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SEMINARIETS HISTORIE I 25 AAR
1 FORBINDELSE MED MINDER OG TANKER OM LÆRER

UDDANNELSENS KAAR I DETTE TIDSRUM.

IPAet er til Septbr. 1911 25 Aar siden Silkeborg Semi- 
" narium under meget smaa og beskedne Former be

gyndte sin Virksomhed, og vel er 25 Aar et godt Stykke af 
et Menneskes Liv, men det er kun et lidet Tidsrum i et 
Folkesamfunds Liv, og der er næppe Grund til at skrive 
meget om Seminariets ren ydre Historie. Denne er ikke 
rig paa store ydre Begivenheder, der har mere almen In
teresse. Skal jeg skrive Seminariets Historie, maa jeg der
for gøre dette ud fra mine personlige Minder, og disse har 
vel kun særlig Interesse for de Mennesker, der i de 25 Aar 
som Lærere eller Elever har været knyttet til Skolen og 
dens Liv. Selv har jeg været knyttet til Silkeborg Semina
rium fra dets første Begyndelse, men det var daværende 
Realskolebestyrer Kr. Johansen, Silkeborg, som i 1886 grun
dede Seminariet, og som i de første 4 Aar var dettes Leder. 
Det er derfor naturligt, at jeg har opfordret Johansen til at 
meddele mig nogle faktiske Oplysninger, paa Grundlag af 
hvilke Seminariets Oprettelse og allerførste Virksomhed her 
kortelig omtales.

Det var særlige Forhold, som medvirkede til, at et 
privat Seminarium i 1886 blev oprettet i Silkeborg. Fra 
1881 til 1886 var Silkeborg Realskole meget stærkt besøgt 

1



2

af Elever fra næsten alle Landets Egne, og mange af dem 
tog fra Realskolen paa et eller andet Seminarium for at 
læse til sidste Del af Lærereksamen. Alm. Forberedelses
eksamen kunde paa dette Tidspunkt træde i Stedet for 
1ste Del af Lærereksamen. I Skoleaaret 1885—86 var der 
nogle af de dimitterede Elever fra Realskolen, som gerne 
ønskede at forberede sig til Lærereksamen i Silkeborg, og 
da Kr. Johansen havde syslet en Del med teoretisk-pæda

gogisk Arbejde, som gik i Retning af Seminarievirksomhed, 
faldt det naturligt for ham at realisere den Tanke, han nu og 
da gennem Aarene havde næret: at oprette et Seminarium. 
I en af Johansen opført ny Bygning fik Seminariet i 1886 
sine første Lokaler og sine første Elever. Undervisnin
gen blev givet af Lærere, der ogsaa underviste i Real
skolen, men enkelte blev dog antaget til særlig at undervise 
i Seminariet, bl. a. daværende Højskoleforstander N. P. 
Stensballe, Uldum, og Lærer ved Lillelund Fri- og Efter
skole i Ulfborg P. J. M. Vinther, Seminariets senere For
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stander, som bl. a. overtog Dansk- og Litteraturundervis
ningen. I 1887 dimitteredes det første Hold Elever ved den 
alm. Skolelærereksamen i Aarhus, bl. a. Morten Mortensen, 
der allerede Aaret efter blev Lærer ved Seminariet og Real
skolen, og som derefter med Undtagelse af et enkelt Aar i 
en lang Aarrække var fast knyttet til Seminariet. I de føl
gende Aar voksede Elevantallet stærkt, Klassetallet blev det 
normale for et Seminarium, flere Lokaler maatte tages i

Brug, og Seminariet flyttede delvis ind i Silkeborg tekniske 
Skole paa Skoletorvet lige overfor Johansens Skolebygning. 
Qgsaa flere Lærerkræfter maatte antages; bl. a. virkede her 
i disse første Aar ogsaa nuværende Sognepræst i Vester 
Vedsted Otto Rosenstand, Kommunelærer P. K. Jensen, 
København, og Kommunelærer M. K. Krogh i Odense, 
medens N. P. Stensballe allerede i 1889 blev ansat som
Driftsbestyrer i Tørring.

Det blev imidlertid snart klart, at de Kaar, hvorunder 
de private Seminarier i de Aar arbejdede, var ret uheldige.
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Mange Elever mødte temmelig uforberedte, og flere mødte 
med det Ønske i kortest mulig Tid at tilegne sig det Mini
mum af Kundskab, der var nødvendigt for at bestaa Eksa
men. Et sundt ordnet Arbejde var vanskeligt at gennemføre. 
Det var i de Aar, at Eksamenskommissionen ved en stær 
kere Understregning af Kravene i Pædagogik og praktisk 
Færdighed fremkaldte „det store Mandefald“ ved Eksamen. 
Dette skræmmede op, fremkaldte endog Forespørgsler og 
en skarp Kritik i Folketinget af Eksamenskommissionen (se 
f. Eks. K. Kroman: „Mandefaldsspørgsmaalet i Folketinget 
og den nuværende Læreruddannelse". — Kbh. 1891). Det 
maa dog siges, at Eksamenskommissionen raabte et Varsko, 
som fik Betydning, og som fremkaldte en langsomt voksende 
Erkendelse af, at der tiltrængtes Ændringer i Læreruddannel
sen. Kr. Johansen prøvede allerede i 1888 at samle alle de 
private Seminarier om en fælles Henvendelse til Regering 
og Rigsdag om bestemte Forslag til Ændring i Læreruddannel
sen, men det viste sig, at det ikke var let at faa samlet 
alle. Forhandlinger med Forstanderen for Vordingborg pri
vate Seminarium H. V. Mathiessen om Johansens Udkast 
førte imidlertid til, at de to Forstandere blev enige om en 
længere og i Seminariesagen ret indgaaende Henvendelse, 
der sendtes til Ministeriet i Foraaret 1889. Naar Semina
riets Historie skrives, vil det være naturligt, at der med
deles et Par Uddrag af denne. Flere af Hovedtankerne 
vil kunne genkendes i Seminarieloven af 1894, og efter at 
Ministeriet havde tilsendt Eksamenskommissionens Formand, 
Etatsraad Brixy Henvendelsen til Erklæring, udtalte denne 
til Johansen, at en ny Seminarieordning i alt Fald absolut 
maatte gaa i den Retning, Henvendelsen havde peget paa. 
Dermed skal ikke siges, at den nuværende Seminarielov 
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direkte, delvis eller i det enkelte, stammer fra de to Semi
nariers Skrivelse. Loven indeholder jo tilmed Bestemmelser, 
som Skrivelsen hverken har lagt Vægt paa eller omtalt.

Det fremhæves i denne, „at Seminarierne bør være i 
Stand til at kunne samle alle Elever om en Undervisning, 
der giver tilstrækkelig Ro i Arbejdet, at der bør lægges 
Vægt paa en teoretisk og praktisk pædagogisk Uddannelse 
som det centrale i hele Arbejdet. Dette Maal kan ikke naas 
under den nuværende Ordning". Det fremhæves, at hver
ken Almenheden eller Lovbestemmelserne tillægger den 
praktiske Uddannelse den Betydning, den bør have. Eksa
men er næsten kun en Kundskabsprøve, og Seminarierne 
maa lægge Planen efter Fordringerne. Lærerdygtigheden bør 
bestemmes ved: a) Den positive Kundskabsfylde, b) den teo
retiske Opdragerdygtighed, c) den praktiske Opdragerdyg
tighed, idet hver af disse Sider bør veje lige stærkt. Det 
foreslaas da tilsidst 1) at den teoretisk-praktiske Prøve til
lægges samme Vægt som Kundskabsprøven, 2) at den prak
tiske Uddannelse henlægges til Seminarierne, 3) at Semi
nariernes Indstillingsret bl. a. betinges af, at der til disse er 
knyttet Øvelsesskoler. Endelig betones det stærkt, at man 
maa bort fra, at enhver kan indstille sig til Eksamen, da 
dette virker skadeligt for Undervisningen baade paa Stats
seminarierne og de private Seminarier. Man bør have Fri
hed til at søge sin Uddannelse, hvor man vil, men ikke til 
at gaa udenom al virkelig Uddannelse. Det foreslaas der
for: 1) at ingen kan indstille sig selv til Eksamen og 2) at 
al Indstilling skal ske fra Seminarier, som opfylder nærmere 
bestemte Krav med Hensyn til Lærerkræfter og Lære
midler. En nødvendig Betingelse for, at Privatseminarierne 
kan blive et godt Led i Læreruddannelsens Tjeneste, er 
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imidlertid, at der ydes dem en virksom og betydelig økono
misk Støtte.

Det vil af de anførte Enkeltheder være tydeligt,^at der 
i Skrivelsen er peget paa flere af de Grundforhold, som i 
de nærmeste Aar blev Genstand for Drøftelse baade i Skole
verdenen og paa Rigsdagen.

Saa langt gaar de Oplysninger, som Kr. Johansen med
deler om Seminariets første Virkeaar. I Aaret 1890 fra- 
traadte han af Helbredshensyn Ledelsen baade af Seminariet 
og Realskolen. Begge Skoler købtes i Forening af Semi
nariets nuværende Forstander P. J. M. Vinther, der altsaa 
siden 1886 havde været Lærer ved Seminariet, og A. H. N. 
Kirkeskov, som siden 1887 havde været Lærer ved Real
skolen. Vinther overtog Ledelsen af Seminariet, og Kirke
skov Ledelsen af Realskolen, men i flere af de nærmeste 
Aar havde Kirkeskov Matematik og Fysik paa Seminariet, 
og Vinther Dansk i de øverste Realskoleklasser. Johansen 
underviste ogsaa i nogle Aar efter 1890 paa Seminariet. 
Morten Mortensen, som i et Aar havde været borte fra 
Seminariet, vendte tilbage og overtog Undervisningen i Pæ
dagogik og Praktiske Øvelser, og Landinspektør H. Kristian
sen, Silkeborg, som tidligere havde været Lærer ved Ged
ved Seminarium, overtog Undervisningen i Regning. Der
med havde Seminariet faaet den Grundstamme af Lærere, 
som det beholdt i mange Aar. Dog maa det her tilføjes, at 
nuværende Overlærer i Svendborg N. P. Hansen fra 1894 
blev Seminariets faste Lærer først i Matematik, Naturhistorie 
og Gymnastik, senere ogsaa i Fysik. Nuværende Seminarie
lærer K. N. Steensen paa Jonstrup var Sang- og Musiklæ
rer ved Seminariet fra 1889 til 1894 og afløstes da af Se
minarielærer A. S. Thyrre, Ranum, som virkede her til
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1904. Religionsundervisningen, som i de første Aar af Se
minariets Levetid besørgedes af N. P. Stensballe, har været 
paa flest Hænder, idet Forstander Vinther og M. Mortensen 
en Tid delte Undervisningen mellem sig, dernæst havde 
daværende Sognepræst N. B. Hindhede, Bording (nu i 
Kappel) Religionsundervisningen og afløstes af Sognepræst 
Aage Møller, Gødvad (nu i Slagelse), der atter afløstes af 
Sognepræst Anders Larsen, Gødvad (nu i Jelling). 1893—96 
var Cand. theol. Ludv. Bech (nu Forstander paa Flakke
bjerg) fast Lærer i Religion, og ved hans Bortrejse blev 
Faget overtaget af Pastor H. Carstensen, Sejling, som endnu 
har det.

Elevantallet voksede meget stærkt i Aarene fra 1890, 
og fra 1894 har Seminariet stadig haft alle tre Klasser fyldte 
samtidig med, at det siden 1896 har haft en Forberedelses
klasse, der efter 1900 omtrent altid har haft mellem 20—25 
Elever, ofte flere. Der var to Mangler, som i Aarene 1890— 
1894 stærkt maatte føles, Savnet af en selvstændig og tids
svarende Seminariebygning, og Savnet af en fast til Semi
nariet knyttet Øvelsesskole. At benytte Realskolens yngre 
Klasser var af flere Grunde utilfredsstillende. Dernæst led 
Seminariet som alle Seminarier af de usikre og uregelmæs
sige Forhold, som alt er omtalt i Johansens Oplysninger: 
Elevernes Lyst til at ende Uddannelsen i kortest mulig 
Tid, deres Ret til at indstille sig selv til Eksamen og de 
som Følge heraf ret vekslende og usikre Eksamensforhold. 
Der forhandledes i de Aar meget om en anden Ordning af 
Læreruddannelsen, men vi kører langsomt herhjemme, og 
det var med en vidunderlig Sendrægtighed, at Lovgivnings
magten begyndte at drøfte Muligheden for en bedre Ord
ning. Havde ikke Professor Kroman i disse Aar gennem 
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det „Mandefald“, han foraarsagede i Pædagogik og praktisk 
Færdighed, stadig raabt et Varsko, saa var vi næppe kom
men ud af Stedet. Men dette maatte nødvendigvis vise alle, 
at noget galt var der til Stede, og enten man da, som nogle, 
søgte Skylden i Eksamenskommissionens Strenghed, eller, 
som andre, i Læreruddannelsens Løshed, saa maatte man 
dog enes om at søge efter en mere forsvarlig og fast Ordning.

Men naar jeg nu ser tilbage paa hele Tidsrummet fra 
1886—1894 kan jeg ingenlunde sige, at denne Tid staar i 
mindst Glans, eller har mindst Værdi for mig. Jeg tror 
tværtimod, at den baade af mig og mine Medarbejdere min
des som en Tid, der ejede noget af det, vi befandt os vel 
ved, og som vi vel senere ikke har savnet, men dog lige
som haft vanskeligere ved at finde under den nuværende 
Seminarieordning. Det kan ligge i, at den første Kærlighed 
alle Dage har en egen Glans, at vi mødte unge af Aar og 
unge i Sind og med Vilje til ikke blot at forberede til en 
Eksamen, men til at møde de unge saaledes, at vor Under
visning gav noget af os selv og styrkede den Dannelsestrang, 
der mødte os i modtagelige Sind. Jeg husker, at jeg en 
Aften i Efteraaret 1886 gik ude i den gamle Skolegaard paa 
Hjørnet af Hostrupsgade og saa Lyset skinne ud fra de mange 
Vinduer, bag hvilke Eleverne sad og læste, hver i sit lille 
Rum. Da tænkte jeg: Gid du maatte være med til at gøre 
Læsetiden til en lige saa frugtbar Tid for de unge, som den 
har været for Dig selv! Jeg har altid senere følt denne 
første Tanke som forpligtende. Men jeg synes ofte, at jeg 
aldrig har haft lettere ved at naa noget af, hvad jeg gerne 
vilde, end i Aarene fra 1886—1894 under den gamle Semi
narieordning. Jeg tror f. Eks. selv, at jeg aldrig senere har 
haft bedre Lykke til at vække Elevernes Interesse for nor
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disk Digtning, for religiøse eller pædagogiske Spørgsmaal. 
Og det samme gælder ikke mindre min gamle Ven og 
Medarbejder M. Mortensen. Jeg er vis paa, at hans lykke
ligste Aar, da han paa alle Omraader ydede mest og lod 
sit rige Sind befrugte alt, hvad han i Undervisningen rørte 
ved, faldt netop i denne Tid. Dette kan som sagt ligge i, at 
vi var unge og saa meget ideelt paa vor Gerning, men det 
kan ogsaa ligge i den gamle Seminarieordnings gode Sider. 
Der var Løshed over meget i Uddannelsen; mange mødte 
uforberedte, gik temmelig uforberedte op til Eksamen, faldt 
og læste om igen eller opgav at læse. Men mange mødte 
ogsaa som ældre, modne Mennesker med stærk Vilje til at 
arbejde, eller som unge med spirende, men ægte Livsinter
esse. Og det, at Seminariet kun i ringe Grad havde ydre 
Hold paa sine Elever, maatte naturligt føre til, at man 
maatte se at faa fast Hold i deres Interesser. Endelig havde 
det ikke ringe Indflydelse paa Undervisningens Karakter, 
at Eksamen holdtes borte fra Seminariet, og at man sim
pelt hen var nødt til, naar ikke man vilde gøre det hele 
til ledt og trælsomt Eksamenspiskeri, da at overlade til Ele
verne selv at lære og læse en hel Del af det Kundskabs
stof, der krævedes. Men til Gengæld turde og kunde man 
saa i sin Undervisning slaa sig ned i de frugtbare Oaser, 
hvor man virkelig havde Lyst til at arbejde, og hvor man 
opdagede, at ens Evner og Elevernes Interesser mødtes. 
Der gaar Frasagn om, at en af vore bedste Statsseminarie
lærere i de Aar vovede at lade hele sin Historieundervis
ning dreje sig om den græske Kultur og den nordiske Saga
tids Blomstring, medens Eleverne selv for Eksamens Skyld 
maatte lære hele Resten i gamle V. A. Blochs Historie, og 
det mærkelige var, at de bedste af Eleverne vist aldrig kla
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gede over dette, men modtog dybe og blivende Indtryk af 
Historien som en levende Strøm og en Kilde, der rislede 
frisk og blank ind i deres unge Sind. Jeg gik næppe saa 
vidt, men jeg vovede dog i de Aar radikalt at forbigaa hele 
Snese af Smaaforfattere fra ældre Litteraturperioder for at 
yde noget fyldigt om Hovedforfatterne. Jeg kunde i de Aar 
i Foredrag og frivillige Øvelser gennemgaa norsk Digtnings 
Hovedtyper paa en Maade, jeg aldrig siden har kunnet, og 
M. Mortensen fik f. Eks. Tid til et Aar at gennemgaa næsten 
hele Rousseaus „Emil“ og ud fra denne Bogs Tanker at 
kaste Lys over pædagogiske Spørgsmaal. At der kan ind
vendes noget mod en saadan Eksamensforberedelse, hvor 
man overlader til Eleverne selv at læse og lære alle de 
mange Enkeltheder, som Eksamen kræver, skal jeg villigt 
erkende. For de ligegyldige, de lidet aktive, var det en daar- 
lig Eksamensforberedelse, ja maaske for alle. Men en saa
dan Maade at undervise paa rækker videre end til Eksamen 
og har sit Værd ud over Eksamen. Jeg tror ikke, den draa- 
bevise Gennemtygning af alle Enkeltheder i en lang Række 
Fag, som man under den senere Ordning i alt Fald er mere 
fristet til, opnaar bedre Resultater, nok til Eksamen, men 
ikke til det, der er mere værd end en Eksamenskarakter. 
I alt Fald har jeg aldrig mødt gamle Elever, der har ankla
get os for den Frihed, vi tog os til at dvæle, hvor det var 
frugtbart at tage Ophold, og jeg er saa kættersk at erkende, 
at jeg aldrig har ændret min Anskuelse paa det Punkt, om 
jeg end i meget har maattet gøre en Dyd af Nødvendig
heden. Jeg vil endog mene, at en Seminarieuddannelse, der 
er saa ordnet og regulær og maalbestemt m. H. t. hvad der 
skal kunnes, at den helt savner Tid til at glemme Eksamen, 
er forfejlet i langt højere Grad end hin gamle Ordning.
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Ingen bør tro, jeg savner Sans for Orden og Plan i Arbej
det, men ingen skal bilde mig ind, at det er Idealet af 
Læreruddannelse, at man i en Række Fag saa omtrent maa 
gennemtygge og forklare hver Enkelthed fra først til sidst. 
Morten Pontoppidan har fortalt om, hvorledes en dygtig 
Foreviser og Forklarer engang viser ham alle Enkeltheder 
i Roskilde Domkirke og tilsidst med stolt Bevidsthed siger 
ham, at nu er de færdige, der er ikke mere, men bliver 
helt konsterneret, da han faar til Svar: Ja, Tak, vil De saa 
gaa lidt til Side, saa jeg kan se Kirken! Ja, det er Sagen. 
Hvis der ikke, i alt Fald ved alle de saakaldte Aandsfag, 
i Undervisningen er noget af det, der bag alle de mange 
Enkeltheder, der læres, er en Vejledning til at se „Kirken" 
som en Dom, der rejser sit Spir over og optager alle Enkelt
hederne i sin Stil, saa maa man for mig gerne stryge Aands
fagene af Undervisningen. Gamle Elever faar tilgive, at jeg 
rent personligt siger dette, og jeg vil haabe, de ikke er læn
gere fjernede fra den Aand, jeg taler af, end at de kan for- 
staa, hvad jeg mener, uden længere Redegørelse. Som Skole
mand staar jeg alle Dage i Gæld til de gamle Minder fra 
levende dansk Skoleliv, og for at tale med Digteren:

„De gamle Minder, 
dem maa jeg sige et rørt Farvel, 
før de forsvinder".

Jeg har kun lovet en subjektiv Fremstilling af Semina
riets Historie, og til denne hører mine personlige Følelser 
ved et langt Arbejde i en Gerning, som jeg har kær, og 
hvis bærende Idealer, jeg vel aldrig har kunnet gennemføre, 
som jeg burde, men de lever dog endnu i mig saaledes, at 
jeg i alt Fald ikke selv faar vammel Smag i Munden, naar 
jeg taler om dem. Men ogsaa jeg maatte være med til at 
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arbejde for en ny Ordning; thi trods alt godt i den gamle 
Ordning: Løshed og Uforberedihed i Uddannelsen er en 
Fejl, der ikke kan taales. Jeg erkender, at Eksamenskom
missionen i de Dage, da den i den offentlige Bevidsthed 
oparbejdede en Stemning mod sig, der blev dens egen Grav, 
alligevel udrettede noget godt ved at vise, at Læreruddan
nelsen maa give en bedre Øvelse i praktisk Færdighed og 
have et mere ordnet Præg, der forhindrer helt umodne Folk 
fra at gaa op til Eksamen. Ikke mindst Professor Kroman 
var utrættelig i at betone dette, baade naar han holdt sine 
„med Braad“ forsynede Skoleforedrag, og naar han som 
Censor statuerede afskrækkende Eksempler paa, at Eksa
minander kunde forveksle Amos Comenius „med en hidtil 
ukendt Pædagog ved Navn Adam Kornelius, der synes Træk 
for Træk at have oplevet det samme som Pestalozzi“.

Aarene fra 1890—1894 er Drøftelsernes Tid. Et Utal 
af Planer til en ændret Læreruddannelse var i disse Aar 
fremme til Forhandling, men Uenigheden var stor. Fra Lov
givningsmagtens Side gik man kun meget modstræbende 
med til en Reform. Jeg husker tydeligt, at jeg anvendte hele 
min Juleferie 1890—91 paa at drøfte Sagen med ledende 
Mænd i Folketinget, men fandt liden Forstaaelse. Sofus 
Høgsbro og Frede Bojsen, som begge var meget interesse 
rede for Privatseminariernes Stilling, var ængstelige ved 
enhver Kontrol med disse. De holdt stærkt paa, at Eksamen 
burde være den eneste Kontrol, og at enhver burde have 
Lov til at forberede sig hvor og som han vilde. De to Mænd, 
der efter min Mening saa klarest, var daværende Landstings
mand Thomas Nielsen, Herning, og Folketingsmand F. Fal
kenstjerne, København. Naar jeg gennemgaar de Breve, jeg 
vekslede med dem, og de Optegnelser, jeg har fra mundt
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lige Samtaler, saa kan det endnu forbavse mig at se, hvor 
klart de begge fremholdt det, der ogsaa for mig var Hoved
sagen: Alle Seminarier skal have 3 eetaarige Klasser; ingen 
Elev maa gaa op til Eksamen uden at have gennemgaaet 
alle Klasser, hvis han ikke kan godtgøre, at han har en 
særlig god Fordannelse; ingen kan gaa op uden at være 
indstillet af et Seminarium. Privatseminarierne maa i økono
misk Hensnende stilles paa mere lige Fod med Statssemi
narierne, men det maa godtgøres, at de med Hensyn til 
Lærere, Bygninger, Undervisningsmateriel osv. kan yde en 
god Uddannelse. Falkenstjerne mente endog, det blev nød
vendigt at fastslaa, hvor mange Seminarier der til en given 
Tid var Brug for, og baade han og Th. Nielsen var helt 
enige om, at et Seminarium burde fremtræde som en Skole 
og have sine faste Lærere, ikke være et blot Kursus ved 
Siden af en anden Hovedvirksomhed. I 1891—92 drøftede 
jeg hele Spørgsmaalet udførligt med Skolemænd som R. J. 
Holm (da i Jelling), Fr. Skoubo, Forstander for Skaarup 
Seminarium, Formanden for Eksamenskommissionen, Etats- 
raad Brix, og m. fl. Hos de fleste af disse var Tanken om 
Eksamens Tilbageførelse til Seminarierne under en fast Cen
surkommission levende. Dette havde hidtil ikke for mig 
været noget vigtigt Spørgsmaal, men jeg skønnede, at det 
var nødvendigt at tage det med, hvis der skulde opnaas 
Samvirken med Statsseminarierne, for hvem dette netop 
stod som en Hovedsag. Gennemgaaende saa dog de fleste 
af Seminariernes ledende Mænd ret mistrøstigt paa Sagen. 
Slutningen paa mange Breve til mig var ofte dette: „Jeg 
tvivler meget om, at der kommer noget synderligt ud af en 
Henvendelse til Lovgivningsmagten. Man bliver hørt paa 
med Velvilje, men videre ikke“.
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Med Forstander P. Bojsen, Gedved, førte jeg ogsaa For
handlinger, men han var meget imod Eksamens Tilbage
førelse til Seminarierne, og den Henvendelse til Lovgivnings
magten, vi i Fællesskab indgav i Jan. 1892 var derfor stærkt 
præget af et Kompromis mellem os. Den indeholdt kun, for
uden Kravet om mere Støtte fra Statens Side til Privatsemi
narierne, Ønsket om, at de private Seminarier, som ønskede 
Støtte af Staten, skulde have 3 eetaarige Klasser og være 
vel forsynede med Lærerkræfter og Undervisningsmateriel 
og være virkelige Skoler. Senere udarbejdede jeg selv en 
ret udførlig Fremstilling af Læreruddannelsens Mangler og 
de Veje, man formentlig kunde gaa for at raade Bod paa 
Manglerne, og jeg lod denne Fremstilling indgaa til baade 
Ministeriet og til en Mængde Folke- og Landstingsmænd.

I Dec. 1892 modtog jeg en Opfordring fra Ministeriet om 
at deltage i en Forhandling 1) om Ophævelse af Eksamens
kommissionen og Henlæggelse af Eksamen til Statssemina
rierne og visse af Staten anerkendte Privatseminarier. 2) 
Deling af Undervisningen og den afsluttende Prøve, saale- 
des at Forberedelsen til og Prøven i praktisk Færdighed og 
Pædagogik finder Sted efter Afslutningen af de øvrige Fag. 
3) Statens Stilling til Privatseminarierne med særligt Hen
syn til Kontrollen med og Understøttelse af disse.

Forhandlingerne fandt Sted i Ministeriet d. 6. og 7. Jan. 
1893 og lededes af daværende Kultusminister Goos. Et Ud
valg af Rigsdagsmænd, Medlemmer af Eksamenskommis
sionen og Repræsentanter for Seminarierne deltog i For
handlingerne, og nu var Spørgsmaalet endelig ved at træde 
ud af de blot teoretiske Overvejelsers Standpunkt. Allerede 

Jan. 1893 havde Ministeriet et Udkast til Lovforslag færdigt, 
som det forelagde forskellige Skolemænd, og efter nogle 
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Ændringer forelagdes dette Rigsdagen som Lovforslag. Det 
naaede kun gennem Landstinget i 1892—93, hvor det i det 
hele blev modtaget med Velvilje, særlig da af Th. Nielsen, 
Sthyr, Bjerre m. fl. Hovedbestemmelserne i Forslaget er de 
samme som i den nuværende Seminarielov af 1894.

I Juni 1893 modtog jeg af Ministeriet Opfordring til i 
Forening med Professor Kroman, Dr. phil. H. Olrik og 
Seminarieforstander Huus, København, at foretage en Rejse 
i Sverige og Finland „for med ministerielt Mandat at gøre 
os bekendt med og derefter udtale os om Ordningen af den 
praktiske Læreruddannelse i de nævnte Lande“. Rejsen 
bestemtes til at skulle foregaa i Septbr., Oktbr. 1893. I 
Aug. 1893 holdtes der stort Skolemøde i København, hvor 
der efter Professor Kromans Indledningsforedrag om Lærer
uddannelsen førtes en livlig og ret skarp Forhandling, der 
yderligere bidrog til at gøre Spørgsmaalet om en Reform 
levende hos mange. (Se „Beretn. om 4de alm. Skolemøde" 
1893 Side 29—65).

Resultatet af vor Rejse i Sverige og Finland foreligger 
i den „Indberetniog om Seminarieforholdene i Sverige og 
Finland", som blev trykt i Decbr. 1893 og indgivet til Mini
steriet, hvorefter den omdeltes til samtlige Rigsdagsmænd. 
Med de ret uordnede Forhold for Øje, som raadede i dansk 
Læreruddannelse, var det meget lærerigt at se paa den Or
den og Omhyggelighed, hvormed Seminariearbejdet udførtes 
i Sverige og Finland, særlig da i Finland. Der var en vis 
Begejstring og Varme over hele Arbejdet, og det maatte 
særlig være paafaldende for en dansk Skolemand at se, 
hvorledes alt sigtede til og førte frem mod en god praktisk 
Læreruddannelse. I begge Lande har man som bekendt 
4aarig Seminarieuddannelse, og i Finland var hele det 4de 
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Aar helt ofret til Pædagogik, Metodik og praktisk Under
visning, saaledes at de unge Lærer- og Lærerindekandidater 
faktisk under Læreres Tilsyn og Vejledning besørgede hele 
Undervisningen i de store Øvelsesskoler, og de gjorde det 
med en Omhu og Alvor, Støthed og Ro, som virkelig var 
beundringsværdig. Imidlertid er jeg meget langt fra at mene, 
at man enten der eller noget andet Sted kan løbe hen og 
se, hvorledes en Læreruddannelse skal være. Saa meget 
bør vi her have lært af Grundtvig, at der i et Skoleliv 
som i alt andet af et Folks Liv maa være en sund Vækst 
ud fra nationale Ejendommeligheder. Direkte Overførelse 
bliver let kun Mekanisme i Stedet for Vækst. Det kan ikke 
blive naturligt for os at gennemføre den strenge, ensartede 
Metodik i al Undervisning, som baade i Prøjsen, Sverige og 
Finland i saa høj Grad bærer hele Arbejdet. Hvor man i 
en dansk Skole har en virkelig levende Lærer med god 
Forstaaelse af Børns Natur, der tror jeg, den danske Skole 
naar videre i Retning af at faa Elevernes Aandsliv til at 
gro, end man gør det i de nævnte Lande. Og Vækst er nu 
engang mere end selv det bedst udførte Bygningsværk; 
Vækst er Aandslivets produktive, selvfødende Kraft. Men 
ikke alle danske Lærere er levende eller geniale, og mange 
kunde sikkert i Finland og Sverige lære at holde Maade 
med Veltalenhed og ar erindre, at ogsaa i Skolelivet bør 
man staa til Ansvar for de overflødige Ord, man taler. Det 
flydende, strømmende, bliver let det vage, udglidende, ube
stemte, der flyder ud over alle Bredder og yder Eleverne 
saare ringe Hjælp til Kærnedannelse og Karakierudvikling.

I een Retning maa en dansk Skolemand rødme ved at 
se paa Seminarieforhold i Sverige og Finland. Man kender 
intet til det nervøse, ængstelige Slid med at stoppe Elever
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nes Hukommelse til en bestemt Eksamensdag. Man har der 
vovet at vise Seminarierne den Tillid at lade dem selv gen
nemarbejde det Stofomraade, de med et fastsat Timetal i 
hvert Fag kan overkomme. Man kræver kun, at det skal 
virkelig bearbejdes, og den gode Prøve paa, at man har be
arbejdet Stoffet, er, at man kan optræde som Lærer deri 
eller frit fremstille det paa selvstændig Maade, mundtlig eller 
skriftlig. Men det falder ikke svenske eller finske Skolemænd 
ind at fastslaa, hvor stort et Omraade man skal kunne be
herske paa een Gang. I Danmark — Grundtvigs Fædre
land! — kan man ikke tænke sig en Undervisning, der 
duer, uden en Eksamen tilsidst, og ikke en Eksamen uden 
en indtil de mindste Enkeltheder fastslaaet Bestemmelse om, 
hvor meget der skal kunnes. Vi har Frihed i Metoden — 
ja vel, men det, der skal kunnes og huskes til Eksamen, 
er gerne netop et saa stort Stof paa alle Omraader, at der 
kun bliver Plads til een Metode, den daarligste af alle: den 
hurtige og draabevise Paagydning, hvor vigtigt og uvigtigt 
saa omtrent maa behandles med samme Udførlighed; thi 
til Eksamen er alt omtrent lige vigtigt. — Den faktiske Fri
hed ved de svenske og finske Seminarier saa jeg tydeligt 
allerede paa vor Kommissionsrejse i 1893, men dog meget 
tydeligere ved en senere Rejse i Sverige i Foraaret 1908, 
da jeg atter, denne Gang med min gamle Ven Morten 
Mortensen, gæstede en Del svenske Seminarier. Man havde 
frigjort sig ikke lidt for den noget ensformige Metode, og 
man havde i højere Grad end i 1893 udnyttet Friheden i 
Stofvalget, saaledes at man ved et Seminarium læste Om
raader indenfor et Fag, som var ret forskellige fra, hvad 
man læste ved et andet Seminarium. Dette var særlig ken
deligt paa det historiske, bibelhistoriske og geografiske Om- 

2
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raade, men ogsaa indenfor Naturkundskaben. Samtidig er 
vi jo herved Seminarierne gaaet den omvendte Vej: Stoffet 
er vokset, og hvert Seminarium maa gennem alt! — Mon 
det var det, Comenius mente med, at „alle skulde lære alt* l

I Vinteren 1893—94 var Seminarielovforslaget atter 
forelagt Rigsdagen, og efter mange Forhandlinger, hvor sær
lig Provst Nielsen og H. Trier i Folketinget kæmpede dyg
tigt og energisk for Forslagets Grundtanker, lykkedes det 
endelig Kultusminister Goos at føre det igennem, og det 
udgik som „Lov af 30te Marts 1894 om Seminarier og 
Prøver for Lærere og Lærerinder i Folkeskolen m. m.“. 
Om Lovens gode og mindre gode Sider skal jeg senere sige 
lidt; dens Hovedbestemmelser turde være vel kendte afalle 
Lærere, og ligeledes det, at den allerede i flere Aar har 
været Genstand for megen Kritik fra flere Sider. At den i 
flere Henseender danner et Vendepunkt i dansk Lærer
uddannelse, kan ingen nægte. Det blev dog nu fastslaaet, at 
Maalet for Læreruddannelsen er praktisk Lærerdygtighed; 
alle Seminarier har nu og skal have Øvelsesskoler, og ind
tager den praktiske Uddannelse end kun en saare beskeden 
Plads, den staar dog som et Mærke, og Drømmen om at 
skille Pædagogik og praktisk Lærergerning helt ud fra 
Seminarierne vil næppe senere faa Vind i Sejlene. Det vilde 
ogsaa være ret vanskeligt at sige, hvad vi i saa Fald skulde 
have Seminarier til. Ved en Fest, der kort efter Lovens 
Stadfæstelse holdtes paa Hotel Phønix, og hvor Repræsen
tanter for Ministeriet, Lovgivningsmagten, den nu afgaaende 
Eksamenskommission og Seminarierne var til Stede, var der 
fra alle Sider Glæde over, at man var naaet frem til en 
Ordning, og jeg husker, at gamle Th. Nielsen i en ejen
dommelig Tale sagde, at med Hensyn til sine Grundtanker 
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var denne Lov fejlfri. Det var vel et for stort Ord. Tiden har 
vist, at den i alt Fald ikke har kunnet hindre Fejl og Mangler. 
I Forsommeren udarbejdedes de Undervisningsbestemmelser, 
som Seminarierne nu skulde arbejde efter, og som i det 
væsentlige endnu gælder (se Bekendtg. af 8. Juni 1894).

Ved Indvielsen ,0/n 1894.

1894 blev ogsaa for Silkeborg Seminarium et særligt 
Mærkeaar. Da jeg havde taget saa aktiv Del i Forhandlin
gerne om den ny Ordning, var jeg ret tidlig klar over de 
Krav, der vilde blive stillet til de Privatseminarier, som 
ønskede Anerkendelse og Eksamensret, og allerede i 1893 
havde Kirkeskov og jeg købt et Jordstykke paa c. 14,000 
Kvadratalen, hvor det var Hensigten at opføre en ny Semi
nariebygning. Denne Bygning opførtes i 1894 under Ledelse 
af Arkitekt Frimodt Clausen i Aarhus og stod færdig i 
Novbr. 1894. Der byggedes en Hovedbygning med Facade 

2*
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til Skolegade og desuden en Gymnastiksal og Børneskole. 
I Hovedbygningen er tillige Forstanderbolig paa 1ste Sal. I 
Sommeren 1894 havde Silkeborg Kommunalbestyrelse vist 
Seminariet den Velvilje at overtage Garantien for Byggegæl
den, saa hele Byggesummen blev rejst i .,Bikuben" paa ret 
gode Rente- og Afdragsvilkaar. Men Kommunen viste ogsaa 
sin Velvilje paa en for selve Seminariets pædagogiske Ger
ning endnu mere betydningsfuld Maade, idet man gik ind 
paa en Ordning med Seminariet, hvorved det blev muligt 
for dette at faa en virkelig god Øvelsesskole. Man gik ind 
paa at henvise indtil 200 Børn til Undervisning i Semina
riets Børneskole og for disses Undervisning at yde et 
Vederlag, der omtrent svarede til, hvad Undervisningen i 
den offentlige Skole kostede Kommunen. Seminarieskolen 
staar under det almindelige Tilsyn, men Seminariet ansæt
ter og lønner selv Skolens Lærere og lægger Undervisnings
planen, saaledes som det til enhver Tid anser det for bedst 
baade for Skolen selv og for Seminarieelevernes Uddan
nelse i praktisk Skolegerning. Vi begyndte med 4 Børne- 
klasser, men allerede 1896 byggedes en Etage paa Børne
skolen, og vi har siden altid haft 7 Børneklasser med ca. 
200 Børn. M. Mortensen blev Skolens Leder og ofrede den 
i høj Grad ikke blot sit Arbejde, men ogsaa sin Kærlighed 
og sin Iderigdom. Mange gamle Elever vil mindes ham fra 
hans Virksomhed nede i denne Skole. Han blev ved Sko
len, til han i 1904 blev Skoleinspektør ved Silkeborg kom
munale Skolevæsen, og Skolen fik da til Leder daværende 
Lærer ved Realskolen Ludvig Mortensen (dimitteret herfra 
1898), som endnu virker her. Om end den Tid, Seminarie
eleverne kan ofre paa praktisk Undervisning i Børneskolen, 
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er alt for ringe, saa er jeg vis paa, at Seminarieskolens nøje 
Tilknytning til Seminariet har bidraget overordentlig meget 
til at give os alle Forstaaelse af, at mod den praktiske 
Lærerdygtighed maa alt vort Arbejde sigte, og der er vel 
endog ikke saa helt faa af vore gamle Elever, som mindes 
de praktiske Øvelsesestimer i Børneskolen som noget af 
det bedste i deres Læreruddannelse.

Seminariet fik allerede i Oktbr. 1894 i Henhold til Lov 
af 30. Marts 1894 Statsanerkendelse med Ret til „at dimit
tere Lærere og Lærerinder til Folkeskolen", og Seminariets 
nye Bygninger indviedes d. 16. Novbr. 1894. Da Indvielses
festligheden vel nu kan have lidt historisk Interesse for 
tidligere Elever og tillige er et smukt Minde for dem, der 
var med, hidsættes her et Referat efter „Silkeborg Avis" for 
17de Novbr. 1894:

„Indvielsen af Seminariets store og smukke Bygninger 
foregik med megen Højtidelighed. Ved 12-Tiden samledes 
c. 500 Mennesker i Skolens rummelige Gymnastiksal. Til 
Stede vare bl. a. Biskop Clausen, Aarhus, Provst Møller, 
Hammel og Pastor Viberg, Silkeborg, Silkeborg Kommunal
bestyrelse og Skolekommissionen foruden en Mænge særlig 
indbudne Damer og Herrer blandt Skolens Venner og saa- 
mange af Byens Beboere, som den store Sal kunde rumme. 
Som udsendte af Kultusministeriet til at overvære Højtidelig
heden mødte Professor Kroman og Adjunkt Axel Sørensen, 
begge Medlemmer af Eksamenskommissionen. En ejendom
melig festlig Stemning greb straks de tilstedeværende, idet 
et firstemmigt Kor af Seminariets Elever indledede Indviel
sen med at afsynge første Del af en Kantate. De unge 
Stemmer lød kraftigt i det store Rum.
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I.
KVARTET.

„Der er et yndigt Land, 
det staar med brede Bøge, 
nær salten Østerstrand ; 
det bugter sig i Bakke, Dal, 
det hedder gamle Danmark, 
og det er Frejas Sal.“

Der er en yndig Egn, 
hvor Lyngens Tæppe brydes 
mod Skovens stærke Hegn, 
hvor Gudenaaens Sølverbaand 
blandt Bøgens stolte Kroner 
forkynder Danmarks Aand.

Der er en herlig Plet, 
hvor Vandet Hjulet tvinger 
og aldrig bliver træt, 
hvor Drewsens Vilje end har Bo, 
hvor Hostrups Aand end vanker 
i svale Skoves Ro.

Hvor Lyngen gror af Sand, 
hvor Aaen stedse sender 
ny Kraft mod Hjulets Tand, 
hvor Vinden frisk i Skovens Top 
bebuder Aandens Susen: 
der vokser Skolen op.

II.
SOLO.

Drag med til Syden, til Blomsternes Pragt, 
naar Jorden har kla;dt sig i Foraarets Dragt, 
som Salomos Skrud gør til Skamme;
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kom med til de Egne, hvor Tanken flyr hen, 
naar Bethlehemsstjernen dig minder igen 
om Løven af Israels Stamme.

Hvor skovklædte Bjerge mod Sol giver Ly, 
der ligger dybt nede i Dalen en By, 
dens Hytter mod Fjeldet sig bøje;
og under den breder sig Bymarkens Jord, 
og Marken er rede til Gavmildhed stor, 
saa lærte den Gud i det høje.

Med Sæk over Bryst og med Sædkorn i Haand 
en Sædemand øver sin vanligs Dont, 
dybt Kornene falde i Mulde ;
dog hyppig gaar Haanden og Foden i Staa, 
han falder i Tanker; hvad tænker han paa? 
Mon Sæden ej faldt, som den skulde?

ENSTEMMIGT CHOR.
Han tænkte paa Kornet, som falder i Jord, 
han syntes, det gik saa med Menneskets Ord, 
som møder et Menneskehjerte:
Vel kan det slaa Rødder, hvor Mulden er god, 
saa mangt dog for Stengrund ret aldrig fik Rod, 
dets Død volder Skaberen Smerte.

Efter at Kantatens 2. Del for Solo var sungen, holdt 
Biskop Clausen Indvielsestalen der i det væsentlige lød 
saaledes:

Vor Herres Jesu Kristi Naade, Guds Kærlighed og Hel- 
ligaandens Samfund være med os! Det er med Glæde, jeg 
har modtaget Indbydelsen til at komme hertil og tale. Som 
ung Mand faldt det i min Lod at blive Vejleder for unge, 
der skulde uddannes til Lærergerningen, og senere har jeg 
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paa mine mange Rejser i Landet haft Lejlighed til at tale 
med mange Lærere om deres Gerning. Jeg staar derfor 
ikke her i Dag uden Forstaaelse af et Seminariums Betyd
ning for Folk og Land og Skolens Gerning i det hele. Det 
gælder især om, at der blandt de Lærere, der skal under
vise de unge, er mange levende Personligheder, der kan saa 
en levende Sæd. At arbejde i en Børneverden er en Ger
ning, der bringer Glæde; thi Børn har af Naturen Trang 
til at tage imod.

Fra denne Skole vil mange unge gaa ud for at virke i 
Folkeskolens Tjeneste. Det bør være dygtige og levende 
Kræfter, og derfor maa der her lægges en god Grund, ikke 
blot Kundskabens, men ogsaa det uforkrænkelige Guds Ords, 
der staar trods skiftende Menneskemeninger. De unge skal 
have grundige Kundskaber, men de skal tillige lære at.bøje 
sig med ydmygt Sind for den almægtige Skaber. Giv dem 
Kundskab: Fortæl dem om Bjerg og Dal, om Fuglenes og 
Blomsternes Bygning og Skønhed; men glem ikke at sige 
dem: I er meget mere end de! Fortæl dem om Kulturens 
Slormænd, om Menneskeslægtens største og ædleste Skik
kelser, om vort Modersmaal og vore Minder. Ja, lad der 
falde Lys over alt, hvad der er Lys værd, over alt godt og 
ærbart, saa de unges Syn bliver lyst, men tag ogsaa Guds 
Ord frem og fæst Øjet paa det, der er Grundvolden for 
vort Liv. Det er ikke nok at tale om Gud som Skaberen, 
naar man gaar uden om de store Kærlighedens Mysterier 
der skete Julenat og Paaskemorgen. Naturen har sine My
sterier, og Aandens Verden har sine, men øverst blandt 
disse staar dette, at Guds enbaarne Søn er bleven Kød for 
at forene og forlige Gud og Mennesker. Lad ogsaa denne 
Stjerne lyse i de unges Sind. Naar de unge her faar et sundt
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Syn og et kristeligt Syn paa Menneskelivet, da vil de ogsaa 
selv blive til Velsignelse i vor Folkeskole. —------- Lad
saa denne smukke Bygning, dette Seminarium, være indviet 
i Faderens, Sønnens og Helligaandens Navn! — Amen!

III.
CHOR.

Ja, Aandens Ord de falde dybt i Mulde!

SOLO.
Det Led mod Høst i Israels Land, 
hver Mand til Kornet saa;
men Sædemanden vandred, 
hvor Søen spejlblank laa.

CHOR.
Men Aandens Ord de falde dybt i Mulde!

SOLO.
Da trængtes om ham gammel og ung, 
Moder med Barn ved Bryst, 
han talte fra Skibet længe, 
de hørte hvert Ord med Lyst.

CHOR.
Ja, Aandens Ord de falde dybt i Mulde!

SOLO.
Han higed efter Hjertets Muld, 
brød gennem Stengrund frem, 
hver nedtraadt Sjæl han plejed’ 
og viste mod Lysets Hjem.

CHOR.
Ja, Aandens Ord de falde dybt i Mulde!
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SOLO.
Mod Ordets Sæd hver Tidens Tjørn 
kæmper med Vold og List;
hvor Ordet falder i Mulde, 
der Gud giver Sejr forvist

CHOR.
Ja, Aandens Ord de falde dybt i Mulde !

SOLO.
Hver Tidens Tjørn, hver Stengrund gold 
ryddes ved Tro og Mod!
Hvor Mulden frem vi kalde, 
saa let fæster Sæden Rod.

CHOR.
Ja. Aandens Ord de falde dybt i Mulde !

Efter at sidste Del af Kantaten, forfattet af daværende 
Seminarielærer, Cand. theol. Ludv. Bech, var afsungen, 
talte Seminarieforstander Vinther:

„Skønt jeg nødig drager personlige Forhold frem i en 
saa stor Kreds, tror jeg dog, at det personlige i Dag har 
en Ret til at gøre sig gældende. Det er med en ejendom
melig Følelse jeg i Dag ser ud over denne Sommers Arbejde: 
de travle Hænder, der har været i Arbejde, og de store 
Bygninger, der har rejst sig. Det er mange Aars Længsel 
der ligger bag ved; thi den Tanke, at Seminariet skulde faa 
Kransen hejst paa sit eget Hus, har været Genstand for min 
Længsel, saa længe jeg har været her, og blev stedse stær
kere, alt som Trangen ved den voksende Skare af unge, 
der kom her, blev større. Men naar jeg nu i Dag staar ved 
Værkets Afslutning, er det med en dyb Følelse af, at „Vor
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herre er Daarernes Formynder"; thi uden at Forholdene 
var sikrede, eller Vejene jævnede, har Arbejdet gaaet frem 
Skridt for Skridt. Naar jeg da i Dag ser ud over, hvad vi 
har for os: den store Skole for de voksne, den hyggelige 
Børneskole for de smaa, denne store Sal, hvor legemlig 
Idræt skal øves, og endelig de mange unge, der er samlede 
her, og som nu med os Lærere skal arbejde i de gode, vel 
udstyrede Rum, da er det, at jeg føler det personlige trænge 
sig frem i min Sjæl og samle sig i en Tak til de Institutio
ner og Enkeltmænd, der har støttet og styrket os, til Maalet 
blev naaet. Vi skulde have en Børneskole, hvor de unge, 
der uddannes til deres fremtidige Gerning, ikke blot skal 
høre og se, hvorledes Børneundervisningen øves, men hvor 
de ogsaa efter Evne selv skal være med i Arbejdet. Det er 
Silkeborg Kommunalbestyrelse og Skolekommission, der skal 
have Tak, fordi den har gjort det muligt for os at faa en 
Børneskole knyttet hertil under saa heldige Forhold, som 
næppe noget andet Seminarium herhjemme endnu har det. 
Det er mit Haab og min Tro, at denne Skole skal blive et 
betydningsfuldt Led i vor Læreruddannelse her, og at de 
Timer, Eleverne skal tilbringe i denne, skal blive aandeligt 
frugtbare for deres Gerning i vor Folkeskole. Men naar vi 
nu staar her med 120 Børn og med Udsigt til flere ad Aare, 
saa skal det betones, at det er Forældrene, der frivilligt 
har ønsket at sende deres Børn til os, trods det, at der har 
været megen Tale, ogsaa her, om, at Børnene i Seminarie
skolerne vilde blive „Prøveklude" for en umoden Under
visning. Denne Frygt er forstaaelig, da Seminariebørnesko- 
ler kun er lidet kendte herhjemme, men des større Tak til 
de Forældre, der har haft Tillid til os og vor Gerning. Saa 
vist, som jeg tror, at Frygten er utidig, og har set, dels i
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Sverige, endnu mere i Finland, hvor glade Forældrene er 
ved at sende deres Børn til Seminarieskolerne, saa vist tror 
jeg ogsaa, at Forældrene her ikke skal blive skuffede i 
deres Tillid til os. Jeg vil haabe, det skal blive skrevet med 
levende Træk gennem selve Arbejdet, der gøres: Her er 
ingen Legestue, men dog en hyggelig og god Arbejdsstue.

En Tak til Kommunalbestyrelsen, fordi den ved sit Til
bud om Kommunens Garanti har gjort det muligt for os at 
faa alt det økonomiske godt ordnet! Tak for den Tillid, man 
derved har vist til vor Gernings Alvor og Soliditet. En Tak 
endelig til de mange enkelte, der paa forskellig Maade har 
været os til Raad og Støtte, ikke mindst Arkitekt Clausen 
og Bygmestrene.

En Tak til alle dem, der er mødt her i Dag, og som 
har villet være med til at gøre denne Dag til en Festdag 
for os! Særlig retter jeg denne Tak til Biskop Clausen og 
Provst Møller, der begge har ønsket at tale her i Dag, til 
Kultusministeriet, der har villet sende os den nuværende 
Seminariekommission i Dagens Anledning, og til Professer 
Kroman og Adjunkt Axel Sørensen, der har fulgt Ministe
riets Ønsker om, at de skulde komme her. Da de begge 
er Medlemmer af Eksamenskommissionen, vil jeg sige, at 
vel har der i de senere Aar været et næsten krigersk For
hold mellem Eksamenskommissionen og Seminarierne paa 
Grund af det store Mandefald ved Eksamen, og vistnok har 
man i adskillige Tilfælde ramt fejl, men dog tror jeg, at vi 
her har været i ret god Forstaaelse med Eksamenskom
missionen om, at den tog alvorligere og strengere paa sin 
Opgave, og netop i den Hensigt at hæve den danske Lærer
stand i Kundskab og Dygtighed. Har det end ikke været 
behageligt at øve Strenghed ved Eksamen, saa har dog sik-
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kert Kommissionens energiske Færd bidraget sit til, at vi 
nu staar med en anden Seminarieordning, der efter mit 
Skøn vil bringe mere Ro, sund Tilegnelse og Soliditet ind i 
Seminariearbejdet. Der var virkelig Fare for, at Arbejdet, 
ikke mindst paa de private Seminarier, skulde løbe ud i 
Eksamensdressur uden tilstrækkelig Tid til en rolig og vir
kelig Tilegnelse. Derfor har jeg efter Evne været med til at 
arbejde for den nye Ordning, og derfor hilser jeg den vel
kommen. Da vi her i Dag har saa mange af Skolens Til- 
synsmænd samlede, vil jeg sige: Maatte dette, at de alle er 
komne som venlige Gæster, være et godt Varsel om For
holdet mellem Tilsynet og Seminarierne i det hele. Et Til
syn virker generende og bringer hverken Giæde eller Gavn 
ind i en Skoles Arbejde, naar det kommer med Ønsket om 
at gribe ind i dette og med Ufrihed i Anskuelser og Syn; 
men et kyndigt Tilsyn kan ogsaa virke aandeligt oplivende 
og ansporende, naar det kommer med Velvillie, med Trang 
og Evne til at udveksle Ideer og Tanker med dem, der 
staar i det daglige Arbejde, og som ofte trænger til forny
ende og friske Tanker. Jeg vil tro, at et saadant Forhold 
under den nye Ordning vil have bedre Betingelser for at 
vokse frem.

Men naar nu det personlige har faaet sin Ret, maa jeg 
endnu pege paa, hvad det er, der skal fylde vor Skoleger
ning i det daglige Arbejde. Der er sagt, at de mange Sko
ler er et Vidnesbyrd om den store Oplysningstrang i Nuti
den. Maaske! I alt Fald er de Vidnesbyrd om, at Kund
skabens Magt er anerkendt. Derimod er de ikke et ufejl
bart Vidnesbyrd om, at Oplysnings/mng^n er ægte, og at 
denne Trang i Skolen mødes med en tilsvarende Evne til 
at fylde og nære. Marstrand har engang malet et Billede: 
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En Rytter, der rider paa et Æsel, og som, hver Gang Dyret 
sagtner sin Fart, stikker et Høknippe paa en Stang ud 
foran det. Det forstærker da Farten, men naar aldrig Høknip
pet. Lad Høknippet være alle de store eller smaa Embe
der, der lokker Ungdommen til Kapløb, og Rytteren alle 
os Lærere, der med Udsigterne ansporer dem, der gaar 
trætte paa Vejen. Billedet er ikke tiltalende; thi det er ikke 
Oplysningstrangen, der mødes med Oplysningsevnen; det 
er et Jag uden Idealitet, og heri vilde jeg nødig tjene, da 
jeg under baade de unge og mig selv en bedre Glæde. Det 
er et andet Billede, der staar for min Sjæl. Skolen er i 
særlig Forstand en Bro mellem Nutid og Fremtid; thi de 
Ideer, der er i Dæmring, har man i de unge, der sidder paa 
Bænken. Det er en Skolemands Glæde at kunne tro paa 
det gode i de unge, han arbejder med, tro paa, at „hvor 
der er gærende Kræfter, skyder det Aaret efter". Jeg har 
haft noget af denne Glæde og ikke haft Grund til at istemme 
Hauchs vemodige Ord: „Sjælden har et Haandtryk, et ven
ligt Blik, endnu sjældnere en smeltet Menneskesjæl betalt 
mig for min Sang“; thi mange unge har jeg mødt, der har 
villet noget godt, og om hvis Arbejde i vor Folkeskole jeg 
derfor tør have de bedste Tanker. Mit Syn paa denne Sko
les Opgeve samler sig i Billedet af to Træer, der skal staa 
foran Skolens Dør. Der er Kundskabens Træ\ thi Skolen 
skal meddele Kundskab, men saaledes, at Interessen væk
kes, og Evnerne øves, ikke blot saaledes, at Hukommelsen 
fyldes. Derfor maa det stadig erindres, at Kundskaber kan 
stødes ned i Folk, men Interessen maa der kaldes paa. Deri 
er Vejen for den ægte Kundskabstilegnelse betegnet. Men 
ogsaa et andet Træ skal staa foran Skolens Dør. Et Semina
rium er ikke blot en Kundskabsskole, det er en Lærerad- 



31

dannelse, der skal gives, og her faar Opdragelseslæren, 
teoretisk og praktisk, sin Betydning. Det varsler godt for 
de danske Seminarier, at Opdragelseslæren nu har faaet 
en mere fremskudt Plads i Arbejdet. Vel er vi alle Op
dragere, d. v. s. vi har visse Meninger, visse Sandheder 
og Regler, vi vil gøre gældende ved Opdragelsen. Men 
det er farligt at opdrage paa enkeltstaaende Almensætnin
ger. Den gamle Skole virkede efter Chr. Pedersens be
kendte Ord om sin Tids Skolemestre: „Saaledes haver jeg 
annammet min Lærdom, og saaledes vil jeg hannem give 
fra mig igen“. Den grundtvigske Skole brød med dette og 
viste praktisk, at Ørerne ere skabte til at høre med, ikke 
fortrinsvis til at ruskes i; men den gik muligvis hist og her 
vel ensidigt til Værks. Den virkelige Opdragelseslære slaar 
sig ikke til Ro med enkelte Almensætninger og spredte Be
tragtninger over Opdragelsen; den vil føre al Opdragelse 
ind under sammenhængende Grundlove og læse disse Love 
ud af sit Kendskab til Sjælelæren og Sjælelivet. Pædagogik
ken er en ung Videnskab, men den er dog alt nu saaledes 
underbygget, at det er muligt at give vordende Lærere mere 
end en spredt Samling af pædagogiske Forskrifter. Det er 
muligt at vise dem Skolens Arbejde som et Hele, hvor hvert 
Fag uddanner bestemte Evner og fremkalder bestemte In
teressekredse. Der har imidlertid hidtil været noget uheldigt 
ved Pædagogikkens Stilling paa Seminarierne. Træet har, 
om jeg saa maa sige, groet ensidigt; det har med andre 
Ord været en blot teoretisk Læreruddannelse, man har haft, 
og derfor er det et Fremskridt, at den nye Seminarieord- 
ning ikke blot vil knytte Børneskoler til Seminarierne, men 
at Eksamensordningen nu bliver saadan, at der kan blive 
bedre Tid til den praktiske Uddannelse. Den vordende Læ
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rer skal ikke blot høre om og tænke over Opdragelses- og 
Undervisningsspørgsmaal, men ogsaa se paa, hvorledes der 
undervises, og selv øve sig i at undervise. Det er i Finland 
kendeligt, at den omfattende praktiske Læreruddannelse har 
virket heldigt ogsaa paa den teoretiske Pædagogikundervis
ning, idet man ved denne stadig benytter Erfaringer og Iagt
tagelser fra Børneskolen. Saa skal da Kundskabens Træ 
staa med en løvrig Krone i vort Skoleliv, og dets Frugter 
skal øve Evnerne og vække Interesserne, men Opdragelses- 
lærens Træ — den særlige Læreruddannelse — skal staa 
ved Siden og skygge over vort Arbejde. Ere vi saa færdige? 
Nej, jeg vil ikke slutte uden et Ønske om, at endnu et 
Træ maa staa paa Skolens Grund, ja løfte sin Krone over 
alt andet.

Jeg tror, at der i en god Ungdoms Sind er Trang til 
at give sig hen til noget ædelt og godt i Beundring, Hen
givelse og Kærlighed. En Skole, der ikke møder denne 
Trang, vil trods al anden Dygtighed ikke løse sin Opgave 
saaledes, at vor Folkeskole er tjent dermed. Skolen har 
Fag, der hver for sig har Evne til at befrugte disse Sjæle
livets ædleste Evner. Den kan i Historien lade de unge 
mødes med de Mennesker, der har levet et Liv under Tugt 
af Sandhedens og Renhedens evige Idealer, og der er Rejs
ningsmagt i dette. Den kan gennem Litteraturen lade de 
unge møde Poesiens rige Væld, lade det befrugte deres 
Tanker og Følelser. Jeg tror paa Poesiens Evne til at gribe 
og forme Sindet under Idealernes Tugt. Endelig har Skolen 
gennem Religionsundervisningen en Vej, ad hvilken den 
kan lade de unge se ind i den religiøse Verden. Min Me
ning er, at vi har mer end nok af Religion som „Fag" be
tragtet ved vore Seminarier, og at der uden Skade kunde 
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foretages Indskrænkning i Stoffet som Eksamensfordring, 
men jeg tror, at der i et Skoleliv maa være Timer, da en 
Lærer aandelig talt stiger ned af sit Kateder og lader Eksa
menshensynet træde tilbage, for at det, der dog er Sagen, 
kan træde stærkere frem: „Uden Gud bygger Huset, ar
bejder Bygmesteren forgæves!“ De, der skal uddannes til 
en Lærers alvorsfulde Gerning, kan ikke nøjes med Kund
skab og Lærerdygtighed, ikke engang med Poesi; de maa 
have et Alter i deres Sjæl, hvor de stadig paany kan vie 
sig ind til Livets Alvor og føle sig paa hellig Jord. Men til 
at føre Sjæle hen foran et saadant Alter kender jeg ingen 
bedre end ham, der sagde: „Jeg er Vejen, Sandheden og 
Livet"! Kun han kan føre os frem foran sin og vor Fader, 
den levende Gud, for hvem Alteret skal bygges. Maatte da 
ogsaa Livets Træ altid staa paa Skolens Grund. Dets Frug
ter opblæser ikke, thi de er „af Guds Naade, til Guds Ære“. 
Maatte vi faa Lykke til at uddanne kundskabsrige og dyg
tige Lærere, men ogsaa levende Mennesker, der kender Vejen 
til de ægte Livskilder: Guds levende Ord. Lad mig slutte 
med et Vers, der har ligget mig i Tanken, naar jeg i Dag 
har ønsket at lægge mit personlige Syn paa vor Gerning frem :

„Læg din Gerning frem for Dagen, 
røgt den troligt Aaret rundt; 
virke stort er ikke Sagen, 
men kun det: at virke sundt!14

Derefter blev følgende Sang af M. M. sunget:

Staa, vort Hus, i Tider lange!
Strø din Sæd med frejdigt Mod! 
Sæd, som grønnes kan i Vange, 
slaa i Hjerteagren Rod,

3
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taale Vintrens Storm og Slud 
og i Vaaren foldes ud!

Aand i Kundskabs kolde Flammer 
Liv fra Livets varme Bryst’ 
Tænd i Hjertets stille Kammer 
Kærlighedens ædle Lyst! 
Læg i vege Viljer Staal, 
Sæt vor Ungdom lyse Maal!

Hjælp vort Land, at Borg og Hytte, 
spredte trindt ved Hav og Aa, 
maa af Poge smaa, som lytte 
for vor Saga at forstaa, 
faa et Værn af Manddom stærk, 
god til gæve Heltes Værk!

Tider rinde, Slægter fødes, 
svinde bort i Glemsels Hav; 
hvad i Aandens Straaler glødes, 
trodser kækt dog Tid og Grav! 
Frygt da ej, grib dristigt til! 
Liv er ædle Kræfters Spil!

Derpaa talte Seminarielærer Kr. Johansen, Seminariets 
tidligere Forstander, om Seminariets Fortid, de Vanskelig
heder, det havde haft at overvinde, og den Tro til Frem
tiden, der laa bag ved et Bygningsværk som det, der her 
var rejst!

Her, hvor Sø og Aaens stille Vande 
gled i Seklets Gry mod lyngklædt Bred, 
trælsom Vej op over Aasens Rande 
bugted sig for mødig Vandrers Fjed; 
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her var øde ved de tyste Skove, 
hæse Ravne skrege Stedets Navn; 
klingre Lyd fra Gaardens Plejl og Plove 
var kun Varsler for en Fremtids-Stavn.

Nye Tider baner andre Veje: 
Fremtid gror, og Lyngen blomstrer af, 
Nutid bygger sig et Arv og Eje, 
Dampen fører over Fortids Grav. 
Blicher skued grant paa Himmelbjerget 
Hedens Hytte bygt som et Palads; 
Landet nyt, af nye Skoler værget, 
Grundtvig drømte om fra sit Parnas.

Nu for Lyngen vokser Folkevrimlen: 
bredt sig Byen over Aasen drog; 
Spir og Fløje hæve sig mod Himlen, 
op mod Lyset vifter Dannebrog. 
Her skal Skolen i sin stille Virken 
hjælpe med at højne Sind og Sans, 
Skolens Fløj og Spiret hist paa Kirken 
pege op mod Solens gyldne Glans.

Lærerskole ! Frem mod Lys Du stævner, 
Du skal sprede Lysning viden om, 
varme Hjerter, klare dunkle Evner, 
hærde Viljer, rense Frasers Flom. 
Da maaske vi kunne fremad vinde 
over Hedens Sand og Døgnets Strid; 
Du et Blad kan ind i Kransen binde, 
der skal hædre stolt vor nye Tid.

Efter at ovenstaaende Sang af Kr. Joh: var sunget, 
talte Provst Møller, Hammel, ud fra Herrens Ord om 
Manden, der bygger paa Klippen. Den faste Klippe er den 
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levende Gud. Vi vil derfor bede om, at baade Forstanderen 
og Lærerne maa faa Held til at træde i et saa inderligt 
Forhold til Eleverne, at de kan aabne Hjerterne for ham. 
Han sluttede med Bøn om, at Arbejdet i disse nye Byg
ninger maa blive til Velsignelse for vor Folkeskole.

Den smukke Højtidelighed sluttede med Salmen: „Til 
Himlene rækker din Miskundhed, Gud“, og Forstanderen 
bad de tilstedeværende tage de nye Lokaler i Øjesyn.

Vi skal endnu tilføje, at Indvielsen fik en mere privat 
Afslutning ved en Festmiddag paa Skolen, i hvilken de 
fremmede Gæster, Kommunalbestyrelsen, Pressens Repræ
sentanter og forskellige af Byens Borgere deltog. Ved 
denne herskede den fornøjeligste og livligste Stemning, og 
Talerne gik Slag i Slag. Efter Maaltidet samledes Deltagerne 
med Seminariets Elever til et lille „Sold“, hvor der lød 
mange gode og muntre Ord. Bl. a. holdt Professor Kro
man ved denne Lejlighed et langt, udmærket Foredrag om 
Læreruddannelsen. Han udtalte heri sin Glæde over Silke
borg Seminarium, der var et af de første Seminarier, der 
havde søgt at komme til Forstaaelse af Eksamenskommis
sionens egentlige Maal i de senere Aar, og som nu var det 
første private Seminarium, der fuldtud havde fyldestgjort de 
Fordringer, den nye Seminarielov stillede, ikke mindst med 
Hensyn til den fortrinlige Ordning med den til Seminariet 
knyttede Børneskole. Han ventede derfor, at Arbejdet ved 
Silkeborg Seminarium vilde bære gode Frugter. — — — 
Den fornøjelige Sammenkomst, der først sluttede Kl. 2 om 
Natten, oplivedes af adskillige smukke flerstemmige Sang
numre, som Seminariets Sangerkor udførte.

Tiden fra 1894 og indtil 1910—11 har i det ydre været 
en forholdsvis rolig Tid for Seminariet. Arbejdet har maat- 
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tet samle sig om at faa det bedst mulige ud af Seminarie- 
ordningen af 1894, og i det store og hele har der kun 
været faa Forandringer i den Lærerkreds, som har baaret 
det meste af Arbejdet. Morten Mortensen blev, som tid
ligere nævnt, Skoleinspektør i Silkeborg 1904, men beholdt 
dog en Del af Undervisningen i Pædagogik til 1905, da

Seminariets Hovedbygning.

jeg selv overtog Undervisningen i dette Fag. A. H. N. 
Kirkeskov underviste kun ved Seminariet til 1897, da Real
skolen krævede hele hans Tid, og Cand. phil. Ludv. Jensen 
har fra 1897, da Lærer P. K. Jensen forlod Seminariet, 
haft Undervisningen i Dansk, Stil og Tegning. Pastor Car- 
stensen, Sejling, har fra 1897 haft hele Religionsundervis
ningen, Ludv. Mortensen siden 1904 Ledelsen af Børne
skolen og den væsentligste Del af de praktiske Øvelser. 
Gymnastiklærer K. P. Knudsen har fra 1898 haft Under
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visningen i Gymnastik for de mandlige Elever. Ved Børne
skolen har der ganske naturligt været mere Lærerskifte, 
men to af dens Lærerinder har dog virket ved denne i en 
lang Aarrække: Frk. Sofie Hansen, som tillige har Haand- 
arbejde og Gymnastik med Seminariets kvindelige Elever, 
og Frk. Henriette Knudsen, som siden 1894 har været 
knyttet til Børneskolen. Lærer P. Balling har været Lærer 
i Regning ved Seminariet siden 1896, indtil han ved Be
gyndelsen af Skoleaaret 1910 maatte fratræde paa Grund af, 
at hans Lærergerning ved Mellemskolen og Ungdomsskolen 
„Kornmod" hindrede ham i at fortsætte. Lærer Knud Knud
sen, som allerede i 1903 blev ansat ved Børneskolen, har 
nu Undervisningen i Historie og Regning ved Seminariet.

I 1910 blev N. P. Hansen kaldet til Overlærer i Svend
borg. Seminariet mistede i ham sin mangeaarige Lærer i 
Naturhistorie, Fysik og Matematik; hans støtte og grundige, 
livfulde og energiske Undervisning vil mindes af alle hans 
Elever, og for Seminariet og mig selv har han været en 
god Støtte, som jeg, ikke mindst paa Grund af de mange 
Aars Venskab tit vil savne. Hans Plads blev overtaget af 
Realskolebestyrer H. P. Jepsen, Nakskov, mangeaarig Læ
rer i Naturfagene ved Brønderslev Realskole og vel kendt 
ved sin Virksomhed for en praktisk Fysikundervisning ved 
Realskolerne. Ogsaa Seminarielærer Lauritz Thomsen, som 
siden 1904 havde været fast Lærer her i Musik og Sang, 
rejste i 1910, idet han af Helbredshensyn maatte søge en 
mere rolig Virksomhed som Organist og Førstelærer i Hil- 
lerslev. Han afløstes af Seminarielærer Aage Emborg ved 
Horsens Kvindeseminarium. Det er med Tak, jeg tæn
ker paa de Lærere, som i længere Tid har virket her, og 
det er med Vemod, at jeg har set dem rejse, men baade 
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dem, jeg har kunnet nævne her, og mange flere, skal min
des i Seminariets Historie for det dygtige Arbejde, de har 
udført. Der kunde være meget at sige om de enkelte, men 
det bedste Minde har de i deres Elevers Sind.

Seminariets Skolegaard.

Seminariet har i hele Tidsrummet 1894—1910 været 
stærkt besøgt. I 1904 optog vi en Dobbeltklasse og atter i 
1909. Forberedelsesklassen har ligeledes været stærkt søgt. 
Tallet paa de kvindelige Elever har været voksende; det 
samlede Elevtal er i 1910—11 c. 130 i 4 Klasser, hvoraf 
c. 53 er kvindelige Elever. Forberedelsesklassen har c. 30 
Elever.

I 1904 opførtes der en ny Bygning med en rummelig 
Foredragssal og en Del gode Elevværelser, og i 1910 købte 
jeg den tidligere Realskolebygning af Kommunen, idet Real
skolen i 1908 blev omdannet til kommunal Mellemskole 
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med Realskolebestyrer Kirkeskov som Overlærer, og Mel
lemskolen flyttede da i 1910 ned i den tidligere Borger
skolebygning.

Gamle Elever ved, at Realskolebygningen ligger lige 
ved og i Flugt med Seminariet, og at Bygningen er opført 
i samme Stil. Ved Købet af denne Bygning naaede Semi
nariet at faa meget god Plads og en god Ordning af Lokali-

Borneskolens Gaard.

teterne. Seminariet fik nu sin egen Skolegaard, som den 
hidtil havde fælles med Børneskolen, og Børneskolen fik 
sin Skolegaard og udmærkede Legeplads i den tidligere 
Realskolegaard. Desuden fik Børneskolen to gode Klasse
værelser i Realskolebygningen, og Seminariet fik i samme 
Bygning sin egen rummelige Sal til Samlinger og et godt 
Laboratorium tillige med et fortrinligt Lærerværelse. Sam
tidig med Købet af Realskolebygningen blev der købt helt 
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ny og tidssvarende Fysiksamling, der indkøbtes og ordnedes 
af H. P. Jepsen. Ligeledes ordnede han en god Laboratorie- 
samling, og vi har i Skoleaaret 1910—11 for første Gang 
kunnet give Eleverne i ældste Klasse Laboratorieøvelser. 
Hr. Jepsen har i 2 ugentlige Timer ledet disse Øvelser og 
har haft Glæde heraf, ligesom det ogsaa har været Eleverne 
en Glæde at arbejde med Øvelserne.

Hovedindgangen.

Med disse Oplysninger er Seminariets ydre Historie 
ført frem til det Aar, hvori det kan se tilbage paa 25 Aars 
Virksomhed, og jeg vil kun hertil knytte nogle Bemærk
ninger om, hvorledes Seminarieloven af 1894 efter min Op
fattelse har virket i vor daglige Gerning.

Det er udenfor al Tvivl, at Seminarieloven af 1894 
bragte betydelige Fremskridt paa afgørende Punkter. Der 
har været Fasthed og god Orden i Seminariernes Arbejde.
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Loven har ikke kunnet hindre, at adskillige mindre godt 
forberedte Elever er bleven optaget paa Seminarierne, men 
ingen har kunnet gaa op til Eksamen uden at have gaaet 
paa Seminariet den i Loven fastsatte Tid, og deraf følger 
atter, at alle Eksaminander i alt Fald har gennemgaaet det 
Kundskabsstof, der kræves. Naar det derfor kun er meget 
faa af Seminariernes Elever, som i dette Tisdrum ikke har 
bestaaet Eksamen, saa er dette let forklarligt. De daarligste 
er paa Grund af Seminariernes Indstillingspligt slet ikke 
naaet frem til Prøven, og af dem, der er naaet frem til 
Prøven, har ingen eller saa godt som ingen været ufor
beredt eller ukyndig med det Stof og de Færdigheder, der 
kræves. Blandt de nuværende Censorer sidder nu kun 
meget faa af dem, der tidligere var Medlemmer af Eksa
menskommissionen før 1894. Ellers vilde de sikkert kunne 
fortælle om, at Eksamen nu er langt mindre morsom end 
i de gamle Dage, da der ved Eksamensbordet mødte ældre, 
tit meget dygtige og selvstændige Folk, men ogsaa i stort 
Tal Folk, som næppe havde Mistanke om, hvad der kræ
vedes, og hvis Svar derfor tit var uimodstaaelig naive og 
komiske. Hvem der kan huske Gymnastikeksamen i gamle 
Dage, vil erindre, hvilken Festforestilling det var, naar i et 
helt Hold næppe een havde Forestilling om Øvelserne eller 
Teorien. Da Oberstl. Amsinck i de nærmeste Aar efter 
1894 kom rundt som Censor paa Seminarierne, vilde han 
næppe tro sine egne Øjne; alle kunde jo noget, de fleste 
endog meget, og han var vant til at sidde ved Eksamens
bordet i en permanent Vredestilstand. Etatsraad Brix op
levede som Censor i Historie omtrent det samme. Der var 
kommen mere Ensartethed over det hele, hvilket jo ingen
lunde vil sige, at alt nu var eller er saare godt. I Fag som
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Tegning, Gymnastik, Sang, er Undervisningen i høj Grad 
reformeret og drives langt mere rationelt, men ganske sær
lig er, i alt Fald paa Privatseminarierne, den rent praktiske 
Uddannelse noget andet end før 1894 — hvilket dog ikke 
maa forstaas, som om alt nu er godt i denne Henseende! 
Mange af Privatseminarierne har nu større og bedre Øvel
sesskoler end Statsseminarierne, og med den endnu alt for 
ringe Tid, som staar til Raadighed, gøres der et virkeligt 
Arbejde paa at føre de unge ind i Undervisningens Maal, 
Midler og Metode. Ingen gaar nu ud fra Seminarierne uden 
at have i alt Fald nogen Forestilling om, hvorledes en god 
Undervisning skal anlægges. Og selve Tilstedeværelsen af 
en god Øvelsesskole har Indflydelse paa hele Arbejdet. Hvor 
sandt det end er, at ingen bliver en dygtig Lærer, før han 
selv kommer ud i Arbejdet og kommer til at høste, hvad 
han saar, saa er det lige saa uimodsigelig sandt, at de 
Lærere, som nu gaar ud, baade teoretisk og praktisk er 
bedre rustede til at undervise saaledes, at de undgaar de 
grove Fejl, hvori en Begynder ellers let vil falde. Der er 
virkelig her gjort et Arbejde, som, alle andre Forhold lige, 
er af Betydning. For dem, der som jeg har staaet i Arbej
det baade før og efter 1894, vilde det være i høj Grad 
mistrøstigt, om man ikke turde tro paa Betydningen af det 
Arbejde, der gøres i Øvelsesskolen. Før 1894 spillede denne 
Side af Uddannelsen saa ringe Rolle, at det næppe er værd 
at omtale. Nu sluger ikke blot Øvelsesskolen en meget væ
sentlig Del af Seminariets Indtægt, men der maa gøres et 
stort og omhyggeligt Arbejde for at lægge en god Plan 
for Børneskolens Virksomhed og for Seminarieelevernes 
Deltagelse i Arbejdet, og der maa ikke mindre nøje vaages 
over, at dette Arbejde bliver udført godt i Aarets Løb. Det 
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er maaske, naar alt kommer til alt, det, der tager en Se- 
minarieleders største Tid. Men man vil ogsaa ofte, særlig 
da hos Elever, som har virkelig Lyst til Lærergerning, høre 
Udtalelser som disse: Timerne i Børneskolen er de bedste, 
vi har. Blot vi havde mere Tid til at sysle med dette Ar
bejde !

Endelig bør det fremhæves, at Eksamens Henlæggelse 
til Seminarierne har medført en Samvirken mellem Censo
rer og Lærere, som ikke er uden Betydning. Der er næppe 
nok i den Henseende naaet, hvad jeg ventede, men person
lig vil jeg dog gerne sige, at jeg baade har haft Glæde og 
Udbytte af de Drøftelser om de forskellige Fag, som Cen
sorernes Nærværelse ved Seminarierne har givet Anledning 
til, og jeg tror, der kan komme meget mere ud heraf, hvis 
man fra begge Sider vil mødes med Ønsket om, for Lærer
uddannelsens Skyld, at udveksle Tanker om Arbejdet i de 
forskellige Fag: Seminarielærere, der ofte lever under ret 
ensomme og for deres faglige Arbejde ret smaa Forhold, 
trænger til at faa Impulser og Ideer fra Censorer, der som 
Regel kommer med større Erfaring eller Viden fra deres 
specielle Omraader, og Censorerne kan paa den anden 
Side ofte have Gavn af at se, at Elever, som maa arbejde 
med 17—18 Fag paa en Gang, ikke inden for de enkelte 
Fag kan eller bør proppes med uvæsentlige Smaating. Ud
prægede Fagmænd har ofte svært ved at forstaa Begræns
ningens Nødvendighed, og at Fordringerne i de enkelte Fag 
maa afstemmes efter Helheden. I det hele og store har 
Forholdet mellem Censorer og Seminarielærere været godt. 
Den Tale, som ofte er ført om, at Seminarielærerne enten 
„hjælper" deres Elever eller maaske endog ikke magter at 
yde en ordentlig Eksamination, bør med Vægt tilbagevises;
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(hi ganske vist er der for faa direkte Bestemmelser i Loven 
om de Krav, der kan stilles til et Seminarium og dets Lærere, 
men indirekte har Censorerne og Autoriteterne virkelig en 
saadan Magt, at det maa blive deres Ansvar, om et Semi
narium nøjes med daarlige Lærere og en middelmaadig eller 
slet Eksamination i det, der virkelig kan kræves. Det kan 
maaske tænkes, at der ved et Statsseminarium kunde sidde 
en uduelig Lærer, som man, i Kraft af hans faste Stilling, 
vanskeligt kunde komme af med, men intet Privatseminarium 
kan ret længe være tjent med at beholde en uduelig Lærer, 
hvis Censorerne gør deres Pligt.

Men trods de Fremskridt, Loven af 1894 virkelig har 
bragt, saa har jo dog Kritik over den nuværende Lærer
uddannelse i de senere Aar været saa levende fra flere 
Sider, at der alvorligt maa tænkes paa, om det ikke er 
muligt ved en Reform at skabe bedre Forhold. Ingen, aller
mindst Seminarierne, er tjent med, at man paa Gader og 
Stræder erklærer den nuværende Læreruddannelse for daar- 
lig eller endog umulig. En hel Del af denne Kritik har 
været bygget paa den løseste Grund og har haft sin Rod i 
„honnet Ambition". For at Lærerne kan hævde sig i social 
Anseelse, skal de have Undervisning i fremmede Sprog paa 
Seminarierne! Sprogundervisning er et naturligt Krav, men 
det berettiger i alt Fald kun til at kalde den nuværende 
Læreruddannelse mangelfuld paa dette Punkt, ikke til at 
bryde Staven over den i det Arbejde, den faktisk udfører. 
Ogsaa fra Seminariernes Side er der vist god Vilje til at 
optage Undervisningen i fremmede Sprog, men det er en 
given Sag, at man ikke uden videre kan indføre disse og 
saa ellers lade alt blive, som ^det er. Baade maa man stille 
større Krav ved Optagelsen og skaffe mere Tid paa Semi
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narierne og tillige paa flere Omraader indskrænke de nu
værende Krav ved at anlægge Eksamen paa en anden 
Maade end hidtil. Anden Udvej gives ikke. Her er der 
ikke Anledning til at komme dybere ind paa de meget om
stridte Veje, man kan gaa. Jeg kunde i den Anledning 
henvise til mit Indledningsforedrag om Læreruddannelse ved 
Landsskolemødet i Aarhus 1909 (i Beretningen om Mødet 
Side 17—29). Men jeg vil gerne sige, hvilke Mangler jeg 
selv praktisk har følt i vort Arbejde under de Rammer, 
Loven af 1894 har optrukket. —

Naar jeg da gaar ind i selve Arbejdets Værksted og 
ser paa vort daglige Arbejde, saa maa jeg med Vemod 
bekende, at jeg ikke tror, vore Seminarielærere og Semi
narieelever aandelig talt befinder sig bedre ved Ordningen 
af 1894 end ved den tidligere. Der er kommet Orden og 
planmæssigt Arbejde, hvor der før var meget af det mere 
løse, springende og tilfældige, og dette er naturligvis i og 
for sig godt, ja*til en vis Grad nødvendigt. Men Orden og 
planmæssig Formaalssætten kan købes for dyrt. Alt dette 
bør kun være som en Ramme om og en Sigtelinie for det 
Arbejde, der skulde have sit egentlige Værd i at gøre de 
unge til levende Mennesker, nære og styrke deres Kærlig
hed til Aandsliv og til levende dansk Skoleliv.

Orden og Plan og daglig Travlhed med Tilegnelse af 
Kundskabsstof kan i høj Grad medføre, at den spontane 
Livsvækst kues og hindres. Lad det være sagt ofte før, og 
lad meget „moderne" Folk end kalde det Reminiscenser fra 
gamle grundtvigske Skoleteorier — jeg erkender i alt Fald 
for mit eget vedkommende, at jeg i den Forstand er fuld
stændig gammeldags og gerne vil bære den Medynk, som 
hermed maatte følge: Hvad hjælper det at sende Lærere ud 
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i Skolen, som muligt har saa megen Kundskab, at de kan 
hævde Standens sociale Anseelse — særlig hvis de tillige 
faar lært et Par Fremmede Sprog — og som tillige har 
nogenlunde god Forstand paa at undervise! Hvad hjælper 
det, hvis de ikke ogsaa har Livets Interesse for stadig at 
leve i at forberede sig til stedse dybere Forstaaelse af deres 
Gerning, og hvis der ikke i deres Sjæl er en ægte Bevæ
gelse og Strømning, en Trang til at optage og bearbejde, 
ikke for den sociale Anseelses Skyld, men af personlig Livs
trang til Udvikling og Kundskab. En saadan Bevægelse bør 
Seminariet have Betingelser for at vække, nære og styrke, 
og dette bør kunne ske ikke blot i Fritider og udenfor det 
daglige Arbejdes Rammer, men ogsaa og netop mest gen
nem den daglige Opøvelse i Kundskabstilegnelse og Fær
dighed. Men det kan ikke nytte at nægte, at et Semina
rium, som i tre Aar skal gennemgaa det Stof, der nu engang 
kræves til Eksamen, har nok og mer end nok at gøre 
med i hurtig Fart at naa lige netop til Ende. Der er hver
ken Tid til at standse eller se sig tilbage, endnu mindre 
til at slaa sig ned for blot paa enkelte Punkter at uddybe 
og opøve Evnen til Selvarbejde. Og dette ligger nu ikke 
blot i, at Eleverne ved Optagelsen kan for lidt. Selv om de 
kunde noget mere, vilde Resultatet blive det samme, saa 
længe man har den samme Form for Eksamen som nu. 
Thi det er Sagen, at medens det dog er muligt i Naturfag 
og i Fag som Regning, Tegning, Skrivning, Sang, at naa et 
ret godt Resultat med det Timetal, der kan ofres disse Fag, 
hvis man ellers anvender en praktisk og rationel Arbejds
metode, saa er Aandsfagene ganske kummerligt stillede, eller 
rettere: deres Dannelsesværdi faar slet ikke Betingelser for 
at aflejre sig som Dannelse og Færdighed. Med de Krav 
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for Øje, der med Rette kan stilles til Undervisningen i Hi
storie, Modersmaalet og Religion, bliver det noget af en 
Aandsforbrydelse at kræve, at alle Enkeltheder fra først til 
sidst skal huskes saaledes, at de kan lægges frem ved 
Eksamen. Der kan kun for Lærerne være Tale om at jage 
igennem alt dette, og for Eleverne gælder det om at følge 
med paa den hurtige Fart; for de sidste kommer hertil et 
aandløst Slid med at samle og bevare alle disse Enkeltheder 
til Prøvens Dag. Hvem i Alverden uden Fagmanden inden 
for sit Fag vil kunne huske og bevare alle de Enkeltheder 
af et uensartet Huskestof, som en Seminarist ikke blot skal 
kunne huske, men endog ved Eksamen helst huske paa en 
saadan Maade, at i det mindste Skinnet af, at han bevæger 
sig deri med Modenhed, bevares! De modneste og dygtigste 
Elever bliver lede ved det Arbejde, de uselvstændige og 
umodne faar aldrig Sans for, at der er andre Maader at 
læse paa. Man kan høre visse Godtfolk mene, at blot Ele
verne vidste mere ved Optagelsen, saa gik det nok. Nej, 
ingen, simpelt hen ingen, kan bevare alle disse uensartede 
Hukommelsesenkeltheder i sin Bevidsthed uden ved samme 
simple Metode: den stadige Fasthamren og Repetition, og 
den, der kan meget i Forvejen, vil være allermest ærgerlig 
over og uimodtagelig for en saadan Arbejdsmetode. Baade 
Lærere og Censorer, der dog maa antages „at kunne meget“ 
i Forhold til en Seminarieelev vilde sikkert meget betakke 
sig for at skulle sætte et Arbejde ind paa at fylde Hjernen 
med alt det, Eleven skal kunne. Man kan høre andre vel
menende Folk, mest ældre grundtvigske Lærere fra tidligere 
Perioder, sige: „Naar I Seminarielærere nu selv fører eders 
Elever til Eksamen, hvorfor i Alverden har I da saa travlt 
med at lære dem alt, hvorfor simplificerer I ikke Arbejds
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stoffet?" Ja, det ser maaske underligt ud, at vi i Eksamens- 
kommissionens Dage vovede at gøre det, men nu kun gør 
det i meget ringe Grad. Men Kravene staar der nu engang, 
og naar et Seminarium ved Indstillingen, som jo nu er Pligt, 
skal bevidne, at Eleverne har gennemgaaet det, der virkelig 
kan kræves, saa gad jeg se den Lærer, der har Mod til at 
føre sin Elev til Eksamensbordet med den Bevidsthed, at 
der ligger store Stykker paa Vejen, som han aldrig har ført 
Eleven ind i. Og han vilde vel endog, som Forholdene er, 
gøre Uret heri.

At den enkelte Lærers Personlighed, selv under en 
mangelfuld Arbejdsmaade, kan faa stor Indflydelse paa Ele
ver, er en Sag for sig. Men Seminariet skulde jo dog ogsaa 
vække Elevens Interesse for de Livsomraader, som Fagene 
sysler med, og dette naar vi i alt for ringe Grad. Der er 
her, saa vidt jeg kan se, kun een eneste Redning: Man 
maa forlange noget mere ved Optagelsen, men saa anlægge 
Eksamen paa en hel anden Maade og fuldstændig opgive 
i saa omfattende Fag som Historie, Litteratur, Kirke- og 
Bibelhistorie, Geografi m. m. at forlange alt læst og lært 
ved Prøven. Hele Bunker maa kunne udskydes. Og da 
det rimeligvis vil være umuligt at opnaa Enighed om, hvad 
der skal udskydes, saa er der ingen anden Udvej, end at 
det enkelte Seminarium maa staa med meget større Frihed 
til i de nævnte Fag at bearbejde det Stof, det med et rime
ligt Timetal kan overkomme. At Stoffet kan og bør veksle 
noget de forskellige Aar, er kun af det gode, og at der ved 
de forskellige Seminarier kan være nogen Forskel paa, 
hvad man lærer, er ligeledes kun af det gode. Tør og kan 
man ikke vise Seminarierne Tillid og tro, at de indenfor 
rimelige Grænser vil benytte Friheden vel, da skal man ikke 

4
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vente sig noget godt af en ny Seminarieordning. Man kan 
ved at stille større Krav ved Optagelsen og ved at kræve 
nye Fag optagne paa Seminarierne skaffe Lærere, som i 
ren udvortes Forstand kan mere, men dette er langt fra 
hvad vi mest trænger til.

At der ved Siden af det nævnte er andre Mangler ved 
den nuværende Læreruddannelse, finder jeg det overflødigt 
at nævne. De fleste vil være enige om, at den Tid, der 
kan ofres paa praktisk Skoleøvelse, er alt for ringe, og at 
disse Øvelser ved Siden af alt det, Eleverne i ældste Klasse 
maa lære i de store og omfattende Fag, hvori der prøves 
ved sidste Del af Eksamen, faar for ubetydelig en Plads 
i Elevernes Bevidsthed; ret megen Tid kan de ikke ofre 
paa at forberede sig til deres Timer i Børneskolen. Men 
denne Side af Sagen vil lettere kunne ordnes ved en Reform.

Men naar vi trods alle Mangler dog kan være glad 
ved vor Gerning i et dansk Seminarium, saa ligger det i, 
at det at mødes med Ungdommen altid medfører baade 
Ansvar og Glæde. Og jeg tror, at der under enhver Se
minarieordning vil kunne udrettes noget godt, naar den rette 
Aand er til Stede. Der er næppe nogen af os, som har 
arbejdet her i længere Tid, som ikke har lyse og gode 
Minder baade fra vor daglige Gerning og fra de festlige 
Stunder i Skolens Liv, og jeg er ikke i Tvivl om, at mange 
gamle Elever, ogsaa efter 1894, tænker paa deres Seminarie
tid med Glæde. Det hører vel til vor bedste Glæde at 
møde disse hist og her i vort Land som gode og trofaste 
Arbejdere i den danske Skole.

Hvorledes Seminariet iøvrigt har løst sin Opgave, til
kommer det ikke mig at dømme om. Jeg har kun villet 
gøre opmærksom paa de Synspunkter, hvorunder vi gerne 
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har ønsket at udføre vor Gerning. Mit sidste Ord i denne 
Fremstilling skal være en Tak til alle de Medarbejdere, 
som i kortere eller længere Tid har staaet ved min Side 
og været med til at bære deres Del af Arbejdet, og en Tak 
til alle de gamle Elever, som mindes os med Venlighed, 
og som med venlige Tanker ønsker os Lykke i de Dage, 
som kommer. Jeg kan ikke selv ønske noget bedre for 
den Skole, hvortil jeg er knyttet med saa mange Minder 
om de svundne 25 Aar, end det, som jeg allerede udtalte 
ved Seminariebygningens Indvielse 1894: Maatte vi i de 
Dage, som kommer, faa Held til at virkeliggøre Digterens 
jævne Ord:

„Læg din Gerning frem for Dagen, 
røgt den troligt Aaret rundt; 
virke stort er ikke Sagen, 
men kun det: at virke sundt!"

P. J. M. Vinther.

4*



DEN PRAKTISKE SIDE AF LÆRERUDDANNELSEN.
i.

Under Diskussionen om en reformeret Læreruddannelse 
er der een Side af denne, der har været i Forgrun

den, nemlig Uddannelsen i det „Fag“, der paa Seminarierne 
i daglig Tale benævnes Praktisk, officielt Praktisk Skole
gerning. Og der har blandt de fleste Deltagere i Forhand
lingen været Enighed om, at denne praktiske Uddannelse 
burde udvides og forbedres. Det er imidlertid ikke altid, at 
man helt har gjort sig klart, hvilket Maal vi tilstræber, og 
hvilke Midler vi raader over, saaledes som Forholdene nu 
er, eller hvilke Vanskeligheder en Reform vilde møde. Jeg 
skal derfor forsøge at fremsætte nogle faa Hovedsynspunk
ter for Sagen, saaledes som den tegner sig for mig paa 
Grundlag af min Erfaring.

For Læreren i praktisk Skolegerning — eller Lærerne, 
da Arbejdet jo naturligt maa deles mellem flere — er Op
gaven en dobbelt. For det første skal den vordende Lærer 
opøves i at bruge de Undervisningsmetoder, der staar til 
hans Raadighed, og som Undervisningen i Pædagogik giver 
ham en teoretisk Indsigt i: han skal kunne fortælle for 
Børn, samtale med dem o. s. v. For at han kan opnaa en 
saadan Færdighed, skal der først og fremmest Øvelse til.
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Det er ikke nok, at Eleven faar Lejlighed til at høre god 
Undervisning, og at han faar Besked om, hvorledes den 
bør være; begge Dele hører med og er uundværlige; men 
Hovedsagen er dog, at han selv kommer i Arbejde, bliver 
stillet Ansigt til Ansigt med Børnene. Det er selvindlysende, 
at der er stor Forskel paa Seminarieelevers Anlæg i den 
Retning. Det hænder saaledes, — men det er naturligvis 
ikke hyppigt — at en Elev, første Gang han prøver der- 
paa, fortæller udmærket, saaledes at hans Fremstilling til at 
begynde med ejer den Anskuelighed, Klarhed og Simpelhed, 
der faar Børn til at lytte med Begærlighed. Og selv om 
nu den fortællende Undervisningsform til Dato har haft en 
lovlig stor Plads i vor Elementarskole, saa vil den dog altid 
i visse Fag bevare en saa betydningsfuld Stilling, at den, 
der umiddelbart, uden nogen Sinde at have lært det, kan 
fortælle for Børn, er noget af en født Lærer. Men der er 
i hver Klasse kun en ganske enkelt, om hvem dette kan 
siges. Og desværre træffer vi ogsaa en modsat Type: Ele
ven, der ikke i sin Seminarietid trods al Vejledning og al 
Øvelse naar synderlig ud over sit første kluntede, ubehjælp
somme Forsøg. Men mellem disse to Yderligheder findes det 
store Flertal, overfor hvem Læreren har sin taknemmelige, 
men ikke altid lette Opgave, alle de nemlig, der i deres 
første Forsøg er famlende og usikre, men efter et Skole- 
aars Forsøg respektable, som ikke alene fortæller eller sam
taler ganske godt, men ogsaa forstaar at optræde overfor 
Børnene paa en saadan Maade, at disse faar Indtryk af, at 
der overfor dem staar en Lærer og ikke en Elev, der øver 
sig. Det er næppe helt overflødigt at fremhæve, at der 
virkelig i Elevernes Seminarietid foregaar en saadan Udvik
ling og Fremgang for det store Flertals Vedkommende.
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Der har jo nemlig lydt Røster om, at den praktiske Ud
dannelse for Tiden er saa ringe, at den intet betyder. Efter 
min Erfaring er disse Røster aldeles urimelige. Jeg vilde 
ønske, at Kritikerne kunde faa Lejlighed til at høre nogle 
Elevers Præstationer ved Skoleaarets Begyndelse og ved 
dets Slutning; jeg er overbevist om, at de da vilde ind
rømme mig, at i intet andet Seminariefag er Fremgangen 
tydeligere end her.

Enkelte vilde vel hertil sige, at hvis Forholdet er saa
ledes med den nuværende begrænsede og knebent tilmaalte 
Øvelse i at undervise, maatte man ved en virkelig Forøgelse 
og Forbedring kunne naa et fortrinligt Resultat. Det skal 
indrømmes, at der er en vis Sandhed heri; men een Ting 
maa man dog erindre. Det nemlig, at enhver Udviklings- 
og Modningsproces skal have en vis Tid; man fordobler 
ikke Fremgangen ved at fordoble Timeantallet — om jeg 
maa udtrykke mig saa matematisk. De Erfaringer, en Se
minarieelev gør, skal have deres Tid til at bundfældes og 
blive en Del af hans Personlighed; ellers bevirker Øvelsen 
let, at han i sin Undervisning bliver præget af en vis over
fladisk Dressur eller Maner, som saa vist ikke er værd at 
stræbe efter. Praktisk Skolegerning adskiller sig i den Hen
seende ikke fra et egentligt Undervisningsfag; Dygtighed 
deri opnaas kun, naar man til Arbejdet dermed har en vis 
Tid, og Fremgangen lader sig ikke forcere i synderlig Grad.

II.
Opøvelse i Undervisningsfærdighed betegner altsaa den 

ene Side af den praktiske Uddannelse. Efter min Opfattelse 
kan Seminarierne under de nuværende Forhold i denne Hen
seende opnaa nogenlunde respektable Resultater, og selv om 
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disse kunde blive en Del bedre, hvis det var muligt for os 
at give Eleverne mere Øvelse, er som sagt den rent affejende 
Kritik ganske urimelig.

Selve Øvelsen gør det imidlertid ikke; der skal mere 
til end saa at sige at slippe den vordende Lærer løs paa 
Børnene, og inden jeg gaar over til at sige nogle Ord om 
den anden Hovedside af den praktiske Uddannelse, skal 
jeg derfor forsøge at angive de vigtigste af de Veje, ad 
hvilke vi forsøger paa at supplere Øvelsen og gøre den 
værdifuld. Dette sker væsentlig ved, at Eleven vejledes til 
en fornuftig Forberedelse, at hans Præstationer kritiseres, 
og endelig, at han overhører god Undervisning. Forberedel
sen bestaar dels i, at Eleven sætter sig grundigt ind i det 
Undervisningsstof, der ligger for. Dette volder for nogle 
Fags Vedkommende ingen synderlig Vanskelighed, saaledes 
i Almindelighed ikke i Dansk og Regning; men for Læse
fagene er det ikke altid let. Der er i vor faglige Litteratur 
— f. Eks. Geografi og Historie — en ubehagelig Mangel 
paa Haandbøger af passende Omfang. Vi savner en Mellem
ting mellem den tørre Ledetraad og det store vidtløftige 
Værk. Nøjes en Elev med den kortfattede Bog, bliver hans 
Fremstilling mager og knap, og lader man ham læse i de 
større Værker, bliver den for bred og udflydende og kom
mer til at mangle den Koncentrering om Hovedsagen, der 
særtegner god Undervisning. Overfor disse Vanskeligheder 
maa Lærerens Vejledning træde til. Han maa vise Eleven, 
hvor han skal søge Kundskab om det paagældende Emne, 
og mere end det, han maa kunne paapege de Undervis
ningsvanskeligheder, der findes i Emnet, vise Eleven, hvad 
der er væsentligt og uvæsentligt, kort sagt søge at faa Ele
ven til at se baade Stoffet og Fremgangsmaaden i klart
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Overblik. Først naar en saadan Forberedelse er foregaaet, 
kan Kritik hjælpe. Denne kan dels være rent formel, d. v. s. 
tage Sigte paa at vænne Eleven til et ordentligt Sprog, en 
naturlig Fremtræden o. s. v. Men jeg tror, at en saadan 
Kritik, rettet væsentlig mod Formaliteter af forholdsvis ringe 
reel Betydning, skal bruges med Skønsomhed og Maade- 
hold ; en Elev, der mangler Takt og Naturlighed i Optræ
den, lærer mere gennem Eksemplet fra Kammerater og Læ
rere end gennem evindelig Rettelse af Smaating; denne 
kan i alt Fald tage sig ud som Smaalighed og Pedanteri. 
Meget større Vægt bør formentlig lægges paa Paavisning af 
reelle Fejl i Fremgangsmaaden. Og ganske særlig erfarer 
en Lærer i „Praktisk", hvor vanskeligt det er for en Be
gynder at skelne mellem væsentligt og uvæsentligt. Det nyt
ter ikke blot at kræve denne Skelnen; der behøves for hvert 
enkelt Tilfælde, hver enkelt Opgave en konkret Paavisning 
af, hvor Hovedpunkterne ligger, hvor Vanskelighederne er. 
Der er i ethvert Undervisningsstof et centralt Punkt, som 
det gælder om at faa klaret, og paa hvilket hele Præstatio
nens Godhed beror. Her griber det faglige og det under
visningsmæssige ind i hinanden; og Eleven naar ikke Fær
dighed heri alene ved at forberede sig efter bedste Evne 
og modtage den Kritik, der følger paa, men ved desforuden 
at høre god Undervisning, hvori det rette Perspektiv er til 
Stede. Det er denne Side af Undervisningens Kunst, der 
er vanskeligst at lære, og vanskeligst at lære fra sig; men 
det er rigtignok ogsaa den, hvorpaa Undervisningens Værdi i 
sidste Instans beror. Mange af vore folkelige Foredragsholdere 
gaar det som Eleverne paa Seminarierne, de har aldrig nemmet 
den; derfor damper Indholdet af deres Tale bort, saa snart den 
er holdt; andre forstaar den, de belyser, hvad de vil have 
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frem, med et skarpt og klart Lys, og deres Ord kan vare, 
selv om deres Fremstilling i andre Henseender er mangel
fuld. Men det er — til Trods for Vanskelighederne — mod 
dette Omraade, at Læreren i „Praktisk*' skal rette sine Be
stræbelser, og det er her, at han skal høste sin Løn. Om 
det sjældent opnaas, at en Elevs Præstation helt bliver, som 
den skal være, fasttømret, skarp og klar i sine Omrids, saa 
kan der dog naas — og naas virkelig — noget i Retning deraf.

III.
Men hvad jeg hidtil har omtalt, berører kun den ene 

Side af Sagen. En begyndende Lærer bør fra sin Semi
narietid være udrustet saaledes, at han ikke alene paa en 
fornuftig Maade kan klare den Opgave, der bliver ham fore
lagt i en bestemt Time; han bør ikke alene vide, hvorledes 
han skal behandle et givet Stof, men ogsaa, hvilket Stof 
han bør vælge. Den anden Side af Sagen er altsaa denne, 
at han bør kende den elementære Skoles Arbejdsmaade og 
de enkelte Fags Metode. Der kan jo ikke hjælpe, at han 
kender de forskellige Undervisningsmetoder og har en rime
lig Øvelse i at bruge dem, hvis han ikke til en vis Grad 
har sat sig ind i, eller er blevet sat ind i, hvorledes han 
skal gribe det enkelte Fag an. Bliver det f. Eks. hans Op
gave at undervise en Klasse mindre Børn i Dansk, bør han 
være nogenlunde klar over, hvilket Standpunkt hans Klasse 
med Rimelighed kan tænkes at indtage, hvor meget og hvad 
Børn i den Alder kan magte, hvilke Sider af Danskunder
visningen han særlig bør lægge Vægt paa, og hvilken Me
tode hver enkelt af disse kræver. Ved han intet herom, 
medfører denne Mangel hos ham lang Tids Usikkerhed; det 
vil foraarsage en højst alvorlig Standsning af Børnenes Ar



58

bejde, om han fra bar Bund skal til at indsamle alle sine 
Erfaringer.

Efter min Mening er det Seminariets Opgave og Pligt 
at give Eleverne et Fond af metodisk Viden, det bedst mu
lige Kendskab til Skolens hele Gænge og de enkelte Fags 
Arbejdsplan. Men jeg maa straks føje til, at denne Opgave 
er saa vanskelig at løse helt tilfredsstillende, at vi maa ind
rømme, at den begyndende Lærers Udrustning i denne 
Henseende lider af iøjnefaldende Mangler. Og hvor stærkt 
man end stræber efter at løse den, vil der selvsagt altid 
blive en Tid, da den begyndende Lærers Arbejde kommer 
til at lide af Fejlgreb og Usikkerhed. Seminariet kan ikke 
give ham alt, de fleste Erfaringer maa han selv gøre.

Vi forsøger at løse Opgaven ad to Veje. For det første 
skal Eleven ind i Øvelsesskolen og se, hvorledes Under
visningen foregaar i de forskellige Fag paa de forskellige 
Klassetrin. Derved vil han erhverve sig et umiddelbart 
Skøn over, hvad der foregaar i en Skole, faa et Indtryk 
af, hvad Arbejde der kræves af en Lærer, hvike Vanske
ligheder — faglige eller andre — der kæmpes imod, lære 
Børns Karakter og Væsen at kende o. s. v.

Jeg skal ikke nærmere omtale, hvilken Betydning dette 
har for den vordende Lærer, da enhver vil kunne se det.

Men hvor stor Værdi denne Indleven i og Deltagelse i 
dagligt Skolearbejde end har, bør den dog suppleres med en 
praktisk Forberedelse af en anden Art. Jeg tænker her paa 
Metodikken for de enkelte Fag. Og jeg tror, at Semina
rierne ikke har røgtet denne Side af Opgaven saa godt, 
som de kunde og burde. Dette ligger dels i Opgavens Van
skelighed. Det er ikke let at faa tilstrækkelig Tid, og det er 
næsten endnu vanskeligere at faa passende Hjælpemidler.
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Vi savner virkelig praktiske metodiske Anvisninger i de 
fleste Fag, maaske særlig i dem, hvor Betydningen af Me
tode er størst paa Grund af deres Vigtighed og Vanskelig
hed: Dansk og Regning. For det førstnævnte af disse findes 
der, i hvert Fald saa vidt jeg ved, ingen Bog, der for en 
Begynder er en virkelig brugelig Hjælpebog, for Regnings 
Vedkommende er Johanne Liitkens: Regning i Skolen 
værdifuld, men ikke helt tilfredsstillende; dette kan deri
mod siges om to fortrinlige metodiske Hjælpemidler: Ernst 
Kaper: Den daglige Undervisnings Form og V. Balslevs 
Hjælpebog for Naturhistorielærere. Kunde en Seminarieelev 
faa Tid til at .gøre udførlige og indgaaende metodiske Stu
dier og samle sin Viden sammen fra Artikler i Blade og 
Tidsskrifter, var Sagen en anden, men saaledes er Forhol
det jo ikke for Tiden; den metodiske Vejledning maa nød
vendigvis indtage en meget beskeden Plads. Derfor maa 
Læreren i Metodik bygge saa at sige paa bar Bund, og det 
er aldrig helt let.

Mange vil rimeligvis mod alt dette indvende, at Metodik 
overhovedet er af det onde, og at hver Lærer skal have 
Ret til gennem sine egne Erfaringer at skabe sig sin egen 
Fremgangsmaade, afpasset efter hans egen Individualitet. Jeg 
tror dog, at det, vor Skole allermest trænger til, netop er 
Fasthed og Plan, og jeg tror ogsaa, at den sygelige Skræk 
for Ordet Metode er ved at fortage sig. Men at denne spe
cielt danske Anskuelse, nemlig at enhver begyndende Lærer 
skal have en ubeskaaret Ret til i sin Undervisning at gribe 
fejl saalænge, indtil han finder en fornuftig Fremgangs
maade, har influeret paa Seminariernes Stilling til deres 
Opgave, er sikkert nok.

Det er jo heller ikke Meningen, at Metodikken paa
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Seminariet skal gives som et kompliceret System af Regler, 
der paa alle Punkter og i alle Enkeltheder skal snære og 
stramme ham i hans Gerning. Dette vilde være Metodik
kens Karikatur. Det rette Grundlag for Begynderen er et 
solidt Kendskab til Hovedlinier og Hovedprincipper, en 
fornuftig Viden om de Erfaringer, kyndige Lærere har gjort. 
Kunde en Reform af Læreruddannelsen give os lidt mere 
Tid til denne Side af Sagen, og kunde Seminarierne ogsaa 
i andre Henseender blive sat i Stand til at løse Opgaven, 
vilde meget være vundet for vor Folkeskole.

Den praktiske Uddannelse danner Bindeledet mellem 
Seminarieelevens Kundskabstilegnelse og haas Gerning som 
Lærer. Det er en vanskelig Opgave, men den er ikke utak
nemmelig. Ingen andre Omraader har Elevens Interesse i 
højere Grad, ingen Steder ser han tydeligere sit Arbejdes 
Frugt og sit Arbejdes Glæde. Derigennem begynder han at 
skimte sin Fremtidsgernings Vanskeligheder og udrustes til 
at overvinde dem. Men hans Øje aabnes ogsaa for hans 
Gernings Ideal: Læreren som Barnets Tjener.

L. Mortensen.



LIDT OM ORDET „AAND“
EFTER SKIFTENDE OPFATTELSE OG SPROGBRUG.

Af alt, hvad der har udviklet sig i Menneskenes Verden, 
er Sproget noget af det allervidunderligste. Vidunder

ligt er det, at vi har lært i Sproglyd at udtrykke, hvad vi 
opfatter gennem vore Sanser, den legemlige Verden i dens 
brogede Mangfoldighed. Endnu vidunderligere er det dog, 
at vi kan tale om det usanselige, om det, vi lønligt erfarer 
hos os selv, vort sjælelige eller aandelige Liv. At vi har 
kunnet give Tingene omkring os Navne, er maaske for
holdsvis forstaaeligt, men hvorledes er det blevet muligt for 
os i bestemte Ord at fastholde det, som ikke ses, det 
usanselige, der rører sig i vor Bevidsthed?

Hvorledes dette fra første Færd er gaaet til, kan op
lyses ved en Betragtning af vort danske Ord „Aand“. Op
rindelig er det det samme Ord som „Aande“, betyder alt- 
saa Luften, som udaandes ved Aandedrættet, og som jo i 
kold Luft viser sig som synlig Damp. — Og spørger vi 
nu, hvorledes „Aande“ kunde gaa over til at betyde Aand, 
da føres vi tilbage til den Sjæle- eller Aandetro — Ani
misme —, som overalt synes at have været Menneskets 
første Religion og første Naturforklaring.

Uden at kunne fatte de sjælelige Tilstande som saadanne, 
i deres sande Modsætning til Rumstingene, har Mennesket 
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som bekendt overalt paa et primitivt Kulturtrin lagt sit eget 
sjælelige eller aandelige Liv ind i alt. Alle Bevægelser i 
Naturen skyldes efter denne Opfattelse sjælelige Aarsager. 
Floden, der rinder, Stenen, der falder, Bladet, der rasler, 
Skyggen, der flytter sig, — alle saadanne Ting bevæger 
sig, ligesom vi bevæger os, naar vi vil\ De Sindstil
stande af Villen, Virkelyst, Hævnlyst o. s. v., som man 
følte samtidig med sit eget Legemes Bevægelser, kunde 
man ikke se bort fra ved Synet af andre Legemers Bevæ
gelser. Som mine Bevægelser forholder sig til min Vilje, 
mit Humør, saaledes forholder andre Menneskers og andre 
Tings Bevægelser sig til deres Vilje og deres Humør! — det 
var denne Slutning, man uvilkaarligt drog; at virkelig Viljen, 
Humøret, er Aarsag til Legemets Bevægelser, det mente man 
umiddelbart at erfare hos sig selv. Og paa en ejendommelig 
Maade førtes man til endog at forestille sig det sjælelige 
som en Virkelighed for sig: Drømmebilleder og Synet af 
Spejlbilleder og Skygger førte til Troen paa Spøgelsesjæle, 
flygtige, stoftynde Skikkelser af Damp eller Taage, hjemme
hørende i de forskellige Ting og Legemer, men stundom 
ogsaa frit omsvævende. Naar det primitive Menneske vaag- 
nede op efter Nattens Drømme, hvori han havde set og 
talt med sin afdøde, højsatte Fader og med ham været paa 
en lang Jagttur, og naar han besindede sig paa, at hans Le
geme dog vidnefast hele Tiden havde hvilet paa Lejet, da 
forstod den vilde Mand, at hans og Faderens Finlegemer, 
deres Skyggeskikkelser, deres Aandedamp el. desl. havde 
været paa Langfart borte fra deres Kroppe. I ethvert Men
neske, ja enhver Ting, boede et saadant flygtigt Luftvæsen; 
det kunde forlade Menneskets Krop for stedse, nemlig ved 
Døden; Liv og Bevidsthed gik da bort med det sidste
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Aandedræt. Et Ord som „Aande" eller „Aand" kunde da 
bruges som en passende Benævnelse paa hint bevidste luft- 
agtige Væsen. Og det Ord, der oprindelig betød det le
gemlige Aandedræt, blev paa denne Vis overført til at be
tegne det legemlig-sjælelige Finvæsen. Denne Forestilling 
om Aandepustet som Bærer af Liv og Bevidsthed møder 
os Gang paa Gang i Menneskehedens Barndomstider og 
for øvrigt langt senere; den møder os som bekendt ogsaa i 
første Mosebog 2,7, hvor der fortælles, at Jahve dannede 
Menneskets Legeme af Støv og indblæste det sin livgivende 
og besjælende Aande i Næsen. I øvrigt bor denne Livs- 
aande eller Sjæl ifølge de gamle Hebræere i Blodet, thi og
saa med det udrindende Blod gaar den jo bort fra Lege
met; uskyldigt udgydt Blod „raaber“ derfor, og den, der 
nyder Blod, vil faa en fremmed Sjæl i sig, hvorfor Mose
loven siger: „I skal aldeles ikke nyde Blodet; thi alt levende 
Køds Sjæl bor i Blodet". Sandest har Hebræerne dog ment 
at betegne Sjælens Væsen ved at kalde den Aande. De 
hebraiske Ord nefesch og ruah, som man plejer at over
sætte ved Sjæl, betød oprindelig Aande, Vind. Og saaledes 
ogsaa paa andre Sprog. Samme Betydning havde saaledes 
oprindelig det græske Ord for Sjæl, psyke; det latinske 
animus, Sind, kommer af anima, Aande; ogsaa det latinske 
spiritus, Aand (engelsk spirit og fransk esprit), betød oprin
delig Aande, o. s. fr.

Og her staar vi overfor en betydningsfuld Sandhed an- 
gaaende Sprogets Dannelse. Det sjælelige er oprindelig al
drig blevet betegnet direkte som saadant, og al vor Tale 
om det sjælelige eller aandelige er til syvende og sidst en 
omvejs Tale, en Billedtale. En Undersøgelse af Sprogets 
Grundbestanddele, dets Rødder, viser, at de alle er Beteg- 
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neiser for Sanseindtryk, og af disse Rødder afledes til sidst 
alle Ord. Altsaa: som det forholder sig med Ordet „Aand“, 
saaledes med alle Udtryk for det aandelige. „Sjæl“ kommer, 
som det synes, af et Ord, der betyder at bevæge sig; 
„Hjerte" er naturligvis fra først af kun det legemlige Hjerte; 
at „forestille“ sig noget betyder jo egentlig at stille noget 
foran sig; at „overveje", at „fatte" og „begribe" betegner 
ogsaa legemlige Virksomheder, — tidligere kunde man sige 
„at begribe med Hænderne". Forholdsordene har oprinde
lig alle betegnet Forhold i Rummet, saa at f. Eks. Udtryk
ket „et Minde i Sjælen" er formet over Billedet af en 
legemlig Ting, rumligt omsluttet af en Beholder (jfr. „en 
sund Sjæl i et sundt Legeme" 1). Men i Almindelighed tæn
ker vi ikke paa, at vor Tale om det aandelige er saa fuld
stændig billedlig. Vel føler vi ved mange Udtryk ret klart, 
at de er Omskrivninger, f. Eks. ved Udtryk som „lave 
Drifter", „højtflyvende Planer", at „lægge Hovedet i Blød“, 
at „banke noget ind i Hovedet". Men hvor mange gør sig 
vel egentlig klart, i hvor høj Grad f. Eks. vort religiøse 
Sprog er billedligt: at det er Billedtale, naar vi siger „Gud 
— hanu, „Guds Røst", „Guds Ord" o. s. v.? Oprindelig 
følte man end ikke Billedligheden i de hedenske Mytolo
giers Sprog, selv naar Talen her var om legemlige Ting, 
— som naar f. Eks. de gamle Ægyptere sagde, at Solen 
er en „Mand", der hver Dag i en Baad sejler hen over 
Himlen fra Øst til Vest og om Natten sejler tilbage under 
Jorden, eller naar Grækerne sagde, at Solen er en Mand, 
der hver Dag i en Vogn kører hen over Himlen fra Øst 
til Vest og om Natten sejler i en vinget Guldbaad over 
Havet tilbage til Opgangsstedet, hvor en ny Vogn venter ham.

Men tilbage til Ordet „Aand"! Vi ser, hvorledes paa et 
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barnligt Kulturtrin „Aande" gik over til at kunne betyde 
„en Aand“, et Væsen af luftig Skikkelse. Aand som ulegem
lig Bevidsthed var et Begreb, man paa dette Standpunkt 
var saare langt fra. Med uvilkaarlig Underforstaaelse ind
lagde man i de omtalte Tyndstofs-Sjæle Luner og Liden
skaber, lagde altsaa Sjæl ind i „Sjælene" uden at opdage 
den Dobbelthed, der fremkom ved, at selve Sjælene igen 
kom til at bestaa af Sjæl og Legeme. Saa langt naaede den 
vilde Mands Analyse ikke — hvad vi meget maa holde ham 
til gode, naar vi betænker, at endnu paa Holbergs Tid den 
gængse Latinskolevisdom i dette Kapitel fandt sit Udtryk i 
de klassiske Ord: „Hvad som tyndest er, det er Aand — 
hvad som tykkere er, det er Legem". I alle Tiders Folke
tro lige til og med vore Dage spiller jo ogsaa Forestillingen 
om legemlige eller halvt legemlige „Aander" en Hovedrolle. 
Men ikke blot i den vildtvoksende Folketro. Katolicismen, 
i alt Fald i dens ældre Form, lader jo f. Eks. de afdødes 
Aander legemligt brænde i Skærsilden. Og i den nyere Tids 
Sprogbrug, især det religiøse og det poetiske Sprog, og da 
navnlig i Romantikkens Digtning, vrimler det med Udtryk 
om Aander, „Mørkets og Lysets Aander", „Nattens Aander", 
„gode og onde Aander". Lad os overhovedet — mens vi 
overvejer Brugen af Udtrykket „en Aand" i animistisk Be
tydning — lægge Mærke til, at selv hvor den gamle Aande- 
tro for længst er borte, fører den endnu en Tilværelse i 
Sprogbrugen, især i Digtersproget. Den poetiske Sprogbrug 
er mere eller mindre animistisk og mytologisk. Om end 
Digteren personligt er fuldt overbevist om, at det aandelige 
er usynligt, overhovedet ulegemligt og urumligt, saa gør dog 
Trangen til levende billedlig Anskuelighed sig her gældende, 
og med fuld Ret. Digteren kan ikke undvære Rumsbille

5



66

der, og han anvender dem ogsaa uden smaaligt at overveje, 
om han nu taler i Billeder, eller om Udtrykkene skal 
gælde, som de lyder. Snart hensætter han os helt i en 
poetisk Billed- og Aandeverden, som i Goethes „Faust" og 
Øhlenschlægers „Aladdin“. Snart bryder Billedtalen igen
nem som en Afsløring af en højere aandelig Virkelighed, 
der nu kun paa denne Vis kan udtrykkes: „Men hist, hvor 
Aander svømme paa Mælkevejens Hav“, hedder det hos 
Hauch, den samme Digter, der om Naturgranskeren siger, 
at „hans Aand gennem Afgrunden vanker"; i Grundtvigs 
Digt om Steffens hedder det: „Dog den Aand, som slynged 
Lynet, . . . vandrer nu igen paa Isse som paa Sky og 
Klippespidse, klædt i Lyn, med Kæmpeskridt", og hos Inge
mann klinger det: „Din Aand gennem Himmelstrømme vil 
suse til os ned", „Paa Englenes Himmelstige skal Barne
sjæle gaa". Saaledes skuer vi ind i en poetisk „Aands
virkelighed", hvor Aander, Sjæle, Lysskikkelser, „svømme", 
„vanke" og „vandre", hvor Guddomsaanden „suser" ned til 
os, hvor „Barnesjæle gaa", og hvor alt dette er lige saa 
sandt og naturligt at sige, som at „hver Søndag Morgen 
højt mod Sky, stor Glæde mod Himlen stiger", om vi end 
vel ved, at denne Tale er billedlig.

I det foregaaende er nu egentlig kun omtalt den Betyd
ning af „Aand", hvorefter det betyder en Aandeskikkelse, 
Ordets ældste Betydning næst efter „Aande". Tager vi det 
i sin strengest abstrakte Betydning, hvorefter det bruges om 
Bevidsthed i fuld Modsætning til Legeme, Materie, da beteg
ner det, som alt nævnt, en Forestilling, som Menneskeslæg
ten kun langsomt og usikkert har hævet sig til. Vel blev 
denne Forestilling allerede i den græske Oldtid udtalt af 
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Platon, men den blev ingenlunde fastholdt af de følgende 
græske Filosoffer, og Middelalderen magtede den ikke. Først 
hos den franske Tænker Descartes (Cartesius) i det 17de Aar- 
hundrede træder den frem med udtrykkelig Klarhed. Medens 
man ellers sammenblandede Aand med Legemets fysiske Livs
kraft, som den ytrer sig i Blodomløb, Ernæring o. s. v., 
hævder Descartes, at Aand er ulegemlig Bevidsthed. Intet 
Under, at denne ganske uanskuelige Forestilling kun lang
somt arbejder sig frem! Ikke blot laa den endnu langtover 
den kummerlige Latinskolefilosofi paa Holbergs Tid, men 
al Tale om det aandelige som fuldstændig rumløst er den 
Dag i Dag fremmed for det jævne Hverdagssprog og en 
haard Tale for almindeligt Kød og Blod. Mere eller mindre 
klart lever dog denne Forestilling i Nutidens Bevidsthed. 
Vi indser jo dog, naar vi besinder os lidt, at vore Tanker, 
Glæder og Sorger umuligt kan være noget, der ligesom de 
ydre Ting har Størrelse, Form og Plads i Rummet. At vore 
Tanker skulde være udstrakte, være trekantede eller runde, 
saa og saa tykke, bevæge sig med den eller den Fart gen
nem Rummet, finder vi umuligt og latterligt, saa snart vi 
prøver at forestille os det. Huset, jeg ser, har Størrelse og 
Plads, men min Forestilling om Huset tager ingen Plads 
nogen Steder i Verden. Jærnbanetoget kører, men mit Be
vidsthedsbillede af Toget bevæger sig ikke. Naar jeg i fryde- 
fulde Tanker har vandret tre Kilometer med jævn Hastig
hed, skulde da min Fryd og mine Tanker, overhovedet min 
Sjæl, have tilbagelagt de tre Kilometer jævnt avancerende 
og følgende Vejens Drejninger? Vi siger jo ganske vist om 
en vedholdende Sorg, at den følger os alle Vegne, men 
den ringeste Eftertanke viser os, at det er Billedtale, og vi 
morer os, naar Grete i „Kærlighed uden Strømper14 siger:

5'



68

Jeg ned i Haven gik, min Sorg spadserte med; 
i Gyngen satte mig, min Sorrig op og ned 
s>g gyngede med mig.
Jeg tænkte: røget Flæsk kan hjælpe, hvem kan vide? 
men følte Flæsk og Sorg i Halsen fast at sidde.

Vor umiddelbare Selverfaring siger os, at det sjælelige 
eller aandelige bestaar i at opfatte, føle og ville, men slet 
ikke i at fylde Rummet — at Sjæl eller Aand er til, men 
ikke til nogen Steder! Forstaaet paa denne Maade er Ordet 
„Aand“ blevet en Betegnelse for den rene Bevidsthed, med 
klar Udelukkelse af alt legemligt, alt stofligt; her er ikke 
mere Tale om „hvad som tyndest er“; Tykkelsen er bleven 
lig Nul. Med denne Forstaaelse af Ordet taler man om, at 
der gives to Slags Virkelighed, „Aand og Legeme" eller 
„Aand og Materie", ogsaa „Aand og Natur", at „Mennesket 
har en usynlig aandelig Side", „bestaar af Legeme og Aand", 
og at Aand er „den ulegemlige Del af vort Væsen" o. s. v.

Lad os her indskyde nogle Bemærkninger om Udtryk
ket „Aanden i Naturen", som hører hjemme i Romantik
kens Sprogbrug. Udtrykket forekommer som en billedlig 
Betegnelse for Naturlovene, men bruges dog ogsaa i bog
stavelig Forstand. Ifølge Romantikerne skulde der gives 
Aand ogsaa i den livløse Natur, ubevidst, slumrende Aand 
— en Forestilling, som Nutiden finder underlig, og som jo 
ogsaa synes at indeholde en Selvmodsigelse, naar Aand 
betyder Bevidsthed. At der alligevel kan være en Mening i 
at tale om ubevidst Aand eller Sjæleliv, hævdes dog med 
al Kraft af Nutidens Psykologer, der fortæller os mange 
forunderlige Ting om det, der rører sig i de dunkleste Dyb
der af vort Sjæleliv, i det saakaldte „underbevidste Sjæle
liv", Rørelser af en saa lav Bevidsthedsgrad, at vi slet ikke 
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direkte mærker dem, men kun ad Omveje sporer deres 
lønlige Virken i os. Meget mystisk synes dog den Antagelse, 
at en lignende Slags ubevidst Aand skulde kunne findes i 
den livløse Natur. Og dog vil man maaske ikke finde den saa 
urimelig ved en nærmere Eftertanke. Et Indtryk ude fra vor 
Omverden, f. Eks. et Stenkast, der rammer vort Legeme, mær
ker vi som bekendt kun, hvis det forplanter sig til Hjernen; 
først da opfatter Sjælen det. I Hjernen maa Indtrykket paa
virke Sjælen, plejer man derfor at sige. Men Sjælen er jo hver
ken i Hjernen eller noget andet Sted og kan slet ikke ram
mes af noget stofligt, heller ikke af et Hjerneindtryk (en 
Række stoflige Ændringer hen gennem en Hjernebane)! 
Bliver det da ikke nødvendigt at antage, at der til alle 
legemlige Ting, vi sanser, er knyttet usynlige aandige Kræf
ter, og at det er dem, der indvirker paa vor Sjæl eller 
Aand, naar vi sanser noget fra Omverdenen? Ogsaa de liv
løse Ting i Verden skulde da, ligesom vi selv, være udsty
rede med Aand, men ganske vist slumrende, ubevidst Aand, 
i alt Fald noget ulegemligt, der virker i Tilknytning til Tin
gene uden dog bogstaveligt at være i dem. Denne ejendom
melige Antagelse er opstillet af nogle af de berømteste Tæn
kere i Fortid og Nutid, og ad denne og andre Veje er man 
kommen ind paa Forestillingen om ubevidst Aand „i“ Na
turen.

Men enten nu Talen er om bevidst eller om ubevidst 
Aand, bruges Ordet om noget usanseligt, ulegemligt, som vi 
paa første Haand kun kender fra vor egen Bevidsthed. Og 
i samme Betydning bruger vi Ordet „Sjæl“. Man kan ens- 
tydigt sige, at der muligvis gives ubevidst „Aand“ eller 
„Sjæl" i Naturen, og man kan uden Forskel tale om nMen
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neskets Aand“ og dets „Sjæl". I det foregaaende er Ordene 
ogsaa brugt i Flæng. Nutidens Psykologi gør ingen For
skel, foretrækker kun Udtrykkene „Bevidsthed" og „Sjæle
liv". Men der gives i Sprogbrugen en Række Forbindelser, 
hvor der fremtræder en tydelig Forskel, — hvor „Aand" 
enten betyder saadan noget som Grundkraften i Sjælen 
eller, hvad der er langt hyppigere, betegner Bevidstheds
livets højere og klarere Ytringer, noget, der ligesom er 
„finere" end „Sjæl".

Naar der siges: „Hans Aand sprængtes under disse 
Grublerier og indre Brydninger", „den kunde ikke rumme 
de vældige Modsætninger, der rørte sig i hans Indre, men 
svækkedes, nedbrødes og brast sammen", „hans Aand for
mørkedes under disse Lidelser", „Aandens Lys skinnede 
mattere og mattere i ham", da peges der med disse og lig
nende Udtryk hen paa selve Bevidsthedskraften, Sjælens 
Sammenhængskraft, om man saa maa sige. Den, der kan 
rumme og omspænde store Modsætninger i sit Sind, siges 
at udvise „Aandskraft". Blandt Nutidens Psykologer har 
særlig Høffding hævdet, at Bevidsthedens Grundvirksomhed 
er Sammenfatning. Denne vor sammenfattende Evne er 
udsat for Fare under Gærings- og Overgangsperioder, f. Eks. 
ved Overgangen til Kønsmodenhed, ved Oplevelsen af nye 
og stærke Følelser, ved Gennembruddet af en ny Livsop
fattelse o. desl. Men det er i øvrigt den samme Evne, der 
gør, at vi overhovedet kan blive os noget bevidst: Uhrets 
ensformige Dikken hører vi f. Eks. ikke, fordi den ikke 
frembyder forskellige Indtryk at sammenfatte, men stadig 
giver os det samme. Erindring er Sammenfatning, Tænkning 
Sammenligning, Vilje Samling af Tankerne om eet, Lyst
følelse Udtryk for harmonisk Sammenhæng i vort Væsen.
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Det kunde se ud til, at det netop er denne tilgrundliggende 
sammenfattende Kraft i Sjælen, som Sproget undertiden, 
mere eller mindre tydeligt, sigter til ved Udtrykket „Aand", 
„Aandskraft“ o. desl.

Langt talrigere er dog de forskellige Forbindelser, hvor 
Sproget ved „Aand“ gennemgaaende vil betegne en højere 
Klarhedsevne i Modsætning til „Sjæl".

Inden for denne Forstaaelse kan Ordet betyde det 
samme som Selvbevidsthed, Sindets Klarhed over sig selv. 
Saaledes naar det hedder: „Dyrethar Sjæl, men Mennesket 
har Aand“ eller: „Mennesket er ikke blot en bevidst Sjæl, 
men en selvbevidst Aand". Aanden er her det klare, selv- 
bevidste Liv, Sjælen det dunkiere og tillige uroligere Bevidst
hedsliv. Det er Sjælens Liv, Goethe har skildret i Clar- 
chens Ord: „Frydfuld og kvalfuld og tankefuld gaa, længes 
og trænges i Savn og i Traa, himmelhøjt jublende, dødsens 
bedrøvet — Lykken kun elskende Sjæle har prøvet". 
Sjælen er det urolige Menneskesind, Aanden er Menneske
sindets Evne til at vende sig betragtende mod sig selv og 
vinde Klarhed og Overskue over sit eget urolige, dunkelt 
bevægede Indhold.

Og i en vis Sammenhæng hermed kan „Aand", „aande
lig Indsigt" o. desl. gaa over til overhovedet at betyde 
betragtende Overskue, sammenhængende Helhedsopfat
telse, hvad der jo netop ogsaa er en Sindets Vaagenhed, 
en Slags tænkende Selvbesindelse. Den, hos hvem der 
rører sig en „Sans for den dybere Sammenhæng", han 
„lægger Aand for Dagen", „har Aand", er „aandfuld" 
i sin Betragtningsmaade. Man taler om „aandfulde Sam
menstillinger", om „et aandfuldt Blik paa den store Sam
menhæng i Naturen og Menneskelivet" og omvendt om 
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„aandløs Sammenstilling af væsentligt og uvæsentligt'1, 
„aandløs Fortabelse i Enkeltheder" og „Mangel paa dy
bere aandelig Indsigt". Man kan her tale om „aandløse 
Sjæle". Alle Mennesker har en Sjæl, men ikke alle har 
„Aand". Den Forsker, hvis Tanker kun gaar ud paa time
lig Vinding eller paa det enkelte positive Nytteresultat, han 
mangler „Aandens dybere Blik, der er rettet mod Enhed 
og Sammenhæng", ejer ikke „Aandens højere Sans for de 
evige Love", men han kender heller ikke „Aandens indre 
Glæder", idet han ikke har erfaret, at det sammenhæn
gende Helhedsskue har sin Løn i sig selv; hans Modsæt
ning er den „Naturens ædle Dyrker", Hauch synger om i 
sin Naturforskersang, den uegennyttige, dybtskuende Ran
sager, om hvem det hedder: „De rigeste Skatte han finder 
under Muld; hans Aand gennem Afgrunden vanker; han 
skænker dem til Verden, han lønnes ej med Guld; hans 
Løn er de evige Tanker". Til syvende og sidst peger den 
her omtalte Sprogbrug hen paa Menneskets dybt ind
groede Stræben efter en Enhedsopfattelse, hvorved vi be
sinder os over hele Tilværelsen og over vor egen Stil
ling deri. Her ledes Tanken hen. paa den stille Efter- 
tænknings Mestre, dem, for hvem det var det højeste at 
„se Tingene under Evighedens Synspunkt", til Dels ogsaa 
paa en Digter som Goethe; man kan tænke paa det Sted, 
hvor Faust, henrykt ved Synet af Universets Tegn i sin 
Tryllebog, udbryder: „Hvor alt sig til en Enhed sammen
væver! Een Strøm af Liv de mange Kilder danne! Hvor 
op og ned de stærke Kræfter svæver og fylder skiftevis de 
gyldne Spande!" Men hvad „Aand" i denne Forstand vil 
sige, er ogsaa blevet erfaret af alle unge Sjæle, der i Be
gejstring oplevede en Tid, da Tankens, „Aandens" Verden 
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gik op for dem og „aandelige Spørgsmaal", „aandelige Inter
esser" fyldte dem.

Endnu i en noget anden Betydning kan „Aand“ betegne 
en Slags Selvbevidsthed eller Selverkendelse, men af en 
mere personlig Art. Samvittigheden er „Aandens Stemme i 
os“, dens Krav „Aandens Krav". Sjælen higer og stræber 
og fejler, Aanden er den gennembrydende klare Bevidsthed 
om det rette Maal (jfr.: „Et ædelt Menneske, hvem dunkle 
Drifter trænge, er sig den rette Bane dog bevidst"); den er 
Bevidstheden om, „hvad vi dybest trænger til", „hvad vi 
evigt trænger til". Betydningen er her: etisk-religiøs Selv
erkendelse eller Sans for de højeste Værdier. Under Sjæ
lens Hildelser kan Sansen for det højest værdifulde vaagne 
og advare mod Undergang: „Aanden oplukked sit Øje, saa 
sig paa Afgrundens Rand" (Grundtvig). Ogsaa i denne Sam
menhæng tales der om „Aandens højere Sans", men for 
Aanden i denne Betydning er det ikke nok, at der skues 
en stor Sammenhæng, en evig Lovmæssighed i Tilværelsen, 
den vil se en værdifuld Sammenhæng, en Mening med det 
hele, en etisk Verdensorden, hvorigennem det gode og 
værdifulde bevares, og det er „Aandens dybeste Trang", 
der finder Udtryk i den religiøse Tro paa det værdifuldes 
Bevarelse. Hvor der paa een Gang rører sig en Trang til 
at se den naturmæssige Sammenhæng i alt og en Trang til 
at fastholde, at Livets højeste Værdier modnes og bevares 
gennem den lovfaste Natursammenhæng, der rører Aanden 
sig paa een Gang som Sans for Sammenhæng og Mening, 
det, man i Romantikkens Tid med eet Ord kaldte „Ideen". 
— I vidunderligt skønne Ord har Paulus udtrykt denne 
„Aandens" Længsel efter den højeste Livsmening, saaledes 
at Naturlivet ogsaa indbefattes deri, men tillige saaledes, at
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„Aanden" ses som virkende Guddomsvæsen eller Gud
domskraft i os: „Al Skabningen sukker og er i Veer indtil 
nu; og ikke den alene, men ogsaa vi, som har Aandens 
Førstegrøde, sukker hos os selv . . Aanden selv træder 
frem for os med uudsigelige Suk“.

Det viser sig saaledes, at „Aand" baade er et rigt og 
dybt Ord. Vor Undersøgelse har ført os igennem en Række 
forskellige Betydninger. Men Sprogbrugen kender endnu 
flere. Vi vil nøjes med at fremdrage nogle af de væsent
ligste.

Brugt om vor sammenfattende Evne og om de forskel
lige Former for klar Selvbesindelse, staar „Aand", som vi 
saa, i Modsætning til „Sjæl". En saadan Modsætning kom
mer ogsaa frem i alle de Tilfælde, hvor det betyder Bega
velse, Genialitet, særlig intellektuelt Snilde. Ogsaa i denne 
Forstaaelse gælder det jo, at vi ikke alle har Aand, skønt 
vi alle har en Sjæl. Man kan være „svag i Aanden" uden 
at være „en svag Sjæl", der mangler Evne til at tage en 
kraftig Beslutning. Udtryk som „Aand og Vid" og „Aand- 
righed" betegner særlig en livfuld, smidig Begavelse, rig 
paa Tanker og Indfald. I „Aandfuldhed" ligger der mere af 
Dybsindet end i „Aandrigheden", den fine, snildrige In
telligens, der f. Eks. glimrer i en „aandrig Samtale". En 
saadan finere Begavelse betegnes aldrig ved „Sjæl". Hed
der det: „Der er Sjæl i det Digt, det er sjælfuldt", da beteg
nes hermed ved „Sjæl" det rigt følelsesbevægede Bevidst
hedsindhold. Selve Følelsessiden eller Følelsesevnen i vor 
Bevidsthed, især Evnen til at føle varmt og sympatisk, kal
des ofte „Hjerte" i Modsætning til „Aand" som den intel
lektuelle Begavelse. (I øvrigt kan „Hjertet", især i bibelsk
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Sprogbrug, betegne et Menneskes centrale Bevidstheds
indhold, dets fremherskende Interesser: „Hvor ens Lig
gendefæ er, der vil ogsaa hans Hjerte være"). — I mange 
Forbindelser betegner „Aand" overhovedet de intellektuelle 
Evner, uden at der nødvendigvis skal tænkes paa høj Be
gavelse, og bruges altsaa om Hukommelse, Indbildningskraft 
og Forstand, især det sidste; disse Evner kaldes „Aands
evner"; med dem udføres „aandeligt Arbejde"; ved dem 
frembringes ogsaa „Aandsværker" og tilkæmpes „Menneske- 
aandens Sejre" — dog leder disse sidste Udtryk atter Tan
ken hen paa Begavelsen, Snildet, Opfindsomheden. „Men- 
neskeaanden" er en Betegnelse for den menneskelige Be
vidsthed især som kulturfrembringende og da atter særlig 
som den ytrer sig i Videnskab, Kunst og Religion, det egent
lige „Aandsliv". „Aandsvidenskab" er ikke blot Videnska
ben om Menneskets Aand eller Bevidsthed (Psykologi o. desl.), 
men ogsaa om det, Mennesket i Kraft af sin Aand eller 
sine Aandsevner har frembragt og udrettet (Sprog, Historie); 
i dette Udtryk ligger altsaa ikke noget om, at de herhen- 
hørende Videnskaber er mere „aandfulde" eller vil betrag
tes som mere værdifulde end andre Fag — saa det behø
ver ikke at fremkalde nogen Følelse af Forkrænkelighed hos 
Dyrkeren af Naturfagene.

Om en Person, der udmærker sig ved Aand, især i 
Betydning af Genialitet, bruges Udtrykket „en Aand", f. Eks. 
„en selvstændigt skabende Aand", „en selvbevidst tænkende 
Aand", „en dyb Aand", „en stor Aand"; dog siges ogsaa 
„en lille" eller „ringe Aand", nemlig om en, der under 
Synspunktet Geni er ringe. „Goethe som Aand" vil sige 
Goethe som et Geni af særegen Art og Grundretning. — 
Naar Spiritisterne taler om „materialiserede Aander", er det 
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nærmest vore gamle luftige Bekendte fra Animismens Dage, 
vi møder paa moderne Grund. — Lad os i øvrigt her i 
Forbigaaende nævne den pudsige, om Animisme mindende 
Sprogbrug, hvorefter „Aand" betegner et flygtigt Stof, en 
fin Essens: „Vinaand", „Spiritus". Det sidste Ord er jo 
det latinske Ord for Aand. Poul Møller har i „Lægdsgaar- 
den“ det skælmske Ordspil om Tøffelhelten Ole, at han i 
Kroen „blev saa inspireret", d. v. s. saa indgydt med Spi
ritus, „at Herskernykkerne vaagnede hos ham".

Med øjensynlig Tilknytning til den før omtalte Betyd
ning: Sans for Sammenhæng, Helhedsopfattelse, gives der 
en Sprogbrug, hvorefter „Aanden" i Modsætning til „For
men", „Bogstaven", de „ydre", „tilfældige" eller „uvæsent
lige Enkeltheder" betegner Helhedspræget, den fremher
skende Grundtanke eller Grundstemning. „Aanden i Bud
dhas Religion" vil sige denne Religions fremherskende Stem
ning og Grundpræg. Jævnfør: „Disciplene gik frem i Me
sterens Aand". Med en lignende Betydning tales der om 
„Aanden og Tonen" i visse Kredse, d. v. s. den der her
skende Maade at tænke, føle, tale og være paa. Beslægtede 
Udtryk er „Tidsaanden" og „Folkeaanden", Tidens eller 
Folkets fremherskende Tænke- og Følesæt. Her kan ogsaa 
nævnes Ord som „Lavsaand", „Korpsaand". „En Frygtens 
og Trældommens Aand" er en raadende Følelse af Frygt 
og af at staa i Trældom. Ogsaa „Digteraanden", „Forsker- 
aanden" kan regnes herhen, især naar det fremhæves, at 
alle de nævnte Udtryk tillige kan betegne vedkommende 
raadende Stemning som en drivende Kraft, virkende i Men
neskenes Indre. Naar Talen er om Drivkraften i menne
skelige Handlinger, bruges Udtrykket „Sjælen": „Fædre
landskærlighed var Sjælen i al hans Virken", og saaledes kal
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des ogsaa en Person „Sjælen": Catilina var „Sjælen" iden 
Sammensværgelse, der bærer hans Navn; dens „Aand" er 
skildret som Ryggesløshedens.

Et Eksempel paa den bibelske Sprogbrug af Ordet mø
der vi i Modsætningen „Aanden" — „Kødet", hvor det sidst
nævnte Udtryk betegner de lavere, „sanselige" Sjælsytrin
ger: „Aanden er redebon, men Kødet er skrøbeligt". Et 
andet Eksempel er nævnt i de omtalte Ord af Paulus. „Aan
den", „Helligaanden", omtales enten som en guddommelig 
Kraft eller som et personligt guddommeligt Væsen. — Paa 
lignende Maade er Ordet brugt af Grundtvig, den af alle 
danske Forfattere, der utvivlsomt anvender det hyppigst; 
det betegner hos ham gennemgaaende et Væsen eller en 
iboende virkende Kraft i Menneskets Indre; han tænker 
sig for Alvor „Folkeaanden" som en Person, ikke blot som 
Folkets fremherskende Tænke- og Følemaade. Lad nu være, 
at hans Sprogbrug ikke altid lader sig forlige med Psykolo
gien, — hans eget glødende, magtfuldt fremvældende Digter
sprog svarer i fuldt Maal til hans Forestilling om Aanden 
som den iboende Kraft, der fremkalder eller fremfører den 
levende, begejstrede Tale om de højeste Værdier, „den fri, 
den stærke Tale om hvad Haanden griber ej", „Ordet, som 
af Aanden føres", og som „giver os for Aander Syn, som 
Solen Skin for Kroppe"; — „Kroppe" findes i Grundtvigs 
Sprogbrug ofte som Modsætning til „Aander", saaledes at 
en „Krop" er en aandløs Person.

— Lad os standse her. Hvor uudtømmeligt rigt er ikke 
Sproget! Hvor vanskeligt eller umuligt at udtømme blot et 
enkelt Ords Betydninger! Ethvert Ord har sin levende, 
skiftende Betydningsfylde og er dog, kan man sige, præget 
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af sin „Aand“ — som atter det hele Sprog af Modersmaa- 
lets, men til syvende og sidst i alleregentligste Forstand af 
Menneskeaanden. Fremfor ældre Tiders „Grammatik" er 
Nutidens Sproglære bleven rig ved sin Sans for Ordet saa
dan som det lyder i Talen og som det betyder for Tanken, 
overhovedet ved sin Forstaaelse af Sproget som noget levende. 
Og levende er det, fordi det udspringer indefra, fra den 
menneskelige Aand. Her, i Sprogdannelsens indre Værksted, 
føres vi ind, naar vi sysler med Sproglæren, retteligt forstaaet 
som en central Aandsvidenskab; her skimter vi, hvorledes de 
samme indre Kræfter af det samme Sprogmalm udformer 
baade vor daglige Tales jævne Hverdagsudtryk, Poesiens gri
bende Billedsprog og de dybe Tankers Tale, mens hele Tiden 
Klangen af vor Moders Røst fortroligt lyder for vort Øre.

Ludvig Jensen.



HVOR LANGT OP MOD NUTIDEN SKAL SKOLEN FØRE SIN HISTORIEUNDERVISNING?
T Forhandlinger om Skolespørgsmaal fra de senere Aar 
A støder man ofte paa Udtrykket „FagtrængselVed Lærer
uddannelsen er det f. Eks. Fag som Tysk, Engelsk, Kemi 
m. m., der stærkt „trænger paa“. Men ogsaa indenfor de 
enkelte Fag mærker man et tilsvarende Pres. Det er en 
Slags „Stoftrængsel*4. Selv om man sætter sig som Maal at 
uddybe i Stedet for at udvide et bestemt Fagomraade, saa 
fører det ofte praktisk talt til, at man faar mere Stof at 
arbejde med. Det kommer da gerne til at gaa ud over den 
Del af Faget, man sidst behandler. For Historiens Vedkom
mende bliver det da den nyere Tid. Man bliver ofte slet 
ikke „færdig44, naar maaske kun til Februarrevolutionen eller 
den fransk-tyske Krig. Eller hvis man for en Eksamens 
Skyld skal „ud af Bogen44, gaar man over de senere Aartiers 
vigtige Historie med en Harefod. Enkelte Steder har man 
maaske den Opfattelse, at Danmarks Historie kun gaar til 
1864, og saa standser man med god Samvittighed ved Fre
den i Wien. De fleste føler vel nok, at de maa noget læn
gere frem, og saa tager de ogsaa Provisorietiden og Forliget 
med. Men enten det nu skyldes „Stoftrængsel44 eller et Prin
cip, saa er det en Kendsgerning, at den allernyeste Tids
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Historie ved mange Skoler bliver overordentlig stedmoder
ligt behandlet.

Man maa imidlertid stille det absolute Krav, at de for
skellige Skolers Historieundervisning føres op til den seneste 
Tid, op til den Dag, Undervisningen slutter. Praktisk talt 
vil det naturligvis sige, at man ikke maa standse hverken 
ved 1864 eller 1901. Baade i Verdenshistorie og Fædrelan
dets Historie maa man tage de Begivenheder fra den aller
sidste Tid med i sin Undervisning, hvis Behandling kan faa 
Betydning for de Elever, man har med at gøre. Man maa ikke 
slaa sig til Ro med, at voksne Elever maaske nok „følger 
med“ i Aviserne, og at Børn alligevel intet forstaar. Det gælder 
jo nemlig om, at Eleverne faar en sikker Følelse af, at de 
Kampe, der føres nu, er en Følge af gamle Modsætninger, 
ligesom de Love, der bliver vedtagne i Dag, er det ende
lige Resultat af jævnt politisk Arbejde, der maaske har strakt 
sig over en Række af Aar.

At man ikke maa tilsidesætte den allernyeste Historie, 
kan man faa Bekræftelse paa ad forskellige Veje, bl. a. ved 
at se paa Formaalet med al Undervisning i Historie. Denne 
Undervisning har Betydning i mange Henseender. Den kan 
virke etisk opdragende, fremme Fædrelandskærligheden, 
bryde „Ravnekrogsidyllen" o. s. v. Men en af dens aller- 
betydeligste Opgaver — om ikke den betydeligste — er dog 
den at give os Forstaaelse af det Samfund og den Tid, vi 
lever i. Selv om Syslen med Oldtidens og Middelalderens 
Historie kan være et Maal for den enkelte Forsker, der kan 
trænge saa dybt ned, at han kan blive „dus“ med selve 
Tiden, saa bliver Behandlingen af disse Afsnit ved en almin
delig Undervisning nærmest kun Middel til Forstaaelse af 
vor egen Tid. Læser vi om politiske og sociale Kampe i
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Grækenland og Rom, saa er det væsentlig for bedre at for- 
staa tilsvarende Kampe i Gaar og i Dag, hvis Bulder vi 
selv kan høre. Men skal vi gennem Historien naa til en 
bedre Forstaaelse af dette, saa maa vi virkelig naa helt op 
til Nutidssamfundet og ikke standse ved vore Bedstefor
ældres Tid.

Ogsaa gennem en anden Betragtning vil man komme 
til det samme Resultat. Alle vil vist indrømme, at der lig
ger en stor Fare i det almindelige Flertalsprincip, som mere 
og mere vinder Sejr i vort politiske Liv. „Talmajestæten" 
bliver som enevældig Magt ikke altid „oplyst Enevælde". 
Faren ligger vist nok mest deri, at den enkeltes personlige 
Ansvar til Dels forsvinder. Staar man ene om en vigtig 
Afgørelse, føler man som Regel stærkt Ansvaret baade over 
for sig selv og andre. Kan man derimod dække sig ved at 
være en Del af et Flertal, saa forsvinder Følelsen af per
sonligt Ansvar, selv om man naturligvis ikke reelt kan und
drage sig det. Da man nu alligevel maa ønske den politiske 
Magt i Flertallets Haand, saa gælder det om at undgaa de 
ovennævnte Farer. Man maa forlange, at Flertallet til enhver 
Tid føler sit Ansvar, og at den enkelte ikke skyder sin 
Part fra sig. Men hertil vil politisk Oplysning være nød
vendig, og den kan bedst gives sammen med den alminde
lige Historieundervisning. Det kan ikke hjælpe, at man her 
slaar sin Lid til Dagbladene. Deres Opgave er at vejlede i 
Døgnets Politik, og de giver kun undtagelsesvis historisk
politisk Oplysning. Tilmed er Bladene Kamporganer, og 
man kan ikke forlange, at de skal varetage alle Partiers 
Interesser. Det er baade lovligt og ærligt at kæmpe for sit 
Parti, og politiske Partier er nu engang en Nødvendighed, 
naar der skal udføres et frugtbart Lovgivningsarbejde.

6
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Man kan altsaa ikke forlange, at de forskellige Partiers 
Blade fortrinsvis skal give historisk-politisk Oplysning. Deres 
Opgave er til Dels en anden. Men man maa saa se sig om 
efter andre Veje, ad hvilke navnlig de unge kan faa en 
historisk Vurdering af de største politiske Principspørgsmaal. 
Man maa aabenbart her kalde paa Skolen. Den plejer man 
jo at henvise alt til, og en og anden vil maaske trække paa 
Skuldrene af dette almindelige „Husraad“. Men her er sik
kert en Opgave, som navnlig Skolen for voksne ikke kan 
skyde fra sig i Længden. Her er dog ikke Tale om et nyt 
Fag. Hvis man fører Historien op til den allernyeste Tid, 
saa kan man netop give den politiske Oplysning ad histo
risk Vej, som i saa høj Grad er nødvendig for Udviklingen 
af et sundt politisk Liv. Hvor grundigt den enkelte Lærer 
saa kan behandle de forskellige Samfundsopfattelser — den 
liberale, den socialistiske, georgistiske o. s. v., beror natur
ligvis paa hans særlige Interesser og Kundskaber. Hvis man 
har bestemte Timer til Samfundskundskab, kan man jo ogsaa 
lægge den her omtalte Del af Historieundervisningen sam
men med dette Fag.

Fra mange Sider vil man vel nok være betænkelig ved 
at faa „Politik i Skolen", som det hedder. Imidlertid er det, 
der var Politik sidste Vinter, allerede nu Historie, ganske 
vist ikke bedømt i sine Aarsager og Følger af videnskabe
lige Historikere; men de historiske Kendsgerninger er der 
jo ligefuldt. At det imidlertid er vanskeligt at fremstille disse 
Kendsgerninger nogenlunde objektivt, er indlysende. Men 
det kan gøres, og man maa selvfølgelig forlange af enhver 
Lærer, som paatager sig dette Arbejde, at han bestræber 
sig for at dele Sol og Vind lige, at han aldrig tillægger sine 
politiske Modstandere lave Bevæggrunde, og at han i sine 



83

Bedømmelser skelner skarpt imellem, hvad der er hans egen 
personlige Opfattelse, og hvad der er virkelig beviste eller 
beviselige Kendsgerninger. Læreren maa jo i det hele taget 
først og fremmest være Lærer, og Partimanden maa som 
saadan ikke komme i Klassen. Hvis den politiske Historie 
gennemgaas saaledes i sine Hovedtræk, saa vil den sikkert 
virke sundt baade paa de største Børn og voksne Elever. 
Uden for Skolen modtager de fleste kun partifarvet Oplys
ning. Her maatte de godt faa Følelsen af, at intet bestemt 
Parti sidder inde med al Retten eller har forpagtet hele 
Sandheden.

Skønt de fleste Lærere vel nok er enige om, at man 
maa blive „færdig" med Historien, saa er det dog som sagt 
en Kendsgerning, at man paa mange Skoler — baade for 
voksne og Børn — kun naar til 1864 eller deromkring. 
For at være sikker paa at faa de sidste Aars eller Dages 
Historie med har man saa fra forskellige Sider foreslaaet 
at fortælle Historien „baglæns". Tanken er for øvrigt gam
mel. I 1700’erne skal den være fremsat af en af de franske 
Encyklopædister. Ogsaa Kejser Vilhelm II. har naturligvis 
udtalt sig^om den. Han foreslaar at føre de unge fra Sedan 
tilbage til Thermopylæ i Stedet for som hidtil at gaa den 
omvendte Vej. Herhjemme har Ideen ogsaa været drøftet, 
bl. a. i „Højskolebladet". Metoden er dog kunstig og sikkert 
utilfredsstillende. Man kan jo egentlig kun gøre et kortere 
eller længere Spring tilbage og saa derfra gaa fremad. Der 
er naturligvis intet til Hinder for, at man for Danmarks 
Vedkommende kan begynde med 1864 og derfra gaa til Nu
tiden. Senere kan man behandle Tiden fra 1848 til 1864 o. 
s.^ v. Men Fremgangsmaaden er unaturlig, og det bliver 
vanskeligt at paapege Sammenhængen og den jævne Udvik

6*
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ling i Historiens Gang. De forskellige politiske Begivenheder 
kommer let til at staa som tilfældige og usammenhængende 
Enkeltheder.

Man har dog ogsaa foreslaaet ligefrem at tage sit Ud
gangspunkt fra Nutidens politiske og sociale Tilstande, lige
som man i den første Geografiundervisning begynder med 
Hjemstavnen. Den Tanke blev fremsat ved Skolemødet i 
København 1905 af en norsk Lærer. Overfor voksne Elever 
var det naturligvis ikke umuligt at begynde med Nutiden; 
men man vilde i endnu højere Grad end ved den uegentlige 
„Baglæns-Metode“ faa vanskeligt ved at paavise den Ud
vikling og Vækst, der finder Sted i Stat og Samfund som i 
alle andre Organismer. I en Børneskole vilde Vanskelig
hederne endnu være større. Hvis man bor i en Egn med 
mange historiske Minder, kunde man vel nok med Udgangs
punkt fra disse føre Børnene frem til Nutiden og tilbage til 
Fortiden. Men at begynde med den nyeste Tid i en Børne
skole vilde absolut vise sig ufrugtbart. Fortidens usammen
satte Mennesker og forholdsvis simple Kultur- og Sam
fundsliv er meget lettere tilgængeligt for Børn end Nutidens 
indviklede politisk-sociale Mekanisme.

Der bliver sikkert ikke anden Vej at gaa end den hid
til fulgte. Men er man blot varmt overbevist om, at man 
under ingen Omstændigheder maa knappe den allernyeste 
Tids Historie af, saa hjælper man sig nok. Man maa saa 
resolut gaa lettere hen over flere Afsnit af den ældre Hi
storie. Det, der virkelig har Værdi, kan man nok faa med; 
men adskillige Afsnit i Verdenshistorien og Nordens Historie 
kan man med god Samvittighed springe over eller behandle 
meget kort. Paa Højskoler og i Folkeskolen kan man lettest 
klare sig. Der raader Læreren over saa megen Frihed, at 
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det egentlig kun er hans Vilje til at naa frem, det kommer 
an paa. Langt værre er man naturligvis stillet ved alle Eksa
mensskoler. Her kan man ikke efter Behag skyde et Afsnit 
ud; men ogsaa her maa man skaffe sig Tid til at gennemgaa 
Historien op til den Dag, Undervisningen slutter, selv om 
der intet staar herom i Lærebogen, og selv om der ingen 
Opgaver falder deri til Eksamenen. Eleverne er vel de fleste 
Steder overlæssede nok med det, der skal kunnes; men 
man kan jo meget godt gennemgaa det sidste Afsnit med 
dem uden at forlange synderligt Arbejde fra deres Side.

Mange Lærere vil maaske hertil sige, at de har den 
bedste Vilje til at tage de sidste Aars Historie med i Under
visningen, men at de blot mangler de nødvendige Hjælpe
midler. Denne Indvending er ikke uden Vægt. Dog vil jeg 
sige, at i Børneskolen behøver man ikke mange Hjælpe
midler til denne Del af Historien. Principmodsætningen 
mellem de forskellige politiske og sociale Opfattelser kender 
dog de fleste Lærere og Hovedindholdet af de vigtigste Love 
ligeledes. Mange af de Enkeltheder, som kan gøre Under
visningen levende og anskuelig, vil man maaske nok savne; 
men til Gengæld er de største Børn — og kun om dem 
er der naturligvis Tale — fortrolige med Navnene paa Par
tier og Førere, og det vil lette Forstaaelsen meget og mod
virke det abstrakte, der ellers let kan præge Undervisningen, 
naar Læreren skal være objektiv og ikke kan fremdrage 
mange bestemte Begivenheder, der naturligt kan fange Bør
nenes Interesse. Overfor voksne Elever er Forholdene van
skeligere. Her maa man helst have bestemte Kendsgerninger 
at holde sig til. Hvad Verdenshistorien angaar, er der dog 
nu adskillige gode Hjælpemidler. I vort eget Lands Historie 
maa Læreren derimod for de sidste Aartiers Vedkommende 
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væsentligst selv samle Stof ind fra Dagblade, Tidsskrifter, 
Biografier og lignende.

Det er kun en enkelt Side ved Historieundervisningen, 
jeg her har omtalt. Men jeg tror, her er et Forhold, som 
man mange Steder ikke i tilstrækkelig Grad har haft sin 
Opmærksomhed henvendt paa. Naar det er ved at blive et 
fastslaaet Dogme, at Historie hører til Skolens „unyttigste11 
Fag, saa hænger det sikkert sammen med, at man ofte 
enten af Princip eller af Mangel paa Tid ikke paa fyldest
gørende Maade har ladet sin Historieundervisning udmunde 
i Nutidslivet.

Knud Knudsen.



SKOLEARBEJDE, AFPASSET EFTER BARNETS NATUR?)
FOREDRAG VED ET SKOLEMØDE.

Tnden vi afhandle vort egentlige Emne, vil det være paa 
* sin Plads at paapege Ejendommelighederne ved den 
barnlige Natur. Dette kunde ske ved først at iagttage dens 
legemlige Side og derefter dens sjælelige. Da imidlertid 
Sjæl og Legeme er saa inderligt forbundne, at Legemets 
Præg genspejles i Sjælen, saa vil det her — ogsaa af Hen
syn til vort Emne: Skolearbejdet — være tilstrækkeligt at 
fæste Opmærksomheden paa Barnets Sjæleliv.

Allerførst vil vi dog besvare Spørgsmaalet: Hvad for- 
staas ved sjæleligt Liv? Og vi vælge da — for at faa et 
Udgangspunkt — at dvæle et Øjeblik ved følgende Vers:

Fædreneland 
ved den bølgende Strand, 
i den majgrønne Lund
ved det dejlige Sund, 

af de syngende Vover omskyllet, 
sidder bleg du i Sorgen indhyllet; 
dog for dig er det bedste tilbage; 
thi end lever den gamle af Dage 1

*) Denne Afhandling fra 1896 hidsættes som et lille Minde om Af. 
Mortensen.
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Naar vi hører eller læser et Vers som ovenstaaende, da 
er det ikke Sprogets Musik, hvor fortryllende den end kan 
være, som det først og fremmest gælder om at fatte, men 
derimod det aandelige (sjælelige) Indhold, som ligger gemt 
bag Ordene og stiger frem i Sindet, naar Ordene høres og 
forstaas. Derfor hører den bedst, som ser mest med sit 
indre Øje, den, som — i nærværende Tilfælde — først ser 
vort Fædreland omgivet af de bølgende Strande og de blanke 
Sunde, gennembrust af Vovernes Sang og klædt i Vaarens 
grønne Lunde, men saa ogsaa ser Danmark, vor Moder, 
sidde bleg af Sorg, hyllet i Sorgens sorte Klædebon, og til- 
sidst „den gamle af Dage“ træde frem som den, der har 
„det bedste" tilbage. Disse skiftende Billeder (Tanker, Fore
stillinger), som dukke op i Fantasien, naar Ordene høres, 
er en første ejendommelig Side af det menneskelige Sjæle
liv. En anden Side er de Stemninger og Følelser, der som 
vekslende Tilstande af Lyst og Ulyst stadig ledsager Fore
stillingerne, udtrykker Værdien af disses Indhold og meddeler 
det menneskelige Sjæleliv hele den ejendommelige Kolerit, 
som er Livets varme Pulsslag, og som gør det umuligt for 
os at være kolde, ligegyldige Iagttagere af de Forestillinger, 
som fremkaldes i os. Hvor tydeligt mærke vi ikke Følelses
skiftet, idet vi læse det nævnte Vers! Det er „Lyst" at 
høre om Danmarks Skønhed og „Ulyst" at se hende ind
hyllet i Sorg; Følelsen bliver blandet; men atter risler ved 
den nye Strofe en ny Bølge gennem Sindet, idet vi føler 
Fortrøstning ved, at „end lever den gamle af Dage". En 
tredie Side af Sjælelivet er Villien eller den Stræben, som 
Følelsen paa Grund af sin værdibestemmende og urovæk
kende Karakter kalder til Live i os, og som har til Formaal 
at fjerne de Forestillinger, som vækker Ulyst, og fastholde 
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dem, der vækker Lyst. Villiens inderste Nerve er Selvop
holdelsesdriften, og Livets Maal er Opnaaelsen af den stær
keste og varigste Lystfølelse, idet vi tyde „Livets Lyst“ som 
Tegn paa, at Livet opretholdes. — Sjælelivet bliver saaledes 
et Sammenspil mellem tre forskellige Grundformer: Fore
stilling, Følelse og Villie.

Men hvorledes udfolder sig nu Barnets Sjæleliv i disse 
forskellige Former?

Det er ikke det omfattende Tankeindhold, som ud
mærker Barnet — det er endog fattigt paa Tanker — men 
derimod en stærk og levende Trang til Kundskaber, til 
Forestillinger. Hvor ivrigt og hvor ofte spørger det ikke: 
„Hvad er det?“ og „Hvorfor er det?“ Det er Kundskabs- 
og Aarsagstrangen, der tidlig aabenbarer sig; den er dybt 
rodfæstet i den menneskelige Natur og betinger alle men
neskelige Fremskridt. Uden denne stærke Trang vilde Bar
net ikke naa frem gennem alle de mange Opgaver, der 
melder sig, saa saare det er indtraadt i Verden; det skal 
lære at kende sine nærmeste Omgivelser, Forældre, Sø
skende, Stue, Hus og By o. s. v., indtil det lander ved Ver
denshavets Grænser og fra Jordkloden søger ud i Universet, 
og det skal - endog i Løbet af et Par Aar — lære Sproget 
som Udtryk for et aandeligt Indhold. Vel sandt, at meget 
af alt dette gaar instinktmæssigt; men uden Kundskabstrangen 
som Drivkraft vilde Menneskeaanden tidlig standse paa sin 
Vej. — Endnu én Ejendommelighed maa vi nævne: Barnet 
nøjes ikke med abstrakte, taagede Tanker, med tomme 
Ord uden klare Forestillinger bag; det vil have fat paa 
selve Tingen, se den fra alle Sider og føle paa den; det 
vil forstaa paa nært Hold, føres ind i anskuelig Selvopleven.

Det er heller ikke Følelsernes Rigdom som udmærker
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Barnet. Følelser som de nationale og religiøse kender Bar
net ikke. Heller ikke er Sympatien synderlig udviklet — 
Barnet beskyldes ofte nok for at være en lille Egoist —, 
og en Følelse som den erotiske hører ikke Barnelivet til. 
Alle de nævnte Følelser og endnu flere, som træder klart 
frem hos det voksne Menneske, ligger hos Barnet endnu i 
Svøb, i Kimtilstand; de er vel til Stede som Spirer, men 
de omfattes og overstraales af en Følelse, der netop hos 
Barnet træder stærkere frem end hos voksne: Glæden ved 
Livet. Livet er Barnets rette Element. Glæden over at 
være til, at kunne se og høre og tumle sig frit, træder os 
lyslevende i Møde netop hos Børn, straaler ud af deres 
Ansigter, Tale og livlige Bevægelser. Skulde voksne Men
nesker leve Livet alene uden at have Børnene iblandt sig, 
vilde det sikkert i Længden blive tomt og øde. Denne Bør
nenes Glæde over Livet veksler dog med stærke Følelser 
af modsat Art. Hvad er uimodstaaeligt som Smaabørns 
Graad og Hulken! Den „barnlige Sorg“ er dyb i den For
stand, at den berører hele dets lille Person, faar det til at 
sitre fra Isse til Fod; men den er ganske vist ikke af en 
saadan Varighed som voksnes Sorg. Barnet „griber Øjeblik
ket" og gaar hurtigt fra det ene til det andet; dette er 
Overfladiskhed, kan man sige; men dets Evne til at nyde 
et enkelt Øjeblik, leve det fuldt og helt, er dog ofte mis
undelsesværdig.

Og saa Barnets Villiesliv! Ja, det gaar ikke i nogen 
etisk Retning, ledes ikke af høje, sædelige Idealer — den 
Vare kan man ikke forlange meget af hos Børn —; men 
det træder os i Møde som en ubetinget Lyst og Evne til 
at virke. Barnet strutter af Energi, er af Naturen ladet 
dermed. Vi se det i Bevægelse fra Morgen til Aften; dets 
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Rastløshed er uendelig. Om nogen tror, at „Mennesket af 
Naturen er dovent“, da se han paa Børnene, og han bliver 
snart af en anden Mening. Arbejdets Adelsmærke staar 
skrevet paa dets Pande. Det glæder sig ved Livet; men 
Livet — ja det er for det sunde, naturligt udviklede Barn 
netop Virksomhed. Den medfødte, stærke Virkelyst skal 
gennem Opdragelsen ledes ind paa formaalstjenlige, ideelle 
Baner; men maa aldrig forsvinde, saaledes som det er sket 
hos Mennesker der vel er besjælede af store Idealer, men 
næppe rører en Finger for at naa dem.

Efter denne Karakteristik af Barnets Sjæleliv kommer 
vi til vort egentlige Spørgsmaal: Hvorledes skal Skolearbej
det afpasses efter Barnets Natur?

Barnet staar der altsaa med sin stærke Kundskabstrang; 
denne Trang maa tilfredsstilles. Naar man spørger: „I hvilke 
Fag bør Skolen undervise?“ er det rette Svar: I alle! Ikke 
blot i Religion, Læsning, Skrivning og Regning, men i Hi
storie, Geografi, Zoologi, Botanik, Mineralogi, Kemi, Fysik 
og Astronomi — ja, vel endog lejlighedsvis lidt i vore Nabo
sprog: Svensk, Tysk og Engelsk! Her er tænkt paa Folke
skolen. Den har hidtil brugt megen Tid til Religionsunder
visningen, hvilket der i og for sig ikke er noget at sige imod, 
allermindst naar den dogmatiske Del træder i Skyggen for 
den historiske Del, men Religionsundervisningen bør dog 
ikke brede sig saa meget, at det kun bliver tarveligt, hvad 
der naas i Regning, Skrivning og Læsning, disse for det 
praktiske Liv saa nødvendige Færdigheder — ja, hvad mere 
er: der maa endog i Skolen skaffes Plads ikke alene til 
Historie og Geografi, men ogsaa til den Række Fag, der 
bedst sammenfattes under Fællesnavnet: Naturkundskab. 
Ikke saaledes at forstaa, at ethvert af disse Fag skal have 
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et bestemt Timetal, men saaledes at Skolen søger at aabne 
Barnets Øje for Naturlivets Fænomener saa vel som for 
Aandslivets. Man har ganske vist sagt, at „Kundskab op- 
blæser", og at Naturkundskab i Særdeleshed skulde være 
farlig for Bevarelsen af — f. Eks, — Menneskets Guds
forhold; men dette beror aabenbart paa et Fejlsyn. Det er 
ikke Kundskab eller Naturvidenskab, som i og for sig er 
farlig, men Tillavningen, Maaden, hvorpaa den serveres; 
men Skolen skal ikke — allermindst Børneskolen — give 
sig af med Propaganda for en eller anden Anskuelse, især 
ikke for de moderne, nymodens, uprøvede. For Skolen maa 
det være nok at oplyse og meddele. „Oplysning være skal 
vor Lyst, er det saa kun om Sivet!" Der er i Kundskabs
tilegnelsen — i det „at faa Besked", at udvide sin Hori
sont, at opdage „nyt Land" — noget saa frigørende, saa 
værdifuldt, noget, der kalder paa Selvfølelsen samtidig med 
at vække Ydmyghed, at Skolen godt kan være tilfreds der
med, og Læreren maa prise sin Lykke, at han er bleven 
sat til at pleje og iagttage Barnets aandelige Vækst. Han 
staar som Hejmdal paa Himmelbjerget, skuende ud over en 
Verden, som han lidt efter lidt, alt som „Græsset gror og 
Ulden vokser", skal føre Barnet ind i, og han bør kunne 
glæde sig i denne Gerning uden Hensyn til, om Barnet 
senere faar denne eller hin politiske eller religiøse An
skuelse; thi i saa Henseende kan ikke selv den ærligste 
og bedste Vilje sikre Barnets Fremtid. Naturligvis er det 
ikke Meningen at gøre Skolen til et Nøgternhedens, Objek
tivitetens Land, hvor Læreren uden personlig Overbevis
ning og Grebethed kun har at „fremstille Sagen" — tvært
imod ; det er kun den usunde Subjektivisme og Propaganda, 
der skal holdes uden for Skolens Dør.
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Vi maa nøjes med at bringe Evnerne til at udfolde sig 
saa stærkt og alsidigt som muligt og saa stole paa, at vi 
netop derved giver Børnene den bedste Ballast med paa 
Vejen ud i det Verdensliv, hvor de skal staa deres Prøve, 
udforme deres Livsanskuelse og fylde en Plads som Sam
fundsborgere. Men skal Skolen altsaa forberede til det 
virkelige Liv, maa den ogsaa optræde som Vejleder i alle 
virkelige Livsforhold, vel at mærke, naar disse er tilgænge
lige for Barnets Opfattelse. Dette kan kun ske ved, at 
Skolen i sin Arbejdsplan optager en saa stor Del af den 
menneskelige Viden, som Barnet kan modtage. Og det 
kunde nok hænde, at Skolen hidtil har forsyndet sig paa 
forskellige Punkter. Er det dog ikke i høj Grad urigtigt at 
lade en opvakt Dreng traske hen ad Landevejen uden noget 
Begreb om de telegrafiske Traade, der dirrer over hans 
Hoved. Eller at lade ham glo paa det brusende Jernbane
tog uden Spor af Forstaaelse! Hvor oplivende er det ikke 
at lade Barnet gaa ud i Mark og Eng i Foraarstiden og 
samle hjem af den rige Flora, der saa nærmere undersøges 
i Skolestuen, og hvor højnende for Barnets Sind at be
tragte Stjernehimlen! Dette kan ganske vist ikke ske i den 
sædvanlige Skoletid; men saa maa Læreren samle Børnene 
paa Skolepladsen en stjerneklar Aften. Naar vi gaar til Na
turstudiet med samme Følelse som den, der aander gennem 
Brorsons Verslinier: „Hvad skal jeg sige, naar jeg ser osv.“„ 
da opblæser Kundskaben ikke, og den forvilder ikke.

Men det er ikke tilstrækkeligt med Kundskabsmassen; 
den maa tilføres Barnet paa levende, anskuelig Maade, hvis 
den skal fortjene Navn af virkelig Kundskab. Derfor er 
Skolen siden Pestalozzis Dage kommen ind paa, hvad vi 
— desværre — efter Tyskerne kalde „Anskuelsesunder
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visning", en Undervisningsform, der særlig er afpasset efter 
Smaabørns Krav om Anskuelighed, Afveksling, Samtale, 
Smaahistorier osv. Man kunde nu meget godt samle det 
herhen hørende Stof under „Geografiens" Navn, naar denne 
planlagdes med en fornuftig Hjemstavnslære som Udgangs
punkt. Det er jo imidlertid ikke Navnet, men Sagen, der bør 
lægges Vægt paa. Ja, Sagen, Tingen selv, den haandgribelige, 
sanselige Virkelighed maa Skolen fremstille for Barnet.

Saa er der Barnets stærke Glæde ved Livet; den maa 
Skolen ikke sætte over Styr. Livsglæde, Lyst og Mod er 
Barnet medfødt, men ellers en ikke alt for almindelig Vare 
blandt vore Dages Mennesker. Hvor rædsomt, om Skolen 
skulde være med til at ødelægge et i Virkeligheden saa værdi
fuldt Aktiv som den medfødte Livsglæde, den naturlige Lyst 
til at gaa paa! Nej, Barnets Livsglæde maa Skolen værne 
om. Men hvorledes?

For det første maa Læreren selv være glad. Han maa 
eje noget af Barnets — saa at sige — uforbederlige Op
timisme. Kan han ikke være Optimist med 1000 Kr. i Løn, 
saa maa han have 2 eller 3000! Ellers bliver han let „Kasse
bedrøver", o: han tærer paa Børnenes Livslyst uden dog 
at blive federe deraf end Faraos magre Køer, og vi har 
ikke Raad til at lade Skolen tære paa en Kapital, vi selv 
som Forældre er Medejere af, og som maaske med Tiden 
kan bære store Renter. Det bliver nu med Rette taget som 
Tegn paa en god Skole, at Børnene ere vel tilfredse med 
at søge den, og Læreren maa ikke spare sig nogen Ulej
lighed for at vække Glæde ved Skolelivet. Har Læreren 
end sit Læs af Byrder og Bekymringer, saa lad dem falde 
ved Skoledørens Tærskel, som Kamelen maa lade sine falde, 
naar den skal igennem „Naaleøjet" !
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Og for det andet maa Læreren være retfærdig. Ellers 
ødelægger han Samfundsfølelsen i Skolen, Man omgiver 
moderne Skolekakkelovne med en Skærm, der har til For- 
maal at fordele Varmen jævnt til alle Børn i Stuen. Lære
ren maa regulere sin Optræden overfor Børnene med en 
lignende Skærm: en levende Retfærdighedsfølelse. Det er 
meget godt, at han ejer et Fond af Livsglæde og har Sym
pati for Børn; men den maa udstraale ligeligt til alle. Dog 
ikke saaledes at forstaa, at han slet ikke maa gøre Forskel 
paa Børnene; det vil være umuligt andet; men han maa 
omhyggeligt vogte sig for at krænke deres i Almindelighed 
tidlig vakle Retfærdighedssans. Han maa huske paa, at de 
flinke Børn i Regelen vil have nok i den Opmuntring, der lig
ger i at høre til de fremmeligste, medens de mindre dygtige 
Børn ofte trænger til tydeligere Anerkendelse, hvis man 
ikke vil udsætte dem for — aandeligt talt — at fryse i deres 
Skoletid.

Og for det tredje maa Læreren undervise anskueligt. 
En tør og abstrakt Tilpropning af Barnet virker dræbende 
paa al Lyst; men en anskuelig og afvekslende Undervisging 
vækker Lyst og Interesse. Lad os tage et Par Eksempler.

For første Gang skal Læreren fortælle om Magnet
ismen, et Problem vel ikke af de allerletteste. Han husker 
da paa, at „Forundring er Visdommens Moder". Kan han 
faa Barnet til at studse og undres, da vil det følge ham 
hele Timen igennem. Han tager da med sig ind i Skolen 
en Tallerken, hvorpaa der ligger en Stoppenaal og en Mag
net, skjult i et Lommetørklæde. Idet han nu begynder 
Timen med at tørre Tallerkenens Bund og vise Børnene, 
at Naalen som Følge deraf ikke alene hænger ved Taller
kenen, men følger Tørklædets Bevægelser — et Fænomen, 
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der slet ikke indtræder, naar Børnene forsøger med deres 
Tørklæder —, da vil han ikke kunne undgaa at sé Øjnene 
rundt i Klassen gnistre af Forundring og Nysgerrighed efter at 
stifte Bekendtskab med Magnetismen, og de vil med spændt 
Opmærksomhed lytte til hans Forklaringer.

Et andet Eksempel. Det er en blæsende kold Efteraars- 
dag. Timeplanen lyder paa Religion; men Vinden piber gen
nem alle Sprækker, saa det gyser i Sjæl og Krop, og alles 
Tanker ere henvendte paa det skrækkelige Vejr. „Det er 
en forfærdelig Blæst i Dag,“ bemærker Læreren. „Hvad 
er det?* spørger en lille Pige, halvt ængstelig. „Hvad for 
noget?“ siger Læreren. „Blæsten?" spørger Pigen videre. 
Læreren søger saa i en Fart at forklare, at Blæst er Luft 
i Bevægelse; men Børnene forstaar ham ikke; de kan 
ikke „faa fat" paa Luften. Han faar da den lykkelige Idé 
at hente en Spand Vand og et Ølglas. Han stopper sit 
Lommetørklæde ned paa Bunden af Ølglasset og putter det 
hele med Bunden i Vejret ned i Vandet. Naar han nu tager 
Glasset op og lader Børnene overbevise sig om, at Tørklæ
det slet ikke er blevet vaadt, fordi Luften øverst i Glasset 
har holdt Vandet borte, da har Børnene ikke alene „faaet 
fat" paa Luften; men dere.s Interesse er bleven vakt: de 
gør Forsøget om mange Gange, og de kan høre om Luft 
en hel Time.

Saaledes — som i de nævnte Tilfælde — kan Lære
ren med ét Slag ved Timens Begyndelse lukke op for Bør
nenes Opmærksomhed, saa han beholder den Timen igen
nem. I andre Tilfælde kan det være heldigt at lade Opmærk
somheden stige lidt efter lidt. Skal han — f. Eks. — tale 
med Børnene om Sangfugle, da er det ret heldigt at fore
stille den fattige Graaspurv først og gemme den prægtige 
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Stillids tilsidst, saaledes at Opmærksomheden øges for hvert 
Skridt, der gaas frem. Den samme stigende Spænding maa 
udmærke den gode Fortælling, naar der tales i et barnligt 
Sprog, og Begivenhederne udfolder sig i den rette Række
følge. Læreren maa — som Teaterdirektøren — ordne sit 
Program for hver Time, og han følger en god pædagogisk 
Regel, naar han „gemmer det bedste tilsidst". — Ikke alene 
i den enkelte Time, men i hele Skolearbejdet maa Lære
ren bringe den Afveksling ind, som langt fra at føre til Over
fladiskhed netop skaber en Lystfølelsens Jordbund, hvori 
Evnerne allerbedst kan gro. „Forandring fryder" og gavner.

Endnu staar tilbage at vise, hvorledes Skolen bør tage 
Hensyn til Barnets Viljesliv.

Barnet møder — som Regel — med Lyst til at tage 
fat og med Evne til at kunne og ville; hver Nerve og hvert 
Fiber i det er Virksomhed; men ofte ender det sin Skole
tid med at døse paa Bænkene, sløvt paa Muskler og Hjerne 
og paa de aandelige Evner. Dette var ikke Meningen. Vil
jens oprindelige Friskhed maa bevares og Styrken om mu
ligt forøges, medens Skolebænkene slides.

Og her maa man ikke trøste sig med, at man i Histo
rie- og Religionstimerne dog fortæller Barnet saa meget godt, 
stiller det Idealer for Øje, som ere værd at eftertragte, og 
som nødvendig maa determinere Barnet i Retning af det 
gode. Lad det være sandt, at Barnet under alt dette faar 
Lyst til at ville de gode Idealer; men at kunne dem? Hvor
ledes føre vi Barnet frem til det?

Der er en overordentlig stor Fare forbunden med sta
dig at lade Barnet sidde stille nydende og stille modtagende 
paa Skolebænken. Den nyere, mere frie, fortællende og 
foredragende Undervisningsmetode skal ingenlunde under

7
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kendes; gennem den underbygges Viljen med etiske Fore
stillinger og Følelser, og Barnet modtager mangen sædelig 
Tilskyndelse; men samtidig maa det hævdes, at den egent
lige Vilje, Evnen til at kunne, hvad man vil, kun uddannes 
gennem stadig Prøven og Øven, gennem Arbejde. Derfor 
skal Skolen ikke alene være et lyst og hyggeligt Fristed, 
som Barnet med Glæde tyr hen til, men en Arbejdets Hal, 
hvor Muskler strammes og Nerver spændes, og hvor Bar
net tidlig indføres under den Arbejdets Lov, der tydelig 
aabenbarer sig i dets Natur og kræver at adlydes, om det 
skal gaa det vel i Verden.

Og Skolen savner ikke Midler i saa Henseende. Der 
er Legen, og der er Gymnastikken. Leg om Sommeren, og 
Gymnastik om Vinteren. Den Tid maa komme, da man 
ikke kan tænke sig at bygge Skolestuer, uden at man ogsaa 
maa bygge Gymnastiklokale ved Siden af; ja, i de svenske 
Landsskoler øves ikke saa lidt Gymnastik i selve Skole
stuen; thi dér er man klar over, at Gymnastik og Skole 
hører sammen; men saaledes bør det ogsaa blive her. Der 
kan godt drives nogen Gymnastik i selve Skolestuen, naar 
den er stor nok, og midt i Undervisningen — f. Eks. i en 
Skrivetime — vil en afledende Legemsøvelse være meget 
gavnlig. — Og nu Legen! Danske Læreresøge Feriekursus 
i alle mulige Videnskaber. Er den Tid fjern, da de ogsaa 
vil søge og kunne faa Feriekursus i Leg? Forhaabentlig 
ikke. Thi det er klart, at førend Læreren skal kunne vej
lede Børnene i Leg og Sport, maa han selv gøre et Forstu
dium, ikke i Studereværelset, men paa Lege- og Sports
pladsen. Og naar man sender fremragende Pædagoger til 
England for at studere Leg og Sport, vil det ikke være 
urimeligt, om almindelige Lærere sendes til København i 
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samme Ærinde. Og Legepladsen vilde da faa en meget størrre 
Værdi for Børnene, end den aabenbart allerede har. Naa, 
selv uden Kursus kan der gøres ikke saa lidt, blot man 
indser, hvor vigtigt det er at tilfredsstille Barnets Virkein
stinkt, ogsaa rent legemligt. Hvor brat er ikke ofte Over
gangen fra det frie, travle Liv i Hjemmet til Skolens stille
siddende, planmæssige Arbejde! Dog er aabenbart Faren for 
Forsømmelser i saa Henseende størst i Byerne og her atter 
størst ved højere Skoler, hvor Hjernen ofte overpresses; 
det træffer sig da heldigt, at man netop ved disse Skoler 
har bedst Raad til at ofre noget paa Sportsarterne.

De aandelige Evner skal ikke overpresses; men ikke 
desmindre har det stor Betydning, at de bliver spændte saa 
meget, de kan taale; thi kun gennem Øvelse og Arbejde 
udvikles de. Derfor maa Barnet i Skolen vænnes til at sætte 
sin Vilje ind ogsaa paa aandelige Opgaver. Unge Lærere 
har ofte vanskeligt ved at holde Disciplin i deres Skole; 
det vilde lykkes dem, hvis de forstod til Gavns at sætte 
Børnene i Arbejde, thi først, naar dette sker, kommer Bør
nene rigtig til sig selv. Virksomhed er deres Element: i den 
aabenbares alle deres elskværdige Sider, og meget holdes 
nede, som ellers let spirer frem i Lediggangens Luft. Hvor 
vederkvægende for Barnets Evner og forædlende for dets 
Karakter er ikke et Arbejde, der gaar med Liv og Lyst og 
udføres med Præcision! Og tidt kan i Skolearbejdet den 
aandelige og legemlige Virkekraft heldigt forenes. Som f. Eks. 
i følgende Tilfælde.

Læreren spørger Børnene i en Regnetime: Hvad ko
ster det at sætte en forgyldt Liste oppe under Loftet Stuen 
rundt, naar hver Alen koster 10 Øre? „Vi ved ikke, hvor 
langt der er!“ Læreren rækker dem et Maal. „Vi kan ikke 

7*



100

maale saa højt oppe!“ Et fiffigt Hoved finder ud, at der 
kan maales det samme ved Gulvet. Saa maales Langvæg
gen, og hele Flokken stormer over for at maale den 
modsatte Væg. Det fiffige Hoved falder imidlertid i Tanker 
midt paa Gulvet for at multiplicere med 2. Og saaledes 
videre; men der er Iver og Glæde over Arbejdet, som fri
gør og smitter. Og i mange lignende Tilfælde kan Skolen 
tage Barnets stærke Virkelyst med i Arbejdet, ikke alene i 
Regning, men ogsaa i andre Fag, og det skal nok vise sig, 
at jo mere Barnet kommer til at virke med og føle Vær
dien af sin egen Kraft og Evne, des større bliver Arbejdets 
Glæde saavel for det som Læreren.

Vend tilbage til Naturen! Saaledes slyngedes Raabet for 
over hundrede Aar siden ud i en Verden, der var ved at 
gaa til Grunde i en daarlig Kultur, og det af en Mand, i 
hvem denne Kultur havde sat sine dybe og triste Mærker. 
Naar vort Arbejde i Skolen enten mislykkes eller kun lyk
kes halvt, skulde da ikke ofte Grunden være den, at vi er 
komne for langt bort fra Barnenaturens Krav. Lad os se 
om igen, atter og atter, paa Børnenes Færd, lytte til deres 
Tale, skue ind i deres lyse, aabne Øjne for at udfinde, 
hvad de dybest trænger til. Lad os, atter og atter, vende 
tilbage til Naturen!

M. Mortensen.



DISCIPLIN OG STRAFFE?)
T Tver Gang Skoledøren aabner sig paa ny for en ung 

Lærer eller Lærerinde, der nu skal træde ind til Bør
nene og forsøge sig som deres Opdrager, er blandt andre 
det Spørgsmaal levende i vedkommendes Bevidsthed: Hvor
ledes skal jeg bære mig ad med at skabe god Disciplin, og 
hvorledes skal jeg, om det bliver nødvendigt, straffe dem, 
der ikke godvilligt vil bøje sig for den Disciplin, jeg anser 
for nødvendig?

Der gives maaske nogle ganske faa Opdragere, for hvem 
Spørgsmaalet aldrig har ekisteret, ikke den Dag, de begyndte, 
og heller ikke siden; et lykkeligt Naturel og heldige ydre 
Arbejdsvilkaar gjorde for dem Disciplinen til en selvfølgelig 
Sag. Men for de allerfleste har Spørgsmaalet om Disciplin 
og Straffe haft meget at sige, og det taber næppe nogen 
Sinde sin Interesse.

Disciplin er Ro og Orden paa Arbejdssteder, hvor 
mange arbejder under en fælles Ledelse. Den er nødvendig, 
for at Arbejdet kan give virkeligt Udbytte. Selv om man i 
Regelen ikke taler om Disciplin i Hjemmet, har den dog

♦) Med Danmarks Lærerforenings Forlags Tilladelse aftrykt efter „Barnet, 
Haandbog for Hjem og Skole".
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sin Rod der. Ethvert godt Hjem giver Barnet de første 
Indtryk af, at Arbejde kræver Ro, Orden og Plan, og det 
stræber lidt efter lidt at forvandle Barnets Leg til Arbejde 
og saaledes lære det Lydighed under Arbejdets Love. Maalet 
er, at Barnet let og villigt — man kan godt sige: instinkt
mæssigt — bøjer sig for disse Love. Det er ikke nogen 
let Kunst at lære Barnet dette; thi vel har det af Naturen 
Lyst til Arbejde og — ikke mindst — til Resultater; men 
denne Lyst kan glippe, naar den sættes paa praktisk Prøve, 
og det er derfor af Vigtighed, at Barnet fra den spæde Al
der lærer Lydighed, og at det, efterhaanden som det vokser 
til og selv danner sig Meninger om Forholdene, kan bevare 
Tilliden til sine Opdragere. Denne Tillid, naturlig og værdi
fuld, som den er i sig selv, kan paa det disciplinære Om- 
raade bære over mange døde Punkter.

I Skolen maa Disciplinen paa Grund af det større 
Børnetal og det mere planmæssige Arbejde nødvendigvis 
antage fastere Former end i Hjemmets friere Luft. Det er 
ofte sagt, at Skolen skal ligne Hjemmet; dette kan dog kun 
i ringe Grad lade sig gøre, da Skolen nu engang, hvad 
Navn den saa end bærer, ligger paa sin egen Grund og har 
sine særlige Opgaver. Men skal den gode Skole ligne det 
gode Hjem i noget, da maa det være i det disciplinære 
Forhold, i den Aand og Tone, som hersker. Thi selv om 
Skolens Disciplin maa være fastere end Hjemmets, saa be
ror det dog paa flere Forhold, bl. a. paa Klassens Størrelse 
og paa Lærerens personlige Egenskaber, hvor „stram" eller 
„fri" Disciplinen skal blive. Det var ikke sjælden for en 
Menneskealder siden at træffe Skoler, hvor Disciplinen var 
af en saadan Art, at man ikke gaar nogen for nær ved at 
kalde den Spanskrørs-Disciplinen. Det var alene Frygten, 
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som holdt Maskineriet i Orden. Man kan maaske møde 
denne Form for Disciplin endnu; men den er dog sikkert 
i Færd med at forsvinde Enkelte — Pædagoger af Faget 
og udenfor Faget — beklager sig over, at denne gamle 
Disciplin forsvinder, og de ser med Foragt paa den moderne 
blødhandskede Pædagogik, hvorpaa de uden Vanskelighed 
kan finde mindre heldige illustrerende Eksempler. Der er 
dog næppe paa dette Omraade Grund til Jammer eller For
agt; thi en Opdragelse, der hviler alene paa Frygten, kan 
ikke være den heldigste. I Stedet for Frygtdisciplinen vil 
vi her sætte Respektdisciplinen som det mere attraaværdige, 
idet vi ikke bruger Ordet „Respekt" med den uheldige Bi
klang, hvori Frygten er overvejende, men i den Forstand, 
at det er Agtelse for Læreren som dygtig og samvittigheds
fuld Arbejder og Tilliden til hans Retfærdighedsfølelse og 
Hjertelag, der skaber det gode Samvær og de frugtbare Ar
bejdsbetingelser. Egenskaber som Flid, Duelighed, Pligttro
skab, hvor gammeldags end Ordene lyder, vil i det lange 
Løb — i hvert Fald i de fleste Tilfælde — skaffe Læreren 
Respekt hos Børnene; men har han saa tillige det lykkelige 
Naturel, der hurtigt og let skaffer ham Børnenes Tillid, da 
er straks Sejren i det disciplinære Forhold mere end halvt 
vundet. — Der behøves endnu kun, at Lærer og Børn 
lærer hinanden nærmere at kende, og lige saa vist som en 
Lærer gennem flere Aars Arbejde med en Børneflok lærer 
hver især ret grundigt at kende, lige saa vist lærer Børnene 
ogsaa ham at kende. En Lærer, som vil praktisere Disci
plinen paa denne Maade, nytter det ikke at ville skjule sig; 
han kan det ikke. En Lærer med den gamle Skoles stramme 
Disciplin kunde bedre; hans Plads var den ophøjede paa 
Katederet. Fra ham trak Børnene sig sky tilbage, han fik 
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dem ikke at kende, som de var, med Lyder og Dyder, og 
kunde derfor heller ikke yde dem den Hjælp, som de hver 
især trængte til. Han kunde ogsaa vanskeligt undgaa at 
være uretfærdig. Naar Opgaven var den, med det gode 
eller det onde at faa Børnene til at lære deres Lektier, 
faldt han let for Fristelsen at dele Børnene i flinke og 
„Idioterne"; men de sidste var maaske slet ikke evneløse, 
end mindre dovne eller dorske; de trængte maaske blot til 
en Gangart, som passede for dem. Med den nyere Skoles 
Disciplin bør der kunne tages individuelle Hensyn, og der bør 
kunne øves en mere taktfuld Retfærdighed. Gives der f. Eks. 
Karakterer, bør der ikke alene tages Hensyn til Præstatio
nen, men ogsaa til den Flid, Barnet har udfoldet; kan 
Læreren ikke tage dette Hensyn, bør han heller ingen Be
dømmelse give. En Retfærdighed, der ogsaa kan vise sig 
som Medfølelse eller endog Barmhjertighed, er Betingelsen 
for en Disciplin, der i dybeste Forstand kan virke etisk 
opdragende. Læreren bør ikke „gøre Forskel" paa Bør
nene, hedder det. Nej, ikke i den Forstand, at han holder 
særlige Bænke for Gaardmandsbørn og andre for Hus
mandsbørn; heller ikke saaledes, at han udkaarer sig Fa
voritter, som hans Godhed daler ned over, og andre, som 
skal være Syndebukke. Men med Hensyn til Midler og 
Metode maa han virkelig gøre den Forskel paa Børnene, 
som har sin Grund i disses forskellige Anlæg. Og jo mere 
Aabenhed og Ligefremhed, der er til Stede i Forholdet 
mellem Lærer og Børn, des bedre vil dette kunne lade sig 
gøre. Des mere hjemlig vil ogsaa hele Tonen blive. Dette 
har stor Betydning for Børnenes intellektuelle Opdragelse 
og de Resultater, som Undervisningen i det hele skal bringe; 
men endnu større Betydning har det for Børnenes Person
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lighedsudvikling: deres moralske Sans, deres lysere eller 
mørkere Syn paa Personer og Forhold, deres Mod og Ini
tiativ, deres hele Tro paa Tilværelsen. At Børnene hver 
Morgen kan søge deres Skole med Lyst og Glæde og Dagen 
igennem føle sig trygge og vel til Mode under deres Lærers 
Vejledning, det er et Gode, som vanskeligt vurderes for 
højt. Ved General Ryes Død lod Carl Ploug Soldaterne 
synge: „Han følte for os, han vilde os godt, ham led vi 
paa som en Borg!“ Hvis Børn efterhaanden faar samme 
Fornemmelse over for deres Lærer eller Lærerinde, og 
Forholdene i øvrigt er gode — ja, selv om de ikke er det 
— saa bliver Disciplinen, som den bør være.

Der synes imidlertid at være Lærere og Lærerinder, 
som trods den bedste Vilje ikke er i Stand til at „vinde" 
Børnene for sig, saa de bliver glade ved deres Skolegang 
og lydige i deres Optræden. Lærere, som holder „stram" 
Disciplin, bryder sig i Regelen ikke om Børnenes Tillid; 
de forstaar vel end ikke rigtig Talen derom; det drejer sig 
for dem kun om den Orden, der er nødvendig, for at Un
dervisningsarbejdet kan gaa uden Vrøvl, og kan deres Disci
plin end ikke i dybere Forstand kaldes god, saa kan den 
dog godt i alle ydre Henseender være upaaklagelig; de faar, 
hvad de begærer, og er for saa vidt vel stillede i deres 
Arbejde. Men en fuldstændig krank, ja tragisk Skæbne har 
de Mennesker, som nu engang er blevet Lærere, og som 
mener alt rigtigt og vel, men er ude af Stand til at skabe 
saa megen Disciplin om sig, at de kan blive tilfreds med deres 
Gerning og dens Resultater. Hellere end pines Livet igen
nem maatte de træde ud af Skolens Tjeneste, hvad maaske 
ogsaa enkelte gør; men det gælder her et alvorligt person
ligt Valg, for hvilket ingen andre kan opstille Regler.
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For dem derimod, som uden at være hverken Genier 
eller Umuligheder forsøger i al Jævnhed og med Anspæn
delse af givne Evner og Kræfter at løse Opdragelsens Op
gave, kan det være nyttigt at give en Fremstilling af disci
plinære Midler og Veje.

Naar Barnet i 6—7 Aars Alderen træder ind i Skolen, 
møder det allerede paa Tærskelen Skolens Ordensbestem
melser: det skal hænge sit Tøj der og der, sidde ved dette 
Bord og høre til denne Klasse; det skal gaa ud, naar Klok
ken kimer, stille op i Række, før det atter kommer ind 
o. s. v. Alt delte disciplinerer Barnet; der maa særlige 
Grunde ril, før det afviger fra den slagne Vej. Saa indføres 
det lidt efter lidt i Skolens Fag- og Timeundervisning; der 
er ret rigelig Afveksling i Arbejdet; der er Frikvarter med 
Frileg efter hver Time, og hvis Skolen har Faglærersystem, 
er der tillige et livligt Lærerskifte. Dette er jo noget for Børn, 
da Forandring fryder deres Sind; desuden er der jo korte 
Ferier og lange, alt i alt kun 240—250 Skoledage i Aarer. 
Maa ikke ethvert normalt Barn føle sig lyksalig over denne 
Tingenes Tilstand!

Men Børn er nu Børn, og Lærere er Lærere. De sidste 
er ikke altid lige oplagte, lige interesserede. Et er at holde 
Ideens Fane højt paa Skolemøder og i Skoleblade, et andet 
er at omsætte Ideerne i Virkeligheden. De er heller ikke 
alle lige dygtige, hverken til at undervise eller til at forstaa 
sig paa Børns Natur. Alene paa Grund af Lærerens Ufuld- 
kommenheder kan et eller andet Barn blive mer eller min
dre vrangvilligt. Der kommer imidlertid ogsaa Gnidnings
modstand paa Grund af andre Forhold. Skolerne er grumme 
sjældent, som de burde være. Vi tænker her ikke særlig 
paa Lokaliteter, Lysforhold o. s. v., men paa Undervisnings
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stoffet, den aandelige Kost, man byder Børnene. Man kunde 
gennemgaa Skolens Undervisningsplan, Fag for Fag, og paa 
alle Punkter paavise enten betydelige Partier, som burde 
bortskæres, eller uheldige Stoffordelinger, som burde æn
dres. For ikke at tale om, at Metoderne i flere Henseender 
er forfejlede. Vi maa nøjes med her at fremhæve, at den 
legemlige Opdragelse har alt for ringe Plads i Børneskolen, 
og at Undervisningsarbejdet burde have et mere praktisk 
Sving. Pigebørnene syr og strikker og øver dog derved 
deres Sanser og Hænder over for praktisk nyttige Ting. 
Men Drengene! I vore Byer maa de nøjes med at øve 
Hænder og Fødder paa tunge Trækvogne og Forstanden 
paa at snyde Cigarautomaterne! Børn burde ikke begynde 
deres Skoleuddannelse med Arbejde, som næsten udeluk
kende tager Hjernen i Brug, men med at øve Sanser og 
Lemmer, hvorunder naturligvis ogsaa Forstanden øves. Be
gyndelsen er det praktiske Arbejde og Endemaalet den ab
strakte Tænkning, (Sml. Booker Washingtons Ord: „Vi 
maa begynde ved Livets Rod og ikke ved dets Top!“) Fik 
Drengene Haandgerning af forskellig Slags, og blev Under
visningen mere anlagt i Overensstemmelse med deres over
ordentlig virksomme Natur, da vilde de være langt lettere 
at disciplinere. Kan Arbejdet virkelig tage dem, bliver 
Disciplinen i Regelen et Spørgsmaal, der er let at løse.

Imidlertid: Børn er jo Børn og ikke Engle. Har vi 
ikke allerede i Hjemmene Lejlighed til at iagttage deres 
Egensindighed og Uforstand, deres Brutalitet og Hensyns
løshed og deres Mangel paa Selvbeherskelse! Og disse 
Egenskaber, som de ikke lader blive hjemme, fordi de har 
pakket Skoletasken fuld af Bøger, er det ikke netop dem, 
der særlig volder Forstyrrelse i Skolelivet? Man kan samle 
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saa megen poetisk Skønhed, man vil, om den „uskyldige 
Børnealder", et staar dog fast, at Børn er Begyndere, der 
trænger til de voksnes Hjælp og Vejledning, men langtfra 
alle er villige til at modtage den. Der eksisterer virkelig 
„vanskelige" Børn — som derved ingenlunde er at betragte 
som mer eller mindre „fordærvede" — og noget Univer
salmiddel, der gælder for alle, er endnu ikke opfundet, 
hvorfor heller intet er mere uforstaaende end den fede 
Teoretiseren om, at dette eller hint Middel er aldeles for
kasteligt, dette eller hint derimod af prima Kvalitet. Maalet, 
der skal naas, er det samme for alle, men Veje og Midler 
kan og bør være forskellige.

Vi kender alle af Erfaring de Smaasynder, som i Sko
lelivet hører til Dagens Orden eller Uorden: En er slem 
til at falde hen i Fantasier om Verden derudenfor og laver 
derfor altid sjusket Arbejde; en anden skal altid snakke 
med; en tredie vil ikke sige et Ord saa højt, at Klassen 
kan høre det; en puffer til sin Sidemand, en anden gør 
Grimacer, en tredie studerer de sidst udkomne Glansbille
der o. s. v. Hvor meget man end ønsker at være fri for 
den Slags Umiddelbarhed, vil der bestandig blive noget til
bage af den. Det lønner sig imidlertid ikke at tage den Slags 
Ting for højtideligt; ofte gør man bedst i at feje dem bort 
med en Spøg og hurtigst muligt lade, som de ikke har 
været til. En mere eller mindre blid Ironi kan ogsaa virke 
heldigt. Naar Talen er om den gode Disciplin i Skolen, bør 
det ikke glemmes, at jævnlige Henvendelser, skriftlige eller 
mundtlige, til Hjemmene vil bidrage til at skabe god Tone 
i en Klasse. Jo fjernere Børnene tror, Læreren staar deres 
Hjem, des mindre vil de regne med hans Bestræbelser og
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Ønsker; jo nærmere de tror ham deres Hjem, des hen
synsfuldere vil de være.

De nævnte Smaasynder er til at komme over, i Rege
len ogsaa ved lempelige Midler; men afog til forefalder der 
i Skolelivet grovere Forsyndelser: aaben Ulydighed, Skul
keri, Brutalitet over for Kammerater, Tyveri, Løgn, Banden, 
grim Snak, uterlig Adfærd. Selv om enkelte af disse Ting 
til Dels falder uden for det strengt „disciplinære" Omraade, 
nævnes de dog her, fordi det hyppig er dem, der kræver 
bestemte og strenge Straffe.

Naar et Barn viser sig ulydigt, hvad saa? Vi anerken
der ikke den „Humanitet", der vil fritage Børn for Straf. 
Lydighed er i den Grad nødvendig i Opdragelsen, at Sko
len virkelig maa se at fremkalde den, hvis den ikke er lært 
i Hjemmet. Al Straf maa være et Opdragelsesmiddel, ikke 
en Hævnakt, og den maa gaa ud paa at knytte en stærk 
Ulystfølelse til Forestillingen om en bestemt uetisk Hand
ling. Hvis dette Maal virkelig naas, saa er Straffen beretti
get og god, og det er da mindre væsentligt, hvori Straffen 
i det enkelte Tilfælde har bestaaet. Den bekendte Tale om 
de „naturlige" Straffes store Fortrin gælder som oftest kun 
i Teorien. I de allerfleste konkrete Tilfælde gaar det jo slet 
ikke an at lade Barnet faa den naturlige Straf af sine brøde
fulde Handlinger, da dette simpelthen vilde ødelægge Bar
net. At udfinde en Række „naturlige" Straffe for forskellige 
Forsyndelser vilde føre til et meget kunstigt Opdragelses
system. Den mest enkle og ligefremme Straf er som Regel 
den naturligste og bedste. Vi kan ikke uden videre afvise 
legemlig Straf som et ubrugeligt Opdragelsesmiddel, om vi 
end mener at det er det Middel, man i Almindelighed sidst 
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bør bruge. Det er meget almindeligt, at man kalder legem
lig Straf en Falliterklæring fra Opdragerens Side. Dette er 
misvisende, hvis det kan godtgøres, at legemlig Straf i noget 
som helst Tilfælde gør Gavn. Har Opdrageren frelst et Barn 
fra moralsk Undergang ved at give denne sin sidste Skil
ling ud, saa har han jo netop ikke spillet Fallit, men naaet 
det, han skulde. Var legemlig Straf noget saa sindssvagt og 
parodisk, som man ofte fremstiller den, naar man argumen
terer mod den — man ser f. Eks. ofte fremstillet Billedet 
af en Lærer, som farer rundt mellem Børnene og deler 
Lussinger ud til højre og venstre — saa var en Nærmelse 
til at afskaffe den ikke nær nok; saa maatte den ved Lov 
forbydes i alle Hjem og Skoler. Men om den parodiske 
Opdrager er det næppe værd at tale vidtløftigt. Her tales i 
alt Fald kun om de Straffe, legemlige eller sjælelige, som 
med Omtanke og Forstaaelse bruges af en Opdrager, der 
ikke har andet for Øje med sin Straf end Barneis Vel; 
men vi indrømmer, at den gode Opdrager maaske aller
mest skal kendes derpaa, at han forstaar at gribe det rette 
Middel i hvert konkret Tilfælde. At bruge den samme Kur 
i alle Tilfælde er i høj Grad uetisk og praktiseres kun af 
Kvaksalvere som Jens Blok, der trøster sig med, at Febe
ren forlader Patienten, selv om han dør under Kuren.

Skulkeri er en særlig grov Form for Ulydighed over 
for Skolen, og det indtræffer næsten aldrig undtagen med 
Børn, som Hjemmet intet Herredømme har over. Som 
oftest ved Hjemmet intet om Skulkeriet, før det faar Medde
lelse derom fra Skolen. Er der Fader i Hjemmet, faar Bar
net — i Regelen en Dreng — som oftest en streng legem
lig Revselse. En bedre Maade vil det dog være, om der 
.tales alvorligt med Barnet om Skulkeriets Urigtighed, ogat 
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det nogle Gange ledsages til Skolen af Fader eller Moder 
og overgives til Læreren. Hvis hverken Hjem eller Skole 
kan hindre Barnet i at skulke, maa det henvises til Værge- 
raadets Omsorg.

Brutalitet over for Kammerater udspringer som oftest 
mere af Kaadhed og Magtbegær end af egentlig Ondskab. 
Mange vil mene, at streng, legemlig Revselse her er paa 
rette Plads. Vi indrømmer, at der findes saa megen over
flødig og virkningsløs Tale i vor Opdragelse, at det ikke 
vilde være uden Virkning, om vi paa et enkelt Omraade 
var helt fri for Snak og efter Omstændighederne holdt os 
til mere gammeldags Midler. Men da det ikke blot kommer 
an paa at hindre Brutaliteten, men ogsaa og især at skabe 
det gode Sindelag, som er hensynsfuldt, og som i Brutali
teten ser en Raahed, saa kan Oplysning og Advarsel ikke 
undværes i dette Forhold, men vil være det bedste at be
gynde med. Vil et Barn trods gentagen Paatale ikke høre, 
skønner vi ikke, hvorfor det skulde være urigtigt at bringe 
det til at føle.

Tyveri og Løgn forefalder jævnlig i Opdragelsen. Tyveri 
bør opklares, hvor megen Ulejlighed det saa end kræver. 
At have en Tyv i Selskabet og ikke vide, hvem der er den 
skyldige, medfører en Utryghed og Uklarhed, som er hem- 
mende. Sammenhængen bør derfor hurtigst muligt klarlæg
ges. Det skyldige Barn vil, idet det afsløres, som Regel 
være straffet tilstrækkeligt, i hvert Fald første Gang, og vi 
er tilbøjelige til at tro, at om ikke i Gentagelsestilfælde gen
tagne Forhør og fornyede Afsløringer vil hjælpe, saa er der 
næppe noget strengere Middel, der hjælper. Tyveri og Bedra
geri strider i saa høj Grad mod sund Fornuft og mod Lo
vene for menneskeligt Samvær, at hvis vedkommende ikke 
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kan helbredes ved atter og atter at gribes paa fersk Ger
ning, saa er hans Tilstand meget betænkelig. Det er natur
ligt, om gode Forældre her vil forsøge alle Midler, ogsaa 
legemlig Revselse. Skolen kan nu gennem Værgeraadene 
vise saadanne Børn fra sig; men dermed er deres Opdra
gelse jo ikke fuldført. Hvor Hjemmet og den almindelige 
Skole har maattet slippe, maa Optagelseshjemmene, Børne
hjemmene og øvrige Anstalter tage fat. At Opdragelsen af 
saadanne „vanskelige" Børn er vanskelig, er næppe tilstræk
kelig forstaaet. Vi holder ikke Haanden over dem, der be
handler „vanskelige" Børn brutalt og raat og tillige utrolig 
tankeløst og uforstaaende; men vi ønsker at fremhæve, hvor 
svært det kan være at finde de retle Midler og Metoder 
over for saadanne Børn. Hvor ofte maa der ikke tages fejl, 
og hvor tit skuffes man ikke! Længst naar man vistnok 
frem rned det gode; men som vi paa mangfoldige andre 
Omraader er ufærdige og kun ved Forsøg famler os frem, 
saaledes ønsker vi ogsaa paa dette Omraade at fastslaa den 
alvorlige Opdragers Ret til at forsøge alle tilladelige Midler. 
Det kan kun være uheldigt, ofte næsten parodisk, naar Folk, 
som ikke staar i Arbejdet og ikke kender dets uendelige 
Vanskeligheder, med Selvsikkerhed vil autorisere visse Op
dragelsesmidler og bandlyse andre.

Som over for Tyveri vil sikkert ogsaa over for Løgn 
Opklaringen være det bedste Middel. Der er dem, der hæv
der, at Løgn altid bør straffes legemligt, og andre, som 
energisk hævder, at dette aldrig bør ske. Man bør nu først 
betænke, at Børn i 3—6 Aars Alderen ikke altid forstaar 
at skelne mellem Løgn og Fantasi, og at intet Barn bør 
straffes for Løgn (eller for nogen anden Forsyndelse) uden 
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først at have tilstaaet sig skyldig. Men at faa Barnet til at 
indse sin Handlings fulde Omfang og erkende dens Urigtig
hed kræver ofte fra Opdragerens Side stor Ulejlighed, og 
er man kommet vel gennem alt dette, vil man ofte finde, at 
Sagen dermed er udtomt, idet denne Gennemgang af Sagen 
for Barnet har været saa haard en Skærsild, at ingen yder
ligere Straf behøves. Naturligvis kan Børn lyve saa genta
gende og groft, at man føler sig tilskyndet til ogsaa at for
søge legemlig Revselse, og vi tør ikke benægte, at en saa
dan da kan have gode Følger. Vi nærer ingen Overtro paa, 
hvad der kan udrettes ved legemlig Revselse, men hvis 
Opdrageren har anvendt alle andre Midler, som han har 
kunnet bruge, og i øvrigt lade Barnet forstaa sin gode Me
ning med det, saa indser vi ikke, at han gør galt ved at 
prøve ogsaa dette Middel.

Det er Opdragerens Pligt at vaage over Renhed i Talen, 
først sin egen og saa Børnenes. I Regelen taaler Skolen 
ikke, at Børn bander. Den Lærer, som selv hævder sin 
Ret hertil, og som praktiserer denne Ret, synes dog, det 
lyder for frækt i Børnenes Mund og kun maa tillades den 
modnere Alder. Vi indrømmer gerne, at der er megen For
skel paa Banden, og at visse Menneskers diverse Kraftud
tryk staar i et meget udvortes Forhold til deres Karakter 
eller Samvittighed, men vi indser ikke, at Banden, selv i 
sine uskyldigste Former, udtrykker nogen særlig fremskre
den Intelligens eller anden aandelig Kapacitet, end min
dre nogen for Selskabslivet ønskelig Dannelse. Skal man 
værne om det rene Ord i Børnenes Mund, har man 
næppe noget andet Middel hertil end det gode Eksempel; 
thi at straffe — mildt eller strengt — for en Opførsel, 
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som man finder upaaklagelig hos sig selv, skal næppe 
fremme stort.

Den liderlige Snak er langt farligere end Banden, men 
frister ligesom denne til Efterligning. Medens Banden som 
oftest er en forholdsvis udvendig Skade, vil den letfærdige 
Tale i Regelen avle Tanker og Fantasier, som ved at gribe 
om sig kan føre til uterlig Adfærd. At udstede almindeligt 
Forbud mod uhøvisk Tale og Færd maa anses for meget 
utidigt; thi den uhøviske Tale og Færd maatte da nærmere 
skildres og betegnes, for at Børnene kunde vide, hvad Ta
len var om; men for manges Vedkommende vilde denne 
Fremgangsmaade føre direkte til det, den skulde afværge. 
Opdrageren maa allermindst paa dette Omraade komme for 
tidlig. Saa længe alt er roligt om det Spørgsmaal, kan han 
ogsaa være det; saa snart der sker noget foruroligende, 
maa han ogsaa være der og gøre opmærksom paa, at det 
er utilladeligt og stygt at føre uhøvisk Tale. Opdrageren 
vil dog sjældent faa Lejlighed til at straffe for den Slags 
Forseelser. Det meste af, hvad der passerer af denne Art, 
vil han ikke faa at vide. Er den utugtige Tale blevet til 
utugtig Adfærd af en eller anden Art, vil det i Regelen ikke 
hjælpe stort at statuere Straf. Den Forseelse, der er kom
met Opdrageren for Øje eller Øren, vil for det meste kun 
være et enkelt Led af en lang Kæde, hvormed Barnet er 
bundet til den urigtige Opførsel, og den Grundforbedring, 
som da tiltrænges, kommer ikke pludselig ved en enkelt 
Afstraffelse, den være nok saa haard, men ved, at Barnet 
betror sig til sin Opdrager og ved hans Hjælp Dag efter 
Dag hjælpes paa ret Køl. Allervigtigst paa dette Omraade 
— men det gælder iøvrigt mere eller mindre overalt — er 
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det positivt opbyggende Arbejde, som gaar ud paa at vække 
og styrke gode Interesser, der kan optage Barnets Tanke, 
Lyst og Energi, saa Ukrudtet bliver kvalt. — Der er dem, 
der mener, at uhøvisk Tale og Adfærd fremmes derved, at 
Drenge og Piger gaar i samme Skole (Fællesundervisning). 
Vi tror det ikke. Naturligvis maa der, hvor begge Køn 
færdes sammen gennem 7—8 skolepligtige Aar, være visse 
Sømmelighedsformer at iagttage; men naar dette sker, tror 
vi, at det daglige Samvær mellem Drenge og Piger snarere 
vil virke forædlende paa Børns Sind og Tanke. Selvfølge
ligt kan der ske Ting, som maa paatales; men vi tror, at 
denne Paatale kan være af en heldig Virkning, netop fordi 
begge Køn er til Stede. Den bedste Moralforkyndelse finder 
næppe Sted i forud lagte, dertil bestemte Timer og over 
dertil valgte Tekster, men paa saadanne Tidspunkter, som 
Livet selv og dets Begivenheder udpeger dertil. Da er Sa
gen lige for Haanden, Spørgsmaalet brændende, og Sindet 
modtageligt for Paavirkning. Ved Særskoler kan det se ud, 
som det kønslige Spørgsmaal slet ikke eksisterer; men det 
er sikkert ogsaa kun tilsyneladende. I Børnenes Sind vokser 
alle Livsspørgsmaal frem lidt efter lidt, og det er ikke ude
lukket, at Særskolen netop i sin Egenskab af Særskole 
kunde give det seksuelle Spørgsmaal en unaturlig Spænding. 
Har man iagttaget, hvorledes Børn arter sig i Særskoler 
— Drenge for sig og Piger for sig — og i Fællesskoler, 
saa tvivler man næppe om, at det, der vindes ved Sær
undervisning, aldeles bortset fra det seksuelle Spørgsmaal, 
ikke er i Stand til at opveje, hvad der tabes. Fællesunder
visning er en naturlig Form for Samliv og Samarbejde i 
Skolen og yder gode Betingelser for Børnenes Karakterud

8*
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vikling og for god Disciplin, forudsat naturligvis, at Læreren 
eller Lærerinden magter Opgaven, ogsaa i den Nuancering, 
Fællesundervisningen medfører.

Som bekendt kan Skolen nu henvise Børn, der gen
tagende skulker, lyver, stjæler o. s. v., til Værgeraadets 
Omsorg. Dette er saare heldigt. Alene den blotte Eksistens 
af Værgeraadet har hjulpet Hjem og Skole med adskillige 
„vanskelige" Børn. Bliver Tilfældene for ondartede, er det 
jo imidlertid ikke nok at true med Værgeraadet; Børnene 
maa da bort fra Skolen eller Hjemmet. Det er for farligt 
at beholde dem blandt de andre, og deres Opdragelse, sær
lig den moralske Side, kræver større Omhyggelighed i Valget 
af Midler og Metoder, end almindelige Skoler er i Stand til 
at yde. Vi maa m. H. t. disse Børns Behandling henvise 
til specielle Værker og Meddelelser fra Mænd og Kvinder, 
som staar i Arbejdet.

Af disciplinære Midler har vi i det foregaaende antydet 
og omtalt, hvad vi anser for det væsentlige. Der kunde 
være nævnt meget mere; men det har ikke været os om 
at gøre at behandle Spørgsmaalet detailleret eller systema
tisk, da dette er gjort saa ofte før. Vi har søgt at paapege 
enkelte væsentlige Sider af Sagen og navnlig fremhæve, at 
der paa dette Omraade kan møde Opdrageren mange Van
skeligheder. Ikke mindst, naar Talen er om Afstraffelser, 
har vi al vor Omtanke behov, fordi vi i mange Stykker her 
er uklare og ufærdige. Vi maa prøve os frem og med ærlig 
Interesse for Barnets Ve og Vel efter bedste Skøn bruge 
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de Midler, der staar til vor Raadighed i hvert givet Til
fælde. I øvrigt maa det vel erindres, at Disciplin og Straffe 
kun er en enkelt Side af et meget omfattende Spørgsmaal: 
den etiske Opdragelse. I dette Spørgsmaal samler sig alle 
andre Spørgsmaal om Opdragelse. Det er forholdsvis let 
at proppe en Del Forestillinger, ogsaa om Moral og Reli
gion, ind i Barnet og at faa det til at bøje sig under de 
Væreformer, som nu engang anses for de rette. Det er 
Livets og Opdragelsens største Kunst levende og stærkt at 
paavirke et andet Menneske saaledes, at det erkender og 
optager i sig højere og renere Grundværdier for sit Liv.

P. J. M. Vinther.



LIDT OM FREMMEDE SEMINARIER.
VXa en Reform af vor Læreruddannelse stadig staar paa 

Dagsordenen, kan nedenstaaende Linier om fremmede 
Seminarier maaske paaregne lidt Interesse i Lærerkredse.

I Sommeren 1908 besøgte jeg nogle Seminarier i Schweiz 
og Preussen: Kiissnacht (ved Zurich), Berlin og Ekernførde. 
Alle tre Steder blev jeg modtaget med megen Elskværdig
hed til Trods for, at Seminarierne i begge Lande er Gen
stand for et stærkt Besøg af fremmede Lærere; ved Se
minariet i Berlin var der saaledes 11 hospiterende Lærere, 
da jeg besøgte det.

Seminarieundervisningen i de to Lande er meget for
skellig. I Schweiz gaar man først og fremmest ud paa at 
give de vordende Lærere en saa grundig videnskabelig Ud
dannelse som muligt; den praktiske Uddannelse kommer 
afgjort i anden Række og staar ganske sikkert betydeligt 
tilbage for, hvad vi i den Retning har herhjemme. Schwei
zerne har hidtil (som mange danske) ment, at naar blot Læ
reren har „Geistesreichtum", saa skaber han selv sin Me
tode. Jeg maa dog tilføje, at man ved Seminariet i Kiiss- 
nacht var klar over, at den praktiske Uddannelse var det 
svage Punkt i deres Seminarieundervisning, og man ønskede 
meget at faa et Aar lagt til Uddannelsestiden, saa at den 
egentlige Læreruddannelse kunde komme til sin Ret.
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Forholdene er ikke ens i alle Kantoner; hvad jeg her 
anfører, gælder Kanton Zurich : For at et ungt Menneske 
kan blive optaget paa et Seminarium, maa han være fyldt 
16 Aar, have gennemgaaet Sekundarskolen (svarer nærmest 
til vor Mellemskole) og desuden have bestaaet en Optagelses
prøve. Da Seminariet bygger videre paa Sekundarskolens 
Undervisning, har 4-aarig Uddannelsestid, er saa godt som 
frit for Religionsundervisning og ofrer ringe Tid paa praktisk 
Skolegerning, saa bliver der god Tid til at give en omfat
tende og grundig Fagundervisning.

Ved danske Seminarier har jo de saakaldte Aandsfag 
— ikke mindst Religionskundskab — en dominerende Stil
ling, medens Faggruppen Matematik & Naturkundskab er 
temmelig beskedent aflagt. I Schweiz er det lige omvendt. 
II, III, og IV Klasse har saaledes kun hver en Time om 
Ugen til Religion (Religionshistorie); hvorimod Matematik 
næst efter Tysk har det største Timetal paa Seminariets 
Læseplan; men til Matematikken hører ganske vist ogsaa 
praktisk Regning, der hverken i Schweiz eller Preussen' 
findes paa Seminariernes Timeplan som selvstændigt Fag. — 
Danmark indtager vistnok en Særstilling med Hensyn til 
Regning. En Mand, som har undersøgt denne Sag grundigt, 
har i hvert Fald sagt mig, at intet Steds i Verden laver 
man saa kunstfærdige og udspekulerede „praktiske** Regne
opgaver for Seminarister som i Danmark, og ingen Steder 
opøver man i saa høj Grad som hos os Evnen til at klare 
indviklede Regneforhold ved regnetekniske Kunstgreb uden 
direkte Anvendelse af Ligninger. — I Schweiz dyrker man 
Regning meget lidt paa Seminarierne (1 Time om Ugen i 
I og II Klasse til Hovedregning og Bogføring). Til Gen
gæld drives Matematikundervisningen langt ud over det
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Maal, vi skal naa her i Danmark, og Matematik er et 
stort Fag endogsaa i ældste Klasse (5 Timer om Ugen). 
Foruden det rent elementære Stof, som vi holder os til, 
gennemgaas betydelige Pensa i Trigonometri, Stereometri, 
Projektionslære og Kombinationer samt Elementer af Sand
synlighedsberegning og endelig nogen analytisk Geometri.

Matematikundervisningen er efter min Mening drevet 
op til en urimelig Højde, da det dog er Folkeskolelærere, 
man uddanner. Seminarister maa nemlig uddanne sig yder
ligere ved Universitetet for at blive Sekundarlærere.

Undervisningen i systematisk Naturhistorie afsluttes uden 
Eksamen ved Udgangen af II Klasse, medens Fysikunder
visningen er henlagt til de to ældste Klasser. Der aflægges 
Prøve i dette Fag ved den afsluttende Eksamen. I ældste 
Klasse benyttes 2 Timer hver anden Uge til praktiske Øvel
ser i at bruge simple fysiske Apparater.

Undervisningen i Naturkundskab omfatter ogsaa Kemi 
og Geologi, og til disse Fag er der knyttet Laboratorieøvel
ser (2 Timer hver anden Uge).

Da Ordnigen af de praktiske Øvelser i Børneskolen 
forekom mig meget mangelfuld, skal jeg ikke omtale dem 
nærmere, men blot nævne den Ejendommelighed, at Øvelses
skolen (i Kiissnacht) har 8 Aarsklasser, som alle (eller dog 
de fleste) undervises i samme Lokale af een Lærer, der 
som Hjælpere har Seminarieelever.

I Preussen er Uddannelsestiden som bekendt 6 Aar. 
Det unge Menneske, som vil være Lærer, gaar straks efter 
Konfirmationen, altsaa i 14 Aars Alderen, ind i en Præpa- 
randanstalt (Statsskole). Ved Optagelsen forlanges kun 
Folkeskolekundskaber. Paa Præparandanstalterne under
vises i alle Fagene undtagen Pædagogik og Praktik, og 
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flere Fag eller Grene af Fag faar en afsluttende Behand
ling, saaledes: Bibelhistorie, Katekismus, Elementar-Gram- 
matik, praktisk Regning, Oldtidens Historie, systematisk 
Zoologi og Botanik.

Ved denne Ordning bliver der i de 3 Seminarieaar god 
Tid til at gennemarbejde det Stof, som er henlagt til Semi
nariet, saa meget mere, som det er en ret begrænset Stof
mængde, man her arbejder med.

Der læses Matematik i ældste Præparandklasse og i 
de to første Seminarieklasser nogenlunde i samme Omfang 
som hos os plus lidt Trigonometri og Stereometri.

Af Naturhistorien underviser man paa Seminariet kun 
i Anatomi, Fysiologi og Biologi. Fysikken indtager her som 
i Schweiz en fremtrædende Plads indenfor Naturfagenes 
Gruppe. I 4 Klasser undervises der i dette Fag, nemlig i 
de to ældste Præparandklasser og i de to første Seminarie
klasser.

Hertil kommer saa Undervisning i Kemi og Geologi i 
de to første Seminarieklasser.

Naturfagene har tilsammen en Metodiktime om Ugen; 
denne Time bruges for en Del til planmæssige Øvelser i 
at anstille Iagttagelser og Forsøg. Eleverne skal lære at 
bruge Mikroskop.

En preussisk Seminarist forlader vistnok Seminariet 
med et noget større Fond af Kundskaber end en dansk; 
men det er dog ikke saa meget Lærdommen, der imponerer 
en dansk Lærer, som overværer preussisk Seminarieunder- 
visning; det er meget mere Undervisningens Form, der til
trækker sig ens Opmærksomhed. Der er over hele Under
visningen en forbavsende Fasthed og næsten maskinmæssig 
Sikkerhed. Det er den strengt gennemførte Klasseunder
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visning med Markering, fuldt Svar osv., der praktiseres, og 
de Seminarielærere, hvis Undervisning jeg overværede, 
havde stor Routine i denne Undervisningsform; Spørgs- 
maalene stilles skarpt og klart, og Svarene gives højt og 
tydeligt i et ordentligt Sprog. Medens vi danske atter og 
atter maa paaminde Eleverne om at tale højt og at tale 
„dansk" (sprogligt rigtigt), saa gaar den Ting af sig selv i 
Preussen. Eleverne er opdraget til det i Børneskolen og 
Præparandskolen; det er den samme Form, der bruges 
overalt.

En Undervisningstime forløber i Reglen saaledes: Læ
reren begynder med at gennemspørge det Stof, som blev 
gennemgaaet forrige Gang. Spørgsmaal og Svar falder Slag 
i Slag; kan den udpegede Elev ikke straks give et ordent
ligt Svar, saa staar Læreren ikke — saadan som vi vist 
ofte gør her i Danmark — og maser med ham for at faa 
et rigtigt Svar presset frem; men han gaar straks til en 
anden af dem, der har markeret; derved kommer der Fart 
i Tingene. Efter endt Overhøring gennemgaar Læreren nyt 
Stof, men ikke rent foredragsmæssigt, saaledes som det vist 
hyppigst finder Sted paa danske Seminarier; jævnlig stiller 
han Klassen Spørgsmaal, dels for at prøve, om den er med, 
og dels for at lade Klassen selv udlede Resultaterne. Hele 
Klassen bliver saaledes sat i Arbejde under Gennemgangen. 
Til Slutning fastslaas Hovedpunkterne i det gennemgaaede, 
idet Læreren i Korthed gennemspørger Stoffet.

Naar en Lektie er saaledes forberedt, bliver der næppe 
ret megen Brug for Lektielæsning hjemme. Det er et lille 
Stof, man paa denne Maade kommer igennem i en Time; 
men det er solidt Arbejde, der er leveret, næsten for solidt, 
synes en dansk Lærer; thi ofte er det rene Selvfølgelig
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heder, der behandles med den største Alvor og Grundighed. 
Man faar undertiden Indtryk af, at Formen er Hovedsagen 
og Indholdet en Biting.

Elevernes praktiske Uddannelse begynder i II Semi- 
narieklasse. I Begyndelsen af Skoleaaret holder enhver 
Seminarielærer Mønsterlektioner i sine Fag med et mindre 
Antal Børn fra Øvelsesskolen; hertil knytter sig metodiske 
Anvisninger. Dernæst faar Klassen f. Eks. 2 Opg., som 
alle Elever maa forberede sig paa. Naar dette er sket, 
giver Læreren en saakaldt „Anweisungsstunde", i hvilken 
han gennemdrøfter Opgaven med Eleverne. Derpaa udar
bejder alle Eleverne en skriftlig og meget udførlig Dispo
sition til de stillede Opgaver. Saa endelig er man færdig 
til at afholde „Lehrprobe“ i Øvelsesskolen. Ved denne 
Prøve er alle Eleverne til Stede, og Læreren udpeger saa de 
to, som skal praktisere i denne Time; samtlige Elever af
leverer deres skriftlige Udarbejdelser. Naar de to Elever er 
færdige, gaar Børnene, og Seminarielæreren giver en Kritik 
af Præstationerne. Der anvendes ialt 4 Timer om Ugen til 
„An\veisung“ og „Lehrprobe“, og Timerne tages af de nor
male Undervisningstimer, som er tildelte de respektive Fag.

I ældste Klasse maa hver Elev undervise 4—6 Timer 
ugentlig i Øvelsesskolen. Han skal i Aarets Løb undervise 
i Religion, Tysk og Regning, og tillige i det mindste i eet 
af de øvrige Fag 3 Gange i Skoleaaret skiftes der om. Før 
der skiftes, afholdes der i Overværelse af Seminarielærer- 
kollegiet Prøve i de enkelte Klasser i Øvelsesskolen.

Hver Faglærer giver hver Uge en „An\veisungsstunde“ 
for de Elever, som i Øvelsesskolen underviser i hans Fag. 
I denne Time behandles Stoffet for den næste Uge; der
efter maa Eleverne udarbejde deres Dispositioner, som gen- 
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nemses af Læreren. Eleverne i ældste Klasse maa endvidere 
efter en fastsat Plan overvære Kammeraternes Undervisning 
i saadanne Fag, som de ikke selv har med at gøre. Der 
sørges for, at alle Elever i længere Tid kommer til at over
være den første Undervisning i Modersmaalet og Regning.

Hele Undervisningen i Øvelsesskolen besørges af Semi
narieeleverne; efter en bestemt Plan har Lærerne Tilsyn 
med Undervisningen i Skolen, saaledes at der i hver Time 
er een Lærer, der inspicerer samtlige Klasser. Jeg var flere 
Gange med paa en saadan Inspektionstur. Læreren kommer 
ind; men den undervisende Elev lader sig ikke forstyrre, 
han fonsætter sin Undervisning. Læreren giver en eller 
anden Anvisning, retter et mindre rigtigt Svar fra Børnene, 
gør sine Notitser angaaende Elevens Undervisning og gaar 
saa til den næste Klasse. Saa vidt muligt sørger man for, at 
Læreren kommer til at tilse Undervisningen i sine egne 
Fag; men jævnlig maa han dog tilse ogsaa andre Fag.

I det hele taget maa en preussisk Seminarielærer være 
Pædagog og ikke blot Docent i visse Fag. Hver Faglærer 
har i ældste Klasse en Metodiktime om Ugen — Natur
fagene behandles i denne Henseende som eet Fag (Natur 
kunde). I en saadan Metodiktime gennemgaar Faglæreren 
Undervisningens Form og Indhold paa Folkeskolens forskel
lige Trin, gør Eleverne bekendt med Undervisningsmidler 
og Bøger samt for Naturfagenes Vedkommende lærer dem 
at anstille simple plantefysiologiske, fysiske og kemiske 
Forsøg.

Øvelsesskolens Leder, der tillige er Faglærer ved Semi
nariet, har en Time om Ugen, i hvilken han gennemgaar 
den ydre Skoleindretning og Skoleforvaltning og drøfter 
sammen med Eleverne deres Iagttagelser af de enkelte Børn,
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disses Flid, Anlæg og Ejendommeligheder, og hvilken Be
handling Børn med de og de Særegenheder maa have.

Jeg fik et stærkt Indtryk af, at et preussisk Semina
rium virkelig er en Uddannelsesanstalt for Lærere, og at 
en preussisk Seminarist ved Afgangen fra Seminariet kan, 
hvad en Lærer skal kunne paa de forskellige Omraader, 
kan, om jeg saa maa sige, sit Haandværk. Selv en tarvelig 
Elev vil sikkert straks efter Afgangseksamen kunne under
vise anstændigt i formel Henseende; men jeg fik ogsaa det 
Indtryk, at det Arbejde, som disse „færdige11 Seminarister 
vilde udføre, ofte vilde blive pænt „Fabriksarbejde". Der 
er vist ingen Tvivl om, at danske Læreres Arbejde gennem- 
gaaende er stærkere personligt farvet end Preussernes, hvor 
mangelfuldt det saa end kan være i formel Henseende.

Vi danske trænger sikkert til mere Form og Fasthed 
i vor Undervisning, og vi kan med Hensyn til Metode 
lære meget af Preusserne. Men jeg tror paa den anden 
Side, at der er en ejendommelig speciel dansk Lærertype 
med saa værdifulde Egenskaber, at den nødig skulde for
svinde, og jeg tror, at vi kan optage fra fremmede en Del 
i Retning af Metode og Undervisningsteknik uden at sætte 
vor nationale Lærerejendommelighed over Styr.

N. Hansen.



RELIGIONSUNDERVISNINGEN OG VIRKELIGHEDEN. 
ET FOREDRAG.

T\en mest afgørende, mest gennemgribende Oplevelse i 
et Menneskes Liv er den at opleve, at Gud er Virke

lighed, den virkelige Baggrund for Tilværelsen, Kilden til 
og den raadende Magt i det Liv, som virkelig leves. Reli
gion er Samlivet med den virkelige Gud; Kristendom er 
Oplevelsen af, at denne Gud i Jesus Kristus er kommen 
os i Møde med Kærlighed, — er at kende ham som Kær
ligheds Gud. Der er Mennesker nok, for hvem Gud egent
lig er et Led i deres Teorier, i deres Livsanskuelse; men 
det er noget helt andet, naar man lærer ham at kende 
som den, man møder overalt i det virkelige Liv; Teori
erne kan altid afpasses efter ens Smag; Virkeligheden maa 
man ubetinget bøje sig for, den indretter sig aldrig efter os. 
Det var den Oplevelse, som Moses gjorde, da han sad paa 
Horeb og vogtede Jethros Faar; Gud havde ogsaa tidligere 
havt en Plads i hans Tanker, hans store Fremtidsdrømme; 
nu var han tørnet alvorlig sammen med Virkeligheden og 
havde set, at Jahve, „den, som er“, den virkelige Gud, 
maatte man ubetinget lyde. Men dette maa enhver opleve 
noget af, dersom Religionen skal blive en virkelig Magt i hans 
.Liv, en Kilde til Kraft og Trøst, til Livsmod og Hjærtevarme.

Al kristen Religionsundervisning maa gaa ud paa at 
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skildre, beskrive dette Samliv med Gud, den aandelige Magt, 
som i Jesus Kristus kommer os i Møde som en Virkelig
hed, og det Liv, som leves paa den Baggrund. Derfor er 
det skæbnesvangert, om Børnene faar Forestillingen om, 
at dette ikke er rigtig Virkelighed, men blot „noget, man 
siger“. Det er Hjemmene, som først og fremmest skal frem
kalde dette Virkelighedsindtryk, og der er mange, som vil 
kunne føre deres Tro tilbage til en from Fader eller Moder, 
der muligvis kun talte lidt, maaske endog for lidt, derom, 
men som dog gav Barnet Indtryk af, at Gud var dyb Alvor og 
Virkelighed. Skolen skulde bidrage til at klare og fæstne dette 
Virkelighedsindtryk, skulde i hvert Fald ikke i mindste Maade 
rokke det. Her skal kun peges paa enkelte Farer, som kan true.

Først Billedsproget. Det er nødvendigt at tale i Bille
der om aandelige Ting; vi kan slet ikke undgaa det; selve 
Ordet „Aand“ er jo et Billede, Aandepustet, brugt som Ud
tryk for det, der rører sig dybest inde i Mennesket, den 
mest elementære Livsytring, brugt som Billede paa Livets 
dybeste bærende Magt. Men det, som det gælder om, er, 
at Billedet hos Barnet fremkalder et umiddelbart Virkelig
hedsindtryk; skal Billedet først forklares, har det forfejlet 
sin Virkning; denne beror jo netop paa, at Billedet som det 
kendte umiddelbart paavirker Barnets Forestilling og der
ved bliver som en Forstue, der fører ind til en Virkelighed, 
som vel staar i Forbindelse dermed, men er af langt højere 
Art. Men her møder os den Vanskelighed, at de Billeder, 
som Religionsundervisningen benytter, væsentlig er hentede 
fra Bibelen, fra Tider og Forhold, der ligger mange Aar- 
hundreder og mange Mile borte fra os. Derfor er saa mange 
af de bibelske Billeder ikke umiddelbart nærværende, men 
maa forklares for Barnet. Ingen ved nu rigtig, hvad en 
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„Hyrde" er, uden at han først skal have en lang Forkla
ring af Hyrdelivet i Palæstina; naar det saa hedder: „jeg 
er den gode Hyrde“, saa fremkalder Billedet ikke uden 
videre et Virkelighedsindtryk af ubetinget Selvhengivelse og 
Omsorg for den enkelte, af et inderligt Tillids- og Hengi- 
venhedsforhold; nej, det bliver ved at høre hjemme i Bille
dernes, Forestillingernes, Symbolernes Verden og trækker 
dermed den Virkelighed, det skulde gøre nærværende, over 
i den samme Sfære ; Jesus bliver som „den gode Hyrde“ 
let til et Symbol for Børnene; men det var jo ikke Menin
gen. Og saaledes gaar det med adskillige Billeder: en „Konge“ 
er nu noget ganske andet end den Gang, fremkalder ikke 
uden videre et Indtryk af den ubetingede Magt og den ube
tingede Ret. Ikke at tale om Udtryk som Profet, Ypperste
præst o. lign., der slet ikke forstaas uden Forklaring, og 
som derfor, brugt som Billeder paa Jesus, let fører over i 
Symbolernes, Virkelighedens Verden. Det samme gælder 
om Billeder, hentede fra Bygningshaandværket (vi bygger 
gladelig paa Sand, og det gaar udmærket), fra Bryllups
skikke („Brudgommens Ven“, „de ti Jomfruer" o. fl. for
staas kun gjennem en kulturhistorisk Forklaring) o. s. v. 
Billeder fra Agerbruget (som „Sæden, der saas, spirer og 
vokser".) forstaas udmærket af Landsbybørn, for hvem dette 
er en i høj Grad nærværende Virkelighed, men fremkal
der slet ikke dette umiddelbare Indtryk paa Børn, der er 
vokset op paa Brostenene i en stor By. Hvorledes gaar det 
med Ordet „Fader"? Har vi ældre ikke en Fornemmelse 
af, at det ikke mere har den Klang, som det endnu havde 
i vor Barndom, af en Myndighed, som man uvægerlig maatte 
adlyde, en Indsigt og Styrke, under hvis Vinger man følte 
sig saa tryg? Er det ikke ofte Forestillingen om den, som 
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har en Forpligtelse til at sørge godt for en, og overfor 
hvis Myndighed man med Held hævder sin Selvstændighed, 
der nu knytter sig til Ordet „Fader"? Og har denne Ordets 
ændrede Klangfarve ikke havt Indflydelse paa selve Opfat
telsen af Guds Faderlighed? Skulde Ord som Fader, Moder, 
Hjem tabe sin Klang, — og der er jo i Tiden en Tilbøje
lighed til mere og mere at lægge Barnets Opdragelse og 
Forsørgelse over paa Samfundet, — saa vil Livet blive 
underlig koldt og tomt, og hvor vil det saa ikke blive van
skeligt at tale til Børn om Guds Faderkærlighed, saa de 
faar et Virkelighedsindtryk deraf! Saa er det en Trøst, at 
det gaar aldrig af Mode ar trække Vejret: — Ordet „Aand“ 
vil vedvarende kunne bruges som Billede paa Livets inder
ste bevægende Magt. Men nu og alle Dage gjælder det om 
at finde og bruge de Billeder, der gjør den aandelige Virke
lighed levende og nærværende for Barnet, medens man 
opnaar forholdsvis lidt og kan endog komme til at gjøre mere 
Skade end Gavn ved at anvende megen Møje og Tid paa at 
forklare de Billeder, der dog for Barnet er og bliver Billeder.

Dernæst er der Læresætningerne, Formerne. Det er 
nødvendigt, at man ad Tankens Vej søger at klare sig det 
Indhold, som Kristendommen fører en i Møde, og den Stil
ling, man selv indtager dertil, og man maa forme disse 
Tanker i Ord; men det gjælder om, at Udtrykkene er le
vende, virkelighedstro, saa de umiddelbart kan vække Fore
stillingen om den Virkelighed, som de nævner; ellers bliver 
de tørre Formler, golde Læresætninger, der fører bort fra 
det virkelige Liv. Saa kommer den Dag, hvor Mennesker, 
der føler Tomheden i Udtrykkene, kaster dem bort uden 
at mærke, at de med det samme bortkaster en aandelig 
Værdi, som, naar den ret var bleven Virkelighed for dem, 

9
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kunde have gjort deres Liv stærkere, sundere og rigere. Saa
ledes er det f. Ex. ofte gaaet Mennesker med Ordet „Tre- 
enighed“; det er et Udtryk, hvormed man har villet fast
holde en aandelig Virkelighed, i det man gav den en for 
alle Tider blivende Form. Man havde følt, at med Jesus 
kom der os et Væld af Liv, af Kraft og Trøst, af Livsmod 
og Fred og Hjærtevarme i Møde, og dette Liv var Guds 
eget Kærlighedsliv; det var Gud selv, man gennem Jesus 
lærte at kende som Kærligheds Gud, vor Fader. Og dette 
Liv gik med hans Ord og Navn som et levende Væld ud 
over Verden ved Helligaanden. Den Gang (o: i det 4de 
Aarh. e. Kr.) var der, som alle Dage, letbenede Mennesker, 
som straks vilde klare dette ad logisk Vej ved at fremstille 
Jesus som en Skabning, om end den ypperste af alle; saa 
var det da slaaet fast, at der kun var een Gud. og man saa 
ikke, at saa blev Jesus dog kun den, som bragte et Billede 
af Gud, en Afglans, men ikke Gudslivet, den uudtømmelige 
Kærlighed selv; Jesus blev det store Forbillede, men ikke 
Frelseren, der ved sit Liv bragte det fulde Guddomsliv ind 
i Slægten, aabnede Livets evige Kilde. Det er dette, — at det 
virkelig er noget guddommeligt, Guds eget Liv, der med Jesus 
er kommet ind i Menneskeslægten, — som man saa søger 
at fastholde ved at hævde, at Gud er den treenige Gud; 
der er een Gud, men han aabenbarer sig som tre Perso
ner, Faderen, Sønnen og Aanden. Men dette Udtryk er 
sikkert for de fleste Mennesker i vore Dage slet ikke le
vende mere, og derfor er der saa mange, der har opgivet 
det og dermed selve den aandelige Værdi, som det skulde 
bevare. Det er utvivlsomt et Udtryk, som ikke umiddelbart 
hos Børnene vækker Forestillingen om, at Guds eget Liv 
kommer os i Møde i Jesu Navn og Ord ved Helligaanden; 
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men saa er det bedre at lade være at bruge det. Man kan 
gjerne med al Pietet vise Børnene, hvad de gamle vilde 
udtrykke med dette Ord; men til levende Brug ved Under
visningen egner Ordet sig ikke mere. Og saaledes gaar det 
med flere andre overleverede dogmatiske Udtryk; naar de 
ikke længer dækker den aandelige Virkelighed, de skulde 
betegne, egner de sig ikke mere til Brug ved Religions
undervisningen, og det gælder da om at passe paa, at man 
ikke med Udtrykket taber Sagen selv, den aandelige Værdi, 
som det netop gjaldt at fastholde. Et Udtryk, som ikke 
mere frembringer et umiddelbart Virkelighedsindtryk, gjør 
med det samme den aandelige Værdi, det skulde betegne, til 
noget uvirkeligt, „noget, man siger“. Derfor gælder det om at 
kunne tale til Børnene om de aandelige Værdier i Udtryk, 
der lægger dem saa nær til Børnenes Opfattelse som muligt, 
ikke i Udtryk, der først skal have en vidtløftig Forklaring.

Men det er ikke nok, at Billeder og Udtryk er egnede 
til at fremkalde et umiddelbart Indtryk hos Barnet; skal 
Religionsundervisningen være virkelighedstjenende, maa der 
endnu et tredje til: Læreren maa ved selve sin Personlig
hed kunne fremkalde et Indtryk af den Virkelighed, han 
taler om. Vi forstaar det straks, saa snart vi stiller Sagen 
lidt paa Spidsen: man kan ikke banke det ind i et Barn, 
at Gud er Kærlighed; den Lærer, som ved Straf eller Trus
ler vilde indprente Barnet denne Paragraf i Lærebogen, 
vilde grundig forfejle sin Hensigt. Skal Barnet lære, at 
Gud virkelig er den kærlige Fader, maa det, i det Øjeblik, 
det hører om Gud, føle Kærligheden slaa sig i Møde, for
nemme, om saa blot lidt, af denne Kærlighed gennem Læ
rerens Person og Ord. Man kan ikke lære Børn, at Gud 
er Kærlighed, dersom man ikke kan holde af de Børn.

9:
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Først da bliver Religionsundervisningen en Vejledning til 
det virkelige Liv med Gud. — Skal man give Børnene en 
Forestilling om, at Gud er den sanddru, trofaste Gud, Sand
hedens Kilde og Vogter, saa maa man kunne give Barnet 
et Indtryk af Sandhed, Paalidelighed, Trofasthed; man kan 
ikke lære Børn, at Gud er Sandhedens Gud, dersom man 
ikke umiddelbart kan vinde de Børns Tillid. — Heraf føl
ger, at det selvfølgelig kun er troende Kristne, for hvem 
Guds Kjærlighed og Trofasthed er levende Virkelighed, der 
kan undervise tilfredsstillende i Religion; men saa længe vi 
har en Statsskole med tvungen Religionsundervisning, vil 
den Fordring til Lærerne jo umulig kunne gøres gældende. 
Men saa meget maa der dog kræves, at den Lærer, der 
underviser i Religion, ser hen til Jesus Kristus med Ærbø
dighed, saa at Jesu Kærlighed dog faar Magt til at kalde 
frem, hvad der er af Kærlighed i hans Hjærte, uvilkaarlig 
gjør ham mildere og kærligere i Sindet, i det mindste saa 
længe han taler om den største Kærlighed, Verden har set. 
Det kan kræves, at den, som taler om Guds Sanddruhed 
og Trofasthed, føler sig paa hellig Grund, saa alt det paa- 
lideligste og bedste kaldes frem i ham derved. Mange af os, 
ikke mindst af os ældre, har vist en uhyggelig Følelse af, 
at i vor Barndom var Spanskrøret og Lærebogen ofte lov
lig nær ved hinanden; den Tid maa være forbi; skal der 
undervises i Kristendom, vejledes til Samliv med Kærlig
heds og Sandheds Gud og den, han udsendte, Jesus Kri
stus, saa maa lidt af den Kærlighed og Sandhed møde 
Barnet som den aandelige Luft, det indaander under Un
dervisningen, for at det derigennem kan drages nærmere til 
Kærlighedens og Sandhedens virkelige Kilde.

H. Carstensen.



MORTEN MORTENSEN,
F. 3. JANUAR 1864, DØD PAA RIGSHOSPITALET 17. FEBRUAR 1911.

TA et er med Vemod i Sindet, at jeg sætter mig til at 
nedskrive nogle Minder om min afdøde Ven, men jeg 

ved, at for mange gamle Elever vilde denne Bog om Silke
borg Seminariums 25aarige Virksomhed ikke blive, hvad 
den gerne skulde være, hvis den ikke mindedes M. Mor
tensen. Og den Sorg over hans tidlige Død, vi er mange 
om at dele, er jo ogsaa blandet med Glæde; thi hvem er 
der vel af dem, som har kendt ham, der ikke gemmer paa 
gode og glade Minder om ham! Til hans Minde kunde 
mange flette en frisk Krans, men ingen har mere Grund 
dertil end jeg, der har mer end 30 Aars Venskab at takke 
for. Der har næppe i de 30 Aar været ret mange vigtige 
eller afgørende Begivenheder i vort Liv, som vi ikke har 
talt sammen om. Saa sætter jeg mig da til ganske fordrings
løst at nedskrive en lille Del af, hvad jeg kunde sige om 
ham.

Morten Mortensen er født paa Drejø d. 3. Januar 1864. 
Hans Far og Mor, der endnu lever paa Drejø som gamle 
Folk, har han altid elsket med en Kærlighed, som var fyldt 
med Hjærtets Taknemlighed. Det var et tarveligt og stil
færdigt Husmands- og Fiskerhjem, han voksede op i, og 
han fik Sparsommeligheds- og streng Ordenssans med sig



134

som faste og gode Vaner. Jeg mindes, hans Fortælling om, 
den Bedrøvelse, han læste i sin Fars Ansigt, da han en
gang som stor Dreng klædte sig af ved Sengetid paa den 
Maade, at han ikke knappede sin Vest op, men rev den op 
fra neden af, saa Knapperne røg. Han gjorde det ikke 
oftere; thi han læste i sin Fars Træk: „Saa det har Du 
Raad til, min Dreng!“ Men han tog ogsaa et godt Hjems 
Gudsfrygt, gammeldags Moral og stærke Pligtfølelse med 
sig ud i Verden, og han blev tro mod sin Arv som faa. 
Sin gamle Lærer fra Drejø mindes han med Ærbødighed 
og Tak, og han blev vist en af dennes kæreste Elever. 
Jeg mindes, han fortalte mig, hvorledes han mange Aar senere 
besøgte den gamle Mand, der nu ikke længere havde sin 
Tanke og Hukommelse i sin Magt. De talte om gamle 
Dage og om gamle Elever. Pludselig sagde den gamle: 
„Men ved du nu ikke noget om M. Mortensen, for ham 
vilde jeg saa gerne høre lidt om!" Han kendte altsaa 
ikke sin flinke Elev, men i de gamle Erindringers gulnede 
Blade var Mindet om ham levende nok.

Men allerstærkest prægedes M. M. i sit Barndomshjem 
af det friske danske Hav, som det under Sommerhimmel 
og i Vintermørke skyller mod de smaa sydfynske Øers 
Kyster i evindelig Omskiften. Der var i hans egen Sjæl et 
Stemningsskifte, der var i Slægt med Havet; han længtes 
efter Havet, og det var senere et ofte næret Ønske hos 
ham, at han, hvis han skulde fra Silkeborg, gerne vilde til 
en By ved Havet. Da han laa paa sit sidste Sygeleje inde 
paa Rigshospitalet, skrev han bl. a. til mig: „Allerhelst 
hviler jeg, hvis jeg skal hvile, nede ved Sønderstrand paa 
Drejø, tæt ved Bølgeskvulpet og under en simpel Strand
sten med Indskrift: „Du danske, friske Strand med vilde
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Svaners Rede, I grønne Øer, mit Hjertes Hjem hernede!“ 
— Det har jeg før sagt Dig for Morskab, men der var 
alrid Alvor deri“. — Ak ja, jeg forstod, det var hans sidste 
Hilsen til den lille grønne 0 ved Havet.

I Vinteren 1879—80 var M. Mortensen Elev paa Em- 
drupborg Højskole ved København, og jeg ved fra mange 
Samtaler, at han kom til at holde meget af gamle J. T. A. 
Tang, skønt han med sin komiske Sans og sit gode Øre 
for sproglige Ejendommeligheder kunde fortælle mange mor
somme Smaatræk om Tangs Særheder og udprægede jydske 
Dialekt-Foredrag. I Sommeren 1880 blev han Elev paa 
Staby Højskole, hvor den af saa mange gamle „Stabyanere“ 
højt skattede Forstander S. P. Jensen var Skolens Leder. 
Der mødtes vi første Gang, men den Sommer kom vi ikke 
i nært Forhold til hinanden. Der var noget indesluttet over 
ham; det var som han, der ellers altid senere havde saa 
let ved at lukke sig op og lade sit Sinds Rigdom strømme 
ud i Alvor og Skæmt, ikke ret kunde give sig hen i det 
ny Selskab. I en lille Kreds af Venner, jeg havde, der 
stadig kom sammen for at drøfte alt muligt, ikke mindst 
store religiøse og politiske Spørgsmaal, som vi trods megen 
„Grønhed" bandt an med, var M. M. ikke straks med. 
Men han arbejdede og tænkte maaske mere end nogen an
den. Da vi saa ved Novemberlide 1880 drog ud fra Staby 
for hver for sig at begynde som Vinterlærere i vestjyske 
Biskoler, da blev vi Naboer og snart Venner. Jeg sad 
oppe i Lillelund Friskole i Ulfborg, han ude i Fjalde Bi
skole i Nørre Omme. Der var altsaa ikke helt kort mellem 
„Naboerne", men der blev ikke saa langt mellem „Vennerne". 
Mangen stjerneklar Lørdag Aften, naar jeg sad fordybet i 
Læsning oppe i Skolen paa Bakken, hørte jeg en Violins 
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allerstærkeste og kraftigste Toner lyde ude fra Forstuen. 
Det var M. M., som havde gaaet med sin Violin i Kasse 
fra Fjaldene i Nørre Omme og nu meldte sin Ankomst til 
Tonerne af „den glade Kobbersmed". Og saa gik det med 
Samtaler til langt ud paa Natten. Det var, som alle Sjælens 
Døre lukkedes op i ham i disse Timer, og hvor var han 
rig og oprindelig! Jeg har aldrig kendt nogen, i hvem den 
spontane Livsvækst var saa frodig: En Fantasi saa springsk, 
at den vovede det utrolige, men ogsaa en Tanke saa ener
gisk og klar, at den altid søgte Bunden i en Sag. Og saa 
en Hjertets Rigdom af Følelse for alt godt, en religiøs Un
derstrøm, der vilde og kunde tage det alvorlige til Bunds 
alvorligt. Saa om Søndagen gik Turen gerne paa Skøjter over 
Nissum Fjord til Husby eller S. Nissum Kirke for at høre Pa
stor Jak. Hansen (nu i Thisted) eller vi gik til Ebbensgaard 
i Ulfborg, hvor Billedet af gamle Ole Kirk hang paa Væggen, 
og hvor min gode Veninde, Konen i Huset, Stine Ebbens
gaard, fortalte os mange Smaatræk om den gamle jyske 
Bondepolitiker, der var en saa udpræget Type paa vestjysk 
Selvstændighed og Selvhjulpethed. Det er som at sidde med 
sit eget skælvende Ungdomshjerte i sin Haand at dvæle 
ved disse gamle Minder. Det er som i Ydmyghed og Glæde 
at genopleve Welhavens dejlige Ord:

Salig den Isse, som Begejstringens Ørn 
har suset over med de brede Vinger!

Vort Samliv og vort Venskab fortsattes, da han i Som
meren 1881 atter var Elev paa Staby, medens jeg blev sid
dende som Lærer i Ulfborg, men dog 3 Dage hver Uge 
gæstede Højskolen. Saa gik jeg til København paa Semi
nariet i Efteraaret 1881, medens M. M. blev Lærer ved 
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Hesselho Biskole i Stamp Sogn ved Varde; i Sommeren 1882 
var han atter Elev paa Staby, senere paa Sommeren ved 
Bondearbejde i Thorsted Sogn ved Tim, og i Vinteren 1882— 
83 igen Lærer i Stamp. Jeg har nu efter hans Død faaet 
mange ny Beviser paa, hvorledes hans Elever fra Starup 
endnu bevarer hans Minde. En af dem, Svenning Hansen 
Toftrup, nu Lærer i Ebdrup ved Kolind, fulgte ham siden 
til Seminariet i Silkeborg, og jeg ved, at han regner det for 
en af sit Livs bedste Tilskikkelser, at han mødte M. Mor
tensen. I Vinteren 1883—84 var M. M. Elev paa Askov 
udvidede Højskole, og den Paavirkning, han her modtog, 
satte dybe Spor i hans Sind. Hans Kærlighed til Ludy. 
Schrøder, la Cour, Nutzhorn m. fl. var altid siden levende. 
Men han levede ogsaa her et Ungdomsliv, rigt paa værdi
fuldt Venskab, baade i 1883—84 og 1884—85, da han atter 
var Elev paa Askov. Hvor meget har han ikke senere for
talt mig om sit Samliv med N. Madsen Vorgod, Hans Poul
sen, Rødkarenernes Missionær, Peder Søe, nu Præst i 
Amerika, Ole Gregersen, ogsaa Præst i Amerika, o. m. fl.! 
Ved hans Baare faldt det mig saa naturligt at bruge det 
Udtryk: „Tak, fordi du var saa let at holde af!“ Mange 
af vore fælles Venner har sagt mig Tak for dette jævne 
Udtryk for, hvad vi alle følte. M. M. blev altid rig paa 
Venner; thi han var saa let at holde af, fordi han som 
saare faa kunde give sig selv helt hen ikke blot i en Sam
tale, men ogsaa i uegennyttig Deltagelse for Mennesker.

I Sommeren 1884 var M. M. Bondekarl hos Jakob 
Finnemann i Anslet pr. Fjelstrup i Sønderjylland, og han 
modtog med sit aabne Sind varige og stærke Indtryk af den 
nationale Kamp dernede. Det var ham senere noget af en 
hellig Pligt at føre sine store Drenge, Hjalmar og Vagn, 
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med paa en Cykletur ned til Dybbølbankerne, til vore hel
lige Grave under de hængende Sørgepile og til vore dyre 
Minders Land.

Fra April 1885 til August 1886 var M. M. Lærer ved Rød
sten Skole i Kronheden i Thorsted. Her fandt han hende, der 
senere blev hans Hustru, Marie Vestergaard, Datter af davæ
rende Gaardejer Kristen Vestergaard i Thorsted. — I mange 
Aar af sin Ungdoms Vaarbrudstid har M. M. altsaa været knyt
tet til Vestjylland, og Landet med de store Flader, de vide Ud
sigter, de takkede Klitter og lange Bakkelinier i Randen af 
ensformige, stille Landskaber blev ham næsten lige saa kært 
som det blaa Hav ved de smaa Øer. Han droges altid 
derud og havde ondt ved at sige Nej, selv om han havde 
travlt, naar der senere fra Vestjylland kom Bud til ham om 
at komme for at holde et Foredrag hist eller her i Ring
købing- eller Vardeegnen. Han bestræbte sig ærligt for at 
kunne tale rigtig „Vestjysk4*, og hørtes det end paa Klan
gen, at han var fra Fynsland, saa kendte han dog særdeles 
fortrinligt en Rigdom af vestjyske Ordsprog og Fyndord, 
som han ofte anvendte, og han elskede vestjysk Tankesæt 
og Jævnhed.

I 1885—86, da jeg atter sad som Lærer i Lillelund 
Friskole, og da han altsaa var i Thorsted, kom vi igen 
meget sammen, og da jeg i Maj 1886 drog til Silkeborg for 
efter Sommerferien 1886 at begynde som Lærer i Dansk 
og Historie ved det nyoprettede Seminarium, faldt det som 
af sig selv, at han, der i 1885 paa egen Haand havde taget 
1ste Del af Lærereksamen, fulgte mig til Silkeborg, hvor 
han i 1886—87 blev Elev i Afgangsklassen og i 1887 di
mitteredes ved Eksamen i Aarhus med Udmærkelse. Fra 
nu af var vi ikke blot Ungdomsvenner, men Medarbejdere 
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og Manddoms Fæller ved samme Skole helt (il August 
1903.

Det var ejendommeligt for mig, der omtrent var hans 
jævnaldrende og hans Ungdomsven fra Staby-Tiden, nu i 
1886—87 at blive hans Lærer i Dansk og Litteratur. Det 
er med et Smil, jeg nu sidder med den Bog, hvori han 
med sin tydelige, kønne Haandskrift og sin enestaaende 
Eyne til at opfatte og referere nøjagtigt, nedskrev mine Fore
drag over dansk Litteratur. Han var jo ellers i alle Maader 
lige saa vidende som jeg selv, om jeg end paa det Om
raade, jeg var Lærer i, vel nok havde gjort flere Studier. 
Men det var kun til gensidig Glæde, og han var jo i alt 
Fald en „Elev", som jeg lærte mindst lige saa meget af, 
som jeg selv kunde give ham. Han boede paa det gamle 
Højskolehjem og levede der i rig Tankeudveksling med 
Otto Rosenstand — nu Præst i V. Vedsted, dengang Valg
menighedspræst Teilmanns Hjælpepræst i Silkeborg.

Jeg er vis paa, at M. M. det Aar havde større Indfly
delse paa sin Klasse end nogen af os Lærere. Han gik i 
Ilden for sine Idealer, og hans Begejstring og Tro, baaret 
af hans stærke, livfulde Temperament øvede en stor Magt 
til det gode. Og han elskede Mennesker, havde let ved at 
tale med Mennesker. Et lille Træk blandt mange er karak
teristisk for ham. En af vore Elevers Slægtninge, en stor 
Dreng, havde købt sig en Del grimme, ret slibrige Billeder, 
som M. M. tilfældigvis saa. „Hvad har du givet for de 
Billeder, min Dreng?" sagde han med sin rolige, dybe 
Stemme. „75 Øre", sagde Drengen lidt langsomt og usik
kert, uklar over Hensigten. „Vil du sælge dem?" spurgte M. 
videre. Nej, det vilde han da ikke gerne. „Vil du ikke nok 
sælge mig dem for 1 Kr.?“ spurgte M. videre. ,Jo“, kom det 
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langsomt, fremdeles usikkert. M. M. betalte Drengen Pengene, 
fik Billederne og puttede roligt disse ind i Kakkelovnen, 
medens han sagde: „Nu har du intet tabt, min Dreng, men 
jeg synes ikke, du skulde købe flere af de Billeder!“ Dren
gen, som var ret skamfuld over hele Situationen, gik hen 
til sin Slægtning, vor Elev, og fortalte ham det hele. „Ja, 
for de Penge, han gav dig, skulde han selv have haft Brød 
og Mælk“, sagde denne. Han kendte baade M.s Kaar og 
Sind. Drengen, som nu er Mand, har for ganske nylig selv 
fortalt mig det Træk, som han aldrig senere har kunnet 
glemme. Men af den Slags kunde jeg nævne flere. Det var 
hos M. M. ikke Kunst, men Natur, der frit sprang ud af 
et Sind, der havde Omsorg for Mennesker.

Saa blev M. M. 1887 Lærer ved Seminariet og Real
skolen, og de Minder, jeg har om ham som Lærer i de 
mange Aar, vi nu var sammen, har jeg delvis sammen 
med mange af vore Elever og Medlærere, og de vilde fylde 
meget, om de skulde fortælles. Men det vil jeg slet ikke 
prøve paa; thi de Minder lever i hans Venners Sind og be
høver ikke at prentes i Bog.

Det er min Overbevisning, at han havde sine rigeste 
og lykkeligste Aar som Lærer ved Seminariet, og at det 
altid siden var de Dage, han saa tilbage paa med en trofast 
Sjæls Varme. Og han mødte ogsaa saa megen Kærlighed 
og Hengivenhed hos sine Elever, at vist kun saare faa Læ
rere i den Retning faar rigere Lykke. Det bidrog ikke lidet 
til at kaste sin Efteraarssol over hans sidste trange Dage 
paa Rigshospitalet. Skarevis mødte de ved hans Sygeleje, 
alle de mange af vore gamle Elever, som nu bor i Køben
havn, eller som kom derind i andet Ærinde; der kom og
saa Breve og Blomster langvejsfra og Tak for gamle Dage.
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Og de fleste besøgende gik fra ham i den Tro, at han nok 
kom sig; thi naar Vennerne kom, saa strømmede hans Sjæl 
over af Ideer, af Tanker, af Trang til at høre og Trang til 
at give, og saa glemte man, at det var en dødsmærket Mand, 
man gæstede.

Mortensen var en rigt begavet Lærer. Med en i mange 
Aar uopslidelig Kraft og Energi kunde han samle Kundska
ber, og han havde Tankens Evne til at ordne, hvad han 
samlede. Og han var altid optagende; ikke blot Bøgerne, 
rnen Liv, Samtaler, Oplevelser, blev til Kundskab, der føje
des ind i et vaagent Sinds Gemme. Og som han kunde 
samle, kunde han meddele, tiltalende, klart, levende inter
esseret. Han har undervist i Regning, Naturhistorie, Religion, 
Pædagogik, praktiske Skoleøvelser. Overalt ydede han noget, 
der var værd at tage imod. Men alligevel — det var ikke 
blot dette, der vandt ham saa stor en Plads i Elevers Sind. 
Det var hans personlige Maade at undervise paa. Hvis 
Idealet af moderne Skoleliv er det roligt og objektivt at 
meddele Viden og saa lade hver nyde, som han nemmer, 
saa var M. M. langt fra at være „moderne". Men i det at give 
sig selv, sin Sjæl, sin Personlighed, som han var, er der meget 
faa, som har naaet ham. Han har ad den Vej saaet i mangt 
et Ungdomssind, vakt frugtbare Impulser, Ideer og Tanker.

Hvor man har Styrke, har man ogsaa gerne Svaghed. 
M. M. havde en sjælden Evne og Trang til at forstaa alt og alle, 
at se det gode eller dog delvis berettigede i forskellige Stand
punkter, og hans Stemningsliv var rigt. Derfor kunde han 
ofte, selv i en enkelt Samtale, slaa over i en Tanke, der 
var en anden end den, han begyndte med at betone. Men 
det vil alle, som kender ham, vidne, at Livet mindst af alt 
var Tankespil for ham; det var et alvorligt, efter Sandhed 
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stræbende Menneskes ærlige Forsøg paa ad forskellige Veje 
at naa frem til Klarhed over det, Livet kastede ham ind i 
eller op i. Men den kraftige Ensidighed, der, hvis den ikke 
er forenet med dyb Menneskekærlighed, bliver til Brutali
tet eller Bornerthed, ejede han ikke. En af hans gamle 
Elever og senere hans Medlærer i Odense, M. Vestergaard, 
sagde ved hans Båare, at det, som især havde taget ham, 
mens han var Mortensens Elev i Silkeborg, var hans ærlige 
Sandhedssøgen og Sandhedstrang. Det er sandt og rigtigt 
set. Jeg ved, at han ofte førtes ind i Tvivl, fordi han vilde 
og maatte frem i Tro paa Livet og Livets Værdier. Hans 
næsten vidunderlige Evne til at tale fortroligt med Menne
sker, selv Mennesker, som han ikke kendte meget, kunde 
tit for mig, der altid har været alt for bange for at synes 
paatrængende, blive komisk. Han hjalp mig gerne med 
at ordne Attesterne ved Optagelsesprøverne eller med at 
gøre Forslag om Uddeling af Elevunderstøttelser, og naar 
saa et eller andet dunkelt Forhold om en Elev skulde opkla
res, saa skulde vi jo have talt med paagældende, og saa 
kunde M. M. ganske ligefrem spørge denne om saa pri
vate og personlige Forhold, at jeg baade maatte le og være 
ængstelig for Udfaldet. Men kunde han end løbe sig en Staver 
i Livet, — det gik næsten altid godt; thi bagved laa hans 
store Omsorg og Interesse for Mennesker. Mange meget 
personlige Traade i Menneskers Liv fik han at se, som 
ingen andre saa. Og Børn — hvor var han elsket af Bør
nene i Seminarieskolen, og hvor var han god til ogsaa af 
dem at faa Sandheden at vide! Der kunde, særlig i de 
senere Aars Travlhed, være noget springende og eksperi
menterende over hans Forsøg i Børneskolen, men han var 
af den Slags Opdragere, som opdrager ved selve det at være, 
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og han var større som Opdrager ved sin Personlighed end 
ved selve sin udmærkede Undervisning. Naar det kneb, var 
der vist ingen, som Børn, Voksne, — Elever eller Medlæ
rere — mere trygt gik til om Raad og Hjælp end til M. M. 
Hans gode Ven gennem mange Aar, Forfatteren Edv. Ege- 
berg taler i manges Navn, naar han skriver: „Han kunde 
ofre sig for Mennesker. Det var en Egenskab hos ham, 
som vil holde hans Billede levende i min og mange fleres 
Erindring. Vi er saa mange, der her — navnlig i Nødens 
og Dødens Timer — fik meget at takke ham for. Hvem af 
os ser ikke hans ærlige Venneansigt med de gode, næsten 
troskyldige og dog saa kloge Øjne for os. I hans Ord var 
der saa meget af det rige Sinds Taarer og Smil, den store 
Menneskelighed. Han var her et enestaaende og stort Men
neske."

Men vi mindes ogsaa, hvor den spontane Livsglæde 
hos ham kunde give sig uimodstaaelige Udslag, tit næsten 
kaade, aldrig saarende. Det kunde komme saa spontant, at 
det i alt Fald ikke var „passende" og vist altid gjorde ham 
„tvivlsom" og uberegnelig blandt dem, der tror, at „paa 
eengang man ej være kan et Menneske og Embedsmand". 
Her i vort „frie Samfund" voldte det aldrig andet end ube
tinget Glæde, men jeg kender „Embedsmænd", som han vist 
tit har faaet til at ryste paa Hovedet, naar han havde et 
af sine mange „Indfald". Ved en Optagelsesprøve, hvor 
Mortensen paa sin Skrivemaskine havde mangfoldiggjort de 
skriftlige Regneopgaver, havde han midt under dette Ar
bejde haft et af sine „Indfald". Neden under Opgaverne til
føjede han af egen Drift: „Den, som ikke regner rigtigt, 
regner galt — i en vis Tid!" Jeg saa det først i det Øje
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blik, da Opgaverne blev omdelt til de ængstende Sjæle, og 
maatte lade det staa. Da Seminariets Hovedbygning var 
taget i Brug, og jeg var flyttet ind i min Lejlighed, hvor 
jeg dengang havde en Del Elevér paa Kost, hørte vi en af 
de første Aftener, vi satte os til Bords, en øredøvende- 
infernalsk Musik af alle mulige Instrumenter. Det var M. M., 
som i Spidsen for sin Hær — han og hans Hustru havde 
Elever i Kost i den ældre Seminariebygning paa Skoletorvet 
— bragte os en Hilsen paa Redekamme, Drænrør, Violiner 
osv. Selv førte han an paa Violin. Vi gjorde naturligvis 
nogle Dage efter Genbesøg, men paa den Maade, at vi en 
Aftenstund, før M. M. og hans Garde indfandt sig, satte os 
ved hans velbesatte Aftensbord og spiste al den gode Mad, 
som var sat ind. — Hvor M. M. var, var der ingen Fare 
for, at man skulde blive blot „Embedsmand44 eller Arbejds
maskine. Han havde altid „Indfald44.

Men han var og blev et dybt alvorligt Menneske, ikke 
af dem, der hurtigt og let fandt et aandeligt Standpunkt. 
Han blev aldrig „færdig", men var i uafladelig Gæring. 
Han havde en stærk og levende Gudstro, men alle
rede i hans første Læreraar ved Seminariet var hans reli
giøse Tankeliv i stærk Bølgegang. Han gjorde energisk Ar
bejde paa at sætte sig ind i Bibelforskningens Resultater, 
og med sin Sandhedskærlighed og sit aabne Sind, sin Trang 
til at tale med sine Elever om alt, hvad der fyldte ham 
selv, var det ham umuligt at undgaa at drøfte ogsaa de 
Spørgsmaal med dem. Paa den anden Side følte han ogsaa 
stærkt Ansvaret ved at tale om noget, han selv følte sig 
usikker i. Dette var, om end kun kendt af de færreste, 
Aarsag til, at han 1889—90 pludselig rev sig løs fra sin 
Lærergerning ved Seminariet og blev Redaktionssekretær 
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ved „Ringkøbing Amts Avis“, hvis Redaktør, J. Jensen- 
Fastrup. han holdt meget af. Der var noget af en Verdens
flugt i denne Færd, og han var ofte i dette Aar tung i 
Sind, skønt vist kun faa anede, hvad der laa bagved. Han 
kastede sig nemlig med stor Energi ogsaa over det Arbejde, 
han her havde, og vandt sig mange Venner i Ringkøbing; 
bl. a. fik han her et personligt Kendskab til Folketingsmand 
J. C. Christensen, der gjorde, at han altid senere omfattede 
ham med varm Sympati. Han vandt imidlertid i Løbet af 
dette Aar saa megen Ro i sit Sind, at han med Glæde 
fulgte min Opfordring til ham om at vende tilbage, da jeg i 
1890 overtog Seminariet, og han var nu i alle de følgende 
Aar Lærer i Pædagogik og efter 1894 tillige Leder af Se
minariets Børneskole og de praktiske Øvelser. I 1897—98 
havde han Aarskursus paa Lærerhøjskolen. Han fik megen 
Glæde af dette Kursus, skønt han det Aar fik et stærkt 
Tyfusanfald og havde et langt Sygeleje. Den kærlige og 
deltagende Maade, hvorpaa Forstanderen for Lærerhøjskolen, 
Professor Hans Olrik, sørgede for ham baade under hans 
Sygeleje og paafølgende Rekonvalescens, kunde han aldrig 
glemme. Prof. Olrik blev ham altid senere en god Ven, 
der ofte viste ham Deltagelse, ogsaa under hans sidste 
Sygdom.

Men nu kommer jeg til et Afsnit i min gamle Vens 
Liv, som jeg kun med Vemod kan tænke paa. Han blev i 
1902 valgt til Medlem af Silkeborg Byraad, og han kom 
derved ind i et alt for spredt Arbejdsliv. Ikke saaledes, at 
han ikke magtede at sætte sig ind ogsaa i det mange
artede Arbejde, han her fik. Han havde baade Lyst og 
Evne hertil, men der er ikke Tvivl om, at vi, hans Venner, 
saa rigtigt, naar vi mange Gange ønskede, at han hurtigst 
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muligt kunde komme ud af den Virksomhed. Skønt han 
havde en meget stor Arbejdskraft, saa kan det ikke nægtes, 
at Arbejdet voksede ham over Hovedet. Hertil kom, at 
han manglede Evne til Selvbegrænsning. Alt kunde optage 
ham, stort og smaat, og han kunde ofre megen Tid paa 
noget, som Skrivere og Kopister kunde have gjort lige saa 
godt. Der kom i de Aar noget nervøst uroligt og sprin
gende over hans Sind, som han godt selv følte. Han kunde 
ligefrem græde over, at han nu aldrig mere fik Tid til stille 
Læsning og Granskning; men han kunde heller ikke rive 
sig løs fra sin alt for blandede Virksomhed. Han gjorde et 
stort Arbejde for det kommunale Skolevæsen i Silkeborg, 
var meget virksom i „Børnenes Værn* og satte i det hele 
meget i Gang, som andre høstede Frugter af, men som sled 
paa ham selv og var „over Evne“.

Det var hans Byraadsvirksomhed, som fik ham til at 
gøre Alvor af at søge bort fra Seminariet og søge Ansæt
telse som Overlærer ved Silkeborg Borgerskole. Han til- 
traadte denne Stilling 24. Juli 1903. Var det end med Sorg, 
jeg saa ham rejse bort fra Seminariet, saa var jeg dog glad 
ved at beholde ham her i Byen. Vi havde nu fra Ungdom
men været vant til at drøfte alt sammen. Men heller ikke 
den Glæde at beholde ham i Silkeborg skulde vare ved. 
Jeg ved, at han var en god Overlærer for Silkeborg Skole
væsen, og at mange af hans Medlærere i høj Grad erken
der det. Flere af dem var hans gamle Elever; de fleste af 
Lærerpersonalet blev hans personlige Venner. Hvorfor 
kunde han saa ikke slaa sig til Ro i den By, hvor han dog 
nu havde saa mange Venner og ingen Fjender? Livet og 
Forholdene er ofte stærkere end vore egne Ønsker og For- 
haabninger. I Mortensens Sind var der altid en Længsel 
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efter Seminariet og Ungdommen der. Hvor ofte har han 
ikke glædet sig ved i Øjeblikke at fantasere over Muligheden 
af at komme tilbage! Endnu i Odense kunde de Tanker 
gæste ham. Ikke blot til mig selv har han sagt det, men 
til mange andre Venner. Hans Sjæl var her stedse, og 
han syntes, han havde taget fejl i noget centralt. Dette maa 
ingenlunde opfattes, som om han. ikke med fuld Energi ud
førte sit Arbejde i Silkeborg og senere i Odense, Det laa 
ikke for ham „at sture“ eller falde hen i ørkesløse Gruble
rier. Han havde en stærk Vilje til at sige sig selv, at en 
Mand skal tage Følgerne af sit eget Valg, og at der overalt 
er noget godt at gøre for den, som vil noget. Hans Evne 
til at vinde Venner, hvor han kom hen, hjalp ham ogsaa 
ud over de døde Punkter, og han havde jo udmærkede 
Betingelser for at være en god Overlærer: Initiativ, Ar
bejdsevne, Vennesælhed, Kærlighed til Folkeskolen og ud
præget Pligttroskab. Men det var dog vist saaledes, at han 
havde ret ondt ved at taale at se Seminariet saa nær ved 
uden længere at have en Gerning der.

Dog, der var andet og mere, som førte ham fra 
Silkeborg. De enkelte Traade i det Skæbnevæv vil jeg 
ikke oprede, da jeg næppe kan gøre det med den Rolig
hed og det Retfærdighedshensyn til alle Sider, som med 
Rette kan kræves. Byraadsvirksomheden medfører jo tit 
stærke Brydninger mellem Partierne, og M. M. var mindst 
af alt „Politiker«. Han var saa lidt „Diplomat«, som nogen 
kan være. Han vilde og kunde tro godt om alle, og hans 
Trang til at se en Sag fra alle Sider gjorde tit hans Stand
punkter usikre. Retlinede Partimænd, der kunde gaa efter 
en Lineal, fandt ham ofte vaklende og holdningsløs; de 
savnede som oftest Evne til at sætte sig ind i hans Tanker.

10*
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Det var Spørgsmaalet om Oprettelse af en kommunal 
Mellemskole i Silkeborg og Overtagelsen af den private 
Realskole, som tilsidst gjorde Stillingen i Silkeborg aldeles 
uudholdelig for Mortensen. Hele Spørgsmaalets Ordning blev 
en bitter Styrkeprøve mellem Partierne. At Sagen maatte for
løbe, som den gjorde, forudsaa jeg ved dens Begyndelse og 
sagde det ogsaa til Mortensen, men han forsømte i Tide at 
gennemtænke de Spørgsmaal, som maatte rejse sig, naar en 
kommunal Mellemskole skulde oprettes. Derfor — da 
Spørgsmaalene kom frem, maatte han i Kraft af sit Syn 
komme til at skille sig fra det Parti, han først havde staaet 
sammen med, og nu blev han et Stridens Tegn og maatte bære 
stærke Bebrejdelser og megen Vrede. Han led forfærdeligt 
derunder. Han havde aldrig kendt til at have Fjender, knap nok 
vrede Modstandere. Det er slet ikke de stridende Partier, jeg 
vil dele imellem — det ligger helt udenfor disse Liniers Op
gave — men det er min gamle Vens Ærlighed, noble Tanke
gang og Tro paa, at Mennesker kan tale sig til Forstaaelse, 
jeg vil hævde. Ingen kunde fortælle mere om, hvad han 
led i dette Aar end jeg, og dog maatte ogsaa jeg tie stille. 
Det var det næsten tragiske, at hans Venner her, som 
kendte hans Tankegang, ikke kunde yde ham nogen Hjælp; 
thi det var omtrent umuligt at tage Del i Striden uden at 
være uretfærdig til den ene eller den anden Side. Den 
eneste, som skrev et varmt og kønt Ord om M. M. midt 
under Striden, var hans gamle Ven Edv. Egeberg. Han 
stod saa meget uden for hele den Strid, at han vel nok bedst 
kunde gøre det, men jeg vil altid føle dyb Taknemlighed 
mod ham for det Indlæg, han gav.

Der er næppe Tvivl om, at den Vrede og Bitterhed, 
M. M. mødte, vilde have faaet Ende, naar hans Byraads- 
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virksomhed hørte op; thi Børnenes Hjerter havde han som 
faa, og der er slet ikke mindste Tvivl om, at selv de, der 
angreb ham stærkest og mente at have Grund dertil, holdt 
meget af ham. Men Mortensen var træt og opreven og følte, 
at han maatte bort. Hans gamle Længsel efter en By ved 
Havet kom op. Han vilde have Ro og Fred og spejdede 
efter Overlærerembeder i Faaborg, Assens, Svendborg o. fl. 
Steder. Da saa et Inspektørembede i Odense blev ledigt, 
turde han ikke vente længere. Odense laa ikke just ved 
Havet, men der var god Lejlighed for hans store Drenge 
til at læse, og — der var i alt Fald en Lejlighed til at 
komme bort. Han raadførte sig med mig, og jeg turde ikke 
fraraade ham at søge. Da vi i Juni 1907 i Fællesskab rej
ste sammen til Staby Højskole for at være med til at afsløre 
en Mindesten for vor gamle, kære UngdomslærerS. P. Jen
sen, rejste han, uden at andre vidste det, lige til Odense 
for at søge Embedet der, og i August 1907 forelaa hans 
Kaldelse til Inspektør ved Vestre Kommuneskole. Hans 
Afrejse fra Silkeborg foregik i stor Stilhed; det var atter 
noget af en Verdensflugt. Han kunde ikke taale at sige Far
vel. Da han i Efteraaret var i Silkeborg til sin ældste Søns, 
Hjalmars, Konfirmation og for at hente sin Familie, var det 
baade for Kirkeskov og mig kendeligt, hvor tungt det var 
ham at rejse. Men det skal siges, at han var stærk nok til 
ogsaa i Odense at lægge sin Sjæl ind i sin Gerning. I den 
korte Tid, han var der, vandt han saa mange gode Venner 
og trofaste Medarbejdere, som kun et Menneske med hans 
aabne Sind kan vinde. Han kom ogsaa til at sætte overor
dentlig Pris paa Pastor E. Koch. Dennes jævne personlige 
Maade at tale om Kristendom paa greb Mortensen stærkt, 
og han har ofte sagt mig, at han syntes, Kristendommens
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Livsværdi kom ham saa nær under Kochs Prædikestol. At 
ogsaa Pastor Koch havde opfattet Mortensen rigtigt, det ved 
alle, som hørte hans Tale i St. Knuds Kirke ved Morten
sens Baare.

Jeg besøgte ham ret ofte i Odense, og det var mig af 
den allerstørste Værdi, at jeg vidste, der var en god Ven 
der, som jeg kunde gaa til og tale om alt, naar jeg for 
Alvor trængte dertil. I Sommeren 1908, da vi begge havde 
Rejsestipendium, ordnede vi det saaledes, at vi kunde rejse 
sammen i Sverige og Norge for at se paa Seminarier og 
Folkeskoler. Den Rejse vil jeg aldrig glemme; det var som 
at opleve Ungdomsdagenes Glæde. „Jeg er saa begærlig efter 
at drikke Natur og Pædagogik som en tør Svampe efter 
Vand“, sagde han, da vi begyndte vor Rejse, og vi drak 
sammen i fulde Drag af begge Dele i Landskrona, Vexiø, 
Stockholm, Jemtlands Lapmarker, Levanger Seminarium i 
Norge, Trondhjem, Molde og Romsdalen, Bergen, paa Høj- 
fjældsbanen til Kristiania og flere Steder. Vi endte med i 
Fællesskab at tage Del i den herlige Hundredaarsfest for 
Henrik Wergeland i Kristiania den 17de Juni 1908.

Hvor var han glad og fri og lykkelig paa den Rejse! 
Og dog fik jeg paa denne min første Frygt for, at han bar 
paa en værre Sygdom, end han selv anede eller vilde høre 
Tale om. Paa en Fjældtur oppe i Jemtlands Lapmarker, langt 
fra Menneskeboliger, blev han overfalden af saa heftige og 
voldsomme Smerter i Leveren, at jeg blev helt fortvivlet 
ved at se det. De gik over efter en Times Forløb, men 
gentog sig atter, da vi en af de vidunderlige lyse Nætter, 
som Norge har om Sommeren, sad ude ved Havet ved 
Aalesund og saa paa de rødgyldne Fjældtoppe.

I Julen 1908—10 var han med hele sin Familie hos os 
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i Silkeborg, og det var for alle hans Venner her en stor 
Glæde; det blev hans Afsked med mange blandt os. Han 
saa træt ud og havde en stærk gul Hudfarve, som tydede 
paa Gulsot. Han lovede os at søge Læge, saa snart han 
kom til Odense, og af den Dagbog, han har ført under hele 
sin Sygdom, og som Fru Mortensen venligst har overladt 
mig, fordi jeg gerne vil gøre enkelte Uddrag af den, ser 
jeg, at han har været hos Lægen d. 9de Jan. 1910, og at 
dennes Dom var: Gulsot — streng Diæt — dog ikke Senge
leje! Da jeg Fastelavnsmandag d. 7de Febr. 1910 kom til 
Odense for at tale ved det store Fastelavnsmøde der, fandt 
jeg ham syg og sengeliggende. Han laa i 14 Dage, men 
kom for tidlig op og gik straks i Arbejde. Det var ham 
utaaleligt at nedlægge sit Arbejde, skønt han trængte haardt 
til fuldstændig Hvile.

Ja, Resten af hans Liv, til han d. 17de Febr. 1911 'døde 
paa Rigshospitalet er en lang Sygehistorie, og dog er det en 
Historie om et Menneske, der til det sidste havde Sans for 
og Kærlighed til Livet i al dets Mangfoldighed. Der var 
som et Hav af Ideer, Tanker og Sang, der laa og vuggede 
i hans Bryst. Det skuffede os alle, som kom til hans Syge
leje. Vi kom til en syg Ven, men vi gik bort med saa stærkt 
et Indtryk af Liv og Livsrigdom, at vi ikke kunde gøre os 
fortrolige med, at det var Døden, som vilde sejre. Nogle 
Uddrag af hans Sygedagbog vil for alle hans Venner være 
det bedste Vidne om, hvorledes Livs- og Dødstanker veks
lede i hans Sind. Han laa stadig syg i sit Hjem fra 10de 
Maj af, men rejste 19de August ind til St. Josefs Hospital, 
hvor han laa til 24de Septbr. Han befandt sig ret vel, men 
Lægerne forstod aabenbart ikke ret hans Sygdom. Her har 
han bl. a. skrevet i Dagbogen: ,Jeg har kun det nye Te
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stamente i revideret Oversættelse til min Raadighed, men 
læser Brevet til Filippenserne: først vil jeg søge saa ærligt 
og redeligt som muligt at forstaa det, og dernæst skrive det 
op, saaledes som jeg har forstaaet det, i den jævnest mulige 
danske Brevstil". Herefter følger saa en smuk Gengivelse 
af 1ste Kapitel. Den 24de Septbr. blev han udskrevet som 
bedre og drog til sit Hjem, hvor han fik Lejlighed til nogle 
Dage at bo i det lille, kønne Hus, som hans Hustru havde 
købt i Odense (Absalonsgade 19), og hvor hans Familie nu 
boede. Hans gode Venner, Læge Nordgaard i Uldum og 
hans Hustru — tidligere Gymnastiklærerinde Frk. Brandt 
ved Seminariet i Silkeborg — bad ham komme over at bo 
hos dem; han trængte jo til Hvile og stadig Lægetilsyn. 
Han kom til Uldum 1ste Oktbr., og det lod til, at han kom 
sig godt under den omhyggelige Pleje, han nød. Han var 
meget glad ved at være der, læste ikke saa lidt, var glad 
ved at tale med Pastor Axel Pienge og de mange Venner, 
som ogsaa her søgte ham. Min Hustru og jeg besøgte ham 
her, men blev underlig til Mode ved at se ham, bleg, af- 
magret og træt, paa Stationen. Læge Nordgaard sagde mig, 
at det var hans Overbevisning, M. ikke kunde komme sig, 
hvis ikke en Operation kunde hjælpe, og den 25. Oktbr. 
blev han da efter Nordgaards Raad indlagt paa Rigshospi
talet under Prof. Schaldemose. Men Lægerne mente, at de 
ikke turde operere ham, fordi Nyrerne fungerede daarligt. 
I Dagbogen har han selv nedskrevet meget udførlige og 
nøjagtige Iagttagelser over sin Sygdom. Ind imellem disse 
Optegnelser skriver han Smaadigte; han kunde nu ikke 
længere læse ret meget, kun i sin Dagbog gøre Rede for 
sine mange skiftende Stemninger. En lille Morgensang, som 
han har skrevet i Oktbr., staar andetsteds i denne Bog.
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Den 1ste Novbr. skriver han: „I Dag er det 70 Aar, 
siden gamle Morten Eskesen begyndte sin Lærervirksomhed 
ved en af Vestjyllands Skoler, og i Odense, hvor han i 20 
Aar var Lærer ved Friskolen, holdes der i Dag Fest for 
ham. Det er ligeledes i Dag 30 Aar, siden jeg selv begyndte 
som Lærer ved Fjalde Biskole i N. Omme. Jeg synes jo, 
jeg endnu kunde have min bedste Tid tilbage som Lærer; 
jeg har dog nu nogen Erfaring, som burde sætte Frugt, men 
i Øjeblikket ser det tvivlsomt ud. Dog kan alt endnu vende 
sig til det gode — ja gid det vilde!"

Den 2den November skriver han: „I Stuen ved Siden 
af vor diskuterer Patienterne om Lønsatser og Produktpri
ser i Amerika og herhjemme. Argumenterne fremføres for
nuftigt fra beggeSider; men hvad der savnes er paalidelige 
Oplysninger. Meget i Menneskenes Domme om dette For
hold beror paa, hvad Mennesket er vant til. Ud fra den 
tilvante Levefod dømmer man — meget forskelligt — om, 
hvad der er nødvendigt for at Ieve!“

Den 3die Novbr.: „Der er saa meget, jeg gerne vilde 
skrive om, men det er mig for besværligt her i Sengen: 
Opdragelse og Initiativ — Tvivl!" Den 14de Novbr. staar 
i Dagbogen følgende lille Bøn:

„Bevar, o Gud, mit Hjem og alle mine kære! 
Din Aand velsigne os og altid hos os være! 
Naar Stormens vilde Vejr 
vil krydse vore Veje, 
hjælp da os hver især! 
Giv os din Fred i Eje!

Han havde i lang Tid glædet sig til at være med til 
Seminariets 25 Aars Fest, og vi havde, før han blev syg, 
aftalt, at han skulde redigere det Festskrift, vi vilde udgive.
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Vi blev begge ved at haabe, at han skulde kunne det, og 
han vilde tillige skrive en Kantate til Festdagen. Det er 
vemodigt at se, hvor mange Tilløb hertil, han har gjort 
under Sygelejet. Han skriver til mig: „Jeg kan ikke presse 
en Tekst frem til en kendt Melodi; men faar jeg nogle ro
lige Dage, kommer det nok“. I Dagbogen har han da i 
Midten af Novbr. med Dages Mellemrum skrevet:

Hil dig, vor Skole, i Dag!
Hil dig for Aar, som er svundne. 
Timer, som hurtigt er rundne! 
Hil dig fra Sokkel til Tag!

Gennem de tyve og fem 
fulgte dig Ungdom og Lykke ; 
fagre Forhaabningers Smykke 
kransed dit vaargrønne Hjem.

Vaaren, din dejlige Vaar,
Bb'nk fra din sølvrene Vove, 
Suset fra havdybe Skove 
tryller os, hvor end vi gaar.

Arbejdet gik som en Leg, 
Alvor med Gammen var blandet; 
Arbejdslyst ud over Landet 
fulgte os alle paa Vej.

Hil dig, vor Skole, i Dag!
Drømmenes Tid er ej omme, 
Fremtid af Drømme skal komme 
Hil dig fra Sokkel til Tag!

Sidst i Novbr. blev han overført til medicinsk Afdeling 
paa Hospitalet, og her laa han, uden at der egentlig blev 
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foretaget noget med ham. Jeg besøgte ham først i Dec., og 
da havde han det saa godt, at han laa og glædede sig ved 
Tanken om at komme hjem at holde Jul; men han maatte 
blive, og af efterfølgende lille Sang kan man læse hans 
Sjæls Følelser:

Graaspurvenes Jul.

Drys, min Sne, og kom, min Jul, 
herind mellem nøgne Grene, 
kom og lys i mit snævre Skjul, 
jeg sidder herinde alene!

Sommeren var saa lys og varm 
med Haandfulde Korn paa Agre; 
jeg holdt mine Unger tæt i Arm 
og drømte Drømme saa fagre.

Lykken dog altid kun varer kort, 
ej ved jeg, hvor det- kan være — 
Ungerne flyver bestandig bort, 
naar Vingerne dem kan bære.

Efteraarets Regn og Blæst 
og Kulde mig isned i Kroppen — 
kommer nu Julen, vor gamle Gæst, 
saa faar vi vel Negen i Toppen.

Og Jul, du varer jo Paasken ud, 
det hører man Mennesker sige, 
og hvis vi saa ellers kan staa for Skud, 
engang maa da Vintren vige!

Kun som en fattig Graaspurvlil 
jeg stammer i Vinterkulde: 
Jul, vær os alle god og mild, 
naar snart du faar Hænderne fulde!
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Drys, min Sne, og kom, min Jul, 
til alle, som sidder alene!
Kom til hver ringe og raadvild Fugl, 
som kvidrer fra bladløse Grene!

Lige efter disse Linier, der vidner om en ensom Mands 
Længsel efter Hjem og Virke, har han skrevet: „Jul, Jul! 
Straks jeg nævner dit Navn, er jeg borte i Klangen. For 
jeg kender dig, og jeg ved, hvem du er: Jul, Jul, du er 
Menneskenes Ven. Og det har du altid været. I din Fødsels 
Stund sang dine Engle: „Ære være Gud i det højeste, Fred 
paa Jorden og i Menneskene Guds Velbehag!" Da var 
Himlen fuld af Lys, og Jorden skælvede af Fryd derunder 
— det var Guds Kærlighed, som aabenbaredes". Nogle Dage 
senere nedskriver han følgende Ord af H. C. Andersen: 
„Det bedste hos os Mennesker er som Gnister, der gaar 
ud; men Guds Kærlighed er et evigt flammende Baal!“ Og 
atter følgende af Melanchton: „Har Sorg drevet mig til 
Bønnen, saa fordriver jeg Sorg og Bekymring ved Bøn
nen" !

Uden at lægge mere frem, end hvad jeg synes der 
kan fæstne M.s Billede hos hans Venner, skal jeg endnu 
anføre enkelte Uddrag af de Breve, jeg fik fra ham under 
hans lange Sygeleje. Da jeg i Maj 1910 af Venner, som 
havde besøgt ham, havde faaet Indtryk af, at han var Dø
den nær, skrev jeg til ham for at sige ham Tak for alt det 
gode, vi havde haft sammen, men da var han endnu ved 
godt Mod og skrev: „Med Guds Hjælp skal vi endnu i 
mange Aar dele meget med hinanden"! I Novbr. 1910 skrev 
han til mig: „Gennem den Bølgegang, mit Sind har oplevet 
i det sidste Aar, mener jeg at have lært, at naar det skal 
være, kan jeg indstille mig til Liv eller Død, som det vil
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blive krævet af mig, men du kan tro, det er ikke let „at 
sige Verden ret Farvel". Den 23. Dec. 1910 skriver han: 
„Først vil jeg i al Tarvelighed ønske dig og din Kone og 
Astrid en god og glædelig Jul og bede dig bringe mine Ven
ner ved Seminariet samme Ønske. Jeg kan ikke skrive til 
dem alle. Tænk lidt paa, hvor mange Afdelinger du vil have 
i Kantaten — du har jo ogsaa en Kone med god Forstand 
paa Sang og Toner — saa kan vi lettere gøre Aftale, naar 
du kommer her over til mig. Jeg har skrevet en Indgang 
paa 4—5 Strofer, men kender ingen Melodi dertil. Thomsen. 
har jo Lyst til at lave Musik. Heller ikke til en anden 
Form, jeg har begyndt paa, kender jeg Tone:

„Der er en Verden fuld af Haab og Sol 
hvor Livet springer frem i Kilder klare; 
den Verden strækker sig fra Pol til Pol, 
og det er Jordens glade Børneskare“.

Men skal Jeg sørge for disse mere alvorlige Sange, saa 
kommer sandelig Ludv. Jensen og andre til at besørge den 
mere gemytlige Genre til Fællesspisningen, da det vel ikke 
kan overlades til Stensballe, der ellers nok kommer til 
Stede.“ Den 10. Jan. 1911 skriver han: „Udsigterne for 
mig er ikke lyse, og mangen Gang synes jeg, de lukkes 
fuldstændig. Lever jeg, behøver jeg lang Tid for at blive 
rask. Dør jeg, da vil mine kære jo gerne, at jeg hviler i 
deres Nærhed paa Odense Kirkegaard. Du synes vel, jeg 
tager haandfast paa dette Spørgsmaal? Ja og nej! Allerhelst 
hviler jeg, naar jeg skal hvile, nede ved Sønder Strand paa 
Drejø, tæt ved Bølgeskvulpet og under en simpel Strand
sten med Indskrift: „Du danske, friske Strand med vilde 
Svaners Rede, I grønne Øer, mit Hjertes Hjem hernede!" 
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— Det har jeg før sagt dig som for Morskab, men der var 
altid Alvor deri. Tak for dine Planer og din Omhu for mig. 
Der bliver maaske Brug for det altsammen, maaske for intet 
af det. Bare saa mine Venner maa kunne tænke lidt endnu 
for mig og mine. Jeg kan ikke meget, mit Hoved er træt 
af Feber. Kommer du ikke snart herover igen.“ Endnu d. 
26. Jan. har jeg Brev fra ham, hvori han bl. a. skriver: 
„Jeg er saa ked af, at jeg ikke kan presse en Melodi (kendt) 
frem i min Erindring til de Vers, jeg har skrevet til Festen. 
— Jeg beskæmmes ved Tanken om eders Gave — (Nogle 
Venner i Silkeborg havde sammenskudt en lille Pengegave 
til ham, hvad jeg havde meddelt ham) — Mine Venner, ja 
jeg tror godt om dem og hænger haardt ved dem og ved alt 
paa denne dejlige Jord: Himmel, Hav, Planter, Dyr, Nat, 
Dag, Sommer og Vinter. Skønt jeg kender det første Bud, 
holder jeg Masser af dem. „At sige Verden ret Farvel i 
Livets Gry og Livets Kvæld er lige tungt at nemme“. Naar 
jeg ligger her i Samtale med min Gud om alt fra først 
til sidst da kommer jeg saa nogenlunde til Ro, men det 
er svært, naar jeg tænker paa de Mennesker, jeg holder af. 
Og mit Hjem — jeg tror ikke, jeg nu kunde taale at læse 
Brevet til Tage og Ellinor. Dog jeg øver mig i at eftersige 
Kingos:

For mine Børn og Sæd,
om jeg vil sørge, 
om jeg hver Time græd 
og vilde spørge: 
hvor skulde de vel Brød og Lykke tage? 
Gud lever jo endnu;
han kommer dem i Hu;
de skal ej klage.
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Jeg synes dog, vi kan kan gaa ud fra, at du snart faar 
Bud om at rejse til København**. Til dette sidste alvorlige 
Brev, jeg har fra ham, er føjet en lille Efterskrift, som er 
saa betegnende for, hvorledes Alvor og Humor til det sidste 
skiftede i hans Sind. Han skriver: „Kan det more dig at 
høre, at der er en Pige her paa Hospitalet, som i Stedet 
for Næse hidtil kun har haft et Hul ind i Hovedet, men 
nu har Kirurgerne paasat hende en rigtig pæn Næse af le
vende Hønsekød. Videnskaben gaar fremad; det er for 
Resten vist Franskmændene, som allerede for flere Aar 
siden har opfundet det Næselaveri“.

Jeg kom ikke til København, som vi havde ventet, og 
om de allersidste Dage af hans Liv ved jeg kun lidet. Han 
glædede sig saa meget ved Brorsons Salme: „Her vil ties, 
her vil bies“! „Det er dog en vidunderlig Salme**, sagde 
han tit. Det sidste, han nedskrev, var Tilløb til en Salme, 
som han ikke fik færdig:

„Du store Gud, som Havets Dybder maaler, 
som lagde Jordens Grundvold med din Haand, 
hvis Almagts Aasyn intet Øje taaler, 
men lever dog og styrkes af din Aand I 
Vær du os nær, naar Hatteskyggen falder, 
og tænd en Stjerne højt paa Himlens Blaa! 
Lær os at komme, naar du ad os kalder, 
lær os at lyde, naar Du byder: gaa!“

Andet Vers er kun paabegyndt med følgende Linie: 

„Vor Sjæl, som vaander sig i Støvets Lænker".

De sidste 8 Dage, han levede, kunde han ikke skrive 
længere og kun med Besvær tale; Urinen gik over i Blo
det, og hans Lemmer stivnede. Den 16de Februar blev 
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der fra Hospitalet sendt Bud efter hans Hustru, og hun 
var hos ham de sidste Timer. Han var klar til det sidste, 
men kunde kun hviske sagte til hende. Det sidste, hun 
hørte ham sige med sin svage Stemme, var Velsignelsen, 
den gamle Velsignelse, som hver Søndag lyder i vore Kir
ker. Ved hans Baare sagde Pastor E. Koch, Odense, i sit 
jævne, forstaaende Vidnesbyrd om Mortensen: „Det er en 
god Maade at slutte paa. Jeg ved ingen bedre!" Det var 
mig en vemodig Glæde ved hans Jordefærd i St. Knuds 
Kirke at kunne sige ham en Tak for vort personlige Ven
skab og en Tak i alle gamle Medlæreres og Elevers Navn. 
Aldrig har jeg haft mere Ret til at tale i manges Navn; thi 
hvis det endnu er et Skoleideal, værd at stræbe efter, at 
give sin Sjæl hen i sin Gerning, saa er der faa, der i den 
danske Folkeskole og Ungdomsskole har været Idealet nær
mere end M. Mortensen. Hans Minde vil ogsaa leve blandt 
de bedste om Silkeborg Seminarium. Derfor har jeg gerne 
villet gøre det levende for Elever og Venner, som læser 
denne Bog. Maatte det kendes, at denne Levnedstegning 
er Billedet af „en Ven, skildret af en Ven“ !

P. J. M. V.



H. KRISTIANSEN.
F. 10. JULI 1845. DØD I SILKEBORG 22. MARTS 1911.

T dette Festskrift, der meddeler saa meget lyst og glæde- 
ligt om en Virksomheds frodige Vækst, om Livets Ud

foldelse i rige og stærke Former, maa Seminariet indflette 
Beretninger om, at Døden har afbrudt og afsluttet en rig 
og mangfoldig Livsgerning, udfoldet af to Mænd, der hver 
paa sin Maade i deres bedste Aar bar sin gode Del af Se
minariets Arbejde. Fra Seminariet har jeg modtaget Opfor
dring til at skrive om den ene af disse, Landinspektør Kri
stiansen, hvad jeg ogsaa er meget villig til for derved at 
afbetale noget af min Gæld til ham fra den Tid, han under
viste mig, og fra den Tid, han var Lærer ved min Skole, 
men navnlig for et mangeaarigt, trofast Venskab.

Seminariets Elever fra Aarene i Begyndelsen af Halv
femserne vil erindre denne Lærer, der mødte morgenfrisk 
til sine Timer. Han vilde helst have sine Timer om Mor
genen; første Time begyndte han altid meden Morgensang. 
Det var i den Tid, da Seminariet levede under mere enkle 
Former, havde kun eet egentligt Seminarielokale og havde 
i hvert Fald ikke fælles Morgensang. Kristiansen sang for 
i sine Timer, og han kunde give sig hen i Morgensangen 
med en Alvor og Inderlighed, der virkede ind paa de unge 
Mennesker, saa noget af Morgenstundens Friskhed kunde 
holde sig længere frem paa Dagen. Ogsaa andre Timer 

n
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begyndte han i Regelen med en Sang; hans Elever vil kunne 
huske hans Yndlingssang „Naar i Østen smiler Morgensolen 
mildt —“ ; denne Sang med sin friske Optakt, sine smukke 
Billeder og sin kraftige Livsglæde var ret efter hans Hjærte. 
Om denne Lærer, der som Skolemand ikke havde sin 
Styrke i at føre ny Ideer frem, men som jævnsides et tro
fast solidt Arbejde, en omsorgsfuld Undervisning virkede 
ved sin Personligheds stærkt fremtrædende Egenskaber, 
om ham skal det følgende bringe nogle velmente Mindeord.

Kristiansen er født i en Bondegaard i Lillehedinge paa 
Stevns og blev opdraget som Bønderbørn i Almindelighed 
dengang: haardt Arbejde og tarvelig, men sund Levemaade. 
Med Stolthed og Glæde over at være udgaaet fra Bonde
standen, kom han tit tilbage til Smaatræk fra den Tid. I 
sin Ungdom længtes han efter at prøve Livet under andre 
Forhold, at øve sine Kræfter paa ny Opgaver; hans Ud
længsel satte sig Maal i Amerika; i tre Aar gennemgik han 
den haarde Livets Skole, som Amerika er for mange, og 
altid senere kendte man i K. den prøvede, viljestærke Mand, 
der vidste, hvor langt hans Evner kunde række, og hvilken 
Værdi det er for et Menneske at kunne stole paa dem. 
Han kom tilbage til Danmark 1869, læste paa Landbohøj
skolen og tog Landinspektøreksamen. Som den, der be
standig levede med i alt, hvad der rørte sig i vort Folk, 
blev han i denne Højskolernes første Tid grebet af Høj
skoletanken; en kort Tid var han Lærer paa Karise Høj
skole; 1878 knyttedes han til Gedved Højskole og Semi
narium, hvor han var Lærer i Fysik, Matematik og Reg
ning, indtil han 1886 flyttede til Brædstrup; 1889 tog han 
Ophold i Silkeborg som Landinspektør og var i den første 
Tid tillige Lokalredaktør af det radikale „Silkeborg Folke
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blad“. Fra 1890 overtog han Timer i Fysik, Matematik og 
Regning ved Silkeborg Realskole og ved Seminariet. Hans 
Arbejde som Landinspektør voksede stærkt, og fra 1896 op
gav han Undervisningen paa Seminariet. Omtrent siden 
Handelsskolens Oprettelse har han været dens Forstander; 
igennem denne Virksomhed knyttedes han til Handelsstan
den, der paaskønnede hans Arbejde for de unge Handels- 
mænds Uddannelse. — 1898 indvalgtes han i Silkeborg By- 
raad og nød megen Anerkendelse for sit dygtige Arbejde og 
for sin bestemte Holdning; det var i en Tid med meget 
Sprængstof, og K. har under Byraadsforhandlingerne taget 
mangen Dyst. Den Tids Partistilling gjorde ham ofte til 
Tungen paa Vægtskaalen; da han aldrig kunde bryde med 
sine Principper og ikke var kamplysten, tiltaltes han ikke 
i Længden af Byraadsvirksomheden, og saa snart Valg
perioden udløb, trak han sig tilbage trods indtrængende Op
fordringer saa vel fra Meningsfæller som Modstandere. Han 
har beklædt mange andre Tillidsposter.

K. var en flittig Mand. Lange og anstrengende Ture 
maatte han tage i Marken, og hjemme var han bundet til 
Tegnebordet, saa længe han ikke var færdig. Arbejdet tog 
han ikke som en tyngende Pligt; det var for ham den bedste 
Kilde til Livsglæde; som ethvert Menneske, der skal kunne 
holde sig frisk, følte han sig løftet af Arbejdet; Kræfterne 
fornyedes, og man saa ham aldrig træt. Han lønnedes for 
sin Flid; et lykkeligt Hjem i gode Kaar var den ydre Løn 
for hans trofaste Arbejde. I dette Hjem hvilede han ud 
efter Dagens Anstrengelser, allerlykkeligst i sin snævre Fa
miliekreds og dog glad og taknemmelig, naar Vennerne 
samledes i hans hyggelige, gæstfrie Hjem.

Hans forskelligartede Virksomheder bragte ham i Be

ll*
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røring med mangfoldige Mennesker. Hvor han fandt le
vende interesserede Mennesker, udviklede der sig let et 
personligt Forhold, hvad enten saadanne var Meningsfæller 
eller af stik modsatte Anskuelser. Det oplivede ham at 
komme i saglige Diskussioner; han drog Næring deraf; han 
havde Ungdommens Modtagelighed for ny Impulser og den 
aldrendes Evne til kritisk Vurdering; derfor kunde han 
baade modtage og yde, og derfor var Samlivet med ham rigt 
og frugtbringende for os andre. I Diskussionen var han i 
Regelen fyrig og talte sig let varm; hans Indlæg kom med 
overbevisende, undertiden eksplosiv Kraft. Han var ikke 
Træl under noget Partiherredømme; til enhver Tid talte 
og handlede han ud fra de Anskuelser, som hans Overbe- 
bevisning i Øjeblikket dikterede ham. Overbevisningen var 
vel mange Gange hos ham som hos saa mange gode Men
nesker mere en Følelses- end en Forstandssag, og dette er 
ikke til Forklejnelse for ham. Stærkest og sandest var 
hans Følelse for de nødlidende og fortrykte i Samfundet; 
naar det gjaldt dem, var han altid rede til at hjælpe, og for 
deres Sag kunde han sige sig løs fra alle Partihensyn og gaa 
imod egne tidligere Standpunkter; dette nævnes ikke med sær
ligt Henblik paa politiske Forhold. Fremfor at være trofast 
mod noget Parti eller nogen Retning vilde han være trofast 
mod sig selv, mod sin egen Natur, trofast mod sin Livsopfat
telse, og dette er nok den sande, ærlige Mands Kendemærke.

Naar K. tog Ordet i et muntert Lag, var hans Tale 
altid spækket med lystige Indfald, der gjorde Stemningen 
løftet. Man vil huske ham fra Seminaristgilderne, hans over
givne Lune, hans smittende Latter. Hans Sans for det ko
miske gav ham Stof til mange morsomme Fortællinger. Tit 
opfriskede han saaledes Erindringen om det fornøjelige 
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Seminaristgilde paa Hattenæs, da det til sidst gik galt med 
Regnskabet. Efter skriftlig Eksamen havde Eleverne ind
budt Lærerne til et lille Bæger paa Hattenæs. Stemningen 
var allerede fra Begyndelsen højt oppe, der blev talt meget 
og talt vittigt; i det hele et af de fornøjeligste Gilder, der 
blev holdt. Da det alvorlige Øjeblik kom, og Værten skulde 
have sit, blev Hatten sendt rundt, for at Seminaristerne 
kunde afgøre deres Skyldighed, og vi indbudte Gæster sad 
med en velgørende Følelse af at være uden for denne ube
hagelige Akt. Men Formanden for Komitéen maatte bekendt
gøre, at Resultatet af Indsamlingen ikke svarede til Forvent
ningerne. Hatten sendtes atter rundt, og Formanden lagde 
Kammeraterne paa Sinde, at de maatte anderledes „spytte 
i Bøssen". Det hjalp noget, men ikke nok. Formanden gik 
derpaa resolut til K. og beklagede sig over, at de blev nødt 
til at bede Lærerne hjælpe dem ud af denne Knibe. Dette 
kunde K. fortælle med godmodigt Lune og med Forstaaelse 
af Ungdommens økonomiske Genvordigheder.

Altid var K. i Udvikling og optog nye Interesser. Af 
andre Mennesker lærte han meget. Han læste mere end 
Folk ellers i praktiske Livsstillinger, og det, han læste, gav 
hans Tanker Fylde. I sit inderste Væsen har han altid været 
en alvorlig, religiøst præget Mand, i hans sidste Aar noget 
stærkere, dog uden at han tilsyneladende forandredes heraf. 
Sin Friskhed og Livsglæde beholdt han til sin sidste Stund.

Nu har Seminariet mistet denne gode Ven, og Byen 
en af sine bedste Borgere. Han døde midt i sit Arbejde, 
midt i sin Lykke. Den Agtelse, der var og er om hans 
Navn er Maalestok for den Indflydelse, han har haft. Hans 
Navn vil længe være knyttet til Seminariet.

A. H. N. Kirkeskov.



MINDER.

MORGENSANG.
SKREVET EN SØNDAG PAA RIGSHOSPITALET.

Nu hejser os Dagen sit lyse Flag 
og strækker de unge Lemmer 
og ranker sig op til et kraftigt Tag 
for Lykken, som Dagen gemmer.

Ved Synsranden Himlen sin raske Hær 
af Skyer fra Havets Vange 
har samlet i Morgenens lyse Skær 
og farvet som gyldne Spange.

Fra Øresund blæser en Brise blid 
i Land over Sjællands Skove, 
mens Snækkernes Hærskare hid og did 
gaar gennem den blanke Vove.

Og Skoven med tusinde Farver staar 
i efteraarsgyldne Blade.
I Grenværkets tusinde Knopper gaar 
der kimlette Længsler glade.

Fra Taarnglugger høje som klar Krystal 
i Søndagens rene Klange
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sig hvælver for Folket en hellig Hal 
af Kristkirkens Sejerssange.

Og Menneskesindet af al sin Magt 
sig fryder, for Dag er oppe, 
og udsynger frejdig, med Haabets Takt, 
sin Fryd over Skovens Toppe.

Morten Mortensen.

PAA HØJSKAMLING 
DEN 15. MAJ 1897.

I Reglen har Seminariet hvert andet Aar foretaget en Fællesrejse, 
ofte til et historisk Mindested. Det har gæstet Vesterhavet, Svendborg og 
Taasinge, Vium—Thorning—Lysgaard—Viborg, Aarhus og Kalø, Kolding 
og Skamlingsbanken, Bovbjerg o. fl. Steder.

Mel.: Slumrer sødt i Slesvigs Jord. 

Her — paa Skamlings høje Top, 
i de store, lyse Vidder, 
her, hvor Bøgen kuples op 
under Vaarens Fuglekvidder — 
her vi ville unge staa 
mellem Fædres stærke Minder, 
der fra Slægt til Slægter gaa, 
medens Vand i Bæltet rinder!

Her svang Haabet sig i Sky 
som en Fugl i Morgenstunden; 
herfra Døn af Kampens Gny 
trængte ned i Folkegrunden.
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Det var Folkelivets Vaar, 
da her tændtes Bavn paa Høje; 
end i Lys den for os staar 
trods alt ondt, vi maatte døje!

Thi med Tiders Ugunst For 
Ørnen ind i Danmarks Have, 
stækked Blostrets unge Flor, 
Toners Klang fra Reder lave! 
Mangen Sangers kække Røst 
tystned vel ved Overfaldet — 
skjulte Væld i manges Bryst 
brød og frem i Tro paa Kaldet!

Gror da Haabet end blandt os, 
men ej bygt paa Illusioner! 
Ej „vi byde Fjenden Trods" 
kan med Kruppske Staalkanoner; 
Arbejd jævnt — er Fanens Skrift 
trindt i Danmarks gamle Vange; 
det maa læge Saarets Rift, 
kortne Ventetider trange!

Ungdomsaabne, lyse Sind, 
se dig ud fra Skamlingsbanke! 
Luk kun Smerten til dig ind, 
lad den ildne Hu og Tanke! 
Del kun Sønderjyders Haab, 
vokset stærkt i Trængslers Dage! 
Styrk din Tro i Minders Daab, 
om der end er langt tilbage!

Morten Mortensen.
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SAMSØ RUNDT.

PAA UDFLUGT MED BØRNESKOLEN.

Mel.: Kong Christian stod —

Vort Dronningskib i Kolby Havn 
sit Skrog har lagt, 

og Samsø aabnet har sin Favn, 
nu blinker til os Visborg Bavn; 
thi stævne vi fra Kolby Havn, 

vor Plan er lagt:
Til Brattingsborg vi gaa med Bram, 
hvis Dør den gæve Peder Skram 

har bragt!

Til Højen der, hvor Angantyr 
med Brødres Flok

engang har holdt et vældigt Styr! 
Han var vel nok en bister Fyr, 
dog mødig segned Angantyr

med samt sin Flok!
Bersærker der af Hævnens Brodd 
ved Hjalmar og ved Ørvarodd 

fik nok!

Vor Gang vi styre nu mod Nord 
fra Brattingsborg:

til Ørnslund, hvor „Gevækster« gror, 
til Barfredholm i Egnens Flor, 
til Rævebakken hist mod Nord

med Baldurs Borg!
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Et „Brejdablik" vi kaste paa 
en Oldtidsskat, hvorfra vi gaa 

med Sorg!

Til Tranebjerg skal Farten gaa 
i strakt Galop!

Paa Kongehøj vi skue maa
Kong Frederik i Stenen staa!
Derfra skal Farten atter gaa 

i strakt Galop!
Ad „Dyrets" Ryg vi kravle frem; 
thi stormes skal, før vi ta’r hjem, 

dets Top!

Se, Sjælland strækker ud sin Arm 
i salten Vand

mod Vest ad Jyllands brede Barm, 
mens Fyn ser til helt humlevarm! 
Mod Nord du ser en Molboarm

i salten Vand !
For Sams Hurra vi raabe vil, 
for hver en 0, som hører til 

vort Land!
Morten Mortensen.

SANG
VED SEMINARIETS UDFLUGT TIL KOLDINGEGNEN I MAJ 1908,

Mel.: En Sekstur —.

Naar „Risten" har siddet paa Bænk og Stol 
en Vinter og savnet Lys og Sol, 
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bli’r Vaartidens Tegn 
paa Marker og Hegn 
en Fryd for den vordende Degn. 
Og faar han Lov at drage ud, 
da hilser han paa hvert et Skud, 
paa hver en Blomst, paa hver en Fugl 
i Løvhangets tætte Skjul.
Var før til Tider hans Tanke tung, 
den nu sig hæver saa lys og ung, 
han ser, hvor Spirerne bryder i Jord, 
og Kræfterne vokser og Haabet gror.

Mens Fuglene drager herop mod Nord, 
gaar vi mod Syd nu i samlet Kor. 
Mens vi er paa Tur, 
faar „Rørdam“ — „la Cour“ 
lidt Ro i vort Læsebur.
Vi stunder mod vort Grænsehegn 
at gæste rige Minders Egn ;
der aabner man for os sin Dør 
med Velkomst til livligt Humør. 
Fra Banken, der hæver sig stolt og stor, 
vi skue vil mod den søndre Jord 
og lytte til Klangen af Fædrenes Ord, 
der satte saa stærke og dybe Spor.

W1SBECH.
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HJEM FRA UDFLUGT.

PAA HJEMTUREN FRA SEMINARIETS VESTERHAVSUDFLUGT 1904.

Mel.: Sol deroppe ganger under Lide.

Røde Sol gaar ned bag brune Hede, 
mens vor Damphest prustende gaar frem; 
snart er Solens sidste Guldbræm nede, 
og vor Ganger snart har bragt os hjem.

Men før Dagen helt i Dybet daler, 
vil vi hylde Lysets røde Flod, 
som med Flammefarver Himlen maler 
og forgylder Heden for vor Fod.

Sol! vi takker dig for Dagens Minder 
— gamle Minder er en gylden Skat —; 
og naar nu din sidste Straale svinder, 
er vor Sang: Du kære Sol — god Nat!

Kristjan Haunsø.

FRA MINDEFESTEN FOR BJØRNSON.

I Lighed med tidligere Fester, som ved Seminariets Foranstaltning og 
Medvirkning var blevet fejrede i Silkeborg for berømte Mænd — saaledes 
for H. C. Andersen paa Hundredaarsdagen for hans Fødsel —, afholdtes 
i Maj 1910 en Mindefest for Bj. Bjørnson. Til Erindring om denne Fest 
hidsættes her de to Sange, der var skrevet til denne Lejlighed, og som 
begge har formet sig over samme Opfattelse af Bjørnson som der. djærve 
Stridsmand og det varme Hjerte.
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Mel.: Mit fagre Hjem, hvor Bølgen blaa —

Vi saa dig som den stærke Thor 
med løftet Haand mod alle Jætter, 
paa Sandhedsgrund i alle Trætter, 
du Ridder af det stærke Ord !
Du stod mod Nordens klare Himmel, 
i Enekamp mod Flok, mod Stimmel, 
med store Syners Nordlys bag, 
— det gjalder af dit Hammerslag.

Men du var ogsaa Fest og Dans, 
du smiled mellem Norges Birke 
som Bygdens lyse, lille Kirke, 
som Børns og Kvinders Øjnes Glans. 
Du ligned og den lyse Balder, 
hvis Ord paa alt det gode kalder 
og er for Sjælen Fred og Hvil, 
— det lyser ogsaa af dit Smil.

Men nu faldt Hamren af din Haand, 
og Smilet sank som Aftenrøden. 
Men du gik ikke ind i Døden, 
du Nordens stærke, milde Aand! 
Saa længe vi for Sandhed kæmper 
og Smilet alt det haarde dæmper, 
du mellem dine Frænder bor 
og ler og kæmper end i Nord.

Edv. Egeberg.
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Mel.: Ligesom Vølven —.

Ligesom fordum den herlige Thor, 
oprejst, med Kamp-Lyn om Pande, 
barsk i sin bragende Stridskærre for 
over de skylagte Strande
— Kampgnyet klang fra det taagede Nord 

vidt om Lande —:

Saadan mod Nytidens Jætter han stod, 
vred, saa de skælved ved Synet.
Tankens og Troens tve-foldige Mod 
lyste ham stærkt under Brynet. 
Rimthurser faldt i Flok for hans Fod 

ramt af Lynet.

Varmt dog og vaar-mildt var Kæmperens Sind; 
aldrig det tørked af Ælde.
Sangene randt, som fra glitrende Tind 
Vaarbruddets jublende Vælde, 
smelted som Solens velsignede Skin 

over Fjælde.

Kampkærren sank bag ved Kimingens Rand 
— Lysningen end staar tilbage.
Tavs over Tind luer Solfaldets Brand, 
lyser mod utalte Dage, 
kaster et Navn over norrøne Strand 

uden Mage.
L. J.
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BUNDEN VED BOGENS —
VED EN FEST PAA SEMINARIET 1906.

Mel.: Nu er det stille, han har os forladt —.

Bunden ved Bogens billedmagre Blad 
sidder du sløv, mens Sol og Sommer skifter, 
ser paa de tavse Typers triste Rad 
om en muldslaaet Fortids Bedrifter, 

faar ikke Mening ind deri, 
men Sans for Snurrepiberi!

Ret dog engang din arbejdsrunde Ryg, 
se, hvor det emmer ude over Agren, 
lyt til de tusend mørkningsmuntre Myg 
og til Lærkernes solglade Flagren, 

stem saa dit Sind og drag som Gæst 
til Livets ekkofyldte Fest!

Det er ej Ungdom her at sidde krum, 
blæse i Støv fra skimmelslagne Tider, 
glemme, at Livet skælver rundenom, 
mens det gulner og grønner paa Lider, — 

Skaal for en Ungdom frels og fri, 
der elsker Livets Poesi!

Anders Dolleris.
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DU LILLE SOMMERFUGL —
VED EN FEST.

Mel.: Velkommen Lærkelil!

Du lille Sommerfugl!
Ind under Blomsters Skjul 
du flyver lydløst om foruden Sange, 
mens paa din fine Kjol’ 
du spejler Som’rens Sol 
og la’er af Børn dig allerlettest fange.

Thi alt, hvad der er ungt, 
det griber ikke tungt 
paa Farvestøv og Sommerfuglevinger, 
og let paa Fod og Haand, 
hvert Barn, hver barnlig Aand 
sit Net* mod Sommerfuglevrimlen svinger.

Du lette Sommerfugl, 
kryb ej i Kvæld i Skjul, 
men lad dig selv af gamle Hænder fange! 
Kald paa den lette Fod, 
det glade Ungdomsmod, 
der jubler højt mod Himlen sine Sange!

Edv. Egeberg.
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HIL JER, I VAARENS DAGE —
VED ET DIMITTENDHOLDS AFSKED; EN SOMMERAFTEN.

Mel.: Hvila vid denna kålla.

Hil jer, I Vaarens Dage!
En Skaal for hver, vi har tilbage!
Hil jer! før bort I drage 
og Nattens Mørke om os slaar. 
Skaal for hver Solildsflamme, 
der glitrer glad paa Bølgekamme, 
sitrer paa Bøgens Stamme 
og blinker blaat, hvor Skyen gaar!

Du lyse Vaar:
med solfødt Fryd og Klage 
i Glans du staar!

Hil jer, I gyldne Dage!
før Nattens Mørke om os slaar 

— før Mørket om os slaar.

Ungdom, for dine Drømme, 
for dine Længslers gyldne Strømme 
vil her vort Glas vi tømme — 
en Skaal for dit det blanke Væld! 
Vinkende Minder taler, 
og dine Haab og Idealer 
klinkende Glaspokaler 
skal hilse højt med Klang i Kvæld.

Dit lyse Tjæld
skal staa med Purpursømme 
til Dagens Hæld:

12
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Ungdom, for dine Drømme, 
for dine Længslers blanke Væld

— de Længslers blanke Væld!
L. J.

DE KENDTE STEDER.

De Syner, jeg saa ved den glidende Aa, 

hvor jeg i min Ungdom var hjemme, 

den Vidunderglans, som da fyldte min Sans. 

— det kan jeg for evigt ej glemme.

Silkeborg, Silkeborg — vor Ungdoms By i vor Ung
doms Skove!

Hver Høst gennem fem og tyve Aar skifted du Semi
narister — saa regelmæssigt som Skoven skifter Blade. 
Men du glemte os ikke. Og vi kunde ikke glemme dig. 
Dit Navn fyldte engang vore unge Hjerter, og det kan ikke 
slettes.

— Saa er vi da atter i Silkeborg, og vore unge Aar 
blaaner os i Møde fra dine blanke Søer og dine Skoves Dyb.

* *

Jeg tænker paa hin Septemberdag, da vi fra alle Lan
dets Egne stævnede sammen i Silkeborg. Fremmede var vi 
for hinanden og fremmede for vore Lærere. „Hjejlen" laa 
med Dampen oppe, og efter Traditionen begyndte vort 
Seminarieliv med en Sejltur til Himmelbjerget.

Og mens „Hjejlen" glider frem mellem skovklædte 
Aabredder, der snart nærmer sig hinanden, saa Sejlløbet 
bliver en dunkel Vej under brede Kroner, snart atter fjerner 
sig fra hinanden, favnende om sollyse, sivbræmmede Søer, 
stiftes de første Bekendtskaber.
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Hvor mange Gange sejlede vi ikke siden den samme 
Vej, snart under Vaarens lyse Løv, snart gennem Efter- 
aarets brogede Skove! Og hvor megen Sang har ikke i 
stille Sommeraftener tonet fra vor Baad ind mod Guden- 
aaens blomsterstrøede Bredder!

Bedst af alle disse Sejlture husker jeg Roturen til 
Himmelbjerget Pinsenat. I Løbet af Lørdageftermiddagen 
ordnedes Ekspeditionens Udrustning, og ved Midnatstid gik 
vi i Baadene. Forsyningerne eftersaas før Starten, og der 
var, hvad der skulde være.

Og saa lagde vi ud i den lyse Skærsommernat. I tre— 
fire Timer gled vore Baade frem gennem Aaens dunkle 
Løb. Vandet klukkede under lave Brinker, vore Aaretag og 
vore Sommersange lød dæmpet mellem de lyttende Skove. 
Men efterhaanden tog Tavsheden os, vi sad og lyttede til 
Nattens Stilhed.

Før Solopgang stod vi paa Himmelbjerget og saa Mor- 
gentaagerne lette over det milevide jydske Land, hvorover 
Pinsesolen randt op.

Under aaben Himmel kogte vi nu vor Morgenkaffe og 
spiste vor tidlige Frokost.

Lidt efter sejlede vi ind under Digterhuset ved Borresø, 
og da vore Hyldingsraab klang op mod Vinduerne, hilste 
Digteren os med Flaget, og han kom ud paa Verandaen 
og svingede sin Hat for vor Ungdom.

Paa Hjemvejen passeredes Ludvigslyst, hvor vi efter 
hver Aarseksamen holdt vort traditionelle Aalegilde med 
hjemmegjorte Viser og fede Svejbækaal. —

Ja, gamle Silkeborg, du forstod os i Kommers som i 
Alvor, i Glæde som i Sorg. Du forstod, at vor Hybel kunde 
blive trang, naar Solen brændte paa Ruderne; og du bød 

12*
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os dine Skoves svale, blomstersmykkede Læsesale. Hvor 
mange Bogsider har vi ikke fordøjet der, strakt i det kølige 
Græs eller spadserende ad ensomme Stier!

Omtrent enhver af os havde vel sin lønlige Yndlings- 
plet, sin lille Domæne, et Steds i din rige Natur.

Og naar vi trættedes af det boglige Stilleliv, hejste vi 
Sejlet i vor lille Baad og pløjede i frisk Blæst dine som- 
merblaa Søer, stod uden om Odden Vester paa til de hvide 
Aakanders Voksested og vendte hjem med Blæst i Lun
gerne og Baadens Vug i Blodet.

Men herligst var Farten over dine skønne Søer ved 
Vintertid. Ingen glemmer disse lange Skøjtefarter langs 
frosne Bredder under sorte Skove. Eller skulde vi kunne 
glemme vort Friluftsliv paa Kalgaardsvig, naar Vigen kran
sedes af rimhvide Bøge, mens vore Skøjter i Skumringen 
sang over den islagte Sø under Byens oplyste Vinduer. O, 
Minder fra disse Ungdomsdage, saa skøre og skønne som 
Rimkrystallerne, der dryssede i vort Haar!

Skønne, minderige Silkeborg! du forstod vore unge 
Hjerter, vore Drømme og vor Skønhedstørst, vor Jubel og 
vor Weltschmerz. Du satte mellem Bøgerne paa vort Bord 
dine Enges elskovsøjede Forglemmigejer og blodigviolette 
Gøgeurter. Du kaldte os ud til ensomme Fodture i dine 
Lyngbanker, og aldrig glemmer vi den sommergyldne Gyvels 
favnebrede Blomsterbaal i Lyngen paa Virklunds Bakker 
eller Sejs Hede. Hvor mange Cykleture er ikke endt i 
Virklund, hvor man fra Bakketoppene har det skønneste 
Udsyn over Søer og Skovaase! Her finder man Naturen 
næsten uberørt. Den lyse, øde Langevej dybt nede under 
Bakkerne minder blot en om Kulturens Fjernhed. Her er 
da Stedet for Længsler og Drømme. —-------
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Tre—fire Ungdomsaar fyldt med Arbejde og Skønhed 
faar hurtig Ende. Lærere og Elever samles til den sidste 
Udflugt — et Farvel til Skovene og Søerne, til Bakkerne 
og Aaen, til hele den Egn, vi fik saa kær.

Og samlede i Sommeraftenen veksler vi Afskedsord og 
synger vore Sange — „Hil jer, I Vaarens Dage!“

Kristjan Haunsø.

GENSYN MED SILKEBORG.

Mel.: Aft’nen er stille.
Sommeren lufter. 
Blomsterne dufter, 
Solen sit Slør over Skovene spandt; 
men denne høje 
Glans for vort Øje 
skyldes de Somre, som svandt.

Tidt fra vor Rude 
saa vi derude 
Skovene blaane med solgyldent Tag; 
Udsynet stængtes, 
— vi sad og længtes 
bort mod den vigende Dag.

Søen den blanke 
gemmer vor Tanke 
fra en forsvunden Skærsommernatsstund; 
nu naar vi ser den, 
smiler og ler den, 
— dølgende Vemod paa Bund.
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Aaen den rinder 
her mellem Minder 
sommerligt skønt under Kronernes Hav; 
saa gaar den stille 
— uden at ville — 
bort til sin havkolde Grav.

Skal vore Drømme 
ogsaa bortstrømme 
efter en sorgtung, ubøjelig Lov, 
— kommer end Savnet, 
har os dog favnet 
Ungdommens tryllende Skov.

Kristjan Haunsø.

I BIRKEMOSEN.

Hej! Sol i Syd, 
i Luften Lyd 

af foraarsglade Finker;
Toplærken travl paa Markens Tavl 
og Duft af Muld om Gaardes Gavl 

og Dis, der bæver blødt om brune Brinker.

Der pipper Straa 
om Agre graa, 

og høj sig Himlen hvælver;
fra Bækkens Bug gaar svimle Sug;
det risler blødt i vaargrøn Rug, 

hvor Dynk af Dug paa skøre Skafter skælver.
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Langs Mosens Rand 
staar Pors i Brand 

og Pil med laadne Rakler, 
mens Rosmarin saa skær og fin 
har fyldt sin Kop med dugklar Vin 

og Følfod tænder trindt de gyldne Fakler.

Hver Kvæld er lun
med Dug og Dun 

om Revlings spæde Ranke;
i Blink og Blund hver natlig Stund 
staar Sirius paa blaadyb Bund 

og skælver som en lønlig, lysræd Tanke.
Anders Dolleris. 

(Silkeborg, Foraaret 1906).

SEJS BANKER.

Med Himlene blaanende over din Top 
i Solblink fra Søen histude 
du skyder din Ryg over Skovene op, 
du lyngtækte Tvillingeknude!

Smaamanden har klinet sit Hus i dir Læ; 
du varer for Vejret hans Rude.
Du fanger hans Blik, naar med rystende Knæ 
han følger de pløjende Stude.

Hans Sol rinder op bag din risklædte Ryg, 
fra dig vokser Mørket det milde, 
og Himmelens Væde til Bagning og Bryg 
du rækker ham kold fra din Kilde.
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Her Gyvelen tænder sin guldgule Brand, 
mens Vindene flygter med Støvet, 
og Aspen, der kryber langs Hulvejens Rand, 
saa ængstelig skælver med Løvet.

Forunderligt her under Høsttrækkets Sus, 
naar Stormene Skovene spætter, 
at ane i Sjælen et styrkende Gus 
fra Istidens urfjerne Nætter!

at høre i Kilden Aartusinders Sang
og Smeltevandshulket fra Vove
og drømme om Soldis, der skinned engang 
paa Kim til de ufødte Skove, —

om Klodernes Drift i en tusindaars Nat 
og Vaarvindens evige Sødme 
og Foraarets Under i Skove og Krat 
og Kvældskyens flygtige Rødme!

Det ligger som Smil paa din brunede Kind, 
som Solglans i Lyngen fortættet 
og driver sit daarende Spil i vort Sind, 
naar Øjet af Syner er mættet.

Det nærer vor Sjæl i Udlændighedsaar 
med Manna saa himmelsk og moden; 
det fylder vort Hjerte, til atter vi faar 
din blomstrende Lyng under Foden.
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Evindeligt prentet i Drømmene ind 
med Smaafolk og Gyvel og Stude — 
aa, Fylde for Sjælen og Lise for Sind: 
din lyngtækte Tvilllingeknude!

Anders Dolleris.

MORGENSANG I VAAR.

Thiiringsk Folkemelodi.

N u skinner Sol i Sky, 
nu har vi Dag paa ny. 
Vidt over Skoves Krans 
lyser dens Glans.
Og før vort Dagværk her 
hilse vi højt dens Skær! 
synge vi end en Gang 
Dagen en Sang!

Lysets den gyldne Flod 
higer vort Haab imod, 
hver Gang af Nattens Skød 
Dag er os fød.
Tynger en Sorg vort Sind, 
lad Solen lyse ind!
Finde vort Hjerte Fred, 
før den gaar ned!

Brast dog end Dagens Drøm — 
evig er Lysets Strøm, 
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selv naar i Nattens Skød 
Dagen er død.
Tindrer ved Gry og Kvæld 
Evigheds Kildevæld.
Dybt i vort eget Bryst 
rinder det tyst.

L. J.

EFTERAAR.

Løvfald og Farveglød trindt over Skovene.
Muldjord, der vender sig sort under Plovene.
Blade, der hvirvles af Sted over Sletterne. 
Mørke i Nætterne.

Sommerens Hulken i Sivet langs Søerne.
Langlige Brøl imod Aften fra Køerne.
Angstskrig fra Spoven, der flygter med Ternerne 
bort under Stjernerne.

Skyer i slæbende Togt under Himlene;
Smaafugl, der vildfaren søger til Stimlene.
Fattigste Solglød om Kvælden paa Bankerne; — 
Tyngsel i Tankerne.

Ak, det er Somren, der drager fra Sundene, 
fulgt af de tonende Skarer fra Lundene;
raadvilde letter paa Vingerne Gæssene 
yderst paa Næssene.
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End ligger blomstrende Lyng over Hederne.
Revlingen slynger sin Streng mellem Rederne; 
enlige Hjejler i Solefaldsluerne 
klager fra Tuerne.

Ensomt vi vandrer langs Brinken, hvor Snerlerne 
hængte med Kvældsolens Guldglans i Perlerne; 
nu rinder Duggen saa tyst over Rafterne; 
svundne er Safterne.

Plyndret for alt hvad der løves med Lindene, 
jaget som fredløse Stakler af Vindene 
gaar vi med Vinterens Dødsbud i Hælene, 
stumme i Sjælene.

Graadfyldte gemmer i Struben vi Sangene, 
ser under Suk, hvor det gulnes i Vangene, 
mærker paa Vunden i Sjælen, at Skaarene 
øges med Aarene.

End vi dog ejer vor Sjæl gennem Tiderne, 
maa vi end blomstre og bleges som Liderne, 
maa vi end lyde som Løvet i Skovene 
Evighedslovene.

Anders Dolleris.
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EFTERAARSBILLEDE.

Nu skrider Efteraaret ind 
blandt Gudenaaens Skove, 
nu synger alle Farver højt, 
men alle Toner sove.

Nu drypper Birketræet Guld 
i hver af Døgnets Vinde, 
og Lindens solskinslyse Løv 
jeg ser ad Aaen rinde.

Den blodigrøde vilde Vin 
paa Broens Rækværk lyser, 
mens ensom ved Kanalens Bred 
en Rosenklynge fryser.

Kastanjens store, tunge Løv 
med Aftensolen over 
er blankt, som var det hugget ud 
i gammelt gyldent Kobber.

En Svampeyngel, fugtig, fed, 
af Skovens Muldbund svulmer; 
det faldne Løv, hvis Glans er slukt, 
i dunkle Farver ulmer.

Valdemar Kierkegaard.
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VINTER.

Nu sker der tyst et Under: 
Guds Sol gaar op derude — 
jeg ser en Straale glimre 
imod den frosne Rude.

Hør Isens Rung fra Søen — 
det er, som Hjertet sprang! 
Og hør de frosne Graners 
Uendelighedssang!

Valdemar Kierkegaard.

AF DAGEN OG AARET. 
SKITSE FRA SEMINARIETIDEN.

Sol er oppe, 
Spurve hoppe 

langs med Rendestenens Bræt.
Rull’gardiner 
snurrer, Hviner 

op fra Vinduet med et Sæt. 
Frosne Folk paa Gaden gaber,. 
Natbetjenten ta’r en Skraber 
ved en grønmalt Lygtepæl.
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Og paa Kvisten 
Seminaristen 

har, min Tro, sin Lampe tændt, 
staar og roder 
mellem Noder

efter Rørdams Testament.
Schmidts Historie rent er borte — 
nej 1 bagved en gammel Skjorte 
Slægtens Liv og Levned laa.

Døre smælder, 
alle vælder 

ind i Skolens Helligdom.
En paa Taa gaar.
Det er Aagaard! —

Saa er Gaden atter tom.
Men hvad ser jeg: fra en Snævring 
slentrer en; men det er Levring! 
Saa er Klokken vistnok 10.

— Ovenstaaende Morgenstemning („Skærsilden" 1905) 
vil sikkert kunne genkendes af enhver, der blot en af de 
forløbne femogtyve Vintre har opholdt sig paa Seminariet. 
Livets Omskiftelighed mærkedes ikke der. Dønningerne fra 
den store Verden bevirkede højst en Forandring i Slipsets 
Farve eller Jakkens Snit, men formaaede ikke at ændre 
Livets Gang. Den enkelte, der .kom udefra, fornam sig snart 
omsluttet af en Kreds usynlige Magter, hvorfra han ikke 
kunde bryde ud og isolere sig. Det viste sig nu ogsaa, at 
Ringen var rummelig nok til at huse de forskellige Ele
menter; man gled ved en Art sympatisk Tiltrækning ind i 
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en af dens Smaacirkler, og da Traditionen, der beherskede 
den daglige Tilværelse, tillige havde optaget i sig Rum til 
adskilligt Friluftsliv, som indenfor visse Grænser kunde ud
fyldes efter ens egen Tilbøjelighed, endte man med at fast- 
slaa dens Fortræffelighed.

c *❖

Som en Genrejsning efter Sommerens store Ragnarok 
stod den store Efteraarsudflugt, hvormed Efteraarec indled
tes. Med den enøjede Styrmand lig en anden Odin, tavs og 
alfaderlig, ved Rattet stævnede man ud til Gerningsstederne 
for de kommende Optrin. Var man uerfaren, fyldte For
ventningerne ens Sjæl med Sødme. Aaen med de blide, 
duvende Bredder, der vandrede saa sindigt ens Øje forbi, 
Klunket om Elletrunterne ved Naaege, Solen, Munterheden 
i den stønnende Baad hensatte en i en lykkelig Sløvhed, 
som end ikke Heltetenoren i Forstavnen kunde faa Bugt 
med. Ternen gik paa lyse Vinger i Glideflugt ude omkring 
Røgkolonnerne fra Baaden. Skoven skinnede i Farver.

I Svejbæk tog Værten, Jens Johansen, herlig imod. 
Hans blanke Nakke glinsede festligt som de belovede Aal, 
og de blaastribede Skjorteærmer forlod demonstrerende deres 
Plads i Vestegabene, mens han rundede en Hilsen. Som 
han saadan tonede frem med en Skælm i hvert Øje og en 
Ræv bag hvert Øre, blev han for mange den legemliggjorte 
Aabenbaring af Jyden fra Studedriftens Dage, ferm, fyldig 
og fiffig-

Til det Gæstebud, han førte an i, maa man sikkert 
tilbage til Øges Gilde for at finde Sidestykke. LJnderfuldt
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at se ham træde ind mellem de brede Fjæleborde med et 
dampende Fad, hvor Aalen laa brun og hemmelighedsfuld i 
en Sky af Mysterier, med en lykkelig Mindelse i Smagen 
om sin Barndom i Dybhavet. Og Samtalen satte Krydderi 
paa. Var Saltet ikke attisk, saa var det dog jydsk.-------

Efter en saadan vel forødt Dag tog man hjem i den 
fuldkomneste Ligevægt, mens Tusmørket groede blødt paa 
Skovene, der kuplede sig som Banker af Mulm i faa Fav
nes Nærhed, og mens Søen skvulpede muntert for Boven 
og fangede i sit splintrede Spejl Billedet af en stjernestrøet 
Himmel; kan hænde et spinkelt Ny gled op over Mulmet, 
mens inde fra Engene en Vibe skreg, opskræmt ved Sivets 
Knækken i Kølvandet.

Saa fyldt blev ens Sjæl med Syner, at end ikke Søv
nen kunde slukke dem. I Drømmene sank den enøjede 
Styrmand ned fra Piedestalen som den vise Odin; men op 
fra ens Hjernes Baggrund steg Jens Johansens forsorne 
Fjæs, odinsagtigt, med et polisk sammenknebet Øje, mens 
ned langs de duvende Fyrretræsborde Ejnherjar sad over 
de spragende Aal, der fugtedes med klare Snapse eller 
lumsk Afholdsøl.

Vinteren har sin egen sære Ynde. Naar den første 
Sne har strøet sit fine, fjerlette Drys over Egnen, og Skoven 
staar jomfruelig hvid med udfrynsede Kviste under den lavt 
hængende Himmel, der bryder Lyset som en matsleben 
Rude, fornemmer man med bankende Hjerte, hvor stor en 
Tiltrækning den udøver paa ens Sind.
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Denne frydefulde Tilstand steg til en lyksalig Højde 
hin Dag, Kalgaardsvig forkuet af Frosten gav blank op. Som 
en Hinde af Krystal var Isen i Nætterne groet ud fra Sivene 
som en Slags Stær over det lille blinkende Øje i Skoven; 
nu laa den med rolige Reflekser fra Solskinnet og blundede.

Da var det Tid at tage Skøjterne frem. Den gamle 
Snedker knurrede over sin knirkende Slibesten, mens Par 
efter Par hobede sig op omkring ham; han huede ikke 
dette Sliberi; men Fred fik han ikke, før Eggen stod ren 
og skarp.

Den første Kurve over nyfrossen Is bringer Sindet i 
Henrykkelse. En hvid, yndefuld Streg i Søens sorte Ishud. 
Staalet synger iltert under Foden, til Tonen har naaet en 
uanet Højde. Isen skælver som en Membran og svarer 
igen med en dyb, rungende Orgeltone, der øges af Ekkoet 
fra Skovene. Er Frosten haard og vedvarende, saa Isen 
lægger sig i Vulker mellem Rørene, løsnes i Nætterne disse 
bragende Isskud, hvis Raid som et buldrende Tog jager fra 
Bred til Bred. Denne Salut indvarsler en Fimbulvinter med 
Overflod af Frost og Mørke, og nu tøver den frygtsomme 
ikke længere, men giver sig tryg Isen i Vold.

Kalgaardsvig en Vinterdag med stille, dæmpet Solskin 
og et Mylder af Mennesker i ustandselig Drift om hverandre 
er som et Krater i Skovensomheden. Smaa skridende Piger, 
der hviner lykkeligt ved en uanet Vending, og Drenge, der 
paa et Sæt rustne Jærn krejler af Sted i utrolig Kraftud
foldelse, Kunstløberen, der sejler rytmisk omkring paa et 
Areal af en Bordplades Størrelse, og Skolernes utrættelige 
Skarer virmer omkring i evig Vekslen.

Men hen under Aften, naar Solen krøb ned bag Sky
bankerne i Vest og de første Sjerner brød igennem Halv

13
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lyset med en spæd, blikkende Flamme, blev Forvirringen 
først fuldkommen; da blev Kalgaardsvig en eneste bølgende 
Stime, i hvilken alle Enkeltheder forsvandt; en levende 
Ager med stigende og synkende Tuer.

Hvor frydefuldt at lade staa til i Stimlen, at gaa med 
Stormhast igennem dens tusinde Kringelkroge, at falde af 
og vige udenom, at opleve det uundgaaelige Rambukslag 
af Nakken i Isen med Stjerneskud og Verdensbrand og nye 
Soles Opblussen. Og saa til Slut at slænge Skøjterne paa 
Nakken og forvilde sig ind i den hvide Skovs Ensomhed 
— en Vinteraften ved Kalgaardsvig.

Anders Dolleris.



SMAATRÆK.
ANEKDOTER OG SNURREPIBERIER.

Seminarist Boldberg kom ofte temmelig sent hjem om Aftenen 
og øvede sig saa i Reglen med stor Kraft i Salmesang og Violinspil. 
Seminarielærer Morten Mortensen, der boede ved Siden af, følte sig 
ofte forstyrret ved disse sene Andagtsøvelser. Boldberg havde i øvrigt , 
den Vane, naar han sang, at give Salmeversene forøget Vægt ved at 
indflette lettere supplerende Tilføjelser i Teksten. Med Eftertryk klang 
det en Aften fra ham:

»Paa vort eget eget Na—t og Da—g 
stirrer vi med Vel—be—hag;
se, det er det der forstyrrer Fre—e—dent —

Her blev han energisk afbrudt af Morten Mortensens Stemme: 
»Nej, Boldberg! det er Dem, der forstyrrer Freden!«

* * *

I Begyndelsen af Halvfemserne var der paa Seminariet en Elev, 
som paa Grund af sin indre og ydre Habitus sent vil glemmes. Hans 
Ydre kendetegnedes ved en høj, lidt duknakket Skikkelse, et stort 
Hoved med en vældig Manke, der tjavsede ned over en høj Pande, og et 
stort Smil. — Han havde en god Forstand, mødte ret regelmæssigt paa 
Klassen og kunde derfor indskrænke Læsningen til et Minimum — hvad 
han da ogsaa gjorde. Men Gymnastik kunde han ikke udstaa — han 
foragtede denne Form for Selvpinsel. Blandt nære Venner og i Omtale 
havde han Navnet Nap, og det hedder han ogsaa her. Da han nu

13*
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naaede saa vidt i sin Eksamen, at han stod for Gymnastikinspektør 
Amsinck, gik det galt. Under Øvelserne var han saa heldig at falde 
ned fra Trapezen, hvorved han slog sit ene Ben, saa at den med
følende Obers’løjtnant fritog ham for videre af den Slags. Teorien 
gik efter Sigende ret ordentligt; men saa kom Kommandoøvelsen. 
Nap skulde lave Øvelser med Kredssvingposen; han fik et Reb i 
Haanden, og i Enden af Rebet var der en Sandpose. Derpaa kom
manderede han med sin kraftige Stemme, saa Amsinck kippede: »Rrret! 
Rrør! Rrret! Til venstre tag Afstand! Til højre Forsamling!« »Naa 
nej, ingen Politik i Gymnastikken, selv om det er Højrepolitik ’« lo 
Oberstløjtnanten. Men nu havde Nap udtomt sit Forraad af Kom
mandoord. Han stod og virrede med Rebet og kiggede paa sine Folk, 
som med Gebærder antydede, at han skulde danne Kreds og svinge 
med Posen; men Nap, der ellers var et Geni, kunde aldeles ikke 
hitte paa noget. Amsinck nærmede sig: »Naa, hvad saa?« »Ja saa 
skal de hoppe rundt«. »Ja vel, ja, faa dem saa til at hoppe rundt!« 
»Ja, men jeg kan ikke kommandere Posen!« »De skal sgu ogsaa 
kommandere Troppen!« tordnede Amsinck. Nap begyndte atter paa 
Ret og Rør; men nu var Amsinck vred: »Han har ikke Anelse om 
Gymnastik! han har aldrig set Gymnastik, Gud hjælpe mig aldrig set 
Gymnastik! Tak!! Det bliver mdl.!« Ved nøjere Eftersyn viste det 
sig, at Nap stod saa svagt, at han ikke kunde bære Medaljen, og 
saaledes skete det, at Silkeborg Seminarium satte den Rekord, at en 
Mand dumpede i Gymnastik. M.

* * *

»Den ka’ hæves!« Dette var Seminaristen Mikkels Ord, som 
han udtalte efter frygtelige Nederlag, der vilde have knækket enhver 
anden. Da han havde faaet mdl. i skriftlig Regning, blev hans Kam
merat Poulum meget betænkelig paa hans Vegne: »Det war endda en 
grumme bette Karakter, Mikkel!« — »Ja, Poulum, men den ka 
/iæ!« — »Ja, Mikkel, drt kan ’en og!«
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Da samme Mikkel ved Eksamensbordet havde trukket sin Op
gave i Fysik, havde Censoren netop paa samme Tid rejst sig og var 
et Øjeblik gaaet hen for at.se ud af Vinduet. Og fortroligt henvendt 
til den eksaminerende Lærer udbrød Mikkel, idet han pegede paa 
Opgaven: »Det war endda en grimme jen! !<

:ft **

Jydens Sind hænger ved det konkrete og skyr at fortabe sig i 
Abstraktioner. Da Poulum over for Matematiklæreren skulde gøre 
Rede for, hvad der forstaas ved en uendelig lille Størrelse, siger han: 
»Det er en bette, betle Størreis«. Læreren siger: »De maa udtrykke 
Dem besiemtere«. »Ja, det er da nowwed*. »Nej«, siger Læreren utaal- 
modig, »det er Nul«. »Nej, nowwed er ’et«. »Vrøvl!« siger nu Læ
reren heftigere, »det er Nul!« »Nej, nowwed er det — men det er 
saa lidt, at det elt ka betal sæ aa snak om ’et!«

* *
*

Seminarist Vandgaard skulde i Historietimen gøre Rede for, hvad 
der skete under Struensees Regering. Vandgaard faar intei frem; det 
trækker i Langdrag. »Naa, hvad skete der?« siger Læreren. Endnu 
kommer der intet. »Men saa kom dog med et Svar!« udbryder Læ
reren utaalmodig; »hvad skete der under Struensee?« — »Da blev 
den skarpe Eksamination afskaffet!«

* * *

Skovkvist skulde give en Undervisningsprøve. Først greb han i 
Brystlommen og afleverede et Blad beskrevet Papir til Praksis-Lære
ren, der plejede at forlange en skreven Disposition over Emnet. 
Præstationen gik godt. Men bagefter bemærkede Læreren: »Jeg har 
kun det imod Deres Fremgangsmaade, at De slet ikke har fulgt Deres 
Disposition. Her skal De selv se!« —Av! Skovkvist havde i Stedet 
for en Disposition givet Læreren et — Lhombreregnskab.
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Jens havde et uopslideligt Humør, der ganske spontant udløstes 
i Indfald og Bemærkninger, uden at han selv anede, at det var Vit
tigheder, han bragte til Verden paa sit uforfalskede Jydsk. — Ret
skrivning var ikke hans stærke Side. Paa hans Forespørgsel om, 
hvordan hans Eksamensdiktat stod, svarede Dansklæreren meget be
tænkelig, at han havde fejlet i Stavningen af »kunne« og »kunde«, 
ja at han oven i Køben havde flere »kunne«-Fejl. »Ja men naar der 
æ saa manne«, siger Jens uskyldigt, »ka' en saa ett faa Rabat paa dem?«

* << «

I Religion gik det ham bedre. »Hvor møj tik <7o?« spurgte han 
en Kammerat, der lige havde været oppe i delte Fag, »for a haar 
hyklet til mg!*

* * *

Seminarist D. gik i Eksamenstiden stadig med skrevne Oversig
ter over Opgaverne i Lommen. »Er det nu ikke harmeligt?« siger 
han efter at være kommen ned fra det grønne Bord ; »her gik jeg 
med Juda Konger i den ene Lomme og Bileams Æsel i den anden, 
men saa kommer jeg op i Moses, og det Asen var jeg ikke belavet paa!«

# * 
❖

En yngre Seminarist havde, som naturligt var, ofte hørt Tale 
om Pedellen paa Seminariet. At han misforstod denne Glose, kom 
for Dagen, da han en Morgen hilste Pedellen med de Ord: »God 
Morgen, Per Delling!« Han skal i øvrigt have søgt at forsvare sin 
Opfattelse ved Henvisning til Digterens Ord: »Morgenens Porte (Per) 
Delling oplukker«, Ord, der træffende lod sig anvende paa Pedellen.

* *

Seminarist Klittrup, der var meget høj, var af Læreren bleven 
sendt hen til Pedellens Kone for at melde hende, at Ilden var gaaet 
ud i Klassen; man sad og frøs, saa hun maatte skynde sig at skaffe 
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lid. Hun kaster et Blik paa den højtragende Klittrup og siger und
skyldende: »Det er it nemt! Naar I er saa lange, er I jo it til aa 
warm’ op!«

* *

Hvor Seminaristerne ses og træffes. Et Blad af »Skærsilden« eller 
»Lørdag Aftens Folketidende«.

Da der stadig høres Klager over, at det er vanskeligt at træffe 
de forskellige Seminarister, har Redaktionen af »Skærsilden« fundet 
det formaalstjenligt at meddele sine Læsere Resultatet af nogle Un
dersøgelser angaaende Tid og Sted, hvor man bedst træffer de for
skellige »Samaritanere«. Vi kan foreløbig meddele følgende:

D. og E. træffes de seks Aftener om Ugen hos Eline. De øvrige 
Aftener opholder de sig mest paa Højskolehjemmet.

Frk. J. træffes paa Seminariet eller paa sit Værelse. Er hun 
ingen af Stederne, saa er hun paa Vejen derimellem.

H.s Liv er mere uregelmæssigt; men han er dog let at finde. 
Har man forgæves søgt ham i hans Hjem, kan man bare gaa ud paa 
Skoletorvet, staa et Øjeblik stille og lytte. Er H. da ikke over een 
Mil borte, vil man snart høre nogle kraftige, lidt støjende Lyde. Det 
er H., der ta—a’—ler.

M. K. træffes hver Dag i den i syvende Himmel.
Redaktionen tilraader den, der søger M. P., at sørge for at faa 

fat i den ene Ende af hans Overskæg, idet den forsikrer, at M. saa 
befinder sig i den allernærmeste Omegn.

W. træffes meget vanskeligt i disse Tider; men om tyve Aar vil 
man ganske sikkert kunne træffe ham som Stiftamtmand paa Sprogø 
eller Hesselø.

K. P. træffes altid hvilende i »sit andet Moders Skød«.
Adskillige af de mest udmærkede Seminarister træffes bedst Lør

dag Aften i »Skærsilden«.
Om enkelte kan Redaktionen bedre oplyse, hvor de ikke træffes, 

end hvor de træffes.
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S. N. træffes aldrig paa Klassen, saa længe der er Timer.
E. P. træffes ikke i Salen i Gymnastiktimerne — i hvert Eald 

ikke i Herrernes.
T. W. træffes ikke i Præstens Kridthus — skal vist heller aldrig 

have været der.
Dette er det foreløbige Resultat; men Redaktionen fortsætter 

sine Undersøgelser og haaber snart at kunne bringe flere Oplysninger.

*

Det er Frikvarter. Ude er der Vinter, men inde ved Klasse
værelsernes Kakkelovne er der varmt, og mange Elever benytter sig 
af denne Varme. Præsten, der ingen Sympati har for Syvsovere og 
Frossenpinde, kommer hurtigt gennem Gangen med Øjnene rettede 
mod Døren til anden Klasses Værelse. »Fu« ser det og udbryder: 
»Nu skal Præsten ind og rense Templet«. Præsten vender sig, gri
ber »Fu« i Armen og siger: »Hvad var det, De sagde, go’ Herre?« 
»Hæ, hæ, jeg mente bare, at Templet vist skulde renses«. »Ja, det 
trænger det nok ogsaa haardt til, for det er jo fuldt af Okser og 
Æsler.®

* #

Villumsen, der var en ivrig Sportsmand, fik ved Eksamen det 
Spørgsmaal: »Hvem var Muhamed?« — »Muhamed? Jo, han star
tede en Religion 1«

* ♦*

Uddrag af Præpar andstile.

Om »vore Sanser og deres Brug«.
Noget af det bedste, der er givet os her i Livet, er vore San

ser, thi uden disse vilde Mennesket ikke være ret meget værd, og
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Livet vilde blive tomt og indholdsløst. Især bereder Synet os Glæde. Vil 
vi f. Eks. gaa ud i Skoven en Sommerdag, saa kan vi ikke gaa et Skridt, 
uden at vi maa vende os snart til en Side og snart til en anden.

Det er mærkeligt, at Sanserne saadan kan fungere, som de kan, 
saa at vi kan skelne mellem godt og ondt og mellem de forskellige 
Farver o. s. v. Vi har fem Sanser: Tanken, Synet, Hørelsen, Lug
ten og Smagen. — Vi ser mange Mennesker, hvis Sanser helt er 
svækkede; maaske ens Tanker helt staar stille.

Følelsen gavner os paa den Maade, at vi kan mærke, naar vi 
tager noget i Haanden, eller naar vi hilser paa nogen. Lugten har 
mest sit Sæde i Næsens Slimhinder; den bruger vi til at lugte med.

Havde vi ikke Lugtesansen, var der jo ikke noget til at advare 
os mod skadelige Stoffer, og man var saa mere udsat for, at de med 
Luften førtes ned i Lungerne for derefter at komme til vor Bevidst
hed med en Følelse af Upasselighed.

Havde man ikke sin Hørelse, vilde mange gode Indtryk gaa os 
forbi; f. Eks. Foredrag vilde man ikke være i Stand til at høre.

Ved Hjælp af Synet er vi i Stand til at bevæge os frit omkring 
og opfatte alle synlige Ting. Ved Hjælp af Lugtesansen kan vi op- 
opfatte baade gode og daarlige Dufte.

Aldrig har den døve hørt Lærkens jublende Triller, og Fugle
sangen er dog vist noget af det, der fryder Mennesket mest, thi den 
bortjager alt det trykkende og tunge af vort Sind, og man siger stille 
for sig selv: »Velkommen alle Guds Fugle smaa!«



202

Mennesket er den ypperste Skabning, thi det er skabt i Guds 
Billede. Af den Grund turde det være tilladt at beskæftige os lidt 
med denne Skabnings Sanser, og hvortil de bruges. — — Smagen 
bruger Mennesket til at afgøre, om Maden, eller hvad han nu faar i 
Munden, er hans Livret.

»Hvor er det bedst at leve, paa Landet eller i Byen
— Nordsjælland er herlig, i Særdeleshed om Sommeren, naar 

Kornet staar gult og Havren grøn og Sundet ligger solklart og glider 
med langlige Bølger, som nynner en sagte Melodi til Tekst af For
tidens Minder.

Mange Mennesker rejser hvert Aar ind til Byen, hvor de ofte 
bliver nogle daarlige Mennesker, idet de bliver hengivne til Spiritus 
og mange andre Laster, saa at de til sidst bliver straffet og omsider 
kommer i Forbedringshuset, og har de først været der, da skyr de 
ingen Last. — Bylivet er for mange Mennesker noget af det herligste, 
de ved; om Aftenen, naar de er færdige, tager de ind i Byen for 
at more sig. — Hvor dejligt er det ikke at leve ude paa Landet i 
den friske Luft imod som at gaa inde i de snævre Gader, hvor Luf
ten er kvalm og usund og mange Gange udarter sig til forfærdelige 
Sygdomme, hvorved mange Mennesker ofte bliver udryddede.

1 en Skov er det dejligt at vandre. Der kan man høre Fuglene 
synge hver paa sin Vis, man kan se Pattedyrene gaa omkring for at 
søge Føde, og selv af Krybdyrene kan man lære meget.

Paa Landet kan man glæde sig over Søens friske Pust og Bøge
skovens Skygge — vel at mærke, hvor saadanne findes.

Paa Landet har man den friske Natur, hvis rene og forfri
skende Duft man indaander med en vis Ynde.
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Skønt vort Land kun er lille, saa frembyder det dog to hinan
den vidt forskellige Opholdssteder for vort Folk at vælge til Bopæl, 
nemlig Byen og Landet — I Byens Gader er Luften opfyldt af 
Støv, og saa hersker der en frygtelig Varme, saa man kan næsten 
ikke andet end udbryde i Vrede derover.

Om Sangen »Vort Modersmaal er dejligt«.
Modersmaalet kan bringe os de rette Ord, lige fra de mest sagte 

Elskovsbønner til det højeste og stolteste Kor. Bliver Hjertet grebet 
af Elskov, lægger det os milde og kraftige Ord paa Læben, saa vi 
med lettet Bryst og med hele vor Sjæl kan udtale os til andre, frem
føre Kærlighedserklæringer til denne eller hin.

Om Moden.
Stundom skal Herrerne have meget høje Flipper; til andre Tider 

skal de have et Knæk forpaa; undertiden skal de være ganske lave.

»Kundskab er Magt«.
Ethvert Menneske er i høj Grad daarlig stillet, naar han ikke 

følger med Verdensudviklingen. Han vil til sidst blive sat uden for 
Samfundet, saa at han med Tiden gaar til Grunde.



PORTRÆTTER
AF SEMINARIETS OG SEMINARIESKOLENS 

LÆRERE OG LÆRERINDER.

Til Side 209.
Kr. Johansen, f. 9/12 1852, stiftede Seminariet 1886 og 

var dets Forstander til 1890; nu Bogtrykker i Silkeborg, 
Medlem af Skanderborg Amts Skoleraad og Formand for 
Skolekommissionen.

P. J. M. Vinther, f. 24/s 63, var Lærer ved Seminariet 
1886—90, især i Dansk og Historie; siden 1890 Forstander.

A. H. N. Kirkeskov, f. 27/6 63, var Lærer ved Semi
nariet 1887—97 i Matematik og Fysik; fra 1890 Ejer af 
Silkeborg Realskole; fra 1907 Overlærer ved Silkeborg kom
munale Mellemskole.

Morten Mortensen, f. 64, var 1888—1903 Lærer 
ved Seminariet med Pædagogik og Praktik som Hovedfag; 
fra 1894 tillige Forstander for Seminariets Børneskole; 
1903—07 Inspektør ved Silkeborg Borgerskole; fra 1907 til 
sin Død 1911 Skoleinspektør i Odense.

Til Side 210.
Joh. P. Andersen, f. 'Vn 41, tidligere Medejer af Silkeborg 

Realskole, underviste ved Seminariet i Tegning og Skrivning 
1886—89; fremdeles boende i Silkeborg.

P. Andersen Ildved, f. 23/i 57, nu Kommunelærer i 
Kalundborg, var Regnelærer ved Seminariet 1886—87.

Otto Rosenstand, f. 17/3 61, nu Præst i Vester Vedsted, 
i sin Tid Hjælpepræst i Silkeborg for Valgmenighedspræst 
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Teilmann, holdt kirkehistoriske og andre Foredrag paa. 
Seminariet 1887—89.

N. P. Stensballe, f. l/i 46, nu Driftsbestyrer for Hor
sens—Tørringbanen, Folketingsmand for Silkeborgkredsen, 
var Religionslærer ved Seminariet 1886—89.

Til Side 211.
K. Hoffmann, f. 69, nu Lærer i Hornbæk, underviste 

1888—89 ved Seminariet i Sang og Musik.
Chr. Christensen-Dalsgaard, f. 21/2 69, nu Ejer af Ran

ders private Realskole, var Lærer ved Seminariet 88—89 i 
Gymnastik.

M. Kjær Krogh, f. 7/n 61, nu Kommunelærer i Odense, 
underviste i Religion og Regning ved Seminariet 89—90.

P. K. Jensen, f. 18/12 66, nu Kommunelærer i Køben
havn, var Lærer ved Seminariet 89—97, især i Historie og 
Geografi.

Til Side 212.
Aage Bojsen Møller, f. 30/10 57, daværende Sognepræst 

i Gjødvad-Balle, nu i Slagelse, var Religionslærer ved Se
minariet i Begyndelsen af 90’erne.

N. B. Hindhede, f. 5/t 67, daværende Sognepræst i 
Bording, nu i Kappel ved Nakskov, underviste ved Semi
nariet i Religion 1892—93.

Anders Larsen, f. 3/4 66, daværende Sognepræst i Gød- 
vad-Balle, nu i Jellinge, underviste paa Seminariet i Religion, 
93-94.

Ludvig Bech, f. 25/12 66, cand. theol., nu Forstander 
for Flakkebjerg Opdragelsesanstalt, var 1894—96 fast Lærer 
ved Realskolen og Seminariet og underviste ved Seminariet 
i Religion.

Til Side 213.
Edvard Gesner, f. 10/7 40, d. 1902, Bestyrer for Silke

borg tekniske Skole, underviste i flere Aar, sidst 1898, Se
minariets Elever i Tegning.
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H. Kristiansen, f. 10/7 45, d. 22;s 1911, Landinspektør, 
var Seminariets Regnelærer 91—96.

P. Balling, f. 8/ft 69, virkede ved Seminariet som Læ
rer i Regning og Geografi 1897—1902; fra 1902 Lærer ved 
Silkeborg kommunale Skolevæsen, desuden Timelærer i Reg
ning ved Seminariet til 1910. Bestyrer af Ungdomsskolen 
„Kornmod".

N. P. Hansen, f. 2% 67, underviste først ved Seminariet 
90—91, havde dernæst Aarskursus og var Lærer i Saks
købing; virkede derefter ved Seminariet som Lærer i Ma
tematik og Naturfagene 1894—1910. Skoleinspektør i Svend
borg; 1911 Censor ved Skolelærereksamen i Regning.

Til Side 214.
Hemming Carsiensen, f. 2S/S 59, Sognepræst i Sejling- 

Sinding ved Silkeborg, siden 1895 Lærer ved Seminariet i 
Religion og delvis i Historie.

Ludvig Jensen, f. 5/5 71, siden 1897 Lærer ved Semi
nariet i Dansk og Tegning og delvis Pædagogik.

Knud Knudsen, f. 2y,12 76, siden 1903 Lærer ved Se
minariet i Historie og Regning.

Ludvig Mortensen, f. 7/6 76, siden 1903 Lærer ved 
Seminariet i Geografi, Praktik (og Engelsk) og Forstander 
for Børneskolen.

Til Side 215.
K. P. Knudsen, f. 15/G 65, siden 1897 Lærer ved Se

minariet i Gymnastik.
Sofie Hansen, f. 28/10 63, siden 1902 Lærerinde for 

Seminariets kvindelige Elever i Gymnastik og Haandgerning 
og tillige Lærerinde ved Børneskolen; havde ogsaa tidligere 
haft Gymnastik og Haandgerning ved Seminariet.

H. Jepsen, f. 3/7 69, Brønderslev Realskole 1890— 
1909, Nakskov 1909—10, siden 1910 Lærer i Matematik 

•og Naturfag ved Seminariet.
Holger Jørgensen, f. 25/10 77, Redaktør og Bogtrykker, 
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har siden 1904 været Timelærer ved Seminariets Forbere
delsesskole og delvis ved Seminariet.

Til Side 216.
K. Steensen, f. 4/6 65, Seminariets Lærer i Sang og 

Musik 1889—95; nu Seminarielærer i Jonstrup.
Anders Sørensen Thyrre, f. 16/c 71, Seminariets Lærer 

i Sang og Musik 1895—1904; nu Seminarielærer i Ranum.
Lauritz Thomsen, f. K/6 80, Seminariets Lærer i Sang 

og Musik 1904—1910; nu Lærer i Hillerslev paa Fyn.
Aage Emborg, f. 27/6 83, fra 1910 Seminariets Lærer i 

Sang og Musik og Skrivning.

Til Side 217.
Marie Brandt, f. 73, Gymnastiklærerinde ved Seminariet 

1898—1902; nu gift med Læge Nordgaard, Uldum.
P. Stenvang, f. 71, vikarierede for Gymnastik). K. P. 

Knudsen i Skoleaaret 1901—02. Nu Seminarielærer i Jelling.
Dagmar Sørensen Thyrre, f. Geltzer, f. 1,5/7 70, d. 2’/4 

1903, underviste 1898—1900 paa Seminariet i Haandgerning.
Sofie Geltzer Jensen, f. 19/8 64, Lærerinde ved Silke

borg komm. Mellemskole, har siden 1897 undervist Semi
narieelever i Tysk. Gift med Seminarielærer Ludvig Jensen.

Til Side 218.
Henriette Knudsen, f. 3/n 57, har været Lærerinde 

ved Seminariets Børneskole siden dennes Begyndelse 1894.
Aage Jørgensen, f. 5/ft 71, Lærer ved Seminariets Børne

skole 1894—1896, nu Førstelærer i Søvind.
— Af Hans Nielsen Fuglsang, Lærer ved Seminariet og 

Børneskolen 1893—1898, død 1899, og af J. La ngager, Vikar 
for M. Mortensen i Skoleaaret 1897—98, nu i Amerika, har 
det ikke været muligt at skaffe Billeder til Veje.

Kirstine Nielsen, f. 7/u 73, Lærerinde ved Børneskolen 
1898—1901 ; nu Kommunelærerinde ved Frederiksberg Skole
væsen.
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Marie Pedersen, f. 25/1 75, Lærerinde ved Børneskolen 
1901 —1905; nu gift med Lærer Marius Møller, Aarhus.

Til Side 219.
C.J. Holdgaard, f. 22/8 81, Lærer ved Børneskolen 1904 

—05; nu i Herning.
Mikkel Nielsen, f. 5/4 83, Lærer ved Børneskolen 

1904—1908; nu ved Silkeborg komm. Mellemskole.
P. K. Nielsen, f. 5/n 82, Lærer ved Børneskolen 1903 

—1904; nu i Slagelse.
H. K. Hansen, f. 18/u 82, Lærer ved Børneskolen 

1908—1909; nu i Nykøbing F.

Til Side 220.
S. P. Jensen Horn, f. 9/13 80, Lærer ved Børneskolen 

og Forberedelsesklassen siden 1908.
Karen Rasmussen, f. x/7 79, Lærerinde ved Børnesko

len siden 1905.
Ane Knudsen, f. Nielsen, f. 17/10 79, Timelærerinde ved 

Børneskolen siden 1906. Gift med Seminarielærer K. 
Knudsen.

Karen M. Emborg, f. Schultz, f. 29/s 80, Lærerinde ved 
Børneskolen og Forberedelsesklassen siden 1910. Gift med 
Seminarielærer Emborg.

Til Side 222.
Helga Vinther, f. Lauridsen, f. 3/12 71. Lærerindeeksa

men 1900. Gift med Seminarieforst. Vinther 1901. Time
lærerinde ved Børneskolen.



Kr. Johansen.

P. J. M. Vinther. A. H. N. Kirkeskov.

M. Mortensen.
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Joh. P. Andersen.

Otto Rosenstand. N. P. Stensballe.
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M. K. Krogh. P. K. Jensen.
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Aage Møller. N. B. Hindhede.

A. Larsen. Ludvig Bech.
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P. Balling. N. P. Hansen.
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Ludvig Jensen.H. Carstensen.

Knud Knudsen. Ludv. Mortensen.
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K. P. Knudsen.

H. Jepsen. Holger Jørgensen.
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L. Thomsen. Aage Emborg.



217

Frk. M. Brandt (Fru Norocaard.) P. Stenvang.

Fru D. Sørensen Thyrre. Fru S. Geltzer Jensen.
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Frk. H. Knudsen. Aage Jørgensen.

Frk. K. Nielsen. Frk. M. Petersen (Fru Moller).



219

C. Holdgaard. Mikkel Nielsen.

P. K. Nielsen. H. K. Hansen.
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S. P. J. Horn. Frk. K. Rasmussen.

Fru A. Knudsen. Fru K. M. Emborg.
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Fru Helga Vinther.
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P. J. M. Vinther.



DIMITTEND-FORTEGNELSE
MED KORTE OPLYSNINGER.

1 Parantes cfier Navnet er Fødested og Fødselsaar angivet, for saa vidt det vides. Dernæst er 
anført vedkommendes Virkesteder efter Seminarietiden og saa vidt muligt Virksomhedens Art.

1887
(7 Dimittender).

Morten Mortensen. Lærer ved Realskolen og Seminariet i Silke
borg til 1903 (et Aar Redaktionssekretær i Ringkøbing), fra 1903 Skole
inspektør i Silkeborg, fra 1907 Skoleinspektør i Odense; døde 1911. 
Aarskursus.

Rasmus Jensen (64). Hjælpelærer i Stødov, Vikar i Randers, 
Husi. og Hjælpel. i Hillerslev, Hinnerup Realskole, Faaborg Realskole, 
fra 1901 Lærer ved Ærøskøbing komm. Borger- og Realskole. Aarskursus.

Jens Kr. Nielsen K r o g h (Gjødvad 67). Vinterl. i Uhr, Hjælpel. 
i Gjern, fra 1891 Enel. i Herskind pr. Skovby.

Jørgen Ivert Pedersen. Andenl. i Hørby, fra 1896 Enel. i Sdr. 
Jernløse.

Søren Vedege B 1 i c h e r-P e d e rs e n (Ikast 68). Hjælpel. i Her- 
ningby, i Romdrup-Klarup, Vinterl. i V. Vedsted, Førstelærer i Jennum, 
fra 1900 Førstel. i Ore pr. Bogense.

PoulAugustinus Poulsen (66). Korsør Realskole 1887—1905, 
derefter Kommunelærer i Korsør.

Harald Stensig (Torning 69). Huslærer ved Hjallerup, Hjælpel. 
i Ørum, Andenl. i Furreby og samtidig ved Realskolen i Løkken, Lærer 
i Løkken; 1906—07 ved privat Virksomhed, Enel. i Rødhus, fra 1909 
Lærer i Knæverhede pr. Sæby.

1888
(10 D.).

Søren Andersen (Voel 61). Kirkegaards Borger- og Realskole i 
Aarhus, Enel. i Dommerby, fra 1898 Førstel. i S. Rind pr. Rindsholm.

Christian Rasmus Christensen (69). Vikar i Silkeborg,

15
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Vinterl. i Norbølling, Vikar i Flade, Hjælpel. i Stadil, Enel. i Yllebjerg, 
fra 1895 Enel. i Sunds pr. Sunds St.

Niels Carl Christian Hoffmann (Sorring 69). Silkeborg Real
skole, Andenl. i Hornbæk, Enel. i Holmene, fra 1889 Førstel. i Hornbæk.

Poul Marius Jensen. Huslærer i Hvirring, Enel. i Nærheden 
af Horsens; døde for flere Aar siden.

Søren Peter Råben Korek (Fraugde 69). Huslærer i Tæbring, 
Realskolelærer i Kerteminde, i Aalborg, Andenl. i Frederiksininde, Enel. 
i Birkende, fra 1909 Kommunelærer i Odense.

Anders Hansen Poulsen. En kort Tid Hjælpel., Redaktør i 
Lemvig, senere i Horsens (Horsens Fikbi.), døde for flere Aar siden.

Anders Mortensen Rasmussen (Balle 62). Brandstrup, senere 
ved Kolding; døde 1900.

Peter Emil Sørensen (70). Vikar i Randers, Hjælpel. i Bra
brand, Drastrup Fortsættelsesskole, Enel. i Gram, fra 1894 Bjedstrup pr. 
Alken.

Kristian Peter Kristensen.
Christian Peter Højer Petersen.

1889
(9 D.).

Jens Kasper Andreasen. N. Vium, fra 1890 i Herning. Sogne
rådsmedlem.

Hans Hansen (Lundbech) Vinterl. i St. Almstok, Kontorist, Re
daktionssekretærved Nykøbing J. Dagblad. 1904 paabegyndte han en Fod
tur gennem Europa til Konstantinopel, var i Athen og Kairo, vandrede 
gennem Palæstina og det asiatiske Tyrki til Eufrat, besøgte Mosul og 
Bagdad, Persien, Forindien, Birma og Singapore; blev i Siam Medarbej
der ved „Siam Observer" og derefter Bogholder paa en Station oppe i 
Urskovene, besøgte Kina og Japan og kom atter hjem 1897. Aaret efter ansat 
ved „Socialdemokraten" i København, fra 1901 som Redaktionssekretær.

Niels Peder Knudsen (Hvirring 59). Rindom, fra 1892 i Mik- 
kelsborg pr. Kibæk.

Kristen Henrik Egeris Kristensen. Realskolebestyrer i 
Kolding.

Niels Pedersen (64). Lillelund Privatskole, Christensens priv. 
Drengeskole i Aalborg, Lærer i Amerika 1893—97, Nørhede, fra 1901 
Tandrup pr. Studsgaard.

Rasmus Malling Povlsen. Silkeborg Realskole, Dalby, fra ca. 
1906 Førstelærer i Jyderup.
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Niels Madsen Vorgod (Lille Fjelstervang 61). Hjælpel. i Sind
bjerg, Højskolen og Friskolen i Almind, Andenlærer i Sparkjær, fra 1893 
Moesgaard Skole pr. Sparkjær. — Medlem af Hovedbestyrelsen for „Dan
marks Lærerforening".

Niels Peter Nielsen (Dalby). Emborg, fra ca. 1901 Byrum, 
Læsø.

Martin Andersen.

1890
(10 D.).

Frode Johan Andersen (Skelskør 70). Hjælpel. i Hjerk, Vikar 
i Silkeborg, Samsø Realskole, Søttrup, fra 1892 ved Frederiksberg Skole
væsen, siden 1892 Sekretær hos Tegneinspektøren.

Claus Christian Enevoldsen (S. Lyngvig 68). Høng Højskole, 
Frøbjerg, fra 1893 Kommunel. i Helsingør.

Niels Lovmand Hvid (Strands 70). Føns’ Realskole i Aarhus, 
Andenl. i Hornslet, i Brabrand, Herning, fra 1891 Kantor, Kommunelærer 
og Seminarielærer i Ribe.

Martin Karl Nielsen. Hjælpel. (fra 1894 Enel.) i Holllands- 
bjerg, fra 1900 i Lystrup pr. Hadsund.

Søren Peter Petersen Hartvig (Højbjerg 71). Bjerringbro, 
Rønbjerg, fra 1898 i Vejrum pr. Viborg.

Anders Rasmussen Vattrup (Kragelund 57). Privatlærer i 
Lisbjerg, siden 1892 i Fredsø, Nykøbing M.

Mads Christian Madsen Vestergaard (S. Omme 68). 
Hjælpel. i Ulfborg, Andenl. i Billum. fra 1896 Kommunel. i Odense, 
fra Juni 1910 konst. Skoleinspektør ved Vestre Kommuneskole.

Anna Sofie Marie G e 11 z e r (Ljørring 64). Balle, Silkeborg Real
skole, fra 1901 Kommunelærerinde i Silkeborg, 1898 gift med Seminarie
lærer Ludvig Jensen. — Aarskursus i Dansk, Tysk og Engelsk.

Emil Andersen (70). Daugaard, Vejle.
Søren Jensen. Død.

1891
(12 Dj.

Jens Marius Andersen (Grølsted 71). Gram, fra 1894 i Vrold, 
døde 1906.

Christen Hansen (64). Fra 1893 Andenl. i Darum pr. Bramminge.
Rasmus Johannes Hansen Kongslev. Vikar i Helsingør 

o. fl. St., Skolebestyrer i Tølløse, Lærer paa Himmelbjerggaarden, Redak
tør af „Skive Folkeblad", nu Journalist i København.

15*
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Jens Kjeldsen Michelsen (67). Ondløse Højskole, fra 1894 
Højskoleforstander i Mellerup.

Einar Morten Hansen (Mortensen) Agersnap (Østbirk 73). 
Magleby Realskole, Oddense Landboskole, S. Rind, Fortsættelsesskolen i 
Oksbol, Give Højskole, Taphede, Flade, fra 1907 ved St. Ibs nordre Skole 
paa Bornholm. — Aarskursus i Dansk, Tysk og Pæd.

Mikkel Christian Nielsen Dahl (71). Fra 1892 Kommunel. 
i Holstebro.

Laurits Christian Thorlund (Silkeborg 72). Vikar i Aalborg, 
Lærer ved Holsteinsminde Opdragelsesanstalt, Maribo priv. Realskole, 
fra 1897 v. Randers Kommunesk.

Anders Sørensen Thyrre. Magleby Realskole, Silkeborg Se
minarium, fra 1904 Seminarielærer i Ranum.

Rasmus Thomsen Adserballe. Sorring, Battrup, fra 1901 v. 
Herning Kommunesk.

Rasmus Helvig Sørensen. Kattrup.
Niels Østergaard Lassen. Vikar i Nørresundby, Herskind

hede, fra 1902 i Gjeding pr. Mundelstrup St. — Formand i Værge
raadet.

Hans Henrik Sørensen Bro. Andenl. i N. Kongerslev, fra 
1896 i Nørholm pr. Sønderholm.

1892
(8 D.).

Søren Andersen (Vrinders 62). Attrup, fra 1896 i Marie Magda- 
lene pr. Ryomgaard.

Kristen Kristensen Koudahl (Gjern 59). Kærby Fortsættei- 
sesskole, Privatl. i Barup, Gudum, fra 1899 i Skannerup pr. Gjern.

Peter Petersen Møller (Tapdrup Hede 66). Hjælpel. i Faarup, 
fra 1895 i Nørresundby. — Byraadsmedlem.

Albert Johannes Stilling. Vikar i Nykøbing F., Husi. paa 
Jordbjerggaard, fra 1893 Kommunel. i Aarhus. — Formand i Lignings
kommissionen.

Søren Sørensen Bach. Læge i København.
Søren Thøgers en (68). Friskolelærer i Lysgaard, Bøjen, fra 1900 

i Askildrup pr. Randers.
Anton L a r s e n H e d e g a a r d (72). Hjælpel. i Vinding, Andenl. i 

Sall, Sivested, fra 1907 i Jerlev pr. Vejle.
Niels Christian Hansen. Stenum pr. Brønderslev.
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1893
(14 D.).

Ole Johan Kristian Grønlund (71). Hjælpel. i Esbol, Vikar 
i Søndersø, i Fønsskov, Andenl. i Krarup, Fra 1899 i Abildro pr. Bogense.

Jakob Christiansen Munch (Thorning 69). Hjælpel. i Hvir
ring, fra 1896 Haurum pr. Flemming.

Elias Georg Karl Frederik Møller (Raaby 73). Vikar i Hol
stebro, Andenl. i Tarm, Vikar i Klippinge, Hjælpel. i Snertinge, fra 1897 
i Renge pr. Storehedinge.

Lauritz O I a f P e d e r s e n (73). Tarm Realskole, Ribe Borgerskole, 
Højbergs Realskole i Helsingør, Ordensinspektør ved Pigefriskolen, fra 
1896 ved Helsingørs kommunale Skolevæsen. — Formand for D. L. F. 
6. Kreds.

Peder Pedersen (Ørsted 67). S. Resen, fra 1900 i Ølsted pr. 
Hinnerup.

Aage Steensig. Nørresundby, fra 1894 Kommunel. i Nakskov.
Peter Bo es en Sørensen (Knudsbøl 71). Lillelund Friskole, fra 

1894 i V. Vedsted; Medarbejder ved Efterskolen i V. V.
Kristen Pedersen S k o rs t e n ga a r d (Levring 71). Fra 1894 

i Nørreskov pr. Silkeborg.
Ane Kristine K ri s te n s e n (Balle 63). Ørum, Marie Magdalene. 

fra 1902 i Sejling pr. Silkeborg.
Dagmar Geltzer (Sinding 70). Lærerinde i Balle. 1898 gift med 

Seminarielærer A. Sørensen Thyrre; døde 1903.
Thue Anton Thuesen. Enel. i Abildred, fra 1899 Førstel. i 

Gamtofte pr. Assens. — Form, for Sløjdforeningen af 1902.
Jens Krog Kristensen (Brand 69). Hjælpel. i Nøvling og 

Søndbjerg, fra 1895 i Vadet og Hvilshøj pr. Brønderslev.
Niels Sørensen Thøgersen (Truust 72). Fortsættelsesskolen 

ved Ry St., Privatl. i Tvilum, Viby Højskole, Vikar i Skjellerup Nygaarde, 
Vesterdal Højskole, Skagen priv. Realskole, fra 1904 Bestyrer af samme, 
fra 1907 Ejer og Bestyrer af Holbæk pr. Mellem- og Realskole.

Peter Jakob Jeppesen. Død.

1894
(19 D.).

Christen Valdemar (Andersen) Axø (Ugilt 71). Hjælpel. i 
Bækkeskov, Enel. i Tolstrup, fra 1904 Førstel. i Vinding pr. Vejle.

Niels Christian Barsø e. Enel. i Knudsbøl og Egtvedskov, fra 
1906 Enel. i Bredstrup pr. Fredericia.



230

Jens Carl Jensen-Egaa (Egaa 74). Hjælpel. i Vostrup, Vikar i 
Stenderupskov, Andenl. i Vejstrup, fra 1909 Gudumlund pr. Gudumholm.

Uffe Jensen (Skaarup 71). Vikar i Silkeborg, Hjælpel. i Randrup, 
Privatl. i Vimose, Haunstrup, Tjørring, Gammelstrup, fra 1906 i Velling.

Niels Bentzen Napoleon Kofod. Struer Realskole, Andenl. 
i Mørning, Hjortlund, fra 1903 i Køge. — Byraadsmedlem.

Anton Frederik Lorenzen (Almind 68). Andenl. i Rind, Vil- 
lersø, fra 1906 i Aastrup pr. Raarup.

Bertel M a d s e n (Langemark 70). Huslaerer paa Dalumgaard, Brøn
derslev Realskole, Huslærer i Skærum Mølle, Silkeborg Realskole, Brøn
derslev Kommuneskole, Rørdal Friskole, fra 1905 i Brundby pr. Koldby 
(Samsø).

Michael Christensen Møller (Vejstrup 73). Vikar i Volds- 
gaard, Andenl. i Hurup, fra 1898 Førstel. i Skørping Stationsskole.

Niels Nørby (Ejerslev 67). Fra 1894 v. Thisted Kommuneskole. — 
Formand for Foredragsforeningen for Thy og Hannæs.

Carl Christian Pedersen (Udby 67). Vrads pr. Brædstrup.
Carl Marius Matthiassen Rørbech (Svinninge 70). Real

skolelærer i Aalborg, Hedegaard, fra 1901 Kommunelærer i Aalborg.
Jens Andersen Søskov (Mejsling 70). Stilbjerg, Fredensdal, fra 

1910 Kommunel. i Struer.
Svenning Hansen Tofdrup. Enel. i Alslev, Andenl. i Horn

slet, fra 1898 Enel. i Ebdrup. — Aarskursus i Historie.
Niels Marinus Elling (Visborg 73). Hjælpel. i Vejlby, Sten- 

vadhede, Ramten, Grønfeld, fra 1907 Førstelærer i Søndersø, Odense.
Johannes Christian Jessen (Roest 73). Jyderup Realskole, 

Vesterenge, V. Vedsted, fra 1906 Førstel. i Stignæs pr. Skelskør.
Ane Kirstine Nielsine Rasmussen. Vikar i Aarhus, Hus

lærerinde, Kommunelærerinde paa Bogø.
Peter Møller Petersen.
Jens Jensen.

1895
(19 D.).

Jens Madsen Peter Andersen (66). Lund, fra 1896 Enel- i 
Uggeløse pr. Slangerup.

Niels Alexander Andersen Højlund (68). Hjemby Friskole 
og Fortsættelsesskole, fra 1908 Ryslinge Højskole pr Ringe.

Jakob Jakobsen Bjerre (65). Fra 1896 i Attrup pr. Ryomgaard.
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Peter Christensen (Langskov 76). Herning Realskole, fra 1898 
Kommunelærer ved Middelfart komm. Realskole.

Søren Leth Danielsen (66). Nysted Højskole, Struer Realskole, 
Vemb, Espe, fra 1908 i Holstebro. — Aarskursus i Dansk og Naturhist.

Johannes Hansen. Kommunel. i København.
Marinus Hansen. Papirhandler i Aarhus. Død.
Jakob Jakobsen (Finderup 66). Andenl. i Vognsild, Gjørup, 

Skivum, fra 1903 Førstel. i Vinderslev pr. Kjellerup.
Niels Jensen Sivgaard. Cand. jur., Kommunel. i Kbhvn.
Niels Christian Jensen (Sevel 70). Leichts Borger- og Real

skole i Randers, Glættrup, Junget, fra 1907 i Hornbak, Randers.
Niels Peter Klitgaaard. Vikar i Haubro, Knubbelykke, fra 

1900 Kommunel. i Vejle. — Aarskursus i Engelsk og Historie.
Carl Christian Krogh. Hjælpelærer i Sindbjerg, Skanderborg 

Realskole, derefter Vikar og Timel., fra 1901 Kommunel. i Kolding.
Peder Kristian Kristensen (64). Vikar i Vejby, Sepstrup, fra 

1895 Enel. i Lund pr. Skive.
Carl Nikolaj Mortensen (76). Fredensborg Realskole, Høj- 

bergs Realskole i Helsingør, fra 1899 ved Helsingørs komm. Skoler.
Niels Nielsen Nedergaard (72). Lillelund Friskole, Vikar i 

Nørreskov, i Nøddelund, i Sæbel, i Ravnkilde, Rendbæk, Vedsted v. Skole, 
fra 1903 Førstelærer i Kilstrup pr. Hobro.

Peder Jensen Pedersen (75). Huslærer i Skærum Mølle, ved 
Møllers Friskole i Odense, fra 1901 Kommunel. i Skive. — Aarskursus.

Jørgen Petersen Paulsen(71). Cand. phil., Sproglærer i Skagen.
Niels Jensen Poulsen (Lustrup 74). Friskolelærer i Dybe, Te

strup, fra 1900 Kommunelærer og fra 1907 tillige Kordegn i Lemvig. - 
Byraadsmedlem.

Peder Stenum. Skanderborg Realskole, Hjørring Latin- og Real
skole, Kommunel. i Horsens, fra 1907 Kommunel. i Aarhus.

1896
(27 D.).

Jens Peter Davidsen (Fly 68). Hadsten Højskole, Andenl. i 
Langaa, fra 1901 Førstel. i Bounum, Tistrup.

Christian Di driksen (Mandemark). Silkeborg Realskole, fra 
1902 ved „Det danske Selskabs Skole" i Kbh. Speciallærer i Tonedan
nelse og Talestemmens rette Brug.

Hans Peter Hansen. Andenl. i Bramminge, fra 1909 Kommunel. 
i Ringsted.
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Christen Jensen (67). Funder, Simmelkjær, fra 1906 i Them pr. 
Silkeborg.

Jørgen Peter Jensen Mos eg aard. Udby Højskole, Th. Langs 
Skole i Silkeborg, Hoven Kvindeskole, fra 1907 ved Mellem- og Realsko
len i Middelfart.

Søren Peder Jensen (Borre 73). Skanderborg Realskole, 
fra 1899 Gandløse, Maaløv. — Aarskursus i Dansk. — Formand for 
D. L. F. 7. Kr.

Christian Henrik Alexander Bjerring Knppel. Medbe
styrer af D. L. Forlagsboghandel, Aarhus.

Martin Jensen Kjær. Enel. i Gammelby, Linnet, Vigerslev, 1903 
—09 ved Landbrug (af Helbredshensyn), fra 1909 Lærer i Skovbølling pr. 
Jellinge.

Kriten Rasmussen Kristensen (Tryggelev 77). Hjælpel. i 
Haunsø, Vikar i Laasby, V. Tørslev, Skjellerup, fra 1905 Enel. i Fjenne- 
marke, Søllested.

Jeppe Christian Nielsen Skipper. Salling Højskole, Enel. i 
Stenvadhede, fra 1901 i Horsens pr. Langholt.

Marius Abel Nielsen Slebsager (74). Silkeborg Realskole, fra 
1900 Bestyrer og fra 1904 tillige Ejer af Vejen Realskole, Folketings
mand, Medudgiver af „Esbjerg Avis" og „Landbodagbladet".

Poul Nielsen (Yding 66). Vikar i Vindum, Vinterl. i Bur, Hjælpel. 
i Søby, Vikar i Vinkel, i Nautrup, Andenl. i Troelstrup, fra 1908 Enel. 
i Visse Skole pr. Gug St.

Otto Møller Olesen. Hjælpel. i Flade, Andenl. i Sennels, Enel. 
i Lodshoved, Enel. i Stenbjerg, Førstel. i Grønning, fra 1910 Førstel. i 
Tødsø.

Holger Petersen (76). Flemming Efterskole, fra 1898 Lærer og 
Kordegn i Horsens.

Jens Kristian Petersen. Vikar i Vejstrup, Andenl. i S. Stende
rup, Andenl. i Thorsager, fra 1902 Kommunel. i Odder.

Peter Laurits Petersen (77). Abed Høj- og Realskole, Tranekjær 
Realskole, Vikar i Rørbæk, Sakskøbing, i Nykøbing F., i Vejringe, i 
Stubbekøbing, fra 1902 i Næstved.

Johannes Thorlund. Vikar i Helsingør, Hals og Maabjerg, Kol
ding priv. Realskole, fra 1901 Kommunel. i Horsens, fra 1911 Kommunel. 
i Silkeborg, — Aarskursus.

Peter Veje Sørensen Borup. Andenl. i Ræhr, fra 1897 Førstel. 
i Hanning pr. Skjern.

Jens Nicolaj Ludvig (Jensen) Foss. Hjælpel. og Vikar forsk.
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Steder, Holsted Efterskole, Andenl. i Mausing, Andenl. i Kolind, fra 1904 
Kommunelærer i Esbjerg. — Aarskursus i Engelsk.

Bertel Marius Knudsen. Vikar forsk. Steder, Enel. i Elsegaarde 
og Skovgaarde, Fæbro, Skoven, Kragelund, fra 1907 i Sundstrup pr. 
Uldbjerg.

Johannes Eskildsen Nørgaard. Enel. i Vesterisen, fra 1903, 
Førstel. i Søbymagle pr. Slagelse. — Formand i Værgeraadet.

Martine Kirstine Thau. Kommunelærerinde i Herning, fra 1904 
Kommunelærerinde i Silkeborg.

Niels Henriksen Pedersen. Vikar el. Hjælpel. i Eriknauer 
Vrøgum Kjær, Rude og Horne, Enel. i Aarst, fra 1901 i Krogsgaardsmark 
pr. Tjæreby.

Hans Hedebo. Hjælpel. i Busk, Enel. i L. Brøndum, fra 1903 
Enel. i Gudum pr. Slagelse.

Søren Sørensen Thorsager. Døde som Lærer i Vrinders.
Alfred Kristensen.
Laurits Fr ø 1 u n d J e n s e n.

1897 (Ekstra-Eksamen).
(2. D.)

Rasmus Bonde Olésen. Hjælpel. i Haverslev, Andenl. i Heden
sted, Lærer i Trannum Enge, fra 1908 Lærer i Maustrup Bonderup.

Søren Sørensen Haugstrup. Fra 1897 Kommunel. i Kallundborg.

1897
(24 D.)

Christen Christensen Aaes (75). Husi. i Skærum, Vinterl. i 
Ulfborg, Andenl. i Holme, Andenl. i S. Lem, Enel. i [domlund, Enel. i 
Idom Kirkeby, fra 1911 Førstel. i No pr. Ringkøbing.

Anton Andersen (Vinderslev 75). Husi. i Silkeborg,- Vikar i Ild
ved, Andenl. i Voel, Enel. i Skjellerup Nygaarde, fra 1904 Enel. i Asmild- 
gaarde pr. Silkeborg.

Ole Christian Andersen (Stauning 72). Kolt Fortsættelsesskole; 
døde 1898 i Hauning.

Niels Christian Bertelsen (Idom 70). Friskolelærer i Dybe, 
Enel i Kjærby, fra 1906 Førstel. i Heldum pr. Lemvig.

Christian Marius Melskov-Christensen (Sjørslev 71). Kjelle- 
rup Realskole, fra 1900 Kommunel. i Vejle. — Byraadsmedlem.

Christian Holger Christiansen (Hanning 72). Husi. i Skæ- 
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rum Molle, Ulfborg Privatskole, Staby Vinterlærersem., Enel. i Bur, fra 
1904 Førstel. i Vemb.

Johannes Valdemar Edslev (Sabro 75). Hjælpel. i N. Vraa, 
Kommunel. i V. Brønderslev, Enel. i Vraa, fra 1911 Førstelærer ved 
Vraa Hovedskole.

Christian J ensen (Lillering 75). Vikar i Gjeding, Cand. Jacob
sens Realskole i Aalborg, Vikar ved Aalborg komm. Skolevæsen, fra 1903 
Kommunelærer i Aarhus.

Hans Andreas Jensen Storch (Lyngby pr. Trustrup 69). Elev 
paa Seminariet 1889, Lærer paa Holsteinsminde, Silkeborg Realskole, 
Schoubys priv. Drengeskole i Aalborg, fra 1901 Kommunel. i Aalborg, 
Kantor ved Hospitalskirken.

Kjeld Jensen (Daubjerg 72). Biskolel. i Idom, Ingstrup, fra 1906 
Førstel. i Vrold pr. Skanderborg.

Hans Grunnet Juncher (Egtved 75). Aagaard Højskole og Fri
skole, Løgstør Realskole, Helsingørs Latinskole. — Aarskursus i Gymna
stik, Naturhist. og Pædagogik. Fra 1905 Assistent hos Gymnastikinspek
tøren, 1906 — 10 tillige (6—8 Mdr. aarlig) organiserende Gymnastikinspek
tør i Yorkshire, England, fra 1908 Leder af de af ham oprettede Ferie- 
kursus og Aarskursus i Silkeborg for Englændere.

Anton Klitgaard (Lyngs 69). Lyngs, fra 1901 i Kjærup pr. Varde.
Kristen Frandsen Kristensen Krukove (Lunde 69). Vikar i 

Jeksen, i Horne, Vestkær, fra 1899 Førstel. i Agerbæk, Varde.
Poul Jensen Lindholm (Linde 69). Friskolelærer og Højskolel. 

i Aagaard, fra 1907 Forstander for Aagaard Efterskole, Kolding.
Rasmus Mortensen (Drejø 73). Flemming Efterskole, fra 1898 

Kommunel. i Horsens. Lærer ved Kvindeseminariet. — Aarskursus. — 
Translatøreksamen i Engelsk.

Jens Mathias Bollerup Mouridsen (Velling 70). Ryslinge, Fre
derikssund, Skive, fra 1910 Silkeborg komm. Mellemskole. — Aarskursus. 
— Translatøreksamen i Engelsk.

Emil Nielsen (Asdal 76). Ørslev, Aashøj, Herfølge, Aarhus, nu 
Kommunelærer i København.

Niels Nørgaard Pedersen (Hedegaard 69). Fra 1898 i Gram pr. 
Stilling.

Niels Nielsen Rask (Hørup 69). Snejbjerg, fra 1909 Herning 
Landsogns Skole.

Martin Vilhelm Sachmann (Randers 71). Vinterl. i Vallund, 
Hjælpel. i Vildbjerg, Førstel. i Vejen; døde 1910.

Mads Schovborg (Lading 75). Torrild, Horsens, fra 1898 Kom
munelærer i Aarhus.
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Peter Christian Sørensen (Oldrup 75). Ondrup, Gylling, Boes, 
fra 1907 i Ellested pr. Nyborg.

Søren Frederik Sørensen (Paarup v. Aarup 77). Vinterl. i Føv- 
ling, Andenl. i Skals, Aagaard Højskole, Silkeborg Realskole, fra 1901 
Kommunelærer i København.

Thyra Skrydstrup. Privatlærerinde i Ulfborg, fra 1900 i Svend
borg. Gift med Lærer Jensen, Svendborg.

1898
(24. D.).

Søren Peder Andersen (Svostrup, Silkeb. 72). Asmildgaarde pr. 
Silkeborg, fra 1904 Aasum pr. Odense.

Niels Hansen Bloch (Sønderomme 74). Højskolelærer i Galtrup, 
Mors, Stilbjerg pr. Vejle, Lønne pr Nr.-Kebel. Fra 1907 Førstelærer og 
Inspektør i Ølgod Hovedskole.

Peter Christensen Fjeldsted (V. Brønderslev 75). Vikar i 
Hjardemaal, Flemming Efterskole, Ry Privatskole, fra 1901 Førstel. i Ry 
St. — Sogneraadsmedlem.

Johannes Elise Filskov (Møgeltønder 69). Odense Seminarie
skole, fra 1899 Holstebro Kommuneskole.

Christian Peter Hansen (Bredal 74). Fra 1898 Andenl. i By
rum paa Læsø.

J e.ns Jensen Fon ager (Vinding, Holstebro 73). — Sinding Eftersk., 
Dalbyneder Højsk, fra 1902 Holstebro Friskole. — To Gange Aarskursus.

Johanne Christine Jeppesen (Rønne 72). Vejle Latin- og Real
skole. — Gift med Cand. mag. Th. Nielsen, Frederiksberg.

August Ferdinand Krøyer Kielberg (Skanderup 77). Børne
hjemmet i Skanderborg.

Lars Peter Olsen Lundkvist (Farum 74). Andenl. i Udbyneder, 
Ranbymagle, Borre, fra 1907 i Borre paa Møen.

Andreas Ludvig Mortensen (Oreby 76). Silkeborg Realskole, 
fra 1903 Bestyrer ved Silkeborg Seminariums Børneskole.

Marius Munk (Sejling 76). Hjælpel. i Assing pr. Kibæk, Andenl. 
i Rybjerg pr. Roslev (Salling), Grættrup pr. Roslev, fra 1910 Sjelle pr. 
Skovby.

Ane Kirstine Nielsen (Tapdrup 73). Silkeborg Seminarieskole, 
Aarhus komm. Skole, fra 1900 Frederiksberg komm. Skoje.

Niels Peter Nielsen Aagaard (Sall, Hammel 74). Vinterlærer i 
Marup, Skjern, Vikar i Ondrup, Odder, fra 1900 Resen pr. Sparkjær.
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Axel Nørby (Ejerslev 78). Hjælpelærer i Hurup, Timelærer i Ve
ster Assel, Mors, fra 1908 Istrup pr. Bedsted.

Anders Høegh Petersen (Tvilum 77). Kvissel Frisk., Vikar i 
Vium pr. Kjellerup, Snejbjerg pr. Herning, Andenl. i Hurup pr. Hadsund, 
fra 1907 Førstelærer i Hvilsom pr. Hobro.

Christian Rasmussen Petersen (Tiist 70). Hjælpel. i Ølsted, 
Enelærer i Funder, fra 1905 Førstelærer i Hjorthede.

Jens Petersen (Stjær 71). Andenl. i Hvingel pr. Hee.
Peter Jensen Petersen Hune (Tranum 74). Magleby Rcalsk., 

Møen, Enel. i Helium pr. Brønderslev, fra 1910 Førstelærer i Voldum pr. 
Randers.

Kristen Petersen Siggaard (Gjellerup 76). Timelærer i Skive, 
Enelærer i Krog pr. Vejle (1906 Sløjdeksamen), fra 1907 Lærer i Ballerup.

Johannes Sørensen Mosdal (Brejning 71). Vikar, Andenlæreri 
Blenstrup, fra 1902 Enelærer i Helium pr. Skørping.

Niels Martin Haahr (V. Nebel 71). Dybe Friskole, fra 1900 Be
styrer, fra 1906 tillige Ejer af Svendborg Privatskole.

Niels Oscar Westberg (Ølsted 77). Sakskøbing Realskole, fra 
1901 ved Horsens Kommuneskole.

Ane Pouline Sørensen (Oksbøl 68).
Lars Kjeldsen (Jetsmark 73).

1899
(27 D.).

Julius Andersen Rosenholm (Skjellebjerg 68). Lærer paa Ul
dum Højskole, Friskolel. i Trunderup, fra 1901 i Stubdrup pr. Vejle. — 
Sogneraadsmedlem.

Morten Sørensen Biltoft (Jerne 66). Vinterl. i Opsneum, 
Hjælpel. i Tømmerby, Førstel. i Lovrup pr. Gørding St., fra 1906 Enel. 
i Bøgely pr. Slagelse.

Agnes Bojsen (ørritslev 78). Bøggildgaards Opdragelsesanstalt, 
Horsens Kvindeseminarium, Kommunelærerinde i Vejle. — Aarskursus. 
Gift med Lærer R. Mortensen, Horsens.

Christen Petersen Christensen Hollesen (Aasted 70). 
Vikar og Hjælpel. forsk. Steder, Andenl. i Gylling, Enel. i Ørre og Kvis
sel, fra 1906 Enel. i Rogenstrup pr. Løgstrup. — Kredsformand.

Thomas Nygaard Christensen (Sunds 71). Hjælpel. i Assing, 
Vikar i Ørre, Andenl. i Skals, Stevns Højskole, Enel. i V. Jølby, Mors, 
fra 1910 Eørstelærer i Løvel pr. Viborg.
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Jakob Christian Hartelius (Hellebæk 78). Højbergs Real
skole i Helsingør, Timelærer i Stege, fra 1901 Helsingør Kommuneskole. 
— 1905—1909 Medlem af Købstadlærerforeningens Hovedbestyrelse. — 
Byraadsmedlem.

Jakob Christian Jakobsen (Laurbjerg 76). Vinterl. i Astrup, 
Andenl. i Tømmerby, V. Hanherred, fra 1903 Enel. i Øsløs nordre Skole.

Christen Jensen Dalbyneder (Storvorde 69). Vikar ved Ry 
St. og i Vorup. Dalsgaards Privatskole, Enel. ved Mejrup sydøstre Skole 
og Andenl. ved Mejrup Kirkeskole, Enel. i Idom, fra 1909 Førstelærer i 
Gade.

Jens Jensen (Kragelund 76). Vinterl. i Robjerg, Andenl. i Horum, 
Lærer i Kjellerup, fra 1903 Enel. i Klatrup og Andenl. i Fjeldsø pr. 
Aalestrup.

Jens Christian Jensen Stamp (Linde 73). Hjælpel. i Tving- 
strup v. Horsens, Andenl. i Stadil pr. Hee, fra 1901 Førstel. samme Steds.

Jens Peter Christian Jensen (Serup 76). Vikar i Eriknauer, 
Biskolel. i Albæk, Husi. i S. Nissum, Vikar i Skjellerup, Biskolel. i Al
bæk, Vikar i Nautrup, Andenl. i Bastrup, Enel. i Sølvsten, fra 1908 
Førstel. i Gudhjem.

Jens Søren Jensen (Kyringe) (Stenmagle 73). Vikar i Stilbjerg 
pr. Vejle, 0. Hassing pr. Gandrup, Hvirns pr. Aalbæk, Lihmskov pr. 
Vejle, fra 1907 Rude Eskildstrup pr. Munkebjergby.

Ane Jørgensen (Sall 75). Vejle Kommunesk, fra 1904 Esbjerg 
Kommunesk. — Aarskursus.

Hans Christian Carl Gundorph Jørgensen (Durup 74). 
Hadsund Realskole, Odense Friskole, Enel. i Rosgaard, Kvols, fra 1907 
i Wendtsminde pr. Korinth.

Peter Christian Knudsen (Vorgod 73). Bælum, Jandrup Høj
skole, Kand. Jakobsens Realsk. i Aalborg, fra 1907 Kommunel. i Aalborg.

Olaf Win kel Køster (Kongens Lyngby 77). Marstal, fra 1901 
Frederiksberg komm. Skole.

Marius Møller (København 77). Balum Højskole, Taarup Skole, 
Frørup St., Aaes Skole pr. Tvingstrup, fra 1907 Aarhus Kommuneskole.

Carl N i e 1 s e n M ø 1 ga a rd (Romlund 78). Andenl. i Holsted, Enel. 
i Balle pr. Aarhus, fra 1906 Førstelærer og Organist i Gummerup pr. 
Glamsbjerg.

Jens Nielsen B r a n d e (Brande 72). Helsingør Realskole, Glams
bjerg Friskole, fra 1904 Forstander ved Bramminge Efterskole.

Else Marie Petersen (Balle 75). Glamsdalen, Glamsbjerg St., 
Silkeborg Seminariums Børneskole, 1906 gift med Lærer Marius Møller, 
Aaes, fra 1908 Fru Laursens Realskole, Aarhus.
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Niels Frandsen Poulsen (Onsby 65). Vinterl. i Orten, Varde, 
Hygild pr. Nørre Snede, fra 1908 Hesselho pr. Varde.

Lars Christian Sørensen Alkærsig (Faster 75). Askov Fri
skole, Samsø Realskole, nu Odense Kommuneskole.

Jens Christian Thomsen (Horne 74). Vinterl., Husi. og Vikar 
forsk. St., Andenl. i Maabjerg, fra 1906 Enel. i Tømmerby pr. Bramminge.

Christian Christensen Vestergaard (Mejrup 77). Sinding 
Eftersk., Aarhus, Hjælpel. i Lund pr. Rodvig, Andenl. i Roskilde, Rude 
Eskildstrup pr. Sorø, fra 1907 Tolstrup pr. Ringsted.

Karl Thomassen (Ørum 68). Paarup, nu i Toving pr. Nykøbing M.
Ane Bolette Nielsen (Lemming 74). Vejle Kommuneskole.
Mads Rasmussen (Horne 71).

1900
(31 D.).

Anders Nikolaj A n d e rs e n (Thisted 79). Vikar i Thisted, Oxbøl 
pr. Varde, fra 1904 Enelærer i Hundstrup pr. Hundst.

Jørgen Christian Svane Andersen (Ildved 79). Silkeborg 
Realskole, Slagelse Kommuneskole, fra 1908 Hjørring højere Almenskole.

Anders Bek (Højbjerg 76). Hobro Realskole, Værum, fra 1908 
Aarhus komm. Skole.

Thyra Frederikke Bentzen (Vindelev 77). V. Vamdrup, fra 
1902 Kolding komm. Skole.

Mikael Marinus Pedersen B o r d i n g (0. Snede 78). Hjælpel. 
i Jeksen pr. Skanderborg, Erritso pr. Fredericia, Vinge pr. Tørring, fra 
1907 Urskov pr. Vejle.

Kirsten Marie Christensen (Kastbjerg 79). Vejle kommunale 
Skole.

Peder Pedersen Elling (Them 79). Hjælpel. i Farre pr. Give, 
Boest, Nørre Snede, fra 1905 Holstebro Kommuneskole.

Ane Margrethe Faarup (Røgen 77). Vikar i Tæbring; ansat i 
Sigerslevøster, fra 1903 Kommunelærerinde i Silkeborg.

Nis Gertsen (Bevtoft 76). Dybe Friskole pr. Lemvig, Brønderslev 
(2l/ø Aar Inspektør), fra 1906 Emb pr. Vraa.

Anders Christensen Grønbek (Aulum 72). Hinnerup Kom
muneskole.

Jeppe Christensen Holst (Brørup 73). Hjælpel. i Ajdt pr. 
Thorsø, Andenlærer i Vithen, Enelærer i Tømmerby, fra 1906 Ørum pr. 
Laurbjerg.



239

Johanne Elise Charlotte Isaksen (Bjørnsholm 77). Gaaser, 
Kær Herred, Terndrup, fra 1907 Aalborg komm. Skole.

Marie Jakobine Jensine Jakobsen (nu Fru Nielsen, Svo- 
strup 79). Nyborg komm. Skolevæsen.

Andreas Jensen (Majgaard) (Tvis 75). Andenl. i Veldbæk pr. 
Esbjerg, fra 1901 Enelærer i Sinding pr. Herning.

Niels Christian Pedersen Jensen Asbæk (Tvilum 69). 
Toustrup, Andenl. i Draaby, El. Skovgaarde, fra 1907 Førstel. i Sorring 
pr. Laven.

Mathias Jørgen Junker (Vejen 71). Vinterl. i Debelmose, 
Hjælpel. i Bounum, fra 1902 Enel. i Harresø pr. Jelling.

Søren Dusinus Ki leri k (Aulum 75). Bramminge Efterskole, 
Ølstrup pr. Ringkøbing, Raust pr. Vinderup, fra 1909 Lundø pr. Højslev.

Hjalmar Nielsen K jerns (Bering 78). Vinterl. i Farum, fra 
1902 Skive Kommuneskole. — Byraadsmedlem.

Martha Car i ette Johanne Larsen (Maglebrænde 78). Hoven 
Kvindeskole, Fakse Ladeplads. Fra 1905 Masnedsund.

Helga Karoline La u ri d se n (Aulum 71). Struer Realskole, 1901 
gift med Seminarieforstander Vinther, Silkeborg Seminarium.

Marius Marinus (Madsen) Nørup (Nørup 74). Hjælpel. i Arn- 
borg, Enel. i Skibild og Fasterholt, Enel. i Tulstrup, fra 1908 i Tjuftkjær 
pr. Viuf.

Karl Thorvald Mortensen (Lemming 79). Vejen Realskole, 
1910 polyteknisk Eksamen, nu Ingeniør i Vamdrup.

Anders Nielsen (Koldt 73). Bramminge Efterskole, fra 1910 
Kommunel. i Esbjerg. — Aarskursus.

Ane Marie Nielsen (Asmild 76). Lærerinde i Sydamerika.
Orla Anton Nielsen (København 71). Københavns Kommunesk.
Søren Nielsen (Agri 69). Vakancel. i Handest pr. Hobro, Sæby 

i Salling, fra 1905 Strands pr. Knebel.
Ole Olesen (Søby 79). Fra 1900 i Aarhus.
Steffen Anton Rasmussen (Ry 79). Tarm Realskole, i et Aar 

Lærer i Amerika, Aarhus komm. Skolevæsen.
Caroline Nielsine Sachmann (Skarresø 78). Fra 1900 Odense 

komm. Skolevæsen
Magna Jensen Varm dal (Maarslet 79). Silkeborg Realskole, fra 

1906 Førstel. i Vinderup.
Harald Westberg (Ølsted 78). Tranebjerg Realskole, nu Aarhus 

komm. Skolevæsen.
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1901
(26 D.).

Anders Jensen Andersen (Sall 73). Hjælpel. i Knudstrup, 
Førstel. i Kragelund, fra 1909 Aarhus komm. Skolevæsen.

Asta Andersen (Viborg 77). Pienges Skole i Viborg, Randers 
komm. Skolevæsen. — 1903 gift med Lærer P. Jakobsen, Frederikberg.

Peter Andersen H a u ge (Gjellerup 75). Vejen Realskole, Kerte
minde Kommuneskole, 1906 Vejen Realskole, fra 1909 Skolens Bestyrer.

Niels Herman Bertelsen (Oudrup). Vikar i Aarhus, Hjælpel. 
i Jeksen, Enel. i Mollerup, 1905 Førstel. i Aars.

Kristian Marius Bu hl (Jordrup 77). Dybe Friskole, Skamlings- 
bankens Højskole, Nygaard pr. Herning, fra 1906 Egtvedskov Skole.

Anders Mikkelsen Glavind (Ørsted 74). Dalbyneder Høj
skole, Time), i Ribe, fra 1903 Aarhus komm. Skolevæsen.

Henrik Fromholt Hansen (Refsvindinge 78). Hjælpel. i Tøm
merby, Andenl. i Vindblæs, fra 1905 Enel. i Kjærup pr. Frøstrup.

Johannes Grann Hansen (Stege Landsogn 80). Rødkilde Fri
skole; døde 1906.

Peter Christian Jakobsen (Silkeborg 80), Cand. phil. Ourø 
Opdragelsesanstalt, fra 1903 Frederiksberg, Bestyrer for Teknisk Skole.

Christen Jensen Mousten (Otting 75). Fra 1901 Aarhus komm. 
Skolevæsen. — Byraadsmedlem.

Nikolaj Frederik Søndergaard (0. Jølby 77). Enel. i Lod
bjerg, Sdr. Vium, nu Esbjerg komm. Skolevæsen.

Hans Christian Larsen (Vennebjerg 80). Andenl. i Jelstrup, 
fra 1903 Enel. i Lyngby pr. Løkken.

Lars Axel Lassen (Røgen 80). Vikar i Røgind, Herning, Inslev- 
Taarup, Timel. i Skive, fra 1904 Andenl. i Hammel.

Sørine Kristine (Madsen) H e 1 s i n g (Søvind 80). Aarhus komm. 
Skolevæsen.

Ane Marie Mikkkelsen Stensig (Bregninge 67). Fra 1901 
ved Esbjerg komm. Skolevæsen. — Aarskursus.

Gunnar Ingemann Nielsen (Them 78). Tranum Klit pr. 
Skovsgaard.

Harald Mikael Nielsen (Skannerup 80). Førstel. i Fly pr. Skive.
Niels Kristian Krarup Nielsen (Hygum 79). Vikar i Balle 

pr. Silkeb, Andenl. i Hove, fra 1906 Skagen Kommunesk. — Aarskursus.
Niels Skipper Nielsen (Skals 80). Hevring, Andenlærer i 

Ødis-Ørsted, fra 1906 Aarhus komm. Skolevæsen. — Aarskursus.
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Kristian Ludvig Edvard Pedersen (Jerslev 80). Nu Dyrlæge i 
Frederikshavn.

Peder Pedersen (Gunderslev 75). Andenl. i Hjortdal, fra 1909 
Enel. i Koldmose pr. Skovgaard.

Johannes Rasmussen (Aaby 80). Hjælpelærer i Rygaardsstrand, 
Andenl. i Sahl, 1906 Førstel. i Hald pr. Højslev.

Poul Emil Salling (Odder 80). Hjælpel. i Rebild, Andenl. i Nebs- 
ager, Forstel, i Hauge, Førstel. i Oldrup, fra 1910 Førstel. i Ellinge pr. 
Ullerslev.

Peder Kjeldsen Sørensen (Trige 78). Enel. i Lillelund, Ulfborg 
Herred, fra 1902 Forstel, i Tønning pr. Brædstrup.

Søren Sørensen (Elsborg 77). Vikar i Svinninge, Sørbymagle, 
Andenl. i Sall pr. Hammel, fra 1907 Førstel. i Systofte, Nykøbing F.

Thomas Kristian Møller Kristiansen (Harlev 77). Hjælpel. i 
Fillerup, Vikar i Odder, Andenl. i Stilbjerg, fra 1908 Enel. i Voerlade- 
gaard pr. Skanderborg.

1902
(31 D.).

Johanne Bertelsen (Hjortlund 79). Vejrup, fra 1905 Kolding 
komm. Skolevæsen.

Laurids Martinus Christensen (Torslev 75). Toustrup Friskole, 
Nørre Snede, fra 1909 Enelærer i Munkebjergby.

Thorvald Axelsen Drejer (Skibet 81). Ansat ved en Bank i 
Amerika.

Ferdinand Carl Rudolph Erichsen (Hamborg 73). V. Thorup, 
fra 1906 Kerteminde Kommuneskole.

Anders Andersen Hønholdt (Vinderslev 81). Kommunelærer i 
København.

Lars Christian Jensen (Assing 81). Andl. i Jebjerg, Andl. i Ged
sted, i et Aar Lærer i Amerika, fra 1905 Kbhvn.s komm. Skolevæsen.

Peder Snedker J ensen Bi nderup (Ørsted 81). Randers Realsk., 
Andl. i Bjert pr. Ringkøbing, Enel. i Kokspang, fra 1907 Enel. i Vejby 
pr. Viborg. - Aarskursus.

Søren Peder Jensen Horn (Aidt 80). Dalbyneder Højskole, fra 
1908 Lærer ved Silkeborg Seminariums Børneskole.

Thomas Julius Alfred Jensen (Vrejlev 78). Hjælpel. i Knud- 
strup. Fra 1904 Enel. i Guldager pr. Hjørring.

Bertel Sivert Knudsen (Gjesing 79). Silkeborg Realskole, 
Enel. Skellerup Nygaarde, fra 1905 Førstel. i Uggélhuse.

16
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Knud Knudsen (Asperup 76). Seminarielærer ved Silkeborg Se
minarium. — Aarskursus.

Laurids Kring (Smidstrup 80). N. Nebel, Frederiksborg Ny
huse, fra 1906 i Nykøbing F. Kommuneskole.

Ansgar Hagbard (Kristensen) Bjarnholt (København 81). 
Skelskør Realskole, fra 1905 Københavns Kommuneskole.

Emil Dehn Kristiansen (Them 74). Fra 1902 Brønderslev Kom
muneskole.

Ole Hansen Borup Lauritsen (Ferring 78). Hornba:k, Lem
vig, nu i Faaborg.

Søren Sørensen Lund (Egtved 81). Andenl. i Ølgod, fra 1910 
0. Hæsinge pr. Højrup.

Alma Inger Nielsen (Adslev 80). Harløse, fra 1906 Svendstrup 
pr. Hammel.

Ane Nielsen (Vejlby 79). Hoven Kvindeskole, Aarhus, Silkeborg 
Seminariums Børneskole. — Gift med Seminarielærer K. Knudsen, 
Silkeborg.

Niels Peter Nielsen (Storehedinge 76). Tronum, Hanherred, 
Hvilsom, fra 1904 Andenl. i Karby, Mors.

Truels Mikkelsen Nielsen (Hvidding 80). Har opgivet Lærer
gerningen.

Peter Martin Petersen (Egtved 81). Koldt Forskole, nu i Kø
benhavn.

Peder Nygaard Pedersen (Velling 80). Bramminge Efterskole, 
N. Aaby Realskole, Vordinghorg Borgerskole, fra 1910 Aarhus Kom
muneskole. — Aarskursus.

Poul Nielsen Poulsen (Øse 77). Højskolel. i Jebjerg o. fl. St., 
købte 1910 Klank Højskole, men døde paa Rigshospitalet faa Dage før 
han skulde modtage det første Hold Elever.

Rafael Peter Rafael s en (Gylling 80). København.
Martin Carl Rasmussen (Ikast 80). Nordby, fra 1911 Kom

munelærer i Holbæk, Translatør i Engelsk. — Aarskursus.
Niels Marinus Ribergaard (Hune 78). Vraa Højskole, Brøn

derslev Kommuneskole, fra 1906 Aarhus Kommuneskole. — Redaktør af 
Bladet „Samstyre1*, Medredaktør af „Dansk Børnetidende".

Marie Kathrine Lovise Sahl (Nødager 77). Silkeborg Real
skole, Korsør Kommunesk., fra 1906 Aarhus Kommunesk.

Knud Sand (N. Gjørding 79). Tistrup, Varde, Odense Friskole, 
Røgter paa Amager, Hamborg (Musikstudier), Landmand i Sønderjylland, 
udvist 1909, Vindehelsinge Friskole, nu Gaardbestyrer i Mølbæk, Gørding.
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Johanne Søgaard (Skibet 76). Veflinge, Ølgod. — Gift med Læ
rer Lund, Østerhæsinge.

Thorvald Axel Sørensen (Paarup 80). Fra 1903 Københavns 
Kommuneskole.

Dines Peter Dinesen (Hemmet 73).

1903
(30 D.).

Anders Børge Sofus Elias Møller Andersen (Silkeborg 
82). Tranebjerg Realsk., Jebjerg, Aarhus, Frederikshavn, fra 1908 Frede
riksberg komm. Skolevæsen.

Andreas Georg Andersen (Aunede 81). Cand. phil. Holsted 
Eftersk., Ringsted Borgersk., fra 1900 Frederiksberg komm. Skolevæsen, 

Henrik Bek Andersen Nygaard (Velling 80). Anden!, i Tarm, 
Enel. i Agri, Mols, fra 1910 Førstelærer i Hedensted.

Marinus Andersen Alkjær (Simested 78). Kolt Privatskole, 
Andenl. i Østofte, Mulernes Skole i Odense, fra 1908 Første!, i Østofte 
pr. Maribo. — Aarskursus.

Signe Bertelsen (0. Vandet 79). Fra 1903 Hjørring Kommunesk.
Kristen Greger Jørgensen Bæk (Them 81). Boest, Tarm, 

Hemmet, Kjellerup, fra 1904 Addit pr. Brædstrup.
Niels Kristian Østerby Brogaard '(Thim 82). Usserød, 

Søllerød, nu Nærum pr. Nærum.
Jens Christian Andreas Christensen (Særslev 80). Vikar 

og Privatlærer, fra 1907 Førstel. i Fjaltring.
Jens Petersen Damtoft (Aulum 80). Hjælpel. i Harboøre, Vejen 

Byskole, fra 1909 Vejen Stationsskole.
Ditlev Jensen Ditlevsen (Tistrup 82). Andenl. i Fjerritslev, 

fra 1909 Jennum pr. Vejle. — 3 Mdrs. Kursus i Orgelspil.
Christine Petersen G u d i k s e n (Rødding 78). Dronningsborg 

pr. Randers, fra 1904 Holstebro komm. Skolevæsen.
Niels Larsen Haarhøj (Ejerslev 80). Hjælpel. i Snave, Andenl. 

i Thise, fra 1906 Enel. i V. Thorup.
Anton Marius Hansen (Givskud 80). Holsted Eftersk., Rødby, 

Vikar i København, Tofthøj pr. Jelling, fra 1910 i Ølsted pr. Horsens.
Hans Kristian Hansen (Høve 82). Sakskøbing Realsk., Silkeb. 

Seminariesk., fra 1908 Realskolen i Nykøbing F.
Ch ristian J ense n H ol dgaard (Bording 81). Silkeborg Semina

riums Børneskole, Gilbjerg, Isenvad, fra 1910 Herning Kommuneskole.

16*
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Niels Jørgen Ty bring Jensen (Skivum 82). Gudhjem, Andl. 
i Nautrup, Sæby, fra 1909 Førstel. i Taanum pr. Randers.

Gudrun K r i s t i a n s e n (Gedved 79). Jelling Kommunesk.— 1907 
gift med Direktør Vang, Vejen.

Karen Ingeborg Kristiansen (S. Vissing 81). Silkeborg Real
skole, Faaborg Kommuneskole. — Gift med Lærer E. Petersen, Faaborg.

Maren Astrid Kristensen (S. Vissing 79). Silkeborg Realskole. 
— Gift med Seminarielærer Ludvig Mortenten, Silkeborg.

Peter Kristensen (Bramdrup 74). Fruering ved Skanderborg. — 
Afsk. paa Grund af Tuberkulose.

Anders Peter Laustsen (Ringgive 80). Skagen, Thorsted, fra 1907 
Junget pr. Roslev.

Jens Ravn Lorentsen (Lindknud 79). Jørsby, Mors, fra 1909 
Øse pr. Varde.

Niels Mathi assen (Them 82). Hallund pr. Brønderslev, fra 1907 
Enel. i Hallensted pr. Brønderslev.

Hansine Nielsen (Sneum 72). Fra 1903 Esbjerg komm. Skolev.
Niels Thyrgaard (Vinding 78). Skals Højskole, Voldby Højskole, 

fra 1908 Kærehave Husmandsskole.
Peter Christan Nielsen (Grurup 82>. Silkeborg Seminariums 

Børneskole, Aalestrup Realskole, N. Alslev Realskole, fra 1907 Slagelse 
Kommuneskole.

Johannes Nørgaard (Stadil 78). Andenl. i Jetsmark, Hørby, fra 
1908 Førstel. i 0. Hassing pr. V. Hassing.

Peter Rasmussen Skovby (Ikast 79). Odense Realskole, Ny
købing F., fra 1908 Maglegaard-Skolen, Hellerup. — Aarskursus.

Peterjakobsen Skriver (Ørsted 75). Ormslev, Andl. i Lysgaard, 
fra 1904 Bestyrer af Glamsbjerg Fri- og Efterskole, Fyn.

Jens Terkelsen (Nysogn 76). Klank Højskole, Andl. i Øland, 
fra 1906 Vestkær pr. Ølgod.

1904
(27 D.).

Morten Holger Johannes Bj errum (Ribe 82). Kommunel. i 
Esbjerg.

Astrid Margrethe Blichfeldt (Spentrup 78). Spentrup, 1906 
—1911 Kommunelærerinde i Aarhus. — Gift med Herredsfuldmægtig 
Schrøder i Mariager.

Maren Kristine Bollerup (Rindom 81). Har opgivet Lærerinde
virksomheden.
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Markus Christensen (Øster Snede 72). Skovrup Landbrugssk., 
Boest, fra 1909 Skolding.

Olav Do ns (Tanderup 81). Vejen Realskole, Holsted Efterskole, 
Vikar i Holstebro, Hjortø, Birkholm, Nordby, Svinninge Realskole, Kø
benhavns Kommunesk., fra 1909 Kommunel. i Odense.

Anders Espersen (Grinderslev 81). Jyderup Realsk., Timel. ved 
Silkeborg Skolevæsen, fra 1909 Kommunel. i Holbæk.

Martin Bolleru p Hansen (Ølgod 79). Lærer i Surhave pr. 
Brørup.

Jens Kristjan Kristensen Haunsø (Følleslev 80). Kommune
lærer i København.

Antonie J ensen (Kerri), (Draaby 80). Kommunelærerinde i Aalborg.
Erik Jensen Gylling (Gylling 83). Timel. i København.
Kirsten Marie Jensen (Snejbjerg 82). Horsens Seminarieskole, 

Baader, fra 1909 Kommunelærerinde i Løgstør.
Aage Kristensen (Vejstrup 81). Bramminge Efterskole, fra 1905 

ved Langtved Friskole (paa Fyen).
Anna Larsen (Asperup 81). Holstebro Friskole, Brakker Børne

hjem, Lyngby Realsk., */._» Aar Ophold i Norge, fra 1909 Kastrup Privat
skole, Middelfart.

Jørgen Anton Karl Lauritsen (Rødding 80). Lærer ved Ros
kilde Markskole. Døde 1910.

Niels 01 gaard Lund (Vium 81). Skanderborg Realsk., Haslev 
Realsk., Frederikssund Realsk., fra 1909 ved Realskolen i Skanderborg. 
— Aarskursus i Matematik, Fysik og Naturhistorie.

Dorthea Jensine Nielsen (Vorgod 81). Lærerinde i Torkild- 
strup. — Er ikke Lærerinde nu.

Mikkel N i e 1 s e n (Vinderslev 83). Vinthers Seminarieskole i Silke
borg, fra 1907 Kommunelærer i Silkeborg.

Niels Peter Nielsen Hedeland (Ejstrup 78). Hjælpel. i løn
ning, Timel. i Rønne, Enel. i Søttrup, fra 1909 Enel. i Rødkærsbro. — 
Aarskursus.

Ejnar Pedersen (Vissing 83). Vikar i Silkeborg og Ordrup, fra 
1906 Kommunel. i Faaborg. — Byraadsmedlem.

Kristian Peter Petersen (Dybe 82). Vikar i Hove, Andenl. i 
Hirtshals, Enel. i Stenvad, fra 19H Enel. i Hedeskov pr. Thorsager.

Martin Sofus.Petersen (Drejø 79). Fra 1906 Kommunelæreri 
Aarhus.

Thomas Carl Petersen Egebæk (Tolstrup 83). Vejen Realsk., 
fra 1906 Kommunel. i Viborg.
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Anders Kristensen Rasmussen (Sejlflod 83). Fjerritslev 
Realskole, Odder kommunale Realskole, fra 1906 Nykøbing F. Realskole.

Karen Kirsten R as m u s s e n (Lyngby 79). Galten, fra 1905 ved 
Vinthers Seminarieskole i Silkeborg.

Karl Ravnholt (Thorning 79). Vikar i Rønne, fra 1905 Mellerup 
Højskole.

Thora Henriette Wimmelmann (Hallund 79). Kommune
lærerinde i Esbjerg.

Thomas Christian Jepsen (Jelling 82).

1905
(32 D.).

Louise Benn edsen (Nordby 83). Jyderup Realskole, fra 1907 
Silkeborg kommunale Mellemskole.

Jens Kristian Enevoldsen (Løsning 84). Hjælpel. i Haurum, 
Høng Eksamenskursus og Mellemskole, Vikar ved Skive komm. MelL- 
og Realsk., Andenl. i Sall, fra 1909 Kommunel. i Aarhus.

Joakim Larsen Grubbe (Ferring 84). S. Næraa Friskole, Andl. 
ved St. Jørgens Skole v. Svendborg, nu i Raarud Kirkeby pr. Svendborg.

Bertel Hansen (Nautrup 84). Andl. i Oksbøl pr. Varde, nu Ølgod. 
Henrik Henriksen (Aarhus 81). Fra 1905 Kommunel. i Aarhus. 
Jakob Ingerslev Himmelstrup (Rorslev 84). Randers Real

skole. Døde 1906.
Else Jensen (Lejrskov 80). Fru Laursens Realskole i Aarhus, fra 

1906 Kommunelærerinde i Aarhus.
Ingrid Jensen (Kildegaard) (Dybe 83). Herning Realskole, fra 

1909 Timelærerinde ved Herning komm. Skolev. — Gift med Kreditfor
eningsdirektør Larsen i Herning.

C h r. M e rr i 1 d J e n s e n (Vildbjerg 83). Hjælpel. i Gjerskov, Andl. 
i Faarup, Andl. i V. Hassing, fra 1908 Enel. i Thorup pr. Dronninglund.

Peter Alrø Jensen (Torrild 84). Vikar i Østofte, Vikar ved Mu
lernes Legatskole i Odense, fra 1906 Andl. og Organist i Ejby (Fyn). — 
Aarskursus.

Hedevig Hauge n-Johansen (Silkeborg 84). Vikar i Silkeborg, 
Kommunelærerinde i København. — Gift med Landinspekt. Termansen.

Olaf Klejs Nielsen Kjems (Gjesten 83). Fortsættelsesskolen i 
Glamsbjerg, Hjælpel. i Højme, Andenl. i Rønninge, fra 1909 Kommunel. 
i Odense.

Knud Axel Knudsen (Helsingør 78). Cand. phil. Timelærer ved 
Borgerpigeskolen i Aarhus.



247

Lars Knudsen (Brønderslev 82). Silkeborg Realskole, fra 1907 
Silkeborg komm. Mellemskole.

Marius Kristensen (Brande 78). Dalbyneder Højskole, fra 1907 
Usserød pr. Hørsholm. — Aarskursus.

Thorvald Gudmund Larsen (Svostrup 84). Vikar forskellige 
Steder, Studieophold i København, Andenlærer i Kværndrup, fra 1910 i 
Ærøskøbing.

Andreas Peder Lytken (Sdr. Gjørding 83). Døde 1907.
Ejnar Thomsen Haahr Madsen (Mejrup 84). Haahrs Privat

skole i Svendborg, fra 1909 Vikar og Timel. ved Svendborg komm. 
Skolevæsen.

Hans Nielsen (Billum 80). Andenl. i Lunde (Ribe Amt).
Nielsjuel Merrild Nielsen (Gjerrild 84). 

skole, Vordingborg Seminarium. — Aarskursus.
Krabbesholm Høj-

Sigurd Edvin Nielsen (Galten 84). Hjælpel. 
Fredericia, Hjælpel. i Høver, Krabbesholm Højskole, 
fra 1909 Enel. i Nr. Harridslev pr. Hjørring.

i Høver, Vikar i 
Andenl. i Stadil,

Sigurd Nielsen (Næsgaard) (Svenstrup 83). Vraa Højskole,
Timel. i Kbhvn., nu stud. mag. i Kbhvn.

Mikkel Pedersen (Fuur 82). Vikar i Uggelhuse, Vikar i Skjelle- 
rup Nygaarde, Andenl. i Udbyover, fra 1908 Enel. i Iglsø pr. Stoholm.

Peter Ravn Visbech Pedersen (Nykøbing M. 81). Friskolel., 
Andenl. i Rindsholm, fra 1910 Højskolel. i Dalbyneder.

Sofus Jens Marius Pedersen (Fredericia 84). Vikar i Frede
ricia, Fredericia Søndermarkskole, Andenl. i Erritsø, fra 1908 Timel. i 
Grenaa.

Svenning Pedersen (Jebjerg 78). Holsted Efterskole, Djursland 
Højskole, fra 1908 Krabbesholm Højskole.

Ingefrid Rasmussen (Sdr. Jernløse 84). Ørum, fra 1907 Ny
huse pr. Hillerød.

Theodor Joakimsen Rosholm (Asp 82). Fra 1907 Enel. i Sild 
pr. Frøstrup.

Niels Siggaard (Gjellerup 78). Landbrugskandidat, nu Ødum 
Landbrugsskole.

Frederik Tschern i ng Sørensen (Harring 82). Vikar følgende 
Steder: Rønne, Junget, Roskilde, Pindstrup, Holstebro, fra 1908 fast ansat 
i Kongens Lyngby.

Peter Kristian Bavngaard Thomsen (Taarup). Silkeb. Real
skole, fra 1907 Aarup Realskole. Døde 1909.

Anders Kirkegaard Jensen (Boddum 84).
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1906
(31 D.).

Johannes Jensen Aagaard (Nørre Broby 85). Tarm Realsk., 
Vikar i Esbjerg, fra 1909 Kommunel. i Kolding.

Johannes Andersen (Højbjerg 84). Hjælpel. i Haurum, Bram
minge Efterskole, Vikar i Bogense, nu Timel. i Nibe.

Christian Nissen Andresen Toft (Toftlund 79). Hospitant 
ved en Skole i Zurich, Efterskolen i Hejis v. Kolding, fra 1908 i Silke
borg. — Aarskursus.

Christine Christensen (Nysogn 84). Rørvig, Sakskøbing, fra 
1910 Kommunelærerinde i Ringkøbing.

Jørgen Christian Filskov Christensen (Nysogn 85). Svin- 
ninge Realskole, Asnæs Realskole; fra 1908 Tarm Realskole.

Niels Peder Christiansen (Hørmested 80). Bogø Realskole, 
fra 1908 Kommunel. i Slagelse. — Aarskursus i Gymnastik.

Christian Gjørup (Navtrup 83). Vikar i N. Nebel, Andenl. i 
Horne, Hørning, Oddense, fra 1909 Førstel. 1 Durup.

Ellen Kristine Karoline Hansen (Marvede 74). Hobro 
Realskole, fra 1908 Aalborg Kommuneskole.

Hans Henrik Hansen (Ringgive 79). Fra 1907 Enel. i Nørskov 
pr. Farre.

Niels Mikael Andersen Hvass (Vium 85.) Tarm Realskole, 
fra 1910 Bestyrer af Kjellerup Realskole.

Knud Trap Hillers (Nykøbing M. 83). Hadsund Realskole, 
Forberedelsesskolen til Aalborg Katedralskole, fra 1908 ved Holstebro 
komm. Mellem- og Realskole.

Søren Gunnar Jensen (Ry 85). Randers Realskole, Reserve- 
intendant, nu Kommunel. i Fredericia.

Jens Christian Jensen (Skorup 83). Vikar i Tvilum, Vikar i 
Farre, Hammel Realskole, fra 1908 Andenl. i Grundfør pr. Hinnerup.

Hans Christian Jessen (Kongens Lyngby 83). Vejen Realskole. 
Døde 1910.

Agnes Elise Jørgensen (Udby 85). Vikar paa Fanø, i Middel
fart, Asnæs Realskole, Marstal Kommuneskole, fra 1909 Kommunelærer
inde i Ringsted. — Gift med J. S. Torlund (Torup), Ringsted.

Kristine Rasmine Krog (Gadbjerg 85). Gift med Lærer J. L. 
Grubbe, Raarud Kirkeby pr. Svendborg.

Viggo Mikael Nellemann Laursen (Tulstrup 83). Hjælpel. i 
Koldkjær, Enel. i Paarup, fra 1908 Enel. i Frausing pr. Kjellerup.
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S i grun Leth (Blegind 80). Korsør; 1908 gift med Proprietær Pe
tersen, Magelundegaard pr. Nakskov.

Johannes Lund (Svendborg 84). Svendborg Privatskole, Sekond
løjtnant, Otterup Realskole, fra 1910 Strynø Skole.

Lars Anton Madsen (Lysgaard 84). Andenl. i Jebjerg, fra 1909 
Førstel. i Maabjerg pr. Holstebro.

Jens Peter Mikkelsen (Hurup 83). Førstel. i Vestermarie pr. 
Rønne.

Rasmus Mortensen (Balle 84). Vikar i Thorning, fra 1909 Enel. 
i Lindeballe pr. Vejle.

Niels Kristian Skovbjerg Nielsen (S. Omme 84). Vikar i 
Ølgod, Vikar i Jexen, Andenl. i Brørup, fra 1910 Førstel. i Lindknud pr. 
Brørup.

Kirsten Marie Olesen (GI. Sogn 84). Vikar i Nordby, fra 1907 
Kommunelærerinde i Helsingør.

Rasmus Pedersen (Tulstrup 79). Føns’s Realskole i Aarhus, fra 
1907 Andenl. i Voel.

Hilda Petrine Skov (Vamdrup 82). Hvidsminde, Vikar i Viborg 
og ved Herning Realskole, nu i Bogense.

Anton Carl Marius Sørensen (Raaby 85). Vik. i Raaby, Hjælpel. 
i Kirkeby, Andenl. i Ørum, fra 1908 Andenl. i 0. Tørslev pr. Randers.

Jens Søren Sørensen Torlund (Orte 80). Tarm Realskole, fra 
1908 Kommunel. i Ringsted.

Janus Vilhelm Immanuel Vorm (Ørsted 84). N. Aaby Friskole, 
fra 1908 Uldum Højskole.

Ane Marie Andersen Kjær (Skibet 76).
Thomas Peter Larsen (Jerslev 85).

1907
(58 D. Dobbeltklasse).

Jens Laurits Carlsen’(Borup 86). Ourø Optagelseshjem, Flakke
bjerg Institut, Andenl. i Gamst, fra 1909 Ourø Optagelseshjem pr. Holbæk.

Samuel Ejlers en (Stouby 85). Brædstrup Realskole, Vikar ved 
Aarhus komm. Mellemsk., fra 1910 Grenaa komm. Mellemskole.

Niels Peter Fisker (Hammel 86). Vikar paa Thunø, fra 1908 
Andenl. i Hurup.

Anna Hansen (Gadstrup 85). Nykøbing M. — Gift med Skolebe
styrer Hvass, Kjellerup Realskole.

Dorthea Marie Hansen (Egtved 85). Fra 1907 Ørum pr. Viborg.
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Elna Kristine Dalsgaard-Hansen (Jellinge 84). Kand. Jakob
sens Mellem- og Realskole i Aalborg, Vikar i Holstebro, nu Timelærer
inde i Stege.

Emil Ejnar Erik Hansen (Saxild 86). Dyrebyes priv. Fællessk. i 
Horsens, Vikar i Horsens, Bruunsgades priv. Skole i Aarhus, nu Timel. 
i Horsens.

Hans Christian Hansen (Storehedinge 77). Hjælpel. i Holtug, 
Vinterl. i Alrum, Vikar i Viby, fra 1908 Andenl. i Søndersø pr. Odense.

Hans Ingvar Hansen (Blegind 86). Skibby Realskole, Vik. i Vejen; 
forbereder sig til Studentereksamen.

Julie Marie Hansen (Hjørlunde 85). Slagelse, fra 1908 Nordby, 
Fanø.

Georg Lund Henriksen (Sæby 84). Vikar i Buerup, Andenl. i 
Søby, fra 1910 i Grædstrup pr. Brædstrup.

Jakob Marinus Heydorn Jakobsen (Tved 86). Fra 1910 Kom
munelærer i Thisted.

Anton Jensen (Gunderup 82). Hjælpel. i Dalbyneder, Vakancel. i 
Guldbæk, fra 1910 Bagterp østre Skole pr. Hjørring.

Anton Thomas Lauritz Jensen (Sd. Jernløse 85). Dalbyneder 
Højskole.

Harald Jensen (Jerslev 86). Fra 1907 Sakskøbing priv. Realskole.
Jens Christian Jensen Hennebjerre (N. Nebel 80). Vikar i 

Lønne og Timel. ved N. Nebel Realskole, Vinterl. i Bramminge, Andenl. 
i Home, fra 1910 Førstel. i Vittarp pr. Outrup St.

Knud Juul Jensen (Dronninglund 85). Fra 1907 Sdr. Friskole, 
Odense.

Marinus Jensen (Grinderslev 85). Vikar i Kolding, Hejis Eftersk., 
fra 1911 Førstel. i Søndervang pr. Kolding.

Niels Jensen Skovbak (Vrejlev 79). Hjælpel. i Enslev, fra 1908 
Andenl. i Dronningborg pr. Randers.

Nikoline Mathilde Jensen (Aalborg 76). Vikar i Landsbyen Hor
sens, Timelærerinde i N. Sundby.

Kirstine Jørgensen (Thorning 85). Rørbæk, fra 1910 i Ringkøbing.
Dorthea Cathrine Kirkegaard (Magleby 79). Herning Realsk., 

Vikar i Viborg, fra 1908 Kommunelærerinde i Odense.
Hedvig Kirstine Kirkegaard (Magleby 85) Fredensborg Real

skole — Gift med Cand. phil. Lærer Meyer, Frederiksb.s Skolevæsen.
Anders Dolleris Kristo ffe rsen (Thisted 82). Fra 1907 Høng 

Realskole.
Johan Otto Kyed (Lejrskov 84). Fri- og Fortsættelsesskolen i
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Odense, Antvortskov Højskole, Timelærer i Aarhus, fra 1910 Frederiks
berg Skolevæsen.

Anna Kristine Larsen (Storehedinge 83). Vikar i Horsens pr. 
Langholt, Vikar i Nykøbing S., Rørvig, fra 1911 Kommunelærerinde i 
Grenaa.

Lars Marius Larsen (Marrebæk 86 L Nykøbing F. Realsk., Andl. 
i Vejen, fra 1911 Timel. i Nykøbing F.

Mads Vilsgaard Laursen (Rødding 85). Huslærer i Grønland, 
fra 1908 Andenl. i Roslev.

Aage Aakerberg Lavrscn (Hem 84). Vikar i N. Nebel, Eriks- 
minde Fri- og Fortsættelsesskole, fra 1909 Andenl. i Jebjerg.

Martin Leth (Sahl 84). Almind pr. Rødkærsbro.
Aage Al mind AA adsen (Viuf 86). Vikar i Silkeborg, fra 1908 

Kolding komm. Skolevæsen.
Henning Emil Meyer (København 85), cand. phil. Fra 1907 Fre

deriksberg Skolevæsen.
Niels Peter Mortensen (Grinderslev 83). Hjælpel. i Allerup, 

fra 1908 Andenlærer i Videbæk.
Mariane Nielsen Muurmand (Hoed 84). I Amerika.
Helga Jenny Nielsen (Foldby 86). Herning Realskole, fra 1908 

Sinding pr. Silkeborg.
Mette Kirstine Nielsen (Oksby 82). Nordby paa Fanø, fra 1909 

Københavns Skolevæsen.
Niels Anders Nielsen Levring (Sjørslev 85). Andenl. i Birke

rød pr. København.
Nikolaj Pavlin Nissen (Jordrup 86). Fra 1907 Brædstrup Real

skole.
Alma Charlotte Nørby (Harboøre 83). Vikar i Lemvig, fra 1908 

fast ansat i Lemvig.
Marie Nørby (Harboøre 78). Vikar i Lemvig, fra 1907 Kommune

lærerinde i Nibe.
Dorthea Kristine Olesen (Søby 81). Vikar i Aalborg, fra 1908 

Timelærerinde i Aarhus.
Hakon Olsen (Ferslev 81). Neksø Realskole og Seminarium, Vik. 

(Gymn.) i Helsingør, fra 1910 Kommunel. i Hjørring. — Aarskursus i 
Gymnastik og Dansk.

Louis Peter Olsen (Usserød 86). Vikar i Slagelse, Vikar i Nordby 
komm. Realskole, Vikar i Birkerød, fra 1910 Andl. i Urskov pr. Vejle.

Karen Marie Therese Pedersen (0. Egede 85). Fra 1908 Time- 
lærerinde i Silkeborg. — 1911 gift med Lærer H. Henriksen, Aarhus.
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Alfred Petersen (Nebsager 85). Vikar i Ebdrup pr. Kolind, 1908 
Gaarslev pr. Børkop.

Hans Hum Petersen (Linaa 81). Vikar i Brangstrup pr. Ringe, 
fra 1908 Andenl. i Linaa pr. Silkeborg.

Poul Christian Poulsen (København 86). Fra 1907 Mellem- og 
Realskolen i Sakskøbing.

Valdemar Theodor Rasmussen (Aalborg 76). Privatlæreri Vraa, 
Lærer ved Vraa Højskole.

Kresten Skak (Ulfborg 83). Fra 1908 Elev paa det kgl. Musik
konservatorium.

Knud Amdi Martinus Skriver (Ørsted 86). Fra 1907 Glams
bjerg Friskole, Fyn.

Maren Petrea Skriver (Dallerup 84). Vikar i Sorring, Privat
lærerinde (Højmarks Skole) i Aarhus, fra 1909 Kommunelærerinde i Aarhus.

Svend Kristian Høyer Dyrberg Svendsen (Vejerslev 84). 
Hjælpel., Vikar i Vejerslev, Andenl. i Dunkær, fra 1908 i Foustrup pr. 
Toustrup.

Severine Boline Nielsen Vendelbo (Kvorning 86). Fra 1909 
Ødum pr. Hadsten.

Anton Nielsen R i i s-V esterg aa rd (Grønbæk 84). Højskolel. i 
Støvring, nu Knudstrup pr. Aalestrup.

Jørgen Vestergaard (Helium 83). Vikar i Skelund, Vinterl. i 
Gundesbøl, Vikar i Birkerød, fra 1908 i Mødrup pr. Arden.

Jens Poulsen V i ttr u p (Vinkel 85). Vinterl. i Stoustrup, Hjælpel. 
paa Thunø, Andenl. paa Mandø, fra 1910 Enel. i Vigsø pr Thisted.

Jens Peter Nielsen Østergaard (Skals 86). Odderup Biskole, 
fra 1908 Andenl. i Ravnkilde pr. Arden.

Karl Sofus Pedersen (Mørke 86).

1908 
(31 D.) 

Magnus Andersen (Taarup 87). Vik. i Middelfart, Timel. i Kbhvn. 
Gudrun Dagmar Boesen (Hover 81). Stenløse Skole, Fyn.
Olaf de Hemmer Egeberg (Nørup 87). Fra 1908 Kommunel. i 

København.
Thorvald Andersen Engelund (Thise 85). N. Alslev Realsk., 

fra 1909 Ullerslev Realskole pr. Ullerslev.
Karoline Hanghøj (Rybjerg 86). Grinderslev, fra 1910 Time

lærerinde i Skanderborg.
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Kirstine Jensen (Silkeborg 87). Vikar i St. Jørgensbjerg, Aa- 
strup pr. Holsted, fra 1911 i Silkeborg.

Sigrid Krogh Jensen (Vinkel 86). Kommunelærerinde i Viborg, 
i Kolding, nu Aarskursus i Dansk og Historie.

Anna Johanne Haugaard Jeppesen (FruJørgensen) (Vording
borg 82). Hals Realskole, Hadsten Realskole; gift m. Lærer Jørgensen, 
Hadsten Realskole.

Martha Haugen-Johansen (Silkeborg 86). Vikar i Randers, 
fra 1909 Københavns komm. Skolevæsen.

Christian Jørgensen (Thorning 87). Huslærer i Aale, fra 1908 
Kjellerup Realskole.

Hans Adolph Jørgensen (Hundslund 87). Holsted Efterskole.
Johannes Jørgensen (Ulfborg 86). Realsk. i Nykøbing S.
J ø rge n J e n s e n J ø rg e n s e n (Galten 87). Vejen Realskole, Had

sten Realskole.
Karen Johanne Kristensen (Taaning 87). Vikar i Vænge og i 

Gørding, Fri- og Efterskolen i Vestbirk.
Oluf Larsen (Linaa 87). Vikar i Fredericia og Ringkøbing, fra 

1911 Vikar i København.
Ingvard Laursen (Haldum 87). Faaborg Realskole.
Knud Petersen Lund (Hjerting 86). Hjælpel. i Enslev, Vikar 

ved Holstebro Friskole, nu Hostruphuse pr. Hobro.
Andreas Laurids L u n d k v i s t (Farum 85). Bramminge Eftersk., 

fra 1909 Kommunel. i København.
Agnes Mathiassen (Them 84). Fjerritslev Realskole, Vikar i Ry 

St, Vikar i Kold, fra 1911 Kommunelærerinde i Holstebro.
Marie Jensine Mortensen (Drejø 85). Esbjerg, fra 1909 i 

Ringkøbing.
Ane Dorthea Nielsen (0. Snede 85). Vikar i Ringkøbing, Vi

kar i Nørreskov, fra 1909 Stationsskolen i Hundslund.
Elise Marie Nielsen (Nysogn 83). Fra 1908 i Taars pr. Sakskøbing.
Agnes Norn (Hjermind 85). Pienges Skole i Viborg, fra 1910 

Timelærerinde paa Frederiksberg.
Aage Wisbech Pedersen (Almind 87). Realskolen i Nykøbing 

F., Faaborg Realskole.
Anders Jørgen Pedersen (Aarslev 79). Fra 1909 Hinnerup 

Realskole.
Anders Peder Pedersen (Smidstrup 87). Vikar i Andkjær, 

Hjælpel. i Røgind, fra 1910 Andenl. i Vinding pr. Vejle.
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Axel Saaby (Øls 87). Struer Realskole, fra 1909 Kommunelærer 
i Aalborg.

Marie Madsen Skov (Hem 87). Hindborg Skole, Nordby Kom
muneskole, Silkeborg. — 1911 gift med Lærer Toft, Silkeborg.

Anton Marinus Christian Sørensen (Varde 87). Tarm 
Realskole, fra 1909 Ullerslev Realskole pr. Ullerslev.

Ane Marie Wigh (V. Vandet 85). Fra 1908 Vejen Realskole.
Søren Andersen Sørensen (Allerup 84).

1909
(34. D.).

Kristen Nielsen Jensen Aalling (Malt 83). N. Alslev Real
skole, fra 1910 i V. Nebel.

Axel Andersen Broegaard (Magleby 87). Hjemby Fri- og Ef
terskole, fra 1910 „Holsteinsminde".

Laurids Pedersen Damtoft (Aulum 82). Vikar forsk. Steder, 
fra 1910 Hjælpel. i Romperup pr. Snertinge.

Dagmar Flyger (Aalborg 87). Esbjerg Kommunesk., fra 1911 
Nørre Tranders Skole; gift med Lærer Harald Jensen s. S.

Elisabeth Hansen (Koldby 78). Vikar i Silkeborg, fra 1910 Kom
munelærerinde i Fredericia.

Christoffer Hansen (Ikast 86). Hjælpel. i V. Isen, Vinterl. i 
Vallund pr. Ølgod St.

Jens Bollerup Jensen (Horne 83). Eriksminde Efterskole pr. 
Boulstrup.

Johanne Jensen (Lysgaard 85). Elsted pr. Lystrup.
Karen Bro Jensen (Roslev 81). Lyngby pr. Brabrand.
Peder Theodor Jensen (Gunderup 88). Høng Realskole.
Valdemar Ejnar Jensen (Wendeli) (Vraa 88). Hjælpel. i Fri

strup, fra 1910 Hjælpel. og Vikar i Vejerslev pr. Thorsø St.
Aage Højholtjørgensen (Gjessing 86). Esbjerg.
Jens Jensen Koudal (Aidt 86). Brædstrup Realskole.
Immanuel Kirkegaard (Viborg 87). Vikar i Viborg, fra 1911 

Aalestrup Realskole.
Pouline Emilie Krøger (Søllerød 86). Vikar i Holstebro.
Andreas Sørensen Lykke (Hindborg 87). Vestbirk Højskole, 

3 Mdr. Studieophold i London, fra 1910 Hindholm Højskole.
Niels Christian Hauge Madsen (Rind 88). Hammel Realsk., 

fra 1910 Vikar i Holstebro.
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Jørgen Mortensen (Raklev 88). Dalsgaards Realskole i Randers.
Marie Cathrine Munch (Helsinge 84). Fra 1909 Timelærerinde 

i Fredericia.
Helga Nielsen (Grarup 85). Vinterlærerinde i Aastrup, fra 1910 

Kommunelærerinde i Fredericia.
Marinus Nielsen (Vejlby 88). Vinterl. i Østergaard, fra 1911 

Kornet ved 1. Regiment i København.
Anders Peder Pedersen (Hjerm 85). Fra 1909 Vikar i Vejle, 

nu i Holstebro.
Karoline Pedersen (Filskov 83). Grumstrup pr. Hovedgaard.
Peter Nielsen Petersen (Galten 87). Nykøbing M. Realskole.
Marius Rasmussen (Kauslunde 84). Høng Højskole.
Ingeborg Sigrid Petersen R e f e r (Sønderholm 86). Vikar i 

Nordby, fra 1910 i Thirstrup pr. Trustrup St.
Jens Sørensen (Haldum 80). Vikar i Aarhus, i Vithen, i Stadil, 

i V. Brønderslev, i Serritslev, fra 1910 i V. Brønderslev.
Nielsine Frederikke Sørensen (Thisted 88). Fra 1909 Vikar 

og Timelærerinde i Thisted.
Richard Gustav Borgelin (Herning 87).
Alfred Mathiassen (Them 88).
Ole Peter Olsen (Dronninglund 77).
Kristian Peter Petersen (Helligsø 82).
Noa Peter Primdal (Ramsing 82).
Kristen Jensen Rydahl (Funder 83).

1910
(31 D.).

Rasmus Peter Nielssen Birkelund (Svostrup 76).
Elisabeth Dahl (Veerst 89).
Bernhard Severin Ingemann Fisker (Linaa 89).
Thyra Kirstine Frederiksen (S. Næraa 86).
Kristian Marius Handberg (Linaa 78).
Mariane Kirstine Hanghøj (Ejsing 89).
Richard Henrichsen (Frøslev 86)’.
Kres(en Møller Jensen Hou (0. Tørslev 82)..
Johanne Marie Jensen (Aale 87).
Anna Petrea Jørgensen (Vejen 86).
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Morten Kristian Jørgensen (Hundstrup 86).
Johannes Bagger Kirkegaard (Viborg 89).
Frederik Knudsen (Asperup 85).
Kristine Knudsen (Elsø 86).
Valdemar Knudsen (Asperup 87).
Karen Christine Laustsen (Synderup 88).
Elise Møller (Vejle 78).
Jakob Mølier (Hvilsted 85).
Peder Pedersen Nedergaard (Sahl 88).
Anton Rasmus Nielsen (Mejlby 86).
Ejnar Rudolf Nielsen (København 85).
Otto Christian Olesen (Voldby 89).
Peter Marius Pedersen (Ørum 89).
Marie Primdal (Ramsing 86).
Johanne Rasmussen (Kristrup 89).
Karen Marie Jensen Lergrav Risom (Ulfborg 80).
Niels Pederjensen Rode (Ikast 89).
Christiane Dorothea Schou (Hørby 85).
Steffen Simonsen (Ørum 84).
Niels Peter Storm Sørensen (Lindknud 88).
Niels Alfred Thøgersen (Balle 89).

1911
(34 D.).

Agnes Kirstine Nielsine Marie Andersen (Bjeverskov 89).
Laust Lauritsen Balling (Grinderslev 85).
Kathrine Andrea Bang (Kristrup 87).
Inge Marie Kristensen Bisgaard (Mejrup 89).
Ane Elise Brøste (Virring 90).
Anders Henry Bro (Holstebro 89).
Joakim Buttenschøn (Dallerup 88).
Sigrid Carstensen (Nautrup 89).
Ane Christensen (Nysogn 90).
Christen Graae Christensen (Vium 85).
Olga Mette Christensen (Als 89).
Jenny Hansen (Skanderup 89).
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Julie G arnæs Hansen (Husby 87).
Marinus Peder Hansen (Flemløse 90).
Jens Larsen Hyldgaard (Sinding 90).
Jens Iversen (Ørsted 90).
Petra Kathrine Jacobsen (Hylke 88).
Jens Marius J espersen (Kvorning 88).
Maren Christine Johansen (Aalborg 90).
Sigurd Marius Andersen Kaae (Laasby 89).
Alfred Osvald Kristian Kristiansen (Linaa 88).
Johanne Marie Larsen (Vennebjerg 80).
Helga Munk (Viborg 85).
Aage Nielsen (Allinge 89).
Aage Breda hl Nielsen (Gjern 89).
Johanne Nielsen (Naalebjerg). (Alminde 86).
Marie Nielsen (Vammen 88).
Kristian Ditlev Nygaard (Velling 86).
Maren Jens i ne Pedersen (Gjesten 89).
Sigrid Hindvad Petersen (Serup 88).
Kirstine Nielsen Rokkjær (Boddum 89).
Andreas Sidel mann (Naur 86).
Thorvald Pedersen Visbech (Almind 89).
Aage Ægidius (Mejrup 83).

SEMINARIETS NUVÆRENDE ELEVER.
3 Kl. (Dobbeltklasse): 59 Elever.

Gerda Meta Hansen Aastrup (Aastrup 90).
Jes Møller Andersen (Dejbjerg 90).
Rasmus Christian Andersen Voer (Allingaabro 90).
Holger Anton Arentzen Andresen (Haderslev 90).
Klara Bach (Holstebro 85).
Rudolf Hans Beier (Holstebro 88).
Oluf Valdemar Bertelsen (Tønning 91).

17
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Christian Christensen Boel (Bording 88).
Johanne Nielsine Brogaard (Svendborg 91).
Thorvald Niels Jensen Bøgelund (Linaa 90).
Bolettte Margrethe Christensen (Nykøbing F. 86).
Niels Herløv Nielsen Elling (Balle 83).
Kristiane Cecilie Fisker (Hammel 88).
Jørgen Frandsen (Grædstrup 90).
Kirstine Gydesen (Erritsø 91).
Augusta Hansen (Maarslet 82).
Hans Kristian Hansen (Dronninglund 86).
Johannes Rudolf Hansen (Frederikssund 83).
Anna Kirstine Hansen (Ringgive 86).
Viggo Laurids Munk Hansen (Føvling 88).
Therkel Hauberg (Spørring 87).
Vita H e r 1 ø v (Sporup 91).
Annajensine Maryjensen (Søndersø 89).
Jens Mogensen Jensen (Brabrand 91).
Magdalene Kirstine Bloc h Jensen (Helsingør 91).
Mads Peter Jensen (Thorning 85).
Thyra Randlevjensen (Voerladegaard 86).
Rasmus Jensen (Vistofte 89).
Ane Marie Jespersen (Øster Snede 90).
Dagny Jespersen (Øster Snede 91).
Olaf Valdemarjohansen (Glenstrup 90).
Valdemar Skyum Kierkcgaaard (Kjøng 82).
Birgitte Petrea Cecilie Knoth (Them 90).
Jens Marinus Kristensen (Egvad v. Tarm 90).
Nanna Bolette Marie Kristensen (Them 91).
Laura Maegaard Larsen (Lydum 83).
Oluf Benedict Larsen (Røgen 89).
Jeppe Peter Knudsen Linding (Horne 91).
Jens Preben Lund (Lemvig 89).
Christiane Madsen (Kastbjerg 89).
Mikael Kristian Mikkelsen (Vind 84).
Helene Kristensen Mogensen (Hallund 88).
Kristian Marinus Mogensen (Oudrup 89).
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M i k a 1 i n e Christine Mortensen (Vettestrup 78).
Kristen Jensen Nielsen (Lyngby 87).
Peterjohnsen Nielsen (S. Lem 89).
Maren Christine Mortensen Nørregaard (Kirkeby 84).
Ole Peter Olesen (Silkeborg 90).
Pederjepsen Rønkilde Pedersen (Bording 90).
Marie Johanne Poulsen (Stenild 85).
Aage Primdahl (Ramsing 91).
Laurids Johannes Rahbech (Borris 89).
Anders Carl Rasmussen (Balle 89).
Krista Svennevig (Ørum 91).
Harald Kristian Sørensen (Silkeborg).
Inger Marie Sørensen (Kolding 90).
Jens Rasmussen Vestergaard (Torrild 86).
Hans Christian Andersen Østergaard (Sejling 91).
Jens Carl Pedersen (Hvorslev 90).

2. KL: 33 Elever.
Ellen Ørum Andersen (Ørum 90).
Anders Vestergaard Andersen (Bølling 87).
Martin Jesper Mikkelsen Bak (Sinding v. Herning 91).
Esper Lauridsen Dalgaard (Nautrup 87).
Sandvad Jensen Hauberg (Spørring 92).
Aksel Henriksen (Storehedinge 88).
Petrine RasmineJensen (Tved 90).
Marie Jørgensen (Thorning 92).
Nikoline Olesen Kallesøe (Svostrup 91).
Kristian Andreas Kristiansen (Rorslev 87).
Marius Peter Kristiansen (Svostrup 91).
Jens Christian Krogh (Tøndering 92).
Ida Amalie Lauridsen (Levring 90).
Aage Madsen (Lysgaard 92).
Laura Ovine Møller (Auning 91).
Astrid Beate Nielsen (Magleby 92).

17*
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Ellen Marie Nielsen (Nysogn 86). 
Magnus Nielsen (Fangel 91).
Anton Pedersen (Rask) (Gødvad 86). 
Johanne Pedersen <Drejø 90).
Karl Dalgaard Pedersen (Lomborg 90). 
Ida Margrethe Poulsen (Radsted 89). 
Rasmus Christian Skriver (Dallerup 85). 
Aksel Gjerulff Thomsen (Silkeborg 91). 
Hans Viktor Voldsgaard (Verninge 85). 
Kristian Gregersen (Løsning 87).
Thorvald Støvring (0. Svenstrup 90). 
Ditlev Ditlevsen (Mogenstrup 92). 
Folmerjensen (Gjern 89).
Sigrid Søndergaard (Serup 92).
Jens Gylling Buhr (Tranebjerg 86). 
Torkild Viberg (Silkeborg).
Carl Axel Ilius Fenger (Nakskov 83).

1. Kl. (Dobbeltklasse): 61 Elever.
Thorvald Frederik Emil Agger (Varde 92).
Søren Andersen (Grærup 91).
Laurids Møller Lauridsen Agerskov (Gjellerup 89).
Emma Kirstine Andersen (Dallerup 93).
Knud Kristian Bang (Dallerup 92).
Martha Kathrine Jensen Borregaard (Saxild 85).
Christian Jensen Bu ndgaard (Durup 86).
Emilie Marie Christoffersen (Svendborg 89).
Edel Christensen (Vesløs 93).
Gertrud Marie Kathrine Christensen (Thorning 93).
Mariane Ebbesen (Viborg 89).
Emilie Schleger Gertz (Svendborg 81).
Jensine Petrea Nielsen Gjern (Røgen 93).
Mathilde Henningsen (Svendborg 93).
Marie Margrethe Holm (Allinge 93).
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Bertha Else Christiane Hansen (Ringsted Landsogn 93).
Holger Hanghøj (Feldingbjerg 89).
Valborg Hansen (Herning 91).
Nikolinejørgensen (Kallerup 91).
Jens Møllerjakobsen (Aadum 91).
Peter Aabojørgensen (Højbjerg 93).
Aage Tygesen Jensen (Jebjerg 92).
JacobineJacobsen (Egaa 79).
M agn us J ensen (Thorning 91).
Nielsjørgensen (Framlev 93).
Marie Kirstinejørgensen (Kragelund 84).
Peter Thorvald Johansen (Balle 88).
Helga Christine Ehrenreich Kolstrup (Ravnkilde 93).
Hjalmar Kristensen (Harlev 93).
Agnes Kristensen (Lihme 88).
Søren Laursen (Laasby 85).
Jens Peter Martinus Laursen (Tulstrup 88).
Sigrid Martha Lund (Viborg 92).
Katrine Pedersen Lørup (Tørring 92).
Peter Vangjensen Leth.
Laura Madsen Lorch (Esbjerg 88).
Laurits Laursen (Ørsted 93).
Mette Margrethe Mogensen (Galten 92).
Harald Vilhelm sen Malling (Odder 88).
Jens Mulberg Mikkelsen (Vind 79).
Henrik Møller (Serup 87).
Anders Madsen (Værum 79).
Anna Kristine Madsen (Gjern 93).
Helge Schaldemose Abildgaard Nielsen Aarhus 90).
Margrethe Nielsen (Fredericia 91).
Robert Schouby Nielsen (Vejlby 93).
Thorvald Pedersen (Dalby 93).
Carl Oscar Pedersen (Gosmer 93).
Caroline Amalie Pedersen (Rind 84).
Steffen Christian Poulsen (Løderup 84).
Dagny Riisberg (Skjød 93).
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Ellen Ryge (Ranum 91).
Kristian Simonsen Straarup (Vorbasse 89).
Anders Brorsen Sørensen (Skarrild 92).
Hanne Kirstine Sørensen (Voldby 92).
Jakobine Thomsen (Nordby 89).
Valborg Johanne Thomsen (Skaarup 92).
Inger Thorlund (Silkeborg 91).
Astrid Vinther (Silkeborg 90).
Holger Hansen Dalsgaard (Jelling 91).
Sten Hansen Dalsgaard (Jelling 91).
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