bør læse den.

Her skriver Novrup: »Der hersker mildest talt en ud
bredt uvidenhed om efterskolerne — selv hos folk, der 
interesserer sig for det frie oplysningsarbejde. — Hvad 
er da egentlig en efterskole? Måske vil det være klogt 
straks at sige, at adskillige efterskoler kalder sig ung
domsskoler. Skønt navnet er godt nok, bidrager denne 
dobbelthed ikke til at klare begreberne. Ordet ungdoms
skole er heller ikke selv entydigt. Skulle man give en 
karakteristik af efterskolerne, kunne man simpelthen 
sige: Efterskolerne er folkehøjskoler for unge mellem 
14—18 år.«

Den dobbelthed i navnet, som Novrup rører ved, fin
des efterhånden blot i navnebetegnelsen, idet undervis
ningen stort set i dag er den samme på en fri ungdoms
skole som på en efterskole, for så vidt som der kan tales 
om lighed inden for frie skoler, der hver for sig er 
stærkt personlighedsprægede. Det ene eller det andet 
navn bliver således noget af en smagssag.

Af landets ca. 70 efterskoler er især øernes knyttet til 
en børnefriskole eller højskole, mens de jyske skoler 
tiest fremtræder som selvstændige kostskoler, men med 
syn og sigte fælles med fri- og højskolen; disse selvstæn
dige efterskoler — ofte brugende navnet ungdomsskoler 
•— virker ud fra det synspunkt, at arbejdet med de pur
unge fra 14—18 år ikke skal være noget »ved siden af«, 
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men et arbejde, man helt giver sig hen til. Det turde være 
unødvendigt at tilføje, at alle disse 70 skoler naturligvis 
peger hen mod højskolen.

Ejendommeligt nok har ingen skoleform haft så mange 
navne som skolen for de unge i den mærkelige, urolige, 
uklare og dog vågne overgangsalder. Her er rækken af 
navne, hvoraf kun de to sidste bruges nu: Drengeskole, 
fortsættelsesskole, efterskole, ungdomsskole. Måske går 
det an at meddele her, at da jeg i 1927 blev dimitteret 
fra Odense Seminarium, havde jeg eet stort ønske: at 
komme til at virke blandt ungdommen. Da så jeg en ung
domsskole avertere efter en lærer, søgte pladsen og fik 
den. Jeg var købstadbarn og vidste ikke, hvad en ung
domsskole var; men navnet lød forjættende. Derimod 
ville det aldrig have faldet mig ind at søge plads i noget, 
der hed efterskole. Om det så var godt, at ungdomsskole
navnet lokkede mig ind i arbejdet, skal jeg lade andre 
dømme om; men eet kan jeg sige: At være ung, ugift 
lærer på en kostskole, boende på gang med eleverne er 
så vidunderligt, at ingen, som ikke har prøvet det, kan 
gøre sig forestillinger derom. Den unge, ugifte lærer er 
den, som kommer de unge på nærmeste hold. Helt ander
ledes er det fra den dag, man stifter hjem; men da er 
det en uvurderlig værdi i opdragelsen, at de unge færdes 
frit i lærerhjemmet. Anderledes igen er det den dag, man 
leder sin egen skole; det er et herligt liv, hvor man på 
en ny måde — som fader og ven —• omgås de unge i 
hjem og skole; thi disse to er eet i en ungdomsskole, 
og folk, som elsker privatliv, skal aldrig give sig af med 
ungdomsskolearbejde. At der i et sådant arbejde stilles 
store krav til forstanderens såvel som en lærers hustru 
siger sig selv. Når man så betænker, at de fleste menne
sker sætter privatlivet over alt andet, vil man sikkert 
indse, at en obligatorisk ungdomsskole aldrig vil kunne 
opveje den frie.

Man kan undertiden høre den mening fremsat, at ung
doms- og efterskolen er en forholdsvis ny foreteelse. Men 
dette er ikke rigtigt. Ungdomsskoletanken er lige så gam
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mel som højskoletanken. Det kan kortest forklares med 
Novrups ord: »Christen Koids første begyndelse i Rys
linge var, set med nutidsøjne, snarere et efterskole- end 
et højskoleforsøg. Snart gav han vel Grundtvig ret i, at 
det var de unge over 18 år, han først og fremmest skulle 
have fat i, men interessen for de 14-årige, efterskolens 
elever, blev dog ved at være ledende i kredsene omkring 
Kold. Navnlig må hans nære medhjælper, Poulsen Dal, 
som begyndte Galtrup Højskole, nævnes. Efter forskel
lige tilløb oprettede han i 1879, som han selv udtrykte 
det, en ny skole, en efterskole.« Derefter begyndte for
skellige friskolelærere og folkeskolelærere at holde 
»Drengeskole«, »Fortsættelsesskole«, »Efterskole« for den 
konfirmerede ungdom. Særlig fart i efterskolen kom der 
langs med Kongeåen, hvortil navnlig sønderjydsk ung
dom kom p. gr. af den udanske børneskole.

Efterskolen var dog i sit anslag ikke meget forskellig 
fra børneskolen, selv om fortællingen, hentende sit stof 
fra historien og digtningen, havde en afgørende plads. 
På nær sløjdskolen i Askov havde efterskolen ikke til
knytning til håndens arbejde. Et nyt gennembrud i efter
skolen finder sted efter 1929, da den bliver en arbejds- 
skole, hvor håndens arbejde og det praktiske livs krav 
får en fremtrædende plads i undervisningen gennem fag 
som sløjd og husflid, naturkundskab, regnskabsføring, 
husholdning, håndarbejde og maskinsyning. En af fore
gangsmændene her var forstander Thyregård, Salling 
Ungdomsskole. Han begyndte sin skole i 1921, og for at 
markere det nye i efterskolen og på forslag af hans skole
kreds, fik hans skole navnet ungdomsskole som den før- 
ste af sin art.

I den frie ungdoms- og efterskoles udvikling har det 
åndelige mål vel aldrig været ude af sigte; men det har 
måske nok nu og da været fortonet, og i og for sig er 
det bedre end at øve åndelig vold mod de purunge ved 
misforstået nidkærhed. Ansvaret i denne skoleform er 
stort, fordi de purunge er lette at lede og — vildlede. Og 
dog er den frie ungdoms- og efterskole med dens kund
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skaber og manuelle arbejde frem for alt en åndsskole. 
Ja, det er udtrykt så stærkt i vor skoles program, at den 
er en forkyndelsesskole, — en forkyndelsesskole, som 
naturligvis må rette sig efter de kår og muligheder, som 
elevernes umodne år frembyder. Men uden dette åndelige 
sigte, historisk-poetisk, folkeligt-kristeligt, er ungdoms
skolen forfejlet. I historie og poesi ligger nu engang den 
frie skoles hjerteslag. For så vidt kan man tale om et 
nybrud igen inden for den frie ungdomsskole sidst i 
1930’erne, i nogen måde på linie med røret inden for 
højskolen, men i større fordragelighed og vist også mere 
frugtbringende, et nybrud, eller rettere et opvæld af 
skjulte kræfter og sandheder fra efterskolens første tid. 
Thi sagen er: ånd lader sig aldrig kue. Åndsliv vil altid 
— før eller siden — bryde den stive skorpe af vane, død 
tradition eller nymodens herligheder, menneskene i deres 
afmagt eller vildfarelse gør sig skyldige i. — Nu opvældet 
inden for den frie ungdoms- og efterskole i vor tid: Det 
må dels ses på baggrund af den selvtilstrækkelige huma
nismes sammenbrud ude i verdenslivet og i vort eget 
folk og dels som en reaktion oven på den stærke frem
hæven af de praktiske fags betydning inden for ungdoms
skolen i 1920’erne. Heri ligger ingen brod over for den 
praktiske ungdomsskoles talsmand. Hvad der er nyt, 
indebærer altid begejstring og fremtræder overekspone
ret. I sandhedens navn skal det siges, at de praktiske fags 
talsmænd har gjort ungdoms- og efterskolen en stor tje
neste, så at denne skoleform kunne undgå at få kund
skabsmæssig eller åndelig slagside, men give ungdommen 
i overgangsalderen en sund indstilling over for livet.

Den frie ungdoms- og efterskole er en kampskole, ikke 
blot udadtil for sit kald og for sin frihed, men også 
indadtil, så sandt som det altid kniber for hånd og ånd 
at dele magtområdet i menneskelivet. Men uden kamp 
intet liv. Og det, der betinger en ærlig og levende kamp, 
er friheden for hjemmene og skolen. Medens måske al 
anden skole meget let stivner i inetcide og syn, har 
skolen for det uroligste, men for påvirkninger måske 
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mest modtagelige alderstrin, vanskeligt ved at finde sit 
leje, og det kan vel i nogen grad undskylde denne skoles 
mange navne, som ikke sjældent har virket irriterende 
på folk.

Den frie ungdoms- og efterskole er i sin undervisning 
meget afvekslende; men det er nødvendig i den urolige 
overgangsalder. Snart lyder arbejdets rytme fra værk
stederne, snart høres sang fra gymnastiksalen, sports
pladsen eller skolestuen, snart er der en mærkelig stil
hed, medens der lyttes til et levende menneskes levende 
tale. Imellem og bag om alt dette leves der et kammerat
liv, som under de særlige vilkår, et sådant skoleophold 
giver, kan få umådelig betydning for den enkelte, ligesom 
den forstandige lærer eller lærerinde i arbejdet og i hele 
skolens daglige liv kan hjælpe de unge til forståelse af 
deres liv og deres tid. Men det må være den lærer og 
lærerinde, som ikke har glemt sin egen overgangsalder. 
Det er næppe noget andet alderstrin, voksne glemmer så 
let. Deraf mange forældres og skolefolks utålsomhed over 
for den store drengs eller piges urimelighed.

Den frie ungdomsskoles betydning er først og frem
mest den, at den er fri. Det betyder ikke blot, at der er 
frihed for læreren til at finde sit undervisningsstof, eller 
det, at kun den lærer, der føler særlig lyst (kald) dertil, 
bliver i arbejdet, men også, at de unge selv kan bestemme, 
om de vil på skole, og at de kan bestemme på hvilken 
skole, de vil. I hvert fald kan forældrene bestemme det, 
og et skoleophold i de unge år på de unges egen eller 
forældrenes tilskyndelse er bedre og giver mere, end 
når staten kommer med sin tvang.

Skal et skolearbejde virkelig lykkes, sker det kun i 
samklang med hjemmene; men en sådan samklang sker 
i virkeligheden kun ad frihedens og frivillighedens vej. 
Det argument, at man lige så godt kan have tvungen ung
domsskole som tvungen børneskole er ikke holdbar, fordi 
der ikke er tale om de samme forhold og vilkår. De før
ste ungdomsår er et nyt jeg’s opvågnen, der kræver en 
ganske anden hjælp og støtte end barneårene, og skal 
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det ikke blive til den rene jammer, kedsommelighed eller 
opsætsighed for den unge, må denne hjælp og støtte gives 
under fuld frihed for begge parters vedkommende, lærers 
som elevs, og det kræver en fin taktsans fra lærerens og 
i det hele taget fra de ældres side.

Det at gå over fra barn til ung er jo at skulle til at gå 
på egen hånd og eget, ansvar. Ikke desto mindre er der 
mennesker, som i velmenende iver straks vil til at lave 
mere tvang i form af tvungen ungdomsskole. Det er dog 
den bagvendte verden. Man har undertiden på fornem
melsen, at disse mennesker enten har set sig gal på bund
faldet af unge, og nu vil de med djævelens vold og magt 
give dem noget andet at tænke på, eller disse mennesker 
i al deres såkaldte realisme er så urealistisk ædelmodige, 
at de glemmer, at der er noget, der hedder spildte guds
ord på ballelars.

Forstår man ungdomsårene ret, vil man sige: Stat og 
kommune kan støtte et ungdomsarbejde, men ikke tvinge.

Der er kun eet at gøre: at bevare og videreføre og 
videreudbrede den frie ungdoms- og efterskole og det frie 
oplysningsarbejde i det hele taget, og iøvrigt håbe på, at 
mange unge lærere og lærerinder vil få lyst og evne til 
til at give sig hen i tjeneste i den frie skole.

Aksel Meibom, 
Vesterlund Ungdomsskole.
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Seminariet 1948

§ 1-
Undervisningsministeren bemyndiges til indtil videre 

for seminarier, som måtte ønske at iværksætte et for
søgsarbejde inden for seminarieundervisningen, at god
kende sådanne hertil sigtende afvigelser fra de i lov nr. 130 
af 15. april 1930 om seminarier indeholdte bestemmelser 
angående undervisningens ordning og eksamens form, 
som vil være forenelige med fastholdelsen i det væsent
lige af den nuværende seminarieordnings resultat.

§ 2.
Denne lov træder straks i kraft.

Ovenstående lov, dei' her aftrykkes i sin helhed, blev 
vedtaget 24.-5.-1948 efter seminariekommissionens indstil
ling af 10.-2.-1948. Når man husker, at kommissionen 
først så dagens lys 17.-11.-1947, må man indrømme, at 
dens arbejde er skredet frem i en for kommissioner 
usædvanlig gangart, og at ministeriet nærmest må siges 
at være slået over i trav. Men enhver kan forstå, at semi
narierne, der i løbet af tre uger før ferien skulle træffe 
beslutning om forsøg, lægge planer herom — under hen
syn til lærerkræfter, skema, økonomi m. m. — og senere 
indsende disse planer til ministeriets godkendelse og 
være klar til at starte på forventet godkendelse, ja, det 
måtte nødvendigvis foregå i galop. Alligevel er mange 
seminarier begyndt på et forsøgsarbejde efter sommer
ferien.

Odense Seminariums modtagelse og udnyttelse af be
myndigelsesloven er ikke blot den største begivenhed på 
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seminariet i 1948, men vel også en af de vigtigste beslut
ninger i seminariets historie, og da jeg mener, en rede
gørelse for de iværksatte forsøg kan påregne interesse 
hos gamle elever, vil denne optage en stor del af beret
ningen om 0. S. i 1948. Undervisningen er ændret i fysik, 
naturhistorie, kristendomskundskab, historie samt frem
medsprogene på den almindelige linie.

I fysik er indført holddeling, der tillader flinke elever 
at bygge videre på deres forkundskaber og giver dem 
mulighed for flere og noget vanskeligere øvelser, uden 
at undervisningen går over hovedet på elever med 
få forkundskaber. Begge hold overværer dog lærerens 
gennemgang af stoffet. Denne ordning, der ligesom for 
de øvrige nævnte førstedelsfags vedkommende gælder for 
1. klasse, har her krævet 2 lærertimer mere.

I naturhistorie skal undervisningen bygge på elevernes 
selvstændige arbejde. Der lægges mere vægt på natur
forståelse end på erhvervelse af parat viden. Timerne 
ligger samlet, eleverne deles i 4 grupper, og som eksem
pler på arbejdsform kan nævnes ekskursioner, rapporter 
og kartoteksarbejde, mikroskopi og præparationsteknik. 
Dette frie arbejde forudsætter, at læreren ved eksamen 
foreslår censor opgaverne, og at der gives eleverne 2 timer 
til forberedelse, og at der kun falder eet spørgsmål.

Ændringerne i kristendomskundskab gælder kun II 
del. Timerne i III klasse er lagt samlet. I kirkehistorie 
læser eleverne på egen hånd en grundbog. Gennem læs
ning af kirkehistoriske tekster med efterfølgende elev
foredrag, studiekredsarbejde og forhåbentlig mange års
opgaver tilsigter man at gøre eleverne mere aktive og 
selvstændigt arbejdende og lære dem at gå til kilderne 
selv. Ved eksamen får eleven en tekst 2 timer før eksa
men, teksten vælges af læreren. Dogmatikken tages til 
sidst, og eksamen heri erstattes af en afløsningsopgave. 
Endvidere gives en årskarakter i faget, og på grundlag 
af disse tre karakterer dannes fagkarakteren.

I fremmedsprogene og historie er der i modsætning til 
de nævnte fag sket en koncentration, idet sprogene med 
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henholdsvis 6 og 5 timer i I og II klasse gøres færdige 
til I del. Der bliver her ikke tale om nye metoder. Den 
udvidede sprogundervisning i engelsk er overtaget af 
cand. mag. fru Miriam Hallgrimsson.

Historie henlægges helt til III og IV klasse. Forsøgs
undervisningen i dette fag begynder altså først om to år, 
men på skemaet viser det sig ved, at historie er udgået 
af I klasse. Det samme gælder geografi, som måske 
(ved periodelæsning) alligevel afsluttes ved udgangen af 
II klasse. Undertegnede har ikke villet stå som en hin
dring for forsøgsarbejdet i et fag, der må siges at egne 
sig særlig godt herfor, men på den anden s.de har jeg 
ikke ment at kunne forene mit øvrige arbejde med en 
udpræget periodelæsning i geografi cg tør heller ikke tage 
ansvaret for en sådan undervisning, heller ikke under hen
syn til det grundlag hos eleverne, den nuværende opta
gelsesprøve er et udtryk for. Jeg har draget konsekven
sen heraf og bedt mig fritaget for disse timer.

Eleverne er med stor interesse, om end ikke uden en 
vis ængstelse, gået i gang med det nye arbejde. De håber 
sikkert — som de fleste skolefolk — al man nu også får 
praktiseret det udmærkede slagord: »Eksamensformen 
må bestemmes af undervisningen, ikke omvendt!«

Speciallæsningen har fået bedre kår, idet man nu næ
sten kan kombinere fagene frit. Der er indført special
læsning i litteraturhistorie. Disse to nye lærertimer til
faldt adjunkt 0. Jappe, der også har det sproglige speciale.

I modsætning til alt dette nye har vi stadig de gamle 
rammer om seminariets fester. Jeg skal nu som sædvanlig 
skifte billederne heri og vise, hvad vi i år har sat i den 
gamle traditions rammer. Ved foredrag i undervisnings
tiden og ved »Åbne huse« har vi haft besøg af følgende: 
dr. phil. Holger Kjær, Askov, der holdt et ypperligt fore
drag om »Menneskesyn og opdragelse«, forstander Aage 
Nørfelt, K. F. U. M.s Seminarium, der til elevernes store 
begejstring causerede over emnet: »Lidt om sandhed — 
måske mere om det modsatte«, så har vi haft den ople
velse at høre fru Anne Sophie Seidelin genfortælle »Kristin
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De voksne leger med børnene.

Lavrandsdatter«. Endelig kan nævnes, at skolepsykolog 
Danielsen har holdt foredrag for praktikklasserne, og det 
er tanken at give denne orientering en fast plads i semi
nariets foredragsrække.

Både seminariets udflugt til Helnæs og børneskolens til 
Nyborg var i sjælden grad begunstiget af vejret. Til semi- 
narieudflugtens succes bidrog, at den igen kunne foregå 
med busser. At børneskolens udflugt fik så heldigt et for-

Fra udflugten.
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Fra »Tordenvejr«.

løb, havde de voksne elever stor andel i. Det var en for
nøjelse at se III klasse og forskoleseminariet gå til denne 
»praktikopgave« med den helt rigtige indstilling. Det 
samme gjaldt fastelavnsfesten, hvor forskolen opførte 
»Askepot«, og III klasse bl. a. viste en fiks »Nationernes 
kavalkade«. Elevernes aften var som sædvanlig en munter 
forestilling, fikst og opfindsomt arrangeret; en parodi på 
en time med forstanderen fik begejstringen til at koge 
over. Ved efterårsfesten genså vi med glæde Hostrups 
»Tordenvejr«, nydeligt spillet af III klasse. Julekoncerten 
bød på et meget krævende og vidtspændende program, 
der rakte fra G. Sammartini (1693—1750). Concerto 
grosso; op. 11, nr. 4 til O. S.eren Gunnar Engberg Hansen: 
»Kom, juletid med lyset« (for bl. kor). — Børn ved en 
øvelsesskole får jo mange oplevelser foræret af de voksne, 
hvad der gerne skulle virke igangsættende også for bør
nene og selvfølgelig aldrig må føre til, at børneskolen 
kommer til at stå i skygge af seminariet. Som et forsøg 
på at gøre børnene mere aktive, havde vi i år ind under 
jul givet 7. og 8. klasse lov til at underholde deres kam-
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Fra børnenes komedie.

merater med en lille komedie. Vi havde glæde af forsøget, 
og det bliver sikkert fast tradition.

Sportskampene har nu udviklet sig til en rigtig turne
ring i sport og idræt. IV klasse klarede sig bedst og kunne 
altså flytte »vandremaleriet« med sig ned i stueetagen. 
Samme klasse tegnede sig for sejren i skakturneringen.

Når man blader i de meget tynde sanghefter fra i år, 
må det indrømmes, at vi før har haft større? — eller flit
tigere? — poeter; men samtidig mindes man en række gode 
taler ved. festerne, både vittige — for seminarine og -rist 
— og lødige juletaler, hvor også forskoleseminariet gjorde 
sig smukt gældende. Længst husker man vel en lille 
episode fra udflugtskaffebordet, hvor forstanderen havde 
talt om livet som en kamp, og kraftigt opfordret de unge 
til at Lage denne kamp op på den indre som på den ydre 
front. Så rejste en af vore unge sydslesvigere sig og for
talte på en gang varmt og nøgternt om sin hjemstavn. 
Hans ord faldt meget overbevisende, og da han sluttede: 
»------ og når nogen spørger, hvorfor og hvornår jeg kom 
til at føle mig som dansk, kan jeg kun svare: jeg er
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1. børneklasse.

Det nye halvtag.
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dansk!« — — var det, som man i et glimt forstod alt 
dernede fra, også deres kamp mod syd og-------nord!

I år er der også pyntet på vor gamle skole. Seminariets 
opgang er gjort smukt i stand, vi er godt på vej med en 
hårdt tiltrængt fornyelse af materiellet. Vi begyndte med 
nye borde og stole i 1. børneklasse. Efter at vi havde 
fået et halvtag i skolegården, skulle en kraftig byge i et 
kritikfrikvarter ikke mere kunne sætte »gårdlæreren« grå 
hår i hovedet. Vi har også fået et dejligt båndfilms
apparat.

Den 8. december, da for
stander Smith rundede de 
tre snese, blev også for se
minariet en stor festdag. 
Elevforeningen var repræ
senteret ved sin formand og 
redaktør, der overrakte fød
selsdagsbarnet en smuk gave 
og bragte en hilsen og tak 
fra gamle elever. På samme 
vis udtrykte børnene og de 
voksne elever deres lykønsk
ning. Her var det en elev fra 
IV. klasse, der førte ordet. 
Senere på dagen haxde læ

rerpersonalet med fru forstander Hansen i spidsen lej
lighed til at hykle forstanderen.

Seminariet har som sædvanlig kunnet glæde sig over 
kontakten med gamle elever. Det er ikke blot, når hr. 
Ovesen som repræsentant for de mange optræder som 
julemand ved generalprøven og uddeler legater. Både 
10- og 25-års-jubilarerne fra forskolen havde lagt deres 
sammenkomst, så de kunne slutte som gæster ved efter
årsfesten, hvor en af jubilarerne fortalte om sit virke 
og henvendte venlige ord til sin gamle skole. Det var 
også seminariet en glæde, da overlærer frøken Harriet 
Poulsen tilbød seminariet sin faders samlinger, som han 
selv havde fremstillet. Naturhistorisk samling forøgedes 
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herved med bl. a. over 100 fugle, for en stærkt brugt 
samling som vor en værdifuld forøgelse. — Derimod må 
man sandheden i ære indrømme, at der var god plads 
på seminariet 2. påskedag; men vi, der var mødt, var 
glade for dagen og aftenen.

Som alle andre skoler går vi ind i 1949 med fulde klas- 
ser: i seminariet 134 elever + 36 i præparandkiassen, i 
forskoleseminariet — hvad der vil glæde institutionens 
venner — 28 elever. Der er nu også sket en forhøjelse 
af elevunderstøttelserne, også med fripladser, til forskole
seminariets elever. Også børneskolen er fyldt til randen.

Og har så nogen med tanken på de forandringer i ud
dannelsen, vi næsten hvert år må notere, svært ved at un
dertrykke et suk over den mangel på stabilitet og arbejds
ro, der lige så lidt som en vis opløsende tendens i skole
livet lader sig bortforklare, må man fæste blikket på den 
idealisme, der får elever og lærere til at påtage sig et 
betydeligt større arbejde på uddannelsen. Man kan 
så håbe på, at det, der vindes, mindst kan opveje 
det, man må lade ligge. Så tør man vel også tro 
på, at uddannelsen til folkeskolelærere ikke forringes, 
men efterhånden forbedres.

Karl Caspersen.
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Nye medlemmer
Marts 19Jf8.

Andersen, Agnes, frk., Mesinge skole, Mesinge.
Andresen, Hilda, frk., Harsted pr. Rabsted.
Clausen, Eva, Funch, frk., højskolehjemmet, Holstebro.
Clausen, Frida, frue, Snarup pr. Espe.
Hansen, Margit, frk., skotøjsforretningen, Knarreborg.
Hauge, Esther, frk., Saaby skole, Østbirk.
Kirkegaard, Grethe, frk., Malle pr. Ranum.
Larsen, Aase, frk., Herrested forskole pr. Ørbæk.
Larsen, Rigmor, frk., Magleby skole, Nordenbro, Langeland.
Lauridsen, Birte, frk., Borris.
Nielsen, Else-Marie, frk., Lumby pr. Beidringe.
Nøhr, Kirstine, frk., Hvam skole, Holstebro.
Rasmussen, Kirsten, frk., Tinghøj skole, Jullerup.
Simonsen, Dagmar, frk., Naarup.
Søgaard, Anna, frk., Østergade 15, Nykøbing F.

Juni 19Jf8.

Albrechtsen, Gerda, frk., Sadolinsgade 98, Odense.
Andersen, Kaj R., Overby Stae pr. V. Hassing.
Andersen, Karl Ejnar, „Nørrevang“, Knarreborg.
Andersen, Sv. Aage, Hillerslev, Højrup.
Bang, Else, frk., Bredgade 16, Aarup.
Brøns, Kaare Fog, Rømersvej 23, Odense.
Christiansen, Else, frk., Vindinge Søgaard, Lamdrup.
Elsner, Ege, Dronningensvej 16, Nyborg.
Gangelhoff, Robert, Christianslundsvej 113, Nyborg.
Hansen, Poul, Stærmose, Tommerup.
Hansen, Poul Egon, Raagelund drengehjem, Raagelund pr.

Marslev.
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Hansen, Tage M., Mesinge st., Fyn.
Harnæs, Per, Haastrup skole, Haastrup.
Jensen, Ellen, frk., „Havn“, Dyrehavevej 22, Nyborg.
Jensen, Gerda, frk., Bukkerup, Tølløse.
Jørgensen, Gunner, Nyborgvej 10, Odense.
Kalør, Johannes, Faaborgvej 42, Fruens Bøge.
Larsen, Helge, Norup, Otterup.
Lund, Børge G., Hans Tausensgade 2, I., Odense.
Mikkelsen, Gerda, frue, f. Hegelund, Heibergsgade 18,1., Aarhus.
Mikkelsen, Lis, frk., De Kellerske Anstalter, Brejninge.
Møller, Gudrun, frk., Ørding østre skole, Nykøbing M.
Porsager, A., I. C. Christensens alle 4, Ringkøbing.
Rasmussen, Edel Bytoft, frk., Segelckevej 21, Odense.
Simonsen, Ellinor, frk., Aaløkkehaven 23, Odense.
Sørensen, Christine, frk., Otterup realskole, Otterup.
Yndgaard, Helge, Hessum pr. Otterup.
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Meddelelse fra kassereren
Medlemstallet er pr. 1. januar 1949 784. Ved samme tid 

sidste år var det 769. Den langsomme fremgang skyldes 
ikke udmeldelser, men derimod, at adskillige må slettes 
på grund af restance; det er meget beklageligt, især når 
det ei' en kendsgerning, at hver af disse »slettede« med
lemmer forinden har tappet vor forening for et beløb på 
ca. 5 kr., nemlig 2 årsskrifter, 2 kuverter, 2 indbetalings
kort, 2 postindkasseringer og 1,20 kr. i porto, foruden 
det kontingent, som vi altså ikke fik.

Jeg håber, at dette lille regnestykke vil få mange til 
straks at sende mig kontingentet på vedlagte indbeta
lingskort. Husk nu, at kontingentet er steget til mindst 
3 kr. (dimittender af årgang 1948 kan slippe med 1,50 kr.). 
Glem heller ikke et bidrag til legatkontoen. På bagsiden 
af indbetalingskortet kan De notere, hvor meget af det 
indsendte beløb De har tiltænkt legatkontoen.

II. Damgaard Pedersen.
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Regnskab for
ODENSE SEMINARIUMS ELEVFORENING 1948

INDTÆGT
Beholdning fra 1947 .................................................. 479,62 kr.
Medlemsbidrag .......................................................... 1952,00 -
Legatkonto (indbetalt af medlemmer) ................... 1030,50 -
Gave til legatkontoen .............................................. 200,00 -
Renter af postgirokontoen ...................................... 5,36 -
Renter i sparekassen .............................................. 2,91 -
Refundering af portoudlæg ...................................... 81,10 -
Refusion af udgift til klicheer til årsskriftet......... 20,00 -

Ialt....... 3771,49 kr.
UDGIFT 

850 årsskrifter .......................................................... 1360,00 kr.
Klicheer ...................................................................... 154,00 -
Udgifter ved udsendelsen af årsskrift (porto og 

kuverter) .......................................................... 111,50 -
800 indbetalingskort med påtryk .......................... 24,50 -
500 postindkasseringer med påtryk ...................... 21,25 -
Porto til udsendelse af opkrævninger ................... 103,00 -
Løn til kasserer og sekretær .................................. 125,00 -
Rejsegodtgørelse til dr. phil. Niels Møller ........... 25,00 -
Honorar og rejsegodtgørelse til Christen Møller... 75,00 -
Betaling af portneren for hjælp ved festen........... 15,00 -
Foreningens udgifter i forbindelse m. festmiddagen 344,50 -
800 stk. dagsorden til elevfesten.............................. 24,00 -
75 særtryk af årsskriftet .......................................... 32,00 -
Krans til forstander Alfr. Hansens grav............... 15,00 -
Krans til Magdalene Jørgensens båre ................... 8,00 -
Sammenplantning til Anna og Poul Petersens sølv

bryllup og gave til forstander Smith's 60 års 
fodselsdag .............................................................. 80,00 -

Studielegat til 6 elever (6 portioner ä 200 kr.)... 1200,00 -
Refundering af kassererens portoudlæg ................. 3,50 -
Gebyrer ...................................................................... 2,11 -

Ialt....... 3723,36 kr.
Indtægt ...................... 3771,49 kr.
Udgift .......................... 3723,36 -

Beholdning....... 48,13 kr.
Odense, den 23. december 1948.

H. Damgaard Pedersen.

Foranstående regnskab for året 1948 er af os revideret 
og fundet i orden.

Odense, den 3. januar 1949.
Henning B. Andersen. Georg Knudsen.



Bestyrelse etc.
Bestyrelsen har følgende sammensætning:

1. Åge Ovesen, formand, Bøggildsvej 5, Odense. Tlf. 9450.
2. Inger Hauge Sejr, Hannerupgårdsvej 42, Odense. Tlf. 6995.
3. Damgaard Petersen, kasserer, Westermannsvej 17, Odense. 

Tlf. 10551. Fra 1. August: Assensvej 55, Ringe.
4. Poul Nielsen, Ringgade 60, Sønderborg.
5. Aage Nielsen, Segelckesvej 8, II, København F.
6. Axel E. Nielsen, Aarestrupsvej 14, Odense. Tlf. 8422.
7. Alfred Thierlein, redaktør, Set. Knudsgade 9, Odense.

Tlf. 5740.
Adresseforandringer bedes inden Jul meddelt kassereren, 

herr Damgaard Petersen, Westermannsvej 17, Odense. (Efter 
1. August: Assensvej 55, Ringe).

Bidrag til årsskriftet (skriv kun på den ene side af papiret) 
modtages hele året af redaktøren, Set. Knudsgade 9, Odense.
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