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ODENSE SEMINARIUMS ELEVFORENING
STIFTET 1908

ÅRSSKRIFT 1949

FOR

ODENSE SEMINARIUMS ELEVFORENING

VED BESTYRELSEN

Vor forening
For første gang i mange år må vi meddele om nedgang
i vort medlemstal. Det er ikke meget, det drejer sig om,
og med kontingentforhøjelsen i erindring må det vist
kaldes ganske naturligt. Dertil kommer, at vi på et vist
tidspunkt naturnødvendigt må komme „i balance“, så
ledes at tilgang og afgang omtrent vil ophæve hinan
den. Måske er vi nået dertil nu.
Men så står vi da ca. 800 mennesker sammen om for
eningens opgaver, der ikke kan varetages alene af en be
styrelse eller en formand. At det heller ikke er tilfældet,
fortæller legatkontoen os tydeligt. Igen har vi kunnet
uddele 1200 kr., og vi véd, at med hver krone er gået
en tanke til „gamle dage“, hvad enten den så gjaldt
seminariet, kammeraterne, lærerne, forstanderen, for
eningen eller det hele i en sum. Vel snarest det sidste.
Nok er det, at det er disse „stumme“ tilkendegivelser ude
fra til bestyrelsen, der gør den arbejdet let. De beviser
sammenhold og stor styrke i en forening, der på grund
af sine medlemmers stærkt spredte beboelse ellers må
have store vanskeligheder at arbejde med.
Modsat vej, inde fra og ud, kommer så dette årsskrift.
Det er vort betydeligste bindeled, og ser vi regnskabet
efter, vil vi opdage, at det er det, der tager vore penge.
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Det gør heller ikke noget, hvad har vi dem ellers til?
Det må også tage skylden for kontingentforhøjelsen; men
hellere kontingentet i/3 op end årsskriftet i/3 ned, derom
kan vi vist alle være enige. Og skulle så nogle mene, at
dette vort betydningsfuldeste bindeled kunne blive endnu
bedre, hvis man uden at være opfordret satte sig hen og
sendte en depeche til det, når man havde noget, som man
gerne ville dele med kammerater, så vil jeg tro, at redak
tøren ville optage det med stor imødekommenhed — men
her er jeg vist ved at komme ind på hans område.
Ovenstående er, hvad jeg i korthed har at sige med
lemmerne ved dette årsskifte. En nøjere beretning om
enkeltheder i arbejdet vil sikkert være inderlig overflø
dig. Det er ting, vi alle kender lige godt, og jeg vil tro,
at den dag, da vi ser os nødsaget til at lægge det væsent
ligt om, vil vi splittes som avner for vinden.
Tak for året 1949.
Aage Ovesen.
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Redaktionelt
Det at redigere et årsskrift er egentlig ganske ejen
dommeligt. Man kan gå i december og synes, at der er
da ikke stof i år. Og så mødes bestyrelsen og snakker
blad, og idéerne myldrer frem. Så kommer igen en vis
spænding, mens brevene er ude, og så en dag dukker
artiklerne op og bringer egentlig bud om megen trofast
hed over for seminarieminderne, og samtidig om lidt af
den sum af viden og oplevelser, som sådan et udsnit af
Danmarks lærerstand kan mønstre. Det skulle gerne være
sådan, at årsskriftet var en budbringer fra seminariet til
klasserne og fra den enkelte til klassekammeraterne, og
derfor er de klasser, der har 25 års jubilæum det pågæl
dende år, også først i redaktørens tanker.

Mindeord om dem, der gik bort i årets løb, ville vi også
gerne have, men der må kammeraterne ude omkring selv
tage initiativet og sende artikel og helst billede straks.
Medlemslisten har vi ladet vente et år endnu, fordi vi
skønnede, at den gjorde mest nytte det år, hvor der skulle
være elevsammenkomst.
Tre gange har foreningen haft lejlighed til at vise op
mærksomhed i det forløbne år: over for vor mangeårige
formand Poul Nissen, der fyldte 60, over for seminarie
lærer Georg Knudsen (sølvbryllup) og do. lærerinde fru
Anna Petersen (25 års jubilæum ved seminariet). I det
kommende år indtræffer der, som man vil se andet sted,
noget så sjældent som et 50 års jubilæum. — Måtte vi
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alle engang kunne gøre ligeså smukt op med vor gerning
som fru Andersen med sin.
Som det vil ses, truer dr. Niels Møller med at standse
sine hilsener. Det vil være en oprigtig sorg for redaktio
nen — og jeg tror at turde sige samtlige læsere — om det
skulle ske.
Formanden har allerede skrevet, at de, som når de får
årsskriftet, føler, at her burde de have et ord med, er
særdeles velkomne til at sende deres bidrag til redaktø
ren, som tager imod hele året — skriv kun på den ene
side af papiret. Og lad mig så slutte med en oprigtig tak
til alle bidragyderne — ikke mindst, fordi de var så
præcise med indsendelsen af bidragene.
Venlig hilsen.
Red.

Årsskriftets tegner gennem mange år, Frode Lund, ved
arbejdet (under lejrskolekursus på grænsehjemmet skitseres
en skelsten på hærvejen i Bommerlund plantage)
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Oplevelse - Juletale 1949
Man kan opleve så meget. — Der sidder to mænd på
en restaurant i en stor by og filosoferer med hinanden
ved et glas øl. En af dem er teolog. De har siddet der
nogen tid; der står nogle tomme flasker på deres bord.
— Det fremgår tydeligt af samtalen, hvem der er teolo
gen. Nu kan De selv dømme.
— Ja, selvfølgelig — siger den ene — selvfølgelig er
vi kun det, vi er, og vor natur hverken kan eller skal vi
løbe fra. Men jeg synes, man oplever for lidt.
— Såh? Mon De så ikke stiller for store krav til livet?
— Livet skulle dog helst være noget mere end blot at
eksistere med skyldigt hensyn til samfundets og natu
rens behov.
— Det er Deres fejl, hvis De ikke får mere ud af det.
Som jeg sidder her, oplever jeg en hel masse. Jeg oplever
den særlige stemning, der hersker på denne pæne kro i
de mørke dage før jul: den dæmpede musik, de levende
lys og — i tugt og ære og sømmelig distance — de char
merende serveringsdamer, som har til huse her. Desuden
kan jeg godt tilføje: jeg nyder også vor indtil videre ikke
ligefrem anstrengt-spirituelle passiar.
— Tak. Jeg kan måske sige noget lignende. Men jeg
savner alligevel noget.
— Besynderligt. Hvad forlanger De mere?
— Det ved De godt. Noget mere ... åndeligt.
— Herregud, hvor det klæ’r Dem! Men nu skal vi vel
altså bevæge os over i det anstrengte?
— De fleste af os er åndeligt sløve i vore dage. Vi op-
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lever ingenting, der rigtig kan sætte os i gang ... eller
hvad skal jeg sige: løfte os op. Hvad oplever vi f. eks.
med hensyn til julen? En stemning, ikke stort anderledes
end den, De skildrede så smukt før. Ja, jeg mener sim
pelthen, at vi i vort liv trænger til at opleve noget reli
giøst.
— Hov, stop! Det anede mig nok, at vi skulle over i
den gade! Men i en ordentlig samtale bør man holde det
religiøse udenfor, min herre. Jeg er virkelig kommet her
ind for at ha’ det lidt hyggeligt sammen med Dem ...
ikke for at bivåne, at De rider Deres kæphest. Hvis De
har i sinde at fortsætte Deres spurt, er De i stand til at
spolere julestemningen for mig.
— Ærlig talt, jeg tror, at det, vort folk trænger mest
til i øjeblikket, er en religiøs fornyelse eller ... vækkelse.
— Gud fader fri os vel! Ja, jeg mener det bogstaveligt.
Nå, det er den slags „oplevelser“, De hentyder til! Den
snorkende danske menighed savner en Grundtvig eller
en Vilh. Beck — ikke sandt? Jo, vi kender den opfattelse!
Men som belæst mand må De dog vide, at psykologien
forlængst har taget grunden bort under al oplevelseskri
stendom. Det er fastslået af en kendt professor. Jeg tør
måske erindre Dem om, at al såkaldt oplevelse, også på
det mest åndelige område, har sine højst naturlige, ma
terielle årsager. Det hele er noget subjektivt, der er be
tinget af vort nervesystem og vore kirtelsektioner ... og
selvfølgelig, ikke at forglemme, milieuet, det sociale ...
I alle menneskelige forhold er det vor natur, der er det
primære. Vi må give naturen, hvad naturens er.
— Jeg har jo vedkendt mig, at jeg fornægter ikke det
naturlige. Jeg er ikke asket eller sådan noget. Jeg mener,
det er lykkeligt, hvis vi får lov at leve et naturligt menne
skeliv — på alle måder. Det spiller en stor rolle for mig
selv. Jeg kunne vanskeligt undvære det.
— Aha, ser man det! Nu er De pludselig på jorden
igen. Hm, hm — ikke sandt: Naturam furca pellas ex,
hun kommer dog igen, den heks! Det må vi aldrig lade
ude af betragtning.
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— Jo, men at de åndelige bevægelser i sin tid blev
sat i gang af Grundtvig og Vilh. Becks kirtelsekretioner,
det er mig dog for stramt! Det er en underlig måde at
udtrykke det på. Det er at fornægte det åndelige. Vi må
også give Gud, hvad Guds er. Og jeg vil foretrække at
sige, at det er Gud, som virker gennem de store person
ligheder.
— Hvor ved De det fra? Hvorfor virker han ikke lige
så fuldt gennem svingninger på eksportmarkedet? ... Ja,
dette er ikke noget, jeg selv har fundet på at sige; jeg
har det fra den førnævnte professor, som har betydet
meget for mig i retning af frigørelse for gamle forestil
linger og fordomme. Kan De ikke se, at selv om vort ån
delige liv skal afledes af vort temperament og alle dets
materielle årsager, så er der vel plads til en gud allige
vel? Hvorfor skal vi absolut kunne „opleve“ Gud for at
tro, at han er til? Det er at gøre Gud afhængig af os.
Det er hovmod! Det er vantro! Det er alt dette, vi skal
bort fra. Det er denne forfejlede tankegang, som sammen
men en hel del andre dogmer spærrer vejen til kirken for
moderne mennesker.
— Jeg tror ikke, det kan nytte, vi diskuterer videre.
— Jeg heller ikke.
— Nu er det snart jul.
— Tak for oplysningen.
— Jeg kan ikke hamle op med Dem her, det er jeg klar
over; men hvis De vil høre på mig, lad mig så komme
med et eksempel: Juleevangeliet — handler det ikke om
en oplevelse ... f. eks. hos hyrderne?
— Hvis De tror på den gamle beretning — og det vil
jeg ikke hindre Dem i — så ville det tiltale mig mere,
om De sagde: en åbenbaring for hyrderne. Så får det en
objektiv karakter.
— Jeg ved ikke, men jeg synes, at der også må for
udsættes noget fra hyrdernes side — en følelse af for
ladthed eller angst ...
— Forlyder der noget om det? Skal vi ikke lade „for
udsætninger“ ude af betragtning?
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— Måske lægger jeg for meget i det, men jeg tænker
på, hvad der blev sagt til dem: Frygt ikke! Og så plud
selig oplevede de det store: der er en Gud til! Gud er til!
Og han vil os det vel. — Det var dette, hyrderne op
levede.
— Og hvad så med os andre? Skal vi begære et nyt
tegn ?
— Vi kan opleve noget af det samme i troen, for vi
frygter jo ... ligesom hyrderne. Eller er det det, der er
i vejen, at vore hjerter ikke føler angsten stærkt nok ...
at vi lever for trygt på vor natur? Så er det, jeg mener,
at vi trænger til en vækkelse.
— Ja, De er uforbederlig. Men De er ikke noget nyt
fænomen i kirkehistorien, det må De endelig ikke tro.
Skal vi ikke brat afslutte denne forhandling, som blev til
noget andet, end jeg havde tilsigtet. Jeg har travlt —
og det har De vist også. Tak for øllen. Glædelig jul.
— Tak i lige måde. Farvel.
— Farvel. Jeg er gået. Hils konen!

Sådan kan en samtale føres mellem to kultiverede mænd
i nutidens Danmark. Mere besjælet eller åndrig behøver
den ikke at være — tværtimod, kan man godt sige; begge
d’hrr. har dog så meget åndeligt liv i sig, at kristendom
men interesserer dem, og det er ikke helt almindeligt
blandt kultiverede mennesker. Hvis De synes, at den ene
er for valen og naiv og den anden for kold og intellektuel,
vil jeg ikke modsige Dem, og hvis De har gættet, at den
„kolde“ er teologen, så behøver De ikke at gætte om igen.
At han er sådan, kan måske ligge i noget med tempera
ment og hormoner, men det har jeg ikke forstand på.
Derimod kan jeg forsikre Dem, at De tager fejl, hvis De
tror, at en lignende diskussion ikke kan finde sted, og
mener, at jeg ikke kan lægge en teolog så skrappe udta
lelser i munden, for de skrappeste af disse bemærkninger
er netop faldet for nylig fra en teologisk professor og er
altså højst aktuelle.
Om jeg kan se noget som helst positivt i en tankeud-
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veksling af den art og i særdeleshed noget, som har med
julen at gøre? Ja, det kan jeg. Jeg tror ikke, det er ska
deligt eller ligegyldigt, at der bliver rørt op i begreberne.
Og selv om jeg føler mig mest beslægtet med den „naive“,
så kan jeg godt forstå den anden. Han og hans lige har
også noget at sige til os, hvis vi vil høre på det. Lad os
se bort fra faconen eller jargonen, det bliver sagt i, så
er der dog noget, alle trænger til at høre, som er hildet
i den mening, at der ikke kan være nogen Gud til, fordi
de intet oplever i deres personlige liv, der bekræfter det.
Julen har mistet sin betydning for dem. Hvad er den
andet end en skøn illusion og et minde, en tradition fra
barndommen? De dejlige julesalmer, granduften, lysene
— der er ikke den samme glæde ved alt dette som før;
i hvert fald er der vemod i glæden. Og Julens herre, hvor
er han, hvor ser vi hans spor i den verden, vi lever i ?
Kan De se, at hvis vi har det på den måde, så trænger
vi til at få at vide, at det er lige meget, hvad vi føler og
ikke føler: Gud er til alligevel! Der skal mod til at tro
det på et så spinkelt personligt grundlag. Men det er
netop dette mod og denne tro, der kræves af os, Credo,
quia absurdum! Vov springet! Adlyd! Som en af nuti
dens tænkere har skrevet: Aldrig er den ondes sag i større
fare, end når et menneske, der har til hensigt at tjene
Gud, ser sig om i en verden, hvor ethvert spor af Ham
synes at være udslettet, og spørger, hvorfor Han har
skjult sig for ham — og alligevel adlyder.
Dette er vistnok det største, et menneske kan nå til.
Sikken en appel der ligger til os deri. Troens lydighed
trods alt! Sådan som vi er, med vor natur og vore fejl
og fald skal vi i denne uretfærdighedens og elendighedens
verden vove at tro på en retfærdig og almægtig Gud, højt
hævet over os, ufattelig stor, ufattelig viis, ufattelig kær
lig. Og vi skal intet forlange, ingen oplevelser, ingen for
klaringer, ingen tegn! Har De tænkt den tanke, at det
virkelig er rigtigt? Har De prøvet at tro det?
En sådan tro gør os uendelig små. En sådan tro må
kunne give os en uendelig styrke.
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Og så synes De alligevel, at De savner noget? Det gør
jeg også, og det, jeg savner, er varme og glæde — det
er evangelium. Derfor er jeg mest enig med den mand,
der talte om oplevelse. Er det ikke for svært for os men
nesker at tro og adlyde uden at opleve? Skulle Gud have
taget fejl af os? Herpå kan jeg ikke finde noget andet
svar, end at det er den moderne teologi, der har taget
fejl, ikke af Gud, men af mennesket. Den er for streng;
den har fået slagside til det objektive. Julens evangelium
går os meget længere i møde og taler om fred og velbe
hag blandt mennesker. Det taler altså virkelig om ople
velse. Det er derfor, det varmer vore hjerter som intet
andet. Det er derfor, børn — ja især børn — kan gribe
om det: Gud er os god, Gud vil glæde os! Og børnene
kan vi dog ikke udelukke fra himmeriget.
Noget helt andet er, at vi voksne bedst kan tale med
om den glæde, som man får, „når hjertet sidder mest
beklemt“. Det er, fordi vi er større syndere; vi skal først
frygte, vi skal først opleve vor egen elendighed. Jeg øn
sker for alle herinde og for dem, som gerne ville være
med her i aften, men ikke kunne komme, at De hver på
sin vis må opleve troens glæde, det enfoldige hjertes
glæde — julens glæde!
Harald Smith.

Døbefont, Vester Vedsted Kirke
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»Egnethedsprøve« forud for
læreruddannelse — ?
Trods hr. A. Thierleins venlige opfordring har jeg væ
ret noget i tvivl, om jeg skulle skrive denne gang. Der er
allerede et dusin af de yngre årgange, der ikke har kendt
mig som lærer, og man bliver gammel, og problemerne
tegner sig måske derfor efterhånden med enklere linjer,
— og som den, der snart går af, tvivler man om sin be
rettigelse til at tale med om fremtidsspørgsmål.
Men skal jeg skrive en dansk stil om et aktuelt pæda
gogisk emne, har jeg mest lyst til at polemisere mod min
gode ven, forstander Harald Smith, hvis kongstanke om
en „egnetheds-prøve“ før eller ved optagelsen til semina
riet jeg er meget betænkelig ved. Så kan forstander Smith
jo næste år tage ordet og reducere mig in absurdum.
Altså:
For det første: „Egnethed“ — til hvad? — Til lærer
gerningen. — Ja, men hvilken?
Nogle er fra naturens hånd egnet til at omgås og un
dervise småbørn og absolut ikke til at omgås og under
vise større børn. — Andre lige omvendt. — Andre igen
vil være lærere for unge og tage del i arbejdet med voksen
ungdom; men hvor finder de en så alment dygtiggørende
uddannelse dertil som i seminariet?
For det andet: Lærergerningen er mere end de fleste
praktiske fag i livet i en vis forstand paradoxal. Om man
bliver en dygtig cyklemekaniker beror ikke væsentligt på,
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om man har den del af sit liv, der ikke angår arbejds
pladsen, i orden: om man lever et lykkeligt hjemliv, om
man forstår at forny sig menneskeligt og holde sig i kon
takt med menneskelivet gennem en stor berøringsflade
(læsning, samtaler, hobbyer), om man beder sin morgen
bøn, om man, som Anker Larsen siger, „er åben“ (læs
hans lærer-roman „Hansen“!).------- Men alt dette, som
små og store elever faktisk meget sjældent tænker på i
forbindelse med læreren, bestemmer væsentlig dennes dag
lige egnethed til gerningen.
For det tredje: Selv om adgangsalderen til seminariet
forhåbentlig bliver sat op til 19—20 år, hvor er man dog
umoden ved begyndelsen!! — Lad mig give et meget per
sonligt eksempel. Lige efter studentereksamen mødte jeg
på færgen en af mine gamle lærere fra realskoletiden,
som sagde: „Jeg har et kursus i sommerferien, som vil
vare 14 dage ind i skoleåret. Tag lige og vikarier for mig
i den tid!“ Fjorten dage kan være forfærdelig lange: 14
lange, forfærdelige dage, alle slags fag i alle slags klas
ser. Jeg blev i de 14 dage så deprimeret og så ængstelig
overfor mit valgte studium, at jeg i 6 års studietid ikke
vovede mig til at sætte mine ben i en skolestue som vikar.
En enkelt lille opmuntring var et foredrag i „Studenter
hjemmet“ af højskoleforstander Jens Nørregård, der talte
om den modning, som kommer af sig selv, når „alting
ventes i naturens orden“, hvorfor unge ikke skulle lade
sig anfægte af den ængstelse som usikkerhedsfølelsen over
for fremtidsgerningen ofte fremkalder i studieårene. Det
blev først i det sidste læseår, jeg påtog mig timer ved
„De kommunale fortsættelseskursus“. Og da jeg en aften
sad blandt mine store Nørrebro-drenge og fortalte dem
om London og viste billeder derfra, kom en af dem til at
sige: „Vi tænkte jo, straks da De kom, at vi skulle have
grin med Dem; men vi opdagede jo hurtigt, at De var
morderlig vant til at undervise.“ — Dette til lidt opmun
tring for forsagte præparander.
Ja, dels foregår der vel i hele læsetiden en ganske ube
vidst modning af hele personligheden; dels møder den
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unge, som er under uddannelse, en ra’kke fag hvis videns
indhold og hvis menneskelige værdiet uvilkårlig gennem
tilegnelsen bliver del af ens egen personlighed, og skæn
ker én noget, man kommer til at elske og gerne vil give
videre til andre; — jeg tænker her særlig på fag som
historie, religion og litteratur (dansk og udenlandsk) —
medens der er andre fag, som naturhistorie, fysik, mate
matik, regning, sproglig analyse og manuelle fag, hvis
metoder og færdigheder kan føles som en morsom tan
kens eller håndens leg og dermed kan forberede én til
noget af det, der i hvert fald også er en del af lærergergerningen: at lege, at gå på opdagelse og at frembringe.
Thi nogle er lærere, fordi de elsker børnene og gennem
dem fagene, andre, fordi de elsker fagene og gennem der.
børnene og de unge.

Og så til sidst: Man får vel, for hvert nyt sted man i
bejder, og for hver ny klasse man stilles over for, nj
vanskeligheder at kæmpe med. Jeg har ikke læst Toynbee
men så vidt jeg forstår, er en af hans theser, at menne
skelig kultur væsentlig skyldes overvindelse af hindrin
ger; hvor disse ikke findes, forbliver mennesket primi
tivt.

Hin græske taler og politiker, der havde alt det tilsyne
ladende nødvendige imod sig, og som derfor måtte gå
ved strandbredden og øve sig i at tale ud imod havets brø
len med småsten i munden, ville sikkert aldrig som grøn
dreng være sluppet helskindet gennem en „egnethedsprøve“. Men han ville frem ad den vej; — og så lykkedes
det — med tiden.

Mon dette ikke er mange andre menneskers livsskæbne
både som lærere og i alle andre erhverv?
Vi, der har hørt forstander Smith tale om sin kongs
tanke med den fineste menneskelige forståelse for de gan
ske unges forskelligartede sjæleliv, véd, at ham turde vi
vist betro at bedømme vore egne unge; men derfra er der
et langt skridt til, gennem lovfæstning af en „egnetheds17

prøve“, at lægge dette skarpe og farlige våben forskels
løst i hænderne på retfærdige og uretfærdige, på fine
mænd og klodser, — ja måske, for at gøre det rigtig
„objektivt“, på døde maskiner.
Med disse enkle tanker til overvejelse ønsker jeg alle
gamle O. S.- og O. F. S.-elever et rigtig godt og velsignet
nyt år!
Tønder den 1. januar 1950.
Jeres
Niels Møller.
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Det var med sorg, vi så meddelelsen om, at pastor
Blessing var død, og i alt fald for mit vedkommende også
med samvittighedsnag, fordi jeg ikke havde fået sagt tak
til ham, mens han levede.
Pastor Blessing var jo, som pastor Lund Sørensen sagde
ved hans begravelse, en højt begavet mand, hvad der
selvfølgelig havde sin store betydning for os i seminarie
tiden, og dog er det slet ikke det, ens tanker dvæler ved,
når hans navn bliver nævnet, langt snarere var det hans
hjælpsomhed og opmuntring, hans sprudlende vid. — Al
drig har jeg kendt en mand, der kunne komme med en
sådan styrtsø af vittige og skeptiske bemærkninger, så
man — måske noget brat —■ kom ned på jorden igen, hvis
man var kommet lidt for højt op. Han oplivede vore skri
vetimer for os, så de i stedet for at være de kedeligste
timer blev det stik modsatte.
Og så, når jeg tænker mig om, var det vist alligevel
heller ikke det, der gjorde, at man holdt af pastor Bles
sing og havde ubegrænset tillid til ham. Mon det ikke var
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den dybe grund af alvor, ja næsten tungsind, man anede
under det hele, og den ydmyghed og barnlige fortrøstning
til Gud, som overskyggede hans vid og skepsis.
Med mit kendskab til mine klassekammerater fra 1912
tror jeg, de vil godkende, hvad jeg her har skrevet, og
mon ikke alle de andre årgange, som har haft med pastor
Blessing at gøre, vil kunne gøre det samme. Jeg tror det.
Vi vil bevare hans minde i taknemlighed.
Marie Bo,
gift Slettebo,
(årg. 1912).
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Sangundervisningen før og nu —
og i fremtiden!

Når man runder et halvt hundrede, som vi gør det i
år, kan der vel være nogen mening i at standse et øje
blik for at overveje, hvad der er sket også inden for en
kelte af skolens fagområder, og det er måske derfor, års
skriftets redaktion har bedt mig skrive lidt om sang
undervisningen før og nu. Jeg skal forsøge, så kortfat
tet som det er mig muligt, at pege på nogle af de vigtig
ste problemer, som udviklingen efter min mening har ført
med sig.
Denne udvikling kan vist kun betegnes med ordet „revo
lutionerende“, når man betragter den teknik, som'-radio
og grammofon efterhånden er nået til. Den har ganske
enkelt medført, at musik fra at være begrænset til de sær
ligt musikinteresseredes kreds er blevet alment eje i den
forstand, at man nu har lejlighed til at lytte til musik
i så godt som hvert eneste hjem. Men dermed rejser sig
uvilkårligt det spørgsmål, om behovet for og evnen til at
lytte til og forstå musik er vokset i samme grad, som den
nu rundkastes fra fjern og nær. M. h. t. behovet, hvor
med jeg i denne sammenhæng forstår lysten til at høre
musik og til selv at udøve den, må man sige, at det i
hvert tilfælde er stærkt stigende hos ungdommen; men
gælder det evnen til at lytte til og forstå musikken, til
at skelne mellem det ægte og værdifulde og det mindre
lødige, ja, så lader den endnu langt tilbage at ønske.
Det er denne tingenes tilstand, man må tage i betragt21

ning, når man vil bedømme situationen af i dag dels med
hensyn til den almindelige indstilling over for musikken,
dels til sangundervisningens discipliner før og nu. Men
forinden er det nok klogt at gøre sig klart, at en mentali
tetsændring over for et kulturproblem, sådan som vi i
virkeligheden her står over for det, kræver slægtleds
arbejde, før det, man selv ingen lejlighed har haft til at
tilegne sig og derfor heller ikke så stærkt føler manglen
af, føles som noget, der naturligt og selvfølgeligt hører
med til den opvoksende slægts opdragelse. Det er vel heri,
forklaringen må søges på den ofte uvillige indstilling fra
de bevilgende myndigheders side, hos skoledirektioner,
skolekommissioner og skoleledere, når det gælder at ofre
noget på og for faget sang, at give det større timetal,
yde økonomisk støtte til instrumentalundervisning, musi
kalsk fritidsarbejde som orkesterinstruktion og frivillig
korsang, ja selv til så selvfølgelige ting som sangbøger
med noder og nodehefter!

Men kan denne indstilling egentlig undskyldes, når man
ser, at der i realiteten er et stigende behov for musik hos
børn og unge, og er det nogen trøst for den lærer, der
udøver et dygtigt musikalsk arbejde på sin skole eller i
sit sogn? Dem er der jo heldigvis adskillige af! Jeg ved
ikke, hvor meget man tør lægge i visse politiske partiers
udtalelser, hvor velmente de end kan være, som f. eks.
Julius Bornholts på Socialdemokratiets 25. års kongres i
Aarhus i september 49, hvor han i et foredrag om „Vore
kulturopgaver“ sagde: „Det er ikke altid let for jævne,
almindelige mennesker at nå frem til forståelse af de
dyberegående musikalske værdier, og det er derfor nød
vendigt at tilrettelægge en musikopdragelse, der begyn
der i skolen og videreføres i ungdomsskoler og på kur
sus.“ Men den peger i alle tilfælde på noget absolut cen
tralt: Musikopdragelsen i barneskolen og i ungdomssko
len m. m.; det er på dette område, der først og fremmest
må sættes ind, og det er da også her, man i løbet af de
sidste årtier har kunnet spore et nyt pædagogisk og mu
sikalsk syn på sangundervisningen.
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Men forinden jeg går nærmere ind herpå, må det så
kraftigt som muligt slås fast, at en virkelig rationel æn
dring kun kan finde sted, når det anses som en selvfølge,
at faget har mindst 2 ugentlige timer i 4. og 5. klasse
samt i de 2 første klasser af såvel den eksamensfrie som
eksamensmellemskolen. Det står mig ganske klart, at der
skal en mentalitetsændring til m. h. t. værdsættelsen af
musikkens kulturelle stilling i forhold til skolens øvrige
fag, før dette vil ske. Men — hånden på hjertet' — var
der ikke noget af det meget manuelle og forresten også
teoretiske, som nu om dage med magt skal lægges ind
i timeplanerne, der strengt taget kunne undværes til for
del for en mere åndelig og kulturel virksomhed, der på
en gang er opdragende og samfundsdannende, således
som sang- og musikundervisningen kan blive, når den dri
ves på rette måde. Burde der ikke inden for skolen være
samme mulighed for den musikalsk indstillede elev til
at blive udviklet, som der er det for den motorisk-manuelt prægede? Eller sagt med andre ord: rummer de aller
fleste af os ikke så megen betingelse for at kunne få
glæde af sang og musik, hvis man fik sine evner opøvede,
at der er grund til at løfte faget sang (musik) op fra sin
askepottilværelse til en fuld ligestilling med skolens
øvrige fag?
Men lad os efter disse perspektiver og overvejelser
vende tilbage til, hvad der egentlig er sket af fornyelser
i sangundervisningen i løbet af de sidste årtier. Først og
fremmest har den indsats, som Laub, Carl Nielsen m. fl.
har gjort på det kompositoriske område, ændret vort syn
på den folkelige sang og givet os en meget værdifuld
melodiskat at arbejde med i den unisone sang, som er
og bliver den danske skoles grundlæggende arbejdsfelt.
En sådan fornyelse, som især fandt sted efter 1915, giver
altid anledning til stærke brydninger og reaktion mod den
lige forud gående periode; men årene har også på dette
område bragt en vis afklaring og balance i forholdet
mellem den nye og lidt ældre folkelige sang, og ikke
mindst har besættelsestiden været med til at give den en
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stemmige sang en mere betydningsfuld plads i den danske
skoles liv.
Dernæst kan der peges på en mere rationel stemme
pleje, der, hvor den virkelig gennemføres, har ført til en
både naturligere og smukkere en- og flerstemmig sang.
I denne forbindelse kan også nævnes behandlingen af de
såkaldte „brummere“ og i de allersidste år arbejdet med
drengestemmerne i overgangsalderen, der netop skal
plejes og ikke, som man tidliger mente, have lov til at
hvile. Men det betyder i praksis, at drengene skal have
sang på alle klassetrin og ikke lades i stikken efter 2.
eller 3. mellem.
Endvidere har der udviklet sig et nyt begreb inden for
sangundervisningen, nemlig hørelæren. Man er gået bort
fra den belgisk-finske metodes akrobatiske øvelser og be
gyndt at erstatte den gehørsmæssige indterpen af melo
dier med en opøvelse af evnen til at lytte, opfatte og
gengive de musikalske grundelementer, interval og rytme,
på en langt mere levende og aktiv måde, afpasset efter
børnenes alderstrin fra den legende form til den mere
bevidste opfattelse. Det er med hørelæren, at den egent
lige musikopdragelse må grundlægges for derigennem
ikke blot at kunne bruge noderne som støtte, men lige
så meget for at prøve evnen til at lytte til radio og gram
mofon. Det må blive en selvfølge, at hver skole uafhæn
gigt af evt. radiomodtagere har en pladespiller med højt
taler og et diskotek, så at børnene kan gøres bekendt
med først og fremmest den danske musiks hovedværker,
men tillige med orkestrets instrumenter, hovedformerne
i musikken m. m., så at de dog med noget udbytte kan
lytte til eller overvære en koncert. En tonefilm med de
monstration af orkestrets instrumenter burde blandt
meget andet høre med til det, som med mellemrum kunne
vises på enhver skole.
Ja, der kunne nævnes adskilligt mere, men lad mig til
slut komme med endnu et par fromme ønsker! Skulle det
ikke være muligt at få en undersøgelse i gang af danske
børns musikalske anlæg og udvikling, så at sangunder24

visningen kan komme til at hvile på det rigtige psykolo
giske grundlag, et spørgsmål, som forøvrigt også „Dan
marks sanglærerforening “ har taget op. Men det kræver
interesse fra mange læreres side, for at resultatet virke
lig kan blive så almengyldigt som muligt.
Og seminariernes sangundervisning — hvad er der at
sige til den? Den nuværende ordning må i det store og
hele anses for fyldestgørende og forsvarlig og langt bedre
end den tidligere. Men den mangler efter min mening
en stærkere kontakt med den praktiske sangundervisnings
mange forskellige felter, som udviklingen har ført med
sig. Stemmedannelsen og den instrumentale uddannelse
burde kunne lægges mere individuelt an, end tilfældet
er, og endelig burde der være millighed for, at den virke
lig musikbegavede elev kunnje få sine evner udvil:let i en
sådan grad på seminariet, at han naturligt og selvføl
geligt kunne stå som den musikalske leder på sin plads
ude i livet.
Jeg ved, der er nogle, som vil ryste på hovedet og smile
ad mine perspektiver, overvejelser, små hjertesuk og
fromme ønsker! Men jeg smiler blot igen og tanker: så
dan bliver man, når man med interess* har fulgt sang
undervisningen gennem næsten et ha! ■. t hundrede år —
og stadig håber på fremtiden og tror, at der bestandig
vil være lærere, som vil tage fat på nye opgaver! For
der er nok at tage fat på!
Rudolf Grytter,
(årg. 1919).
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Jubilæer
Kære fru Petersen.

I stedet for at skrive om
Dem vælger jeg at skrive til
Dem her for „alt folkets“
øjne, for jeg har noget at
sige Dem, som mange vil
kunne nikke bekræftende til
og i mindet genopleve den
tid, der ellers aldrig kommer
tilbage.
Det begyndte i præparandklassen, hvor De dengang
var den myndige hersker. De
Seminarielærerinde
evnede den vanskelige kunst
Fru Anna Petersen
at få alle vi ufærdige, unge
mennesker sporet ind i et enigt arbejde mod samme mål,
og det uden at vor egenart blev antastet derved. Bagefter
blev vi klar over, at vi hos Dem mødte noget rodfast,
hvis balance virkede over på os. Vi kan have godt af at
mindes det endnu.
Og så lærte vi noget. Endnu den dag i dag husker jeg
fra Deres timer Juda og Israels kongerækker. Det har
naturligvis ikke nogen stor praktisk betydning i dag, men
de vi senere stod over for de høje censorer i teologien,
hjalp det os kolossalt. Det er betegnende, at selv om De
nok har tænkt på det, da vi sled med det, fik vi det aldrig
26

at vide. Arbejdet og kundskaberne havde for Dem et mål
i sig selv. Sliddet var for Dem ingen ørkenvandring, det
var en udvikling, og det ville De lære os. Jo, vi har luret
Dem, og jeg gad vide, om det ikke var meningen?
Et par år senere mødte vi Dem igen i praktik
undervisningen. Myndig, klar og bestemt holdt De altid
den afstand mellem kateder og klasse, som skaber autori
tet. Eksemplet er dog altid den bedste læremester, og De
lærte os så meget, blot ved at være den, De er. Tak fol
det.
Med disse få ord ønsker elevforeningen Dem hjertelig
til lykke med 25-års jubilæet. Det gik så stille for sig,
at en stakkels formand, der har mistet sin „stikker“ på
seminariet, ikke anede det, før det var for sent. Jeg prø
vede at gøre det godt ved julefesten og beder Dem nu
igen modtage de hjerteligste hilsener fra os alle 776.
Deres
Aage Ovesen.

Til sommerferien 1950 forlader fru Laura Andersen
Odense Seminarium, fordi hun nu er fyldt de 70 år.
Den 24. juni vil vi på seminariet fejre hendes 50 års
jubilæum og prøve på at takke hende, så godt vi kan, for
hendes store kærlighed til og trofaste, gode arbejde på
O. S. igennem de mange år. Vi ville gerne, at denne dag
skulle blive en virkelig festdag for fru Andersen; for selv
om det er med vemod, vi siger hende farvel, må vi være
inderlig glade og taknemmelige, fordi vi har fået lov at
beholde hende i alle disse år, så trofast, god og kærlig,
så samvittighedsfuld og så indlevet i alt, hvad der har
med O. S. at gøre.
Henny Hansen.
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Forskoleseminariets hold 1925

Ved nytårstid 1950
„Hver dag er en herlig gave, en skinnende mulighed.
Hver dag er påny en nåde, der stiger fra himlen ned.
Hver dag er påny et ansvar, et stort og mægtigt krav.“
Kære gamle elever!

År 1900—1950 er begyn
delsen og enden på mit livs
virke. År 1900 gik mit lyk
keflag til tops. År 1950 sæn
ker jeg det, men ikke i sorg,
for jeg svøber alle minderne
ind i det og tager det med
hjem i mine stille stuer.
Det var ikke tilfældigt, at
jeg blev håndgerningslærer
inde på Odense Seminarium.
Jeg kan so Guds ledetråd fra
Fru Laura Andersen.
først til sidst. Hele min barn
Den eneste, der kender (og
dom og ungdom var forbere
kendes af) samtlige foreningens
delse til det. Min far døde
mediemmer
meget tidligt, og mor stod
ene med mig. Samtidig blev børnehjemmet „Knarre
borg“ bygget (nu Tommerup Højskole). Mor blev tilbudt
pladsen som plejemor, og der levede jeg et lykkeligt
barndomsliv. Jeg kender livet på et børnehjem og ved,
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at der er hjem, der lykkeligvis kan melde hus forbi, når
kritikken sætter ind.

Det var børn fra fattige og ulykkelige hjem, der kom
ind i trygge, velordnede og gode forhold. Blandt de 80—
100 børn lærte jeg praktik, psykologi og pædagogik, og
jeg så, hvad opofrelse er, både fra mors og de øvrige
funktionærers side. Det var børnene det gjaldt, og det
var for dem, de var der. Det har gjort, at jeg bestandig
har haft det for øje: Børnene er skolens hjerte, det er
dem, det gælder, og dem, vi er der for. Da jeg var 16 år,
blev jeg sendt i skole på det nybyggede O. S. Jeg og
nogle andre unge piger, deriblandt seminarieforstander
Thomsens yngste datter, læste sammen med 1. seminarieklasse, og vi blev kaldt „højskoleholdet“.

Ved den lejlighed fik forstander Thomsen og vel i sær
deleshed fru Ida Thomsen kig på mig, og jeg kom senere
til dem som „ung pige i huset“. Det var rige og lykke
lige dage. Jeg fik bl. a. lov at deltage i cand. Ejler Møl
lers litteraturhistorietimer, som jeg var fuldkommen be
taget af. Fru Thomsen havde dengang undervisningen i
håndarbejde på hele skolen; men havde undertiden for
mange jern i ilden, så jeg blev af og til sendt ned i en
børneklasse, og det gik til alt held godt, jeg var jo vant
til at omgås børn og var hjemmefra meget øvet i al
slags håndarbejde, da vi på børnehjemmet havde en lærer
inde, der var usædvanlig dygtig til håndgerning, 2 timer
daglig, hvor alt børnenes tøj blev syet og strikket;
fint håndarbejde fik vi også lært. —■ Fru Thomsen
var ikke længe om at opdage, at alt forløb tilfreds
stillende, når hun sendte mig i børneskolen, og da hun
selv var ved at blive gammel og træt, så hun i mig sin
afløser. Forstander Thomsen sørgede for, at jeg fik den
fornødne uddannelse, og 1. august 1900 blev jeg ansat
som håndgerningslærerinde på O. S.
Og så er årene gået, og nu skal jeg slutte af. Når
skoleåret er forbi, nedlægger jeg våbnene „synålen og
strikkepindene“, men det er ikke med et suk af lettelse,
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men med en mangfoldig tak til alle de mange, mange
mennesker, jeg har mødt.
Mine ord er altfor små, og de forslår så lidt. Det største
i verden er ofte det uudsigelige. Tilgiv mig, hvis jeg gav
Dem for lidt, hvis evnerne var for små, viljen var det
ikke. Tak, alle! Det er jo Dem, der har været med til at
gøre mit liv lyst, rigt og lykkeligt.
„Gudskelov for dag, der går, og for den, der kommer.
Deri har vi jubelår, evig, evig sommer.“

Dette er så et lille afskedsbrev til Dem. Tak og farvel!
Det er to stærke og indholdsrige ord.

Venligste hilsen
Deres hengivne Laura Andersen.
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Seminarieholdet 1925

Psykologiens værdi
„Er psykologiens betydning blevet overvurderet?“ blev
jeg spurgt; men jeg har af forskellige grunde valgt
ovenstående overskrift, og skal så forsøge i slutningen
at give en besvarelse af det stillede spørgsmål.
Psykologien har — som de fleste andre videnskaber —
både teoretisk og praktisk værdi.
Teoretisk værdi har psykologien selvfølgelig først og
fremmest for de, der hovedsagelig studerer den for „dens
egen skyld“, men inddirekte har psykologien også teore
tisk værdi for alle sociale og humanistiske videnskaber,
idet psykologi er den naturvidenskab, som mest direkte
danner grundlaget for de nævnte videnskaber.
Denne teoretiske (og den deraf afhængige praktiske)
værdi betvivles ofte af udenforstående, som mener, at
„alting flyder; hvad der er sandt i dag kan være løgn
i morgen; den ene modstridende teori afløser den anden“
o. s. v. Sådanne udtalelser røber en komplet misforståelse
af videnskabens natur. Ingen videnskabelig iagttagelse,
lovmæssighed eller teori kan være absolut sand, men deraf
følger ikke, at det er „løgn altsammen“, for en tredie
mulighed gives og foreligger faktisk, idet al erkendelse
og teori er mere eller mindre sandsynlig, og udviklingen
består netop i, at stadig mere sandsynlige teorier aflø
ser hinanden.
Selv den meget kritiserede opdeling i forskellige „sko
ler“ eller „retninger“ er et stadium, som næsten enhver
videnskab må gennemgå, og som psykologien efter min
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mening faktisk er ved at have passeret. Det vil dog føre
for vidt her at skildre, hvorledes psykologien er ved at
blive „retningsforenet“. Ligeledes ville det føre alt for
vidt at give en fremstilling af den (eller de) i øjeblikket
mest sandsynlige psykologiske teorier, men meget groft
og kort kan det siges, at ifølge disse forårsages eller „dri
ves“ menneskets handlinger af dynamiske kræfter: be
hov, drifter, følelser o. s. v., der dog i større eller mindre
grad reguleres (kontrolleres eller dirigeres) af intellek
tuelle funktioner: iagttagelse, forestillen, tænken o. s. v.
Altså en helt anden opfattelse end den ældre psykologi
med dens deling i „erkendelse, følelse og vilje“, der har
domineret seminarieundervisningen lige til de sidste år.
Psykologiens praktiske værdi er endnu mere omdisku
teret både i fag- og dagspresse samt mand og mand
imellem. Jeg vil derfor først omtale psykologiens fakti
ske anvendelse og deraf de forskellige vurderinger heraf.
Et af psykologiens vigtigste anvendelsesområder er
pædagogikken. Her må dag straks rettes en misforståelse,
man hyppigt støder på: Psykologien kan ikke udtale sig
om, hvilke mål for opdragelsen, der bør opstilles, den kan
kun udtale sig om hvilke metoder og midler, der er mest
effektive til opnåelse af et bestemt mål, fordi målsætning
ikke er en videnskabelig erkendelsessag, men en praktisk
vurderingssag, der er bestemt af det målsættende indi
vids behov, indstillinger o. s. v. samt af samfundets struk
tur, herskende livsanskuelse og moral. Dog kan psykolo
gien udtale sig om, at stræben efter visse mål kan have
følger, der f. eks. udfra mentalhygiejniske synspunkter
er uheldige.
M. h. t. midler og metoder har den moderne psykologi
dog også lært opdrageren en hel del. Først og fremmest
at motivationen (interessen, behovet) er vigtig for at op
nå et bestemt pædagogisk mål. Medens man i ældre pæda
gogik lærte, at „gentagelse er visdommens moder“, så
tror jeg, man — uden at devaluere gentagelsen fuldstæn
dig — må formulere det således „interessen er visdom
mens moder“. Desuden har psykologien lært pædagogen
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en hel del om læreprocesser, opgaveløsning o. m. m.
Endelig har psykologien fundet stor anvendelse i den
skolepsykologiske praksis ved at give metoder (tests) til
differentiering af elever, således at svagtbegavede, læseretarderede og andre retarderede kan få særlig behand
ling, ligesom man også har begyndt at få særlige meto
der til udforskning og behandling af karakter- og opfør
selsvanskeligheder (karakterologiske tests, legeterapi).
Hermed er vi imidlertid ved at komme ind på et andet
af psykologiens meget vigtige anvendelsesområder, men
talhygiejnen. Tidligere interesserede psykiaterne sig ho
vedsagelig for psykoserne (de alvorlige „sindssygdom
me“), men nu har man fået stadig større interesse for
og kendskab til neuroserne og andre nervøse funktions
forstyrrelser, der — selv om de ikke er så alvorlige for
det enkelte individ som psykoserne — betyder meget
mere for samfundet på grund af deres større udbredelse.
På grund af neurosernes mindre abnorme karakter har
normal-psykologien her stor betydning.
Af pladshensyn kan jeg dog ikke komme nærmere ind
på mentalhygiejnen, og af samme grund må jeg også
begrænse mig til at nævne psykologiens øvrige anvendel
sesområder: kriminologi (om forbrydere og forbrydelser),
psykoteknik (erhvervsvejledning og arbejdsforhold),
salgspsykologi, militærpsykologi o. fl.
Vurderingerne af denne stadig stigende anvendelse af
psykologien er meget forskellige: lige fra en fordøm
melse af den moderne psykologi, som den der er skyld
i ungdommens forfald (jvf. indlæg i „Folkeskolen“) og
til en udtalelse, som kriminologen, universitetslektor Carl
O. Christiansen, gav ved et møde: Dersom Nobel havde
indstiftet en pris i psykologi og en i sociologi, da kunne
fredsprisen have været sparet“. Størst diskussion om an
vendt psykologis værdi har der vist været på det pæda
gogiske område, hvortil mange voksne før eller senere
(som forældre) tager stilling. Det er også her man hyp
pigst møder negativ vurdering af psykologien. Kritikken
gælder ofte ikke så meget, hvad psykologien lærer om op
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dragelsesmetoder og -midler som hvad psykologerne mener
om opdragelsens mål. For selv om psykologien som vi
denskab ikke kan udtale sig om opdragelses-mål, så kan
psykologerne som mennesker godt have deres mening
herom (ligesom alle andre) ; og selv om der selvfølgelig
ikke er fuldstændig enighed blandt psykologerne om op
dragelsens mål, så vil deres mening i det store og hele
vel nok være i modsætning til ældre og mere autoritets
prægede pædagogers. Striden er altså ofte opstået ved
modsætningen mellem psykologernes menneskeopfattelse
bestemt af den moderne psykologi og de ældre
pædagogers menneskeopfattelse bestemt af dogmatisk
religiøs livsanskuelse. — Den ofte usaglige liden
skab, hvormed striden føres fra den ene af siderne,
kunne tyde på, at der her var tale om en fornyelse
af den gamle strid mellem videnskab og dogmatisk
kirkelig religion, — en strid, der på Kopernikus’ tid
gjaldt hele verdensbilledet, på Darwins tid menneskets
biologiske stilling og nu — i vore dage — selve menne
skets væsen (dets handlinger og deres årsager). Denne
strid vil vel fortsætte, så længe man ikke har indset, at
mens videnskabens funktion er at beskrive og forklare
tilværelsens fænomener, så er religionens funktion at give
en helheds-vurdering af tilværelsen.
Indledningsspørgsmålet kan nu efter min mening be
svares således: Psykologien bliver overvurderet, hvis man
tror, det er en frelse-religion eller patent-medicin, som
kan løse alle menneskehedens problemer; men jeg tror
ikke, psykologien bliver overvurderet, hvis man opfatter
den som en videnskab, der ligesom andre videnskaber kan
hjælpe menneske til at kontrollere tilværelsens fænome
ner (i dette tilfælde altså deres egne handlinger); og i
øjeblikket er det måske mere psykologiens (og de sociale
og humanistiske videnskabers) end naturvidenskabernes
hjælp, menneskene trænger til.
K. B. Madsen.
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Et mindre hjertesuk
Scenen er seminariets festsal, tidspunktet er opbrud
det fra julefestens kaffebord. Trængselen er stor. I myl
deret løber jeg på årsskriftets redaktør. Han har som
altid et venligt glimt bag de intelligente brilleglas — dog
synes jeg at spore en lurende fare i glimtet. Mine anelser
bekræftes af vort korte ordskifte, som faldt sålunde:
Redaktøren: Det var godt jeg traf dig. Jeg skal have
et bidrag fra dig til elevskriftet.
Undertegnede: Jamen ......
R.: Jeg skal have det senest den 6. januar. Tak!
U.: Jamen ......
Nå, men så er lejligheden der da til et lille hjertesuk.
Nu er det måske en uheldig måde at begynde det nye
år på — man skulle vel præstere noget andet og mere
end at sukke. Men der er altså noget, der må frem.
Hvad enten man følger ungdomskommissionens forskel
lige betænkninger eller ej, så må det vel stå klart for
de fleste, at vor tids unge står i den største fare for
at glide ind i en tilværelse, hvor de — måske uden at
ville eller vide det — forsimples og afstumpes sjæleligt.
Der er så meget underlødigt, der ligger og lurer på alle
kanter, og som er rede til at fylde deres fritid. Der er
film, kulørt presse, overdreven sportsdyrkning. Sidst er
den ulyksalige tipstjeneste kommet til og bidrager sit
til forfladigelsen af vort i forvejen noget fladtrådte folke
lige liv.
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Har vi skolefolk et ansvar og en opgave her? Jeg me
ner det. Jeg er helt klar over, at vi skal lære børnene
de nødvendige ting, som de må kunne for at klare sig
i det praktiske liv, navnlig må de være i stand til at
lære mere, kort sagt, kunne regne, læse og skrive med
nogen fornuft. Jeg tror bare, at vi — trods alle vore
forestillinger om i nogen grad at have lært af Grundt
vig og Kold — i for høj grad har koncentreret os om „det
nyttige“. Alt, hvad der er med til at forme sjælelivet, har
vi betragtet som en slags luksus.
Hvad burde vore elever da „kunne“, når de går ud
i de voksnes verden — foruden de foran nævnte, nødven
dige færdigheder?
Jeg kunne ønske, at de ville anvende en stor del af
deres fritid til læsning. At de ville have den evne at kunne
begejstres ikke alene af de tre musketerer, men også
af Kiplings soldater, Selma Lagerlöfs kavallerer, Falkbergets grubemænd, Jakob Kundsens lærer Urup — for
blot at nævne nogle eksempler.
Jeg ville synes, at jeg havde nået et bedre resultat af
min undervisning, hvis de unge ville vælge at tænde
radioen for torsdagskoncerten frem for „cirkus Victoria“.
Jeg ville gerne se de unge på deres feriecykletur stoppe
op ved en runesten eller et naturskønt sted med et bind
af Traps „Danmark“ i hånden frem for at søge til nær
meste overfyldte badestrand. Jeg kunne yderligere ønske,
at de hellere besøgte det kgl. Teater end Tivoli på deres
hovedstadsbesøg. At de ikke gik ligegyldige forbi en god
kunstudstilling.
Hvorfor jeg så ivrigt understreger fritidsinteresserne?
Af to grunde. For det første går udviklingen i retning
af mere og mere fritid, for det andet fører det moderne
industrisamfunds arbejdsdeling til, at mange mennesker
må leve deres egentlige menneskeliv i fritiden. Det kan
ikke være en mands livskald at stå ved en maskine 48
timer om ugen og lave møtrikker. Men har han en hobby
— som det jo nu hedder — som f. eks. botanik og kender
glæden ved at færdes i sit lands fri natur på opdagelse,
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da har han — om ikke nået livets mål — så dog fået
en chance for at komme i kontakt med det egentlige liv.
Hvad yder vi skolefolk så i denne henseende? Jeg tror,
at vi yder alt for lidt. Vi bestræber os for at lære bør
nene mest muligt om den franske revolution og Napoleons
felttog. Men har vi overhovedet en verdenshistorie, der
nævner Mozart, Hugo eller Rodin? — Er deres virke
måske ikke værdigt at nævnes i historiens gang?
Ja, jeg spørger kun. Men en dåre kan jo spørge om
mere ...... o. s. v.
S. B. Andersen,
(årg. 1924).

I hyggekrogen
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Hvorfor og hvordan?
(Lidt om individuel undervisning)

I den sidste tid er der i dagspressen fremkommet ar
tikler om skoleforhold — næsten til overflod. Man disku
terer ikke alene delt og udelt skole, skolepolitiske pro
blemer o. m. a. -— men man prøver at trænge til bunds
i problemerne om opdragelse — autoritær contra fri
(individuel) — om psykologi i praksis — om lærernes
indstilling til børnene — om skolen nu er menneskelig
nok o. s. v.
Hvorfor nu det? Er det, fordi skolesagen pludselig er
blevet mode, er det pressens tendens til at snage i alt,
der gør sig gældende?
Jeg tror ikke det, men derimod, at skoleproblemer ikke
længer kan betragtes som forhold, der alene vedrører
skoleautoriteterne, men som i allerhøjeste grad angår
samfundet.
Hvor må man håbe, at opdragelsesproblemerne nu
endelig må betragtes som et af de vigtigste samfunds
problemer !
Så må man igen spørge: Hvorfor vil samfundet nu have
mer kontakt med skolen end tidligere? Naturligvis fordi
alt er blevet så usikkert; tidens tempo og rastløshed har
gjort sit til, at man ikke tør overlade børnenes opdragelse
til et isoleret organ; samfundet må have hånd i hanke
med alle de forhold, der angår det.
Derfor ser vi nu med glæde (?), at forældreinstitutio
ner kan få større og større indpas i skolen, vi hilser med
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glæde den forøgede interesse for vort arbejde, men må
også være klar over, at de metoder og ideer, vi har arvet
fra fædrene, må støves af og pudses op, så de kan danne
et solidt grundlag for nye og tidssvarende opdragelses
metoder.
De nye opdragelsesmetoder, man ofte ser praktiseret,
er de individuelle, som skulle afløse den autoritative. I
opdragelsen skulle de voksne ikke længer danne et parti
og børnene et andet; de mange unødvendige skranker i
den gammeldags opdragelse skulle bortfalde og dermed
grundlaget for et utal af konflikter. Barn og voksen skulle
anerkende hinanden som lige og frie individer, ukrænke
lige! Men samtidig skulle barnet føle, at den voksne er
det naturligt overlegen iflg. den rigere sum af erfaringer
og oplevelser, som den voksne besidder.
I undervisningen skulle man lade individet udfolde sig
— ikke på bekostning af samfundet — men så vidt, at
hensynet til samfundet til enhver tid er det vægtigste.
Om denne undervisningsform — den individuelle — vil
jeg ud fra egne erfaringer berette nærmere.
For iy2 år siden begyndte jeg med en første klasse.
Jeg ville forsøge med individuel undervisning. Ikke efter
noget bestemt program — men individuelt — sådan som
det nu kunne passe sig for børnene — og mig.
De første måneder gik med at få vænnet børnene til
skolen, at få konstateret, hvem der kunne nogle bogstaver,
læse eller besad andre færdigheder, som kunne give det
enkelte barn ret til at springe de første grundtrin i læs
ningen over. Vi legede og arbejdede i flæng — og var
tilsyneladende blevet glade for det, de voksne med respekt
i stemmen kaldte skole. Hvert barn blev behandlet så
individuelt, som det havde krav på. Det gjorde, hvad det
havde lyst til, men alligevel ledet af en usynlig „højere
styrelse“. Denne „styrelse“ havde forarbejdet en hel del
materiale, som det morede barnet at beskæftige sig med.
Først blev det præsenteret for spil og opgaver, det selv
kunne løse; disse spil blev naturligvis sværere og svæ
rere — og æggede samtidig barnet til at dygtiggøre sig.
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Børnene blev regelmæssigt kontrolleret, svagheder blev
påvist og udbedret. Men hele tiden arbejdede det enkelte
barn for sig selv (fælles klasseøvelser foregik naturligvis
hver time).
Det, det gjaldt om at opnå, var at komme dertil, at
alle børnene fik fornemmelsen af, at de kunne selv, og
at de blev dygtigere for hver dag, der gik. Blot ved at
blade i arbejdsbøgerne kunne børnene selv se det.
Efter tre måneders forløb var dette mål nået, alle
kunne læse — lidt eller meget — men alle kunne. Og det
var ikke lærte tekster, børnene kunne, for endnu havde
de ingen pligter m. h. t. hjemmearbejde. De blev prøvet
i små, nye, lette tekster — og spillene viste hurtigt, både
for børnene og mig, om opgaverne var rigtigt løst — om
man havde læst rigtigt.

Noget bestemt læsesystem blev ikke brugt. „Min
A. B. C.“, „Ole Bole“ og Svanebogen“ blev brugt i flæng.
Da nu alle havde vist, de kunne noget, var tiden inde
til at dele børnene i grupper. For at efterprøve om jeg
havde vurderet børnene nogenlunde rigtigt, dearbornprøvede jeg klassen og kunne så med lidt større sikker
hed gruppedele dem. Klassen blev inddelt i fire grupper.
Børnene blev omplaceret, så de sad bekvemt i forhold
til grupperne, de tilhørte.

Lige såvel som det er naturligt at lade det enkelte barn
arbejde så meget, det har lyst til, at lade det udvikle sig,
som det er naturligt, for at det kan blive ligevægtigt —
i intellektuel henseende — lige så naturligt er det at lade
de børn, som arbejder i samme tempo og med samme
intensitet slutte sig sammen i et fællesskab og lade dem
løse opgaver i fællesskab. Der var ikke tale om at rubri
cere, men derimod at tage hensyn til individet eller flere
individer, som det eller de har ret til. Samtidig med at
barnet udvikler sig til individ frit og naturligt, tvinger
gruppen det til at anerkende, at også kammeraterne har
ret til at kræve det samme. Jeg har bestræbt mig meget
på at få hver gruppe til at virke som et lille samfund,
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hvor hensynet til samfundet går forud for hensynet til
individet.
Eksempelvis kan jeg nævne, at hver gruppe vælger en
formand, som virker 1 måned (indført først i 2 kl.) Han
eller hun bliver valgt efter aim. flertalsvalg af gruppe
kammeraterne. Valget kontrolleres af mig af hensyn til
bestikkelse, maskulin kraft o. s. v.
Formandens job består i at lede gruppen i arbejdet, holde
orden, se efter at ingen driver o. s. v. Samtidig danner
alle fem formænd klasserådet. Det hjælper til med alle
arrangementer, maduddeling, opstilling, fester, valg af
avisredaktion o. s. v. Da formændene må vige pladsen
hver måned, får alle kammeraterne opnået værdigheden
et par gange om året, og alle lærer det meget vigtige, at
man ikke bliver adlydt som formand, hvis man ikke selv
vil adlyde, når kammeraterne er formænd.
For at gøre fremstillingen af arbejdsformen mere klar,
vil jeg resumere: En time begynder altid med et eller
andet fællesarbejde, som varer ca. 10 minutter. Så sættes
grupperne i gang. De ved som regel, hvad de skal gøre.
Mens grupperne arbejder, går jeg fra gruppe til gruppe
og kontrollerer, overhører og gennemgår. Ro og arbejdsfred sørger formændene for. Inden for hver gruppe har
man altid det samme for, men det udelukker ikke indivi
duelt arbejde. I gruppe 1 læser f. eks. fire børn i hver
sin skønlitterære bog, men står naturligvis altid til regn
skab over for lektien. Desuden bruges så meget indivi
duelt arbejdsmateriale, at enhver kan få sin lyst styret
m. h. t. skrivning, stavning, spil, grammatik o. s. v.
Der er dog endnu en side ved den individuelle arbejds
form, som ikke må lades uomtalt: forældresamarbejdet.
Det er simpelt hen nødvendigt at samarbejde med for
ældrene (endnu da) for at få noget godt ud af det. Den
individuelle arbejdsform er ukendt for forældrene; der
for kan de ikke forstå den. De må oplæres såvel som
børnene, for at skole og hjem ikke skal hjælpe børnene
på hver sin måde. Det ville forvirre børnene.
Forældrene fik og får stadig de nødvendige forklarin
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ger og instruktioner på klasseforældremøder. Det er så
uhyre nødvendigt, at skole og hjem arbejder sammen for
at opnå et gunstigt resultat. For at få et godt forældre
samarbejde i gang blev på første forældremøde dannet en
forældrestyrelse, som er mellemled mellem skole og hjem.
Styrelsen består af syv forældre og mig. Der er en
formand, næstformand og en redaktør, som redigerer vort
klasseblad, hvortil skole, hjem og børn leverer stoffet.
Styrelsen indkaldes efter behov; den behandler de pro
blemer, som er opstået i klassen og som har interesse
for både hjem og skole. F. eks. klasseavis, hjemmearbejde,
skolebespisning, mærker i tøj, klassebank (hvori børnene
sparer sammen til skovtur, klassefester, dukketeater,
blomster, bøger, billedlotteri o. s. v.). På denne måde bli
ver mange småting nemt ordnet på en for skole og hjem
praktisk måde. Styrelsens vigtigste funktion er dog sam
men med mig at tilrettelægge klasseforældremøderne. Det
siger sig selv, at det er af overordentlig stor værdi, at
forældrene er medbestemmende om sådanne arrangemen
ter. De problemer, som optager forældrene, vil altid blive
behandlet på et klassemøde — og dette af den grund blive
aktuelt.
Det individuelle arbejde og gruppearbejdet med bør
nene — og arbejdet med forældrene har givet gode resul
tater (rent kundskabsmæssigt ganske normalt). Der er
en dejlig arbejdsro og glæde i klassen, børnene holder
af at komme på skolen; de er villige, ivrige og selvstæn
dige. Jeg håber, at disse arbejdsformer i meget forbedret
stand engang kan skabe ro om skolen — og tror iøvrigt
på, at man engang vil opnå en hårdt tiltrængt arbejdsro
og glæde for børn og lærere ved at arbejde videre på
de linier, som flere steder skal gennemprøves under nav
net udelt skole, hvor børnene undgår splittelse i en tidlig
alder, terperi fra deres 10. år —- og får lov til gennem
individuelt og gruppearbejde at være med at forme sig
selv og i meget større udstrækning end nu at udnytte
deres evner og føle deres værd som selvstændige individer.
Erik Jensen.
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M. R. A.
Jeg er blevet bedt om at skrive noget om „moralsk op
rustning“ og gør det med glæde, fordi jeg tror, at det er
svaret på tidens nød.
Programmet for M. R. A. (Moral Re-Armament =
moralsk oprustning) blev proklameret i East Ham, den
britiske arbejderbevægelses arnested, i juni 1938 af dr.
Frank Buchman og er en videreførelse af oxfordgruppens program. Frank Buchman går ud fra, at den krise,
vi er inde i, i bund og grund er moralsk, og at løsningen
derfor består i en tilbagevenden til de enkle sandheder,
som nogle af os har glemt eller ringeagtet: ærlighed,
renhed, uselviskhed og kærlighed. Dertil behøver vi en
kraft, der er stærk nok til at forandre den menneskelige
natur og bygge broer fra menneske til menneske og fra
klasse til klasse. Dette begynder, når enhver indrømmer
sine egne fejl i stedet for at rette søgelyset mod de andres.
Gud alene kan forandre den menneskelige natur. Hem
meligheden ligger i den store glemte sandhed: når men
nesker lytter, taler Gud, når mennesker adlyder, handler
Gud. Hvis alle viste omsorg nok, og alle delte nok, ville
så ikke alle få nok ? Der er nok i verden for enhvers behov,
men ikke for enhvers begær.
Dette er nogle af de tanker, der ligger til grund for
„moralsk oprustning“, som i virkeligheden er en måde
at leve på, kristendommen omsat i praksis, og der arbej
des meget med forholdet mellem arbejder og arbejds
giver, i det hele taget menneskelige modsætningsforhold,
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der som regel har deres årsag i personlige problemer,
og jeg er heller ikke i tvivl om, at M. R. A. også giver
svaret til kommunismen, som jo i virkeligheden er en
ideologi.
I M. R. A.s træningscenter i Caux i Schweiz samles
hver sommer flere tusinde ledende mænd og kvinder fra
så at sige hele verden. Som et middel til at få mennesker
i tale bruges bl. a. skuespillet: Den glemte faktor, der
har været spillet i mange forskellige lande og sidste vin
ter blev opført i enkelte danske byer; i denne vinter skal
det opføres flere steder herhjemme. Det viser en anden
måde at løse arbejdskonflikter på end ved strejker, af
hvilke mange direkte er blevet afblæst, efter at ledende
inden for arbejdere og arbejdsgivere har set stykket.
Desuden har man optaget en film: Den gode vej.
Hvis nogle ønsker yderligere oplysninger om M. R. A.,
kan jeg meget anbefale bøgerne: Tanker på march (af
den engelske journalist Peter Howard) og: Verden gen
skabes, taler holdt af Frank Buchman.
Hilsen til alle kammerater fra
Ville Nøhr Hansen,
Højrup skole, Glamsbjerg,
(dim. juni 1925).
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Indtryk fra Finland
„Brynhild“ stod i den tidlige morgenstund ind gennem
den finske skærgård mod Helsinki. Nattekulden havde
ikke levnet os megen søvn på dækspladserne, men vi trø
stede os med at kunne følge sejlturen ind mellem skæ
rene. Desværre blev det en meget ringe trøst, fordi en
klam og regntung tåge indhyllede kysten og skærgårds
øerne i sit slør; Helsinki fik vi først øje på, da skibet
havde passeret de inderste forpostøer, og det var Stor
kyrkans klassiske kuppel, der er byens vartegn, som først
påkaldte vor opmærksomhed, og lidt efter lidt dukkede
det ene kirketårn efter det andet frem af disen. Bydelen
omkring havnen virker i Helsinki lige så kedelig og fan
tasiløs som enhver anden større havneby, men kommer
man op i byen, imponeres man uvilkårligt af de monu
mentale pragtbygninger, der er rejst i de sidste 20 år,
og man forundres over den stilrenhed, som hersker i
byen.
I sammenligning med den gamle hovedstad Åbo er Hel
sinki en relativ ny by, og klassicisme i byggemåde og
facadeudsmykning er fremherskende. Står man oppe i det
22 etagers høje tårn, som skal være den næste olympia
des vartegn, har man en ganske fortræffelig udsigt over
byen og får her rigtig øje for den hensigtsmæssige og
moderne byplanlægning, stadsarkitekterne har gennem
ført. Mægtige skinnende hvide beboelseshuse med åbne
græsarealer imellem, nyopførte sygehuse og børne- og
invalidehospitaler ligger i byens periferi og danner en
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skarp kontrast til det af Gustav d. III i 1700-tallet op
førte Sveaborg, der skulle være en fæstning for byen.
Parlamentsbygningen på Mannerheimgatan udkonkurre
rer de øvrige nordiske hovedstæders regeringspalæer,
hvorimod præsidentpalæet er ret uanseligt. Præsidentens
sommerbolig er derimod en fornem bygning og er belig
gende ved Naantali med en dejlig udsigt over skærgår
den ved Østersøen.
Dette enestående byggeri, som vi ikke har noget side
stykke til herhjemme, kan rent umiddelbart bibringe os
den forestilling, at det er et velhavende land, men man
bliver hurtigt klar over, at det kun er en vrangforestil
ling, thi ser man byen nøjere efter i sømmene, opdager
man en del armod og utilstrækkeligheder, som ikke åben
baredes een ved første øjekast. Sporvognene er således
gamle og forslidte, og de skiddengule-mørkegrønne far
ver skæmmes ofte af snavs og store afskallede rustplet
ter, jernbanemateriellet er forkørt og utilstrækkeligt, og
folks tarvelige påklædning er beviser for, at velstand er
ikke hvermands lod.
Det kan man naturligvis heller ikke vente sig efter de
hårde krigsår. Udadtil har finnerne udslettet de fleste
spor af krigens hærgen, bombekraterne er udfyldt, ned
rivningsarbejdet og genopbygningen er tilendebragt, og
de 400,000 tvangsforflyttede finner fra Wiborg og Sydøstkarelen har alle uden undtagelse fået bolig i Finland.
Alligevel opdager man som turist gabende sår fra vinter
krigen, ulægelige sår. De mange unge finner, der satte
livet til i vinterkrigen og senere, mangler i samfunds
billedet, men trods den hårde byrde og den truende
skæbne, der endnu hviler over et grænseland til Rusland,
ejer finnerne en beundringsværdig udholdenhed og et
ukueligt livsmod. Efter krigen måtte samfundsmaskine
riet for alt i verden ikke gå i stå, og så overtog kvinderne
deres døde mænds, sønners eller brødres arbejde, så nu
træffer man kvinder som sporvogns- og buskonduktører,
som gadefejere, på barberstuer o. s. v. Arbejdet skal gø
des, og det bliver gjort! Nøjsomhed og sparsommelighed
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hører også med til det finske folks karaktertræk, og en
hver unødvendig luksus undgås. I folkebevidstheden er
først og fremmest tanken om landets fremtid og at over
holde forpligtelserne i fredstraktaten over for Rusland.
Krigsskadesomkostningerne bliver betalt til sidste mark
og til dato, så russerne skal ikke kunne bruge manglende
betalingsevne eller -vilje som anledning til fornyet udfald
mod Finland. Forholdet mellem de to lande er korrekt
om end køligt, men inderst inde i bevidstheden lurer rus
serfrygten og mistilliden, og den er såre vel begrundet.
Der skal spares i Finland i dag, og gennemsnitsfinnen
anvender som sagt ingen penge til luksus, der forøvrigt
også må betales dyrt; således koster en kop kaffe uden
brød på restaurant ca. 100 mark, d. v. s. 3 kr. De høje pri
ser skyldes først og fremmest de indirekte skatter, som
væsentlig går til betaling af krigsgæld, til landets gen
opbygning og til sociale formål. Der er rationering i Fin
land, men mange rationerede varer kan dog fås uden
kort, men så mod en utrolig høj pris. Genopbygningspoli
tikken, der føres, er meget hård, men folket er ligesom
Norges befolkning indforstået med nødvendigheden deraf,
og en stærk og sejg vilje skal nok føre landet fremad;
de resultater, der hidtil er opnået, er meget forbløffende.
Med hensyn til sproget kan man udmærket klare sig
med svensk i de gamle byer Helsinki, Åbo, Borgå og Tam
pere, men jo længere man kommer ind i landet, desto
færre bliver de svensktalende finner, og kommer man helt
ind i landet mellem de mange søer, er man prisgivet hvad
sproget angår og må klare sig med tegn og gebærder.
Der er og har længe været en stærk national tendens til
at løsrive den finske kultur fra den hidtidige dominerende
svenske indflydelse og sætte finsk i stedet for. Det er
vist ikke for stærkt sagt, at det kun er folk fra højere
sociale lag samt forretningsfolk, som forstår svensk. Der
til kommer naturligvis en stor del af befolkningen i de
byer, som ligger på vestkysten af Finland over mod Sverrig. I skolerne lærer børnene ikke svensk mere undtagen
i gymnasierne, så den tid er vel ikke fjern, hvor den fin
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ske selvstændighedstrang har knust det svenske mål i
Finland.
Finnerne er stolte af deres land og stolte af de store
navne, som lyser op i den finske kulturs historie: J. L.
Runeberg, Alexis Kivi, Elias Lønnrot, der samlede de
gamle karelske folkeepos i „Kalevala“, kunstnerne GallenKallela, Edelfelt, Wäinö Aaltonen og Jean Sibelius. Alle
har de hver på sit felt været med til at skabe den natio
nale finske kunst og kultur.
Den finske natur er inderligt betagende. Store tætte
skove af gran, fyr og birk dækker det indre land, men
brydes af de mange smilende søer, opfyldt af små skov
klædte fjeldøer. Sommeren er dejlig varm, og de lyse
nætter er en stor oplevelse; der bliver ikke mørkere, end
at man med lethed kan sidde og læse ude i det fri hele
døgnet.
Overalt hvor vi kom frem, ikke mindst i Karelen, blev
vi modtaget på det hjerteligste. Når folk hørte, vi var
„Tanskalainen“, var der ingen ende på deres gæstfrihed
og godhed mod os. Den omsorg, Danmark havde for de
mange finske børn, glemmes ikke, og danskere, som rej
ser i Finland, nyder godt af dette nu.
De mange mindelunde for faldne finske soldater stem
mer vort sind til alvor og eftertanke. Finnerne af i dag
vil i mindet om deres faldne landsmænd vise, at disse
ikke døde forgæves, og med deres sammenbidte livsvilje
og aldrig opgivende foretagsomhed tilkendegive, at de
tror på en fremtid for et frit Finland.
Åge Nielsen.
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Jubilarerne fra 1949 og 1950

Seminariet i 1949
Aldrig har vi, der til daglig færdes i den kendte røde
bygning på Hjallesevej, følt savnet af „plads“ i m2 og m3
så stærkt som sidste halvdel af det svundne år. Efter
sommerferien begyndte vi med sprængfyldte seminarieklasser + to store præparandklasser, en til forskolen og
en til seminariet, ialt var der ca. 210 voksne elever og
over 200 børn.
Men har det fra ledelsens side ikke været muligt at
skaffe mere albuerum, har den til gengæld moderniseret
og anskaffet meget nyt til undervisningen. F. eks. står
nu et udmærket filmsforevisningsapparat til rådighed,
og både salen og naturhistorielokalet kan effektivt mørk
lægges. Et nyt klaver er anskaffet til musiklokalet, her
foregår nu al orgel- og klaverundervisning. Nye borde og
stole i børneskolen, smuk istandsættelse af de tre ældste
seminarieklasser; flere varmeapparater på salen o. m. a.
Gamle elever vil huske den kendte undskyldning: „Vi
kunne ikke høre klokken!“ Den gælder ikke mere! Et gan
ske nyt elektrisk ringesystem kalder energisk på folk,
hvad enten det gælder fra „Kahytten“ eller Guldbjergs
vej.
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Disse mange unge skal imidlertid have mere end netop
undervisning. Seminariet bestræber sig for at skaffe sine
elever oplevelser, der kan prente sig i de unge sind og
hjælpe til at gøre uddannelsestiden minderig og betyd
ningsfuld. Dertil hjælper f. eks. rejser, sammenkomster
og fester.
III kl. og forskolen besøgte Wienerudstillingen i Køben
havn; i april var sidstnævnte klasse på en 2 dages Sønderjyllandstur. IV kl. har foretaget det traditionelle
Breiningebesøg og 6., 7. og 8. børneklasse en vellykket
cykletur til Nordsjælland og København.
I skønneste sommervejr havde vi børneskolens Nyborgudflugt. Lejrskolen under hr. Damgaards ledelse var i
år henlagt til Kerteminde, og seminarieudflugten gik til
Svendborg—Tåsinge—Thurø.
De senere års mangel på vikarer, ja lærerkræfter i det
hele taget, har givet seminarieelever lejlighed til at prøve
deres duelighed, men også de vanskeligheder, der kan

Fra lejrskolen i Kerteminde
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På nyborgtur

være forbundet med undervisning. Gennem de såkaldte
skoleophold, hvor de unge modtager vikarløn, får de lej
lighed til „at stå på egne ben“ og gøre mange pædagogi
ske iagttagelser. Vor III kl. var ude i syv uger, fra 1.
april til 22. maj, og forskolen fra 12. maj til 8. juni. Selv
følgelig kniber det for faglærerne at nå det store stof
til II del af eksamen, når eleverne er borte en relativ lang
tid; derfor har ministeriet udsendt et cirkulære, der fore
slår visse begrænsninger af eksamenskravene.
I forbindelsen „skoleophold“ kan måske nævnes, at se
minariet har prøvet en lærerudveksling med den norske
lærerskole i Elverum, idet lektor Erik Haugen i tiden fra
5.—17. decbr. underviste på O. S, i norsk sprog og litte
ratur, mens Poul Petersen i samme tidsrum gav de nor
ske elever indblik i perioder af dansk litteratur og fik
lejlighed til at demonstrere nyere undervisningsmetoder
i børnesangundervisning samt give nordmændene prøver
på dansk folkesang i det 20. årh.
Seminariets. faste sammenkomster undergår ingen
større forandringer fra år til år, derfor føler gamle ele
ver sig også „hjemme“ når de møder op; rammerne er
nogenlunde de samme, selv om indholdet selvfølgelig må
skifte.
,■
■ : • - J
,
■■■. , ■ Jvon y
Ved fastelavnstide jublede børnene over forskolens
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„Den store Bastian“ og III kl.s dramatisering af „Hvad
Fatter gør er altid det rigtige“.
Efterårsfesten samlede sig om en fortrinlig fremfø
relse af Shaw’s „Pygmalion“. Opgaven var kæmpemæs
sig både rent teknisk, f. eks. regnvejret i 1. akt, og dra
matisk blomsterpigen Eliza’s og professor Higgin’s rol
ler. Men fortrinlige skuespillere i forbindelse med for
standerens dygtige og inciterende instruktion løste alle
vanskeligheder og gjorde forestillingen til en stor ople
velse. Mange gamle elever kunne nå at komme, og det
påfølgende bal gik med liv og lyst langt på den anden
side midnat.
Julekoncerten må vi på grund af mange elevers lange
hjemrejse sætte til den 21. decbr. Her kniber det mere
for gamle elever at nå frem; men alligevel var salen fuld,
da „Kimer I Klokker“ tonede de voksnes julefest ind. De
forskellige optrædende kunne være godt tilfreds med egne
præstationer efter det bifald, som venligt kom dem i
møde. Der skal ikke her nævnes navne; men mon ikke
recitationen på norsk af Bjørnson’s „Bergliot“ og udfø
relsen af Moffat’s „Intrada“ for violin længe vil huskes
af tilhørerne.
En ny tradition for børnene er ved at fæstne rod. I
dagene op mod jul prøver 7. og 8. kl. med liv og lyst på
en lille komedie, som skal fremføres for kammera
terne. Dragter og kulisser, ja alt, fremstilles af bør
nene selv, og alle i de to ældste klasser er med. 16. decem
ber fremførtes en dramatisering af „Nisserejsen“ efter
Vald. Vaaben’s billedbog. Behøver jeg at nævne, at det er
hr. Caspersen, som er sjælen i foretagendet, og at de
mindste klasser er lykkelige over at se „de store“ spille
komedie.
Af øvrige sammenkomster nævnes: en oplæsning af
Kaj Munk’s „Ordet“, foredrag af cand. psyk., forstander
Gro-Nielsen, København, „Den moderne psykologi og
skyldfølelsen“.
12. novbr. talte forhv. lektor Loft om „De fire tempe
ramenter“; de unge var så begejstrede over den aldrende
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mands ildfulde, fornøjelige form og rammende eksempler,
at der bagefter blev sendt ham blomster. Endelig fortalte
den føromtalte norske lektor en lørdag om norske seminarie- og skoleforhold. Spørgsmålet „enhedsskolen“, som
de har i Norge, er jo et stridens æble i vore dages pæda
gogiske diskussioner.
M. h. t. ændringer og begivenheder i seminariets lærer
kreds det forløbne år kan nævnes, at en kendt mand blandt
gamle og nuværende elever, et skattet medlem af forenin
gen, en værdifuld lærerkraft og en god kollega, hr. Damgaard Pedersen, til sommerferien sagde sin stilling op
for at arbejde under friere og mere selvstændige forhold.
25. juni havde vi afskeden med Damgaard, og mange lov
ord lød for den tid, han havde virket ved O. S., de bedste
ønsker ledsagede ham ind til den nye gerning som for
stander for et præliminærkursus i Ringe.
Umiddelbart efter sommerferien, den 19. aug., fejrede
fru Anna Petersen sit 25 års jubilæum for ansættelsen
ved skolen og blev hyldet fra mange sider. Ved julefesten
overrakte hr. Ovesen jubilaren foreningens smukke gave
og beklagede dybt, han ikke havde fået underretning om
det rette tidspunkt.
Efter sommerferien begyndte ikke mindre end tre nye
lærerkræfter deres virksomhed herude. Som naturhisto
rie- og geografilærer er ansat magister Povl Hammer:
født 1905, magisterkonferens i zoologi 1929, derefter
nogle år ved videnskabeligt arbejde; fra 1931 forskellige
realskoler; 1949 O. S. Til sløjd og tegning er antaget
lærer Erik Nørgaard: født 1920 i 0. Hæsinge, eksamen
1942 fra Jelling; sløjd- og tegnelærereksamen fra Køben
havn. Har virket ved Nr. Aaby realskole. Den tredie an
satte er frøken Rigmor Hauch Fenger: Lærerindeeksamen
fra Ribe 1932; studeret ved Woodbrooke college 1932—
34; lærerinde i børneforsorgen, leder af børneskolen
„Kong Frederik d 7.s Stiftelse“, Jægerspris; 1945—46
ved I. Jespersens skole; 1946—48 hjælpearbejdet i Tirol;
1948—49 i Sydafrika.
Med den moderne forsøgsundervisning, specielt med
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Seminarielærer
magister Poul Hammer

Seminarielærer Erik Nørgaard

Seminarielærerinde
Fru R. Hauch Fenger
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udvidet sprogundervisning og de to præparandklasser ei
der god brug for de nye kræfter, og vi har med glæde
set, at de finder sig godt tilrette i arbejdet og i kolle
gernes kreds.
1949 har vist os, at danske seminarier er genstand for
myndigheders og kommissioners interesse, at stærke
kræfter trækker i forskellige tråde. Vi, der står midt i
arbejdet, er ikke afvisende over for det værdifulde nye,
som er oppe i tiden, forlanger blot, at vore elever ikke
i for høj grad skal være „prøveklude“ til eksperimenter,
som enhver nogenlunde besindig og erfaren pædagog kan
se vil skyde over målet.
Poul Petersen.

En lille hilsen til gamle elever fra min gamle gård. Hvis Deres
vej skulle falde her forbi, vil De altid være velkommen hos mig.

Deres hengivne

HENNY HANSEN,
Vejle pr. Allested.
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Damgaard Petersen,
vor strenge kasserer, der nu er
kursusforstander i Ringe
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Meddelelse fra kassereren
Medlemstallet var sidste år 784; pr. 1. januar 1950 er
det 777; nej, det er ingen trykfejl; for første gang, i den
tid jeg har været kasserer, er medlemstallet gået tilbage.
Det er meget få, der melder sig ud; men til gengæld er
der altså hvert år en del, som må slettes på grund af
restance.
Det er ikke særlig opmuntrende at skulle udfylde og
udsende 230 postopkrævninger; men det var nødvendigt
i år, da ca. hvert fjerde medlem åbenbart ikke har været
klar over, hvad vedlagte indbetalingskort var beregnet
til —! Jeg skal derfor høfligst tillade mig at gøre op
mærksom på, at det er beregnet til indsendelse af kontin
gentet, som er mindst 3 kr. pr. medlem (dimittender af
årgang 1949 kan dog slippe med 1,50 kr.). Bidraget til
legatkontoen må gerne sendes samtidig med kontingentet;
send hellere beløbet straks — tak for det!
Venlig hilsen.
H. Damgaard Pedersen,
Assensvej 55, Ringe.
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Regnskab for
ODENSE SEMINARIUMS ELEVFORENING 1949

INDTÆGT
Beholdning fra 1948 ..............................................
48,13 kr.
Renter ........................................................................
4,09 Salg af 1 årsskrift ..................................................
3,00 Medlemsbidrag .......................................................... 2399,00 Legatkonto .................................................................
934,50 Refundering af foreningens udlæg tilporto .........
87,10 Ialt .777773475,82 kr.
UDGIFT
850 årsskrifter .......................................................... 1290,00
Klicheer ......................................................................
246,00
Porto til udsendelse af årsskriftet ......................
80,00
725 indbetalingskort med påtryk ..........................
23,00
800 tryksagskuverter ..............................................
60,55
Porto til udsendelse af 230 opkrævninger ..........
115,00
Studielegat til 6 elever i seminariet ogforskolen
1200,00
Gaver ...........................................................................
67,50
Kontorartikler ..........................................................
4,40
Gebyrer ......................................................................
2,86
Kassererens udlæg til porto refunderet ............
5,45
Kasserer- og sekretærløn ........................
125,00
Ialt .777773219776
Indtægt ...................... 3475,82 kr.
Udgift .......................... 3219,76 Beholdning.......
256,06 kr.

kr.
kr.

Ringe, den 23. december 1949.
H. Damgaard Pedersen.
Regnskabet for året 1949 er af os revideret og fundet i
orden.
Odense, den 28. december 1949.

Henning B. Andersen.
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Georg Knudsen.

Bestyrelse etc.
Bestyrelsen har følgende sammensætning:
1. Åge Ovesen, formand, Enghavevej 15, I., Odense. Tlf. 9450.
2. Inger Hauge Sejr, Hannerupgårdsvej 42, Odense. Tlf. 6995.
3. Damgaard Petersen, kasserer, Assensvej 55, Ringe.
Tlf. Ringe 543.
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, Assensvej 55, Ringe. Tlf. 543.

Bidrag til årsskriftet (skriv kun på den ene side af papiret)
modtages hele året af redaktøren, Set. Knudsgade 9, Odense.
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Nye medlemmer
Boe, Poul E., Dømmestrup pr. Fangel.
Høyby, Arne, Horne, Fyn.
Jacobsen, Henning, Bogense borgerskole, Bogense.
Jensen, Børge Refsgaard, Skibshusvej 37, III., Odense.
Jensen, Nora, frk., Drejø pr. Svendborg.
Jensen, Svend E., Nr. Voldgade 76, II., Nyborg.
Jensen, Øjvind, Oehlenschlägersvej 44, Odense.
Jørgensen, Erik Lind, Rønninge Møllegaard, Langeskov.
Jørgensen, Hakon, Albanigade 21, I., Odense.
Kamuk, Inga, frk., Bogense borgerskole, Bogense.
Kørvel, Anna, frk., „Baunehøj“, Ølgod.
Larsen, Emilie, frk., „Gadesminde“, Egeskovvej, Nørremarken,
Fredericia.
Larsen, Inger, frk., Skibhusvej 175, Odense.
Møller, Inga, frk., Hjallesevej 78, Odense.
Nielsen, Elinor Bang, frk., Gadstrup Nygaard, Nørre Aaby.
Nielsen, Gunner, Ørritslev pr. Otterup.
Pedersen, Erling Traun, Gamby Lykkegaard, Gamby st.
Pedersen, James M., Rømersvej 23, Odense.
Petersen, Aksel, Odensevej 24, Hjallese.
Petersen, Kirsten Busk, frk., Wrangelsgade 14, Flensborg 14,
Sydslesvig.
Poulsen, Aase, frk., Rahbeksvej 12, Odense.
Rasmussen, Karen, frk., Chr. Richardtsvej 29, Odense.
Steensig, Jenny, fru, Vindegade 42, II., Odense.
Steensig, Jørn, Vindegade 42—46 o. g. II., Odense.
Sørensen, Gunnar Aagaard, Skjellerup skole, Ullerslev.
Thomsen, Johs., „Storengaard“, Brobyværk.
Thorbech-Petersen, Viggo, Sadolinsgade 111, I., Odense.
Wilstrup, Kirsten, frk., Kystvej 20, Nyborg.
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