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Aaret 1918.
Af Magdalene Lauridsen.
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Aaret 1918 blev et Sorgens Aar, det tungeste Livet har 
givet mig, idet jeg den 1. April mistede min kære Mand, min 
trofaste, gode og kloge Ven igennem mange Aar. — De, der 
kendte Dam, kendte hans Retskaffenhed, hans Godhed, ved, 
hvor kærlig og fin en Natur han var, forstaar, hvad vi, jeg 
hans Hustru og hans Børn har mistet.

Skolen har selvfølgelig gaaet sin Gang, vi har maattet 
holde de Kursus og de Sammenkomster, som Skolelivet paa 
Ankerhus fører med sig; men De kan sikkert sige Dem selv, at 
det har været svært at være med til at arrangere og agitere 
som sædvanlig, naar Hjærtet og Sindet har været fuldt af 
Sorg og Savn.

Og jeg har været bange for, at alle de søde og flinke 
unge Piger, vi i dette Aar har haft, skulde lide derunder. 
Men jeg ved ogsaa, at mine gode og trofaste Lærerinder har 
bødet derpaa, saa godt de har kunnet, og jeg er dem saa 
taknemlig for den Hjælp og Støtte, de ogsaa derigennem har 
ydet mig og Skolen.

Paa det almindelige 5. Mdr.s Kursns har vi i Skoleaaret 
haft 56 Elever, og 10 flinke Husholdningslærerinder afsluttede 
deres Uddannelse til Oktober. Fra November 1917 til 
August 1818 afholdt vi det første Statskursus til Uddannelse 
af Lærerinder til kommunale Efterskoler. 15 Deltagere var der 
i dette Kursushold, og vi var overordentlig glade for Arbejdet 
sammen med dem; forhaabentlig vil de, efterhaanden som 
Lejlighed gives, gøre et godt og nyttigt Arbejde i Efter
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skolens Tjeneste. Til daglig kaldtes de „Statsdamer", men 
alle var enige om, at de var „Stadspiger". — Dr. Caro
line Steen, som siden Juli 1907 har været knyttet til Skolen 
og været Lærerindeuddannelsen en stor Støtte, har paa Grund 
af manglende Helbred og svigtende Kræfter trukket sig til
bage fra sin Lærergerning paa Ankerhus.

Overlærer Olsen fra Sorø var saa venlig at overtage 
Ledelsen af Forskoleseminariet ved min Mands Død. Den 30. 
og 31. Oktober dimitteredes saa det sidste Hold Forskole- 
lærerinder, 18 i Tal og dermed afsluttedes Undervisningen paa 
Sorø Forskoleseminarium. Det var saa uendelig vemodigt at 
skulle slutte den nu saa godt begyndte Virksomhed; men jeg 
personlig kunde jo ikke drive Seminariet, og lade den gaa 
over til Fremmede kunde jeg ikke tænke mig. Men maaske 
en af hans Børn dog med Tiden kan fortsætte hans afbrudte 
Gerning paa dette Omraade. I Vinter fortsættes Børneskolen 
ved Nanna Bojsens og Agnete Dams Hjælp. Karen Ussing har 
faaet Ansættelse paa Frk. Langs Seminarium og Theodora 
Pedersen i Struer. Til Sommer haaber vi at kunne faa op
rettet en Frøbelskole og Bibliotek paa Seminariet.

Men Aaret har jo ogsaa bragt Sorg og Bedrøvelse ind 
over mange andre Hjem, og vi tænker med Vemod paa alle, 
der har mistet deres Kære nede i Sønderjylland, og paa de 
Hjem, hvor den spanske Syge har røvet det bedste. Min 
Søster og Svoger, Lærer Jensen i Hammel, maatte ogsaa af 
med deres eneste Barn, Viktor, der 17 Aar gammel døde d. 
27. Novbr. Han var ikke alene sine Forældres Stolthed og 
Glæde, men hele Slægtens, saa brav og god, musikalsk og 
velbegavet som han var, ens og venlig mod alle, mod Smaa- 
børn og gamle Folk, som mod Kammerater og unge Piger. 
Mange af Dem vil sikkert med Glæde mindes ham fra de 
Sommerferier han tilbragte paa Ankerhus.

Men trods alt er der meget at takke for, alle de gode 
Minder — selv om „de kan være saa skære, at angst man 
dem møder paa Tankesti". Mange lykkelige Dage og Timer 
blev der mig og min Mand beskaaret i de 62/3 Aar, vi fik Lov



til at dele Hjem med hinanden. I Marken, i Haven, i Skoven 
har vi gaaet sammen, i Bøgerne staar hans Haandskrift, 
fremmede Lande fik vi set sammen, vi har fulgtes paa Gader 
og Stræder, i København, paa Bornholm. Fra Skolestuerne 
fra Hjemmet, fra Naturen, overalt træder Minderne i Møde, 
og efterhaanden som Tiden gaar, bringe de Trøst og Lise med. 
Gud ske Lov for dem.

Og vi fik ikke alene Lov til at dele Hjem, men ogsaa 
Gerning. Det, som vi begge ansaa for Idealet: at forene én 
pædagogisk Skole med en praktisk Uddannetse, fik vi realiseret. 
Og hvor mange rige Timer fik vi ikke i Drøftelse af Samfunds- 
Spørgsmaal og -Anliggender. Men det er saa uendelig vemo
digt, at vi ikke fik Lov til at leve nogle rolige Aar, fri for 
økonomiske Bekymringer, og sammen med Børnene. Det er 
noget af det svære ved en Skolegerning som vor, at Forholdene 
kan føre med sig, at Børnene og det, private Liv maa vige 
for Skolen. Ak, hvor vilde jeg gerne givet ham Dage i roligt 
Hjemliv som en anden Hustru og Mor.

Men midt i det store der sker, — Freden, der nærmer sig, Fri
hed for Folkene, Militarismens Nederlag, Sønderjyllands Til
bagekomst, — alt det, der bringe Forventningens undrende Tak 
og Glæde frem, er der blandetBedrøvelse over, at han, som levede 
saa stærkt med, han, der personlig saa stærkt tog Del i det, 
der skete ude i Verden, ikke skulde faa oplevet Gryet. Da 
han laa paa sit Sygeleje, var det, at Tyskerne gik saa voldsomt 
frem; der syntes intet Haab for Friheden og de smaa Nationer, 
og han led under de mørke Udsigter og sagde med Bedrø
velse til Børnene: Aah, det bliver et nyt romersk Rige; det 
bliver en haard Jord for dem at træde paa, der bliver tilbage. 
Godt, at det nu tegner lysere, og at Folmer, vor ældste Søn, 
der meldte sig som Frivillig i England for to Aar siden „for 
at være med at forsvare de smaa Nationer1' kan ventes at 
komme velbeholden hjem.

Det var Influenzaen, der blev min Mands Bane. 18 Dage 
laa han til Sengs; men han havde sikkert været alvorlig syg 
meget længere. Følte sig ofte træt, nedbøjet og utilpas, men
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mente, at Foraaret, som han længtes saa stærkt efter, nok 
vilde give ham Kræfter og Mod igen. Sin Skole vilde han 
ikke forsømme, han vilde ikke gaa til Læge eller til Sengs, 
førend han havde faaet Børnene hjulpet over Eksamen. Han 
naaede det ikke, men han blev paa sin Plads til det sidste. 
Var sine Lærerinder saa taknemlig, fordi de tog dem saa 
godt af Skolen og Børnene, og de Hilsener, Børnene sendte 
ham, glædede ham saa meget. At hans Sind var alvorlig 
stemt, længe før Sygdommen brød ud, forstod vi, da hans 
Elever bagefter kom og fortalte os, at naar han gik ude paa 
Legepladsen mellem Børnene, nynnede han stadig:

Har i Dag jeg, kære Gud, 
syndet imod dine Bud, 
vær mig naadig, vær mig god, 
slet det ud for Jesu Blod.

Da han blev syg, søgte hans Tanker tilbage til Barndoms
tiden, han længtes saa stærkt efter Havet, men ogsaa efter 
Vaaren og det spirende Liv; det var, som han vilde suge Livet 
ind med Duften fra de smaa Violer og Skovblomsterne, hans 
smaa Piger bragte ham. Og hver Morgen maatte vi synge 
for ham: „Nu titte til hinanden". Men vi maatte ogsaa synge 
Erik XIV’s skønne Salme: „Jeg er en fattig Fange, og mine 
Grænser trange"; det var som denne udtrykte hans Tanke 
og Trængsel. For det var en streng Tid baade legemligt og 
aandeligt. Redelig, som hans Natur var, vendte han sig 
ikke bort fra Døden, da den nærmede sig, men stred man
dig „den bitre Strid", og han forstod ogsaa at søge Hjæl
pen, hvor den var at finde. Hvor var han ydmyg og hans 
Bøn inderlig, og det var forunderlig rige Dage, de sidste, vi 
fik dele med ham. Alt blev saa smaat, de timelige Bekym
ringer til intet. Hans Tanker kredsede om Jesu Lidelse; og 
den hellige *Skrift, læst af gamle Bøger, bragte ham Trøst, 
særlig Joh. 17. Kp., Jesu ypper^ræstelige Bøn. — Det blev 
anden Paaskedag om Aftenen Kl. godt 10, at han udaandede 
stille og roligt. Det sidste, han sagde var: Mor — mine kære 
Børn — tak, tak. Efter hans Død fandt jeg følgende lille
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Digt, som dog vist var skrevet for flere Aar tilbage, men sond 
viser, hvor Himmerigslængslen var levende hos ham.

Gud, du kærlige, du høje, 
luk nu blidt rrrit matte Øje, 
fryk det blødt og sagte til.
Jeg er træt af Jordens Møje, 
vil mig til dit Hjærte bøje, 
blot du snart mig tage vil.
Jeg er ramt af Dødens Pile, 
lad mig ved din Barm da hvile, 
bring mig i din store Favn.
Snart min Aand vil til dig ile,
naaderig du til den smile,
stil dens Smerte, sluk dens Savn.
Giv mig hos dig Plads og Sæde, 
giv mig Del i Himlens Glæde, 
i dit Liv, din Herlighed, 
lad mig til din Flok hentræde, 
slut mig ind i Lysets Kæde, 
evige Alkærlighed!

Da Peter Dam forlod Bornholm for at dele Hjemmet med 
mig paa Ankerhus, ytrede han Ønsket om at komme til at hvile 
paa Bornholm. Dette Ønske følte jeg som en Pligt at opfylde, 
selv om det ikke var nævnt de sidste Aar. Vi, jeg og alle 
hans Børn (paa Folmer nær, der er i England), førte ham 
derfor over til Bornholm, hans elskede Fødeø. Der ligger 
han nu begravet ved Siden af sin første Hustru, Minna Blicher, 
paa Neksø Kirkegaard. Gravstedet er hegnet med et smukt 
sort Gitter paa en Granitsokkel. Mellem Gravene staar en 
fælles Gravsten midt i en Stensætning. Paa den Sten, der 
staar ved hans Hovedgærde, er indridset de Ord af Es. 54,10, 
der var ham til saa megen Trøst i hans sidste Levedage. 
„Bjergene skulle vige og Højene rokkes, men min Miskund
hed skal ikke vige fra dig, og min Freds Pagt skal ikke 
rokkes, siger Hferren din Forbarmer."

Hans sidste Rejse formede sig højtidelig og smuk. Vi 
maatte allerede begive os paa Vej to Dage efter hans Død.
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Forinden tog vi i Hjemmet Afsked med ham i Dagligstuen, 
som kærlige Hænder havde pyntet lige saa smukt, som da de 
tog imod os Sommeren 1911. Hans Kiste var omslynget af 
en Guirlande og smykket med et Kors, bundet af Havens 
stedsegrønne Træer, men derunder dækket med det Flag, gode 
Medhjælpere havde hejst for os, da vi drog ind i Hjemmet 
sammen, det Flag, som siden havde vajet over mange lykke
lige og glade Dage paa Ankerhus, men som nu for sidste 
Gang i Sorg kun var hejst halvt, inden det fulgte ham i hans 
gransmykkede Grav. — Han havde bedt mig om at „gøre det 
saa stille, saa stille“; det vilde vi ogsaa allerhelst, men al
ligevel var der kommen mange af Skolens nærmeste for at 
følge ham fra Hjemmet og ind til Toget med den smukt pyn
tede Vogn, der skulde føre ham videre. Pastor Krarup, der 
havde været min Mand til saa megen Trøst og Hjælp, talte 
rart, Frk. Ussing bragte ham en Tak for, hvad han havde 
været for Børnene og Lærerinderne paa Forskolen, jeg søgte 
at bringe ham en ringe Tak for, hvad han havde været for mig, 
for vort Hjem, for vore Børn, for vor Skole. — Min gamle Far 
kørte ham ind til Toget paa vor lille granklædte Vogn med 
vore smaa Heste, og jeg sad hos ham. De smaa Børn fra 
hans Skole gik foran og strøede Blomster paa hans Vej.

Dagen efter, med første Tog, fulgte vi ham saa til Kø
havn og derfra med Bornholmerdamperen i det prægtigste 
Vejr til Rønne, hans Fødeby, hvor hans Brødre tog mod ham. 
Derfra kørte vi med Vogn Øen over til Neksø, og det var 
betagende i den stille Foraarsaften under de tindrende Stjer
ner paa den efterhaanden mørkere og mørkere Himmel at 
køre med ham paa de Veje, han elskede, og som han i sin 
Barndom og Ungdom saa ofte havde færdedes ad. Og det 
var som at komme hjem med ham, da gode Venner fra 
Neksø kom os i Møde en halv Mils Vej uden for Byen.

— Siden har Tankerne stadig gaaet tilbage til de Steder, 
hvor vi holdt Rast, og jeg forstaar nu, hvorfor Kong Edward I 
af England lod bygge et Stenkors for hver Dagsrejse, han havde 
gjort, da han førte sin elskede Hustru, Dronning Eleonoras 
Lig fra Skotland og videre til Westminster Abbediet i London.
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Mandag den 8. April blev han begravet fra Neksø Kirke, 

hvor Valgmenighedens Præst, Pastor Jespersen talte kønt og 
forstaaende. Min kære, gamle Slægtning, Johan Bøgeskov, 
talte ogsaa i Kirken, og min Svoger, Missionær Andreas Dam, 
ved Graven, hvor han mindedes Barndomshjemmet, da de som 
Børn sammen med deres Mor sang: Nu lukker sig mit Øje, og 
bad Fadervor.

Til hans Baare kom der saa uendelig mange skønne 
Blomster og Kranse, derimellem var der signerede Kranse fra 
Børnene paa Forskolen, 1ste Hold Forskolelærerinder, Eleverne 
paa Forskoleseminariet, Foreningen Ankerhus, Fremskridtsfor
eningen, Sorø, Bornholms radikale Venstreforening, Valgme
nighedskredsen i Neksø, Rønne Afholdsforening, Bornholms 
Afholdskreds, Sorø Afholdsforening „Frem“, Sorø Afholdsfor- 
bund, Rø. Afholdsforening, Neksø Afholdsforening, Afholds- 
talernes Forbund, Bladet „Folkevennen", Foreningen af Hus
holdningslærerinder og Lærere, Neksø Lærerpersonale, Born
holms Højskole.

Ja, megen kærlig Deltagelse blev vist os i vor Sorg, 
mange gode Hilsner og Breve modtog jeg. Derimellem fra 
Danmarks Afholdsforenings Formand, Claus Johansen, Inden
rigsminister Ove Rode, Provst Nissen, Frimenighedspræst Ma
rius Jensen, Biskop Ostenfeld, Prof. Larsen, F’rk. Augusta 
Fenger, Lærer Jørgensen, Vrigsted, Christensen, Tune, Fru 
Bjerre, Fru Rose Bruhn, Jes Fester Buli. Mange af disse 
Breve bar Vidne om Taknemlighed for hans Arbejde og for 
hans Trofasthed mod fælles Idealer og Maal.
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Mindeord om Peter Dam.
— o—

I „Venstres Folkeblad“ skrev Dr. H. Ussing:
Det er en sjelden fin og nobel Personlighed, der er gaaet 

bort ved Seminarieforstander Peter Dams Død. Han var af 
de stilfærdigt udholdende, trofaste Mænd, der et Liv igennem 
bevarer deres Ungdoms Idealer og altid beredvillig søger at 
bringe dem til Udførelse, selv om Livet i ydre Forstand kun 
bringer dem lidet materielt Vederlag; hans Tankegang var 
fjærnt fra de Menneskers, der blændes og lokkes af denne 
Verdens Glans og haandgribelige Goder, og hvis Higen er at 
naa dem. — Men hans Glæde ved sit Arbejde og sinStræben 
og ved de Sejre han kunde være med at vinde for sine Tan
ker, gjorde ham dog sikkert til en lykkelig Mand.

Han fødtes i 1853 i Rønne, hvor hans Fader varHaand- 
v ær ker. Han fik sin Uddannelse paa Jelling Seminarium. Tid
ligt blev han grebet af den grundtvigske Frihedsbevægelse 
baade paa religiøst og politisk Omraade og i Skolespørgsmaal. 
Hans Liv blev en Stræben efter at føre disse Tanker ud i 
Livet. Han var en overmaade flittig Mand, baade i det Skole
arbejde, han kom i, og i sin Higen efter at tilegne sig Kund
skaber. Han blev i Tidens Løb en belæst og kundskabsrig 
Mand.

Han oprettede en Højskole i Boulstrup i Jylland; men 
hans politiske Frisind bragte ham paa Kant med de mægtige 
i Landet, og hans Skole mistede sit Tilskud. Han blev Fri
skolelærer i Odder og i Rønne. Han blev Inspektør ved Se
minariet i Nexø og oprettede endelig i 1911 sit Forskolesemi
narium i Sorø.

Han elskede sin Skolegerning og saa sit Ideal i den fri 
Skoles Kundskabsmeddelelse. Men samtidig var han stærkt 
optaget af enhver aandelig Bevægelse, som kan højne vort 
Folk i Oplysning, i Kultur og Moral. Han blev en stilfærdigt 
indtrængende Talsmand for Afholdssagen, en ubetinget Tilhæn
ger af Fredsbevægelsen, en varm Talsmand for kirkeligt Fri
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sind, samtidig med at han personlig var dybt religiøst bevæget. 
Men mest ytrede han sig som en trofast Demokrat. Han havde 
været ivrigt med i Demokratiets Trængselstid i Provisorietiden. 
En Tid var han Redaktør af d§t radikale Venstreblad i Hor
sens. Paa Bornholm rejste han den radikale Bevægelse og 
var Folketingskandidat i 1906. Ogsaa her i Sorø var han en 
beskeden men varm Talsmand, offervillig og tjenstvillig, for den 
Politik, der for ham var en Fortsættelse af hans Ungdoms 
Frihedsbevægelse.

Personlig var han i hele sin Færd beskeden, stilfærdig 
og sagtmodig, men kendte dog godt det Værd, som hans ide
ale Stræben gav ham. Han raadede over et godmodigt elsk
værdigt Lune, stor Sandhedstrang, en sejg og urokkelig Evne 
til at arbejde for, hvad der forekom ham ret og godt. —
K. A. Petersen, Nexø skrev i „Bornholms Socialdemokrat":

Budskabet om, at min gamle Ven, Seminarieforstander 
P. Dam i Sorø var død i Mandags, traf mig ganske uforberedt. 
Vi plejede at veksle Breve 2—3 Gange om Aaret (meget brev
skrivende var han ikke), og netop for godt 14 Dage siden tik 
jeg hans sidste Brev. Ganske vist skriver han deri, at han 
ikke har haft det rigtig godt i den sidste Tid, han er „ude af 
Vigeur" og har svært ved at overkomme sine Timer paa det 
Forskoleseminarium, han omsider efter adskillige Aars Strid 
havde faaet oprettet.

Men straks efter slaar han det hen i Spøg og siger, at 
Trætheden nok ikke betyder andet en „Foraarsoffensiv", der 
forsøger at splitte og kue ham. Saadan var han; sine egne 
Genvordigheder tog han ikke gerne alt for højtideligt paa. 
Jeg tænkte mig da heller ikke andet, end at han nok ogsaa 
denne Gang vilde faa Bugt med Foraarstrætheden. Men „Offen
siven" var aitsaa af en alvorligere Art denne Gang.

Budskabet om hans Død er sikkert blevet modtaget med 
dyb og ægte Sorg. De Venner, der kendte ham nøjere, vil 
give mig Ret i, at han hørte til de Mennesker, som man kom
mer til at holde af trods deres Fejl. De, der stod ham fjær-



nere, havde maaske lettest for at faa Øje paa Fejlene. Det 
hed sig ofte, at han ikke var nogen „praktisk" Mand, han for
stod ikke rigtig at „administrere11. Og denne Opfattelse var 
vel ikke helt grebet ud i Luften. Men denne Mangel ved ham, 
gik dog nærmest ud over ham selv, og det kommer jo ikke 
os andre saa meget ved. Vist er det i hvert Fald, at han 
ikke forstod at praktisere eller administrere sig selv frem i 
Verden. Eller, hvis han forstod det, saa vilde han ikke albue 
sig selv frem.

Trods sin uomtvistelige Begavelse og sin store Kundskabs
rigdom — den han uafladelig forøgede ved Selvstudium — 
naaede han paa sit særlige Felt, Skolevæsenet, sikkert ikke 
hvad han attraaede. Thi som Skolemand havde han højere 
Maal og større Idealer end de fleste.

Hvis det er sandt, hvad en af vore store Mænd har sagt, 
at kun de brændende Sjæle er Himlen god — og det er vel 
nok sandt — saa vil Himlen være ham god. Gløden i hans 
Sjæl slukkedes ikke; han hørte ikke til dem, der forlod sin 
Ungdoms Idealer for at komme frem i Verden og vinde Gods, 
Magt og Ære. Naar jeg tænker paa ham, rinder Grundtvigs 
bekendte Verslinier mig ofte i Hu:

„Og brænder kun Hjertet for 
Sandhed og Ret, skal Tiden 
nok vise, vi tænkte ej slet".

Naar Peter Dams Venner nu mindes ham, vil det staa 
som det uforgængeligste i Mindet, at hans Hjærtc altid brændte 
for Sandhed og Ret. Naar det gjaldt Kampen for, hvad han 
ansaa for Sandhed og Ret, satte han alle Hensyn til sig selv 
og sin verdslige Velfærd til Side.

Og saa ønsker jeg for mit vedkommende at tilføje, at 
han var en sjelden trofast Ven, trofast baade i onde og gode 
Dage, og altid mild i sin Dom. Til ham kunde man trygt be
tro ikke alene sine Sorger, men ogsaa sine Fejl og Fald. Ja, 
netop, naar Nøden var størst, kom han sine Venner nærmest 
med klog Vejledning og en sand Deltagelse, som sikkert havde 
en Rod i hans helt ualmindelige Fordomsfrihed overfor gængse 
og vedtagne Meninger og Synsmaaader.
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„Højskolebladets" Redaktør skrev:

Det var et Liv med mange Omskiftelser, der afsluttedes 
ved Peter Dams Bortgang. Og dog var der en ejendommelig 
Harmoni over denne Mands Liv. *

Fra sit Hjem, navnlig af sin Moder, der tilhørte den 
kendte bornholmske Ancker-Slægt (hun stammede ned fra en 
Søster til Præsten Poul Ancker, der i 1658 var en af Hoved
mandene i Bornholmernes Rejsning mod Svenskerne), var han 
blevet paavirket i Retning af stærk Følelse for Hjemstavnen og 
Sans for Folkelivet. Og den Paavirkning han i Skoletid mod
tog af Skoleinspektør Hjorth og Pastor F. V. Christensen, gik 
i samme Retning som Moderens.

Peter Dam var som Dreng opvakt og kundskabssøgende. 
Men Faderen, der var Pottemager, holdt paa, at han skulde 
lære et Haandværk. Peter Dam blev da Pottemager som sin 
Fader, og først i en sildig Alder kom han, efter at have været 
paa Bornholms Højskole, først som Elev hos Julius Bon, senere 
som Hjælpelærer hos Brodersen, til Jælling Seminarium. Iler 
modtog han stærke Indtryk, der atter faldt i Traad med, hvad 
han havde modtaget i Hjemmet, i Børneskolen og paa Høj
skolen.

Et bevæget Tidssum i hans Liv blev hans Højskolevirk
somhed i Boulstrup ved Odder 1883—89.

I den Tid tilspidsede de politiske Forhold sig, og i Kam
pen, der da kom, maatte Dam være med. Han lagde ikke 
Skjul paa sin glødende Forbitrelse med Ministeriet Estrups 
Provisoriepolitik, og Følgen udeblev ikke. Ministeriet gav ham 
Valg imellem at tie om Politik og melde sig ud af den Riffel
forening, man havde stiftet der paa Egnen — eller miste Stats
understøttelsen. Dam tav ikke og meldte sig ikke ud af Rif
felforeningen. Kort Tid efter læstes i „Højskolebladet" en 
Kundgørelse, der begyndte saaledes: „Udelukket og fri for 
Scavenius’s Kontrol fortsætter Skolen sin Virksomhed . . “

Fra Regeringens Side blev der gjort det ene ublide For
søg efter det andet paa at binde Peter Dams Mund, han maatte 
gentagne Gange vandre i Fængsel, men fortsatte ufortrødent



14
sin Deltagelse i Kampen mod det Estrupske Styre, saasnart 
han atter var paa fri Fod. — Imidlertid gik Elevtallet dog 
nedad, og da der i 1889 blev bygget en ny og større Høj
skole i Odder, opgav Dam sin Højskole. — I den første Tid, 
mens han var Forstander i Boulstrup, ægtede han Minna Bli
cher, en Sønnedatter af Digteren. — —

Peter Dam var en ejendommelig Skikkelse, præget som 
det synes ligeligt af de grundtvigske Tanker og af moderne 
Frihedsidealer. De første var dog langt de stærkeste hos ham. 
Hans Frihedskærlighed havde utvivlsomt mere at gøre med 
den gamle stejle nordiske Uvillighed til at gaa under Aag end 
med de Idealer, som stammede fra den franske Revolution. 
Peter Dam var først og fremmest Bornholmer. Som mange af 
sine Landsmænd gemte han bag et jævnt stilfærdigt Væsen et 
lidenskabeligt Indre. Som Taler var han rolig og formsikker, 
men den forstaaende Tilhører mærkede bag Formen den Glød, 
som brændte stille under Talen og gav den særegen Dragning. 
Der var baade Poesi og Varme over hans Tale, selv om den 
manglede de ydre blændende Egenskaber. Navnkundig blev 
Peter Dam aldrig, men hans Inflydelse paa de unge han kom 
i Berøring med, var sikkert af dybtgaaende Art.

Under sit Livs mange Omskiftelser, naar han talte, og 
naar han skrev og som Lærer i Ungdomsskolen og i Børne
skolen, overalt var han den folkelige Opdrager, den som, selv 
grebet fra Ungdemmen af det bedste i sit Folks Liv og Væ
sen, ogsaa havde Evnen til gennem sit Ord at give andre 
Del deri.

I „Sorø Amtstidende" skrev O. O.
P. Dam i Sorø er død. Til den Mindekrans, som hans 

mange Venner vil skænke ham, ønsker jeg at sende et Blad.
Dam var udgaaet fra Jellinge Seminarium i den Tid, 

da gamle Svendsens Aand endnu hvilede der; og dette satte 
sit Præg paa hans Karakter og Gerning. Han var af dem, der 
i sin Ungdom havde faaet Kærlighed til og Forstaaelse af den 
Gerning i Skolen, som bæres frem af det grundtvigske Syn,
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folkeligt og kristeligt. Derfor var det en Glæde og Styrkelse 
at være sammen med ham og tale med ham om hans Gerning, 
som han omfattede med stor Kærlighed; derfor blev han til 
Velsignelse for de unge Lærerinder, der satte sig ved hans 
Fødder. Med alt dette forenede han en stille, ydmyg Frem
træden, ogsaa det, som særkender en stor Mand. Vor Tid 
har Mennesker nok, og af dem, der vil trænge sig selv frem, 
er der flere end nok; men af store Mænd er der faa, og 
bliver færre. Med Dam er en af vore bedste Mænd i Skolen 
gaaet bort. Hans Venner vil mindes ham.

„Folkevennen" skrev:
P. Dam, var en alsidig interesseret og meget begavet 

Mand. Han var født paa Bornholm og ejede noget af Klippe
øens Natur i sin Karakter. Livet formede sig meget afveks
lende for ham. En Tid var han Højskoleforstander i Boulstrup, 
senere var han Redaktør af „Horsens Dagblad", Redaktør af 
„Folkevennen", Seminarieforstander i Nexø — og nu sidst, 
efter at han som Enkemand var bleven gift med Frk. Magda- 
lene Lauridsen, „Ankerhus", var han Forstander forForskole- 
lærerinde-Seminariet i Sorø. Alene disse forskellige Livsstil
linger vidner hans mangeartede Interesser. Han var tillige 
meget politisk interesseret og stillede sig ved et Folketings
valg imod daværende Finansminister Liittichau i Randers — 
uden dog at opnaa Valg.

Som Højskoleforstander holdt Dam mange Afholdsforedrag, 
og han var i Stand til at give dem et rigt og tankevægtigt 
Indhold. Vi har hørt ham holde Foredrag, som baade fra 
Formens og Indholdets Side var Mesterværker. Han rejste 
ikke saa lidt ud som Afholdstaler, og han indlagde sig bety
delig Fortjeneste ved sin Agitation for Afholdssagen.

Da „Folkevennen" blev startet — ved at „Dansk Afholds- 
blad" og „Afholdsbladet" blev opkøbt og lagt sammen — blev 
P. Dam dens første Redaktør. Han redigerede Bladet sam
men med Redaktør A. H. Poulsen, Lemvig. Efter vor Opfat
telse varetog Dam Redaktionen af „Folkevennen" med stor
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Dygtighed. Han fulgte det Program, som Aarsmødet og det 
nydannede Aktieselskab til Bladets Udgivelse havde opstillet, 
at „Folkevennen11 skulde være et folkeligt Afholdsblad, der i en 
betydelig Udstrækning skulde virke i den almindelige Folke
oplysnings Tjeneste.

Men Vanskelighederne var store, og „Folkevennen" mød
te megen Modstand i visse Afholdskredse. Disse Forhold førte 
til, at P. Dam opsagde sin Stilling og fratraadte den 1. Septbr. 
1900 — efter at have redigeret „Folkevennen" i 1 Aar 8 Maa- 
neder.

Nu da Dam er død, vil vi gerne udtale vor Anerkendelse 
og Tak for det betydningsfulde Arbejde, som han har udført 
for Afholdssagen og for „Folkevennen".

Ære være hans Minde!
P. Fr. Iversen skrev i „Folkevennen":

Med P. Dam er en af vore gode danske Mamd gaaet 
bort, en af dem, som gerne vilde yde sit til, at alle gode og 
sunde Kræfter i vort Folk kunde komme til Udvikling og Vækst; 
en af dem, som saa sin Lykke i dette, at medvirke til, at vore 
Folk, kunde opnaa, at blive et oplyst Folk i Ordets dybeste 
Forstand. Det ypperste Middel hertil fandt Dam i en kund
skabsrig og en sundtlevende Ungdom.

Ogsaa som Seminarielærer var P. Dam en af dem som 
paa en god Maade fyldte sin Plads ud, en af dem, som aab- 
nede vide Udsigter for de Unge, naar han ret talte sig varm. 
Man tog noget med, naar man gik fra Dams Timer, man tog 
ikke blot nogle indtærpede Sætninger eller Dogmer med, nej, 
man tog med noget, som havde faaet langt større Værdi, nem
lig Mindet om noget skønt man havde oplevet. I P. Dams 
Timer var der altid noget, der blev fortalt paa en saadan 
Maade, at det sænkede sig i Sjælens Dyb og dette gjaldt i 
lige Maade enten det var Træk fra Litteraturens eller Histo
riens Egne han drog frem for sine Elever. Altid fik man 
noget at vide, som man ikke før viste, altid forstod Dam paa 
en herlig Maade at forene Alvor og Lune, saa der blev Liv
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over Fortællingen, samtidig med at han pegede paa, at vi jo 
havde et bestemt Pensum, som skulde gennemgaas, tilegnes 
— læres.

Dette med det bestemte Pensum, som skulde gennemgaas, 
var ofte P. Dam en Gru. Heri saa han — og med Rette — 
den store Svaghed ved den Undervisning, som har en Eksa
men som Maal, at en Lærer, hvor gerne han end vil, næsten 
ikke kan tillade sig, at trænge rigtig til Bunds i et Fag eller 
en Personskildring, han, som saa gerne vilde gaa til Bunds i 
sine Fag, £øre Skildringer levende. Derfor kneb det ogsaa 
undertiden for Dam at naa gennem de bestemte Afsnit inden 
Eksamen

Herlig var P. Dam som Fortæller, men rigest Lune lagde 
han maaske for Dagen, naar han ofrede en Time paa, at fortælle 
morsomme Træk fra Bornholms Historie. Dam elskede Klippeøen 
med dens vilde Skær, dens gyldne Agre, dens grønne Engdrag, 
dens brune Hede; elskede dens Historie og dens brave, selv
beviste Folkefærd.

P. Dam havde rejst en Del, særlig i Vesteuropa og Eng
land. Om sine Oplevelser paa disse Rejser fortalte han ogsaa 
paa en herlig Maade. Timen blev kun til Minnutter, naar han 
drog Billeder, herlige og skønne, frem fra disse Rejser; man 
fik uvilkaarlig en ubændig Lyst til at kaste Lærebog og Pen
neskaft hen i en Krog, ryste det bornholmske Støv af sig og 
fare ud — langt, langt over de høje Fjælde — ud, hvor an
dre Sprog klinger, hvor andre Vækster trives, andre Tanker 
tænkes. Man udtrykker sig ikke usandt om P. Dam, naar man 
med Henblik paa ham knytter det gamle Ordsprog, som siger, 
at „erfaren Mand er god at gæste.“

Men nu er P. Dams Mission endt, hans Gerning som Læ
rer og hans Arbejder indenfor det danske Afholdsfolk er hørt 
op, men vi maa haabe paa, at Digteren taler sandt, naar han 
synger:

„For de gamle, som faldt, er der ny overalt, 
de vil komme, hvor Gang, der bliver kaldt. “

P. Dam holdt meget af at citere det ældgamle HåvamaaL 
I dette staar et Sted:
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„Fæ dør, Frænde dør, 
selv jeg dør tilsidst; 
et ved jeg, som aldrig dør,
Eftermælet, naar det er vel vundet."

Vi kan vel med Sandhed sige om P. Dam, at han har 
gennem et langt Livs Arbejde, som Lærer og som Menneske, 
sat sig et Eftermæle i det danske Folk som længe vil mindes, 
han var en af vort Lands gode og trofaste Sønner, en af dem, 
man skylder Tak.

Frk. Marie Ehrenrich skriver:
Selv om det er saadan, at det er paa Forskoleseminariet 

og Børneskolen, som var knyttet dertil, at Forstander Dam 
særlig har sat sit Præg og mest er savnet, saa ved vi dog 
godt at Husholdningsafdelingon og vor Gerning her havde 
hans fulde Sympati og Forstaaelse og at han med Interesse 
tog Del i alt, baade naar det drejede sig om den alvorlige 
Del af Undervisningen, som naar det var Underholdning og 
Fornøjelse, der var Tale om. Skønt Husholdningseleverne i 
det daglige ikke saa meget til Forstander Dam, saa har dog 
de, der har været her paa Skolen i hans Tid, Indtryk af hans 
rige Viden, hans Kærlighed til Livet og Naturen og hans stær
ke Haab for Fremtiden; de vil ogsaa mindes, hvordan han 
med Liv kunde tage Del i en Leg for Eksempel „Ordsprogs
leg" eller ligesom forhøje Glæden ved adskillige Festligheder 
ved at skrive en munter Sang, navnlig i den 'første Tid før 
Krigen lagde sit Tryk over Sindene, og derfor føler vi det 
som et Savn ikke mere at have ham blandt os og vil gerne 
sige Tak for det, han gav.
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SPetev 3)am.
— o —

Han var en Mand,
en a f de faa,
der aldrig Ideernes Land
vilde miste;
saa vi ham staa
trofast i Kamp for Ret til det sidste. —

Midt i en Tid
hvor „Selvetu var alt,
saa vi hans Id
sagtmodig og fast;
gennem den blev fortalt,
at Retfærd sfcal sejre, trods glimrende Last.

Aldrig han sveg, 
trofast de smaa, 
der famled i Leg, 
mod Arbejd han ledte, 
nænsomt som faa
tog dem ved Haand og Vejen beredte.

En Arbejdets Mand, 
klarsynt som faa, 
brød han da Land 
under trange Kaar, 
nyt Land for de smaa.
Selv gik han bort i den gryende Vaar.

Karen Ussing.
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„Bedstefars" Fødselsdag.
Fru Lauridsens Far („Bedstefar", som vi alle kalder 

ham), fhv. Gaardejer Anders Lauridsen fra Astrup ved Kjelle- 
rup i Jylland, blev den 17. Juli 75 Aar. I den Anledning 
holdt vi Fest paa Ankerhus, og det var en rigtig Fest med 
godt Vejr, godt Humør og mange kære Gæster.

Alle Lauridsens otte Børn var samlede, de fleste med 
Ægtefælle og Børn, men desuden var ogsaa otte af „Bedste
fars" Sødskende med deres Nærmeste stævnet til Ankerhus 
for at ønske til Lykke. Hele hans nærmeste Slægt med Und
tagelse af hans ældste Bror var saaledes samlet, saa det blev 
en stor og sjælden Familiefest. Frokosten indtoges paa 
„Gaarden", Middagen i Gymnastiksalen, hvor Talerne faldt 
Slag i Slag. Af hans Sødskende talte Nationalbankdirektør 
Joh. Lauridsen, Fabrikant Jep Lauridsen, Hejis, Grosserer 
Peder Lauridsen, Vejen, og af hans Svogre, Forsøgsleder 
Stenbæk, Askov og Direktør Niels Pedersen, Vejen, af hans 
Børn og Svigerbørn, Lærer A. Jensen, Hammel, Bogholder 
P. Lauridsen, Vejen og Fru Lauridsen, Ankerhus, og paa 
Børnebørnenes Vegne talte Viktor fra Hammel.

Om Aftenen holdt de unge Piger Fest for Bedstefar; de 
begyndte i Gymnastiksalen med Taler, Sange, Raketter og 
Tableauer, og sluttede i Haven i den lune Sommeraften med 
Fakkeltog og Elverdans.

„Bedstefar" er snart gammel paa Ankerhus; han flyttede 
hertil November 1913 efter at have solgt sin Gaard, da hans 
Hustru Mette Marie, født Eskildsen fra Thorning, døde den
1. Juni 1913. Anders Lauridsen er født paa Grønvang ved 
Vejen, altsaa for 75 Aar siden den 17. Juli 1843, Søn af 
„gamle" Peder Lauridsen og Hustru Magdalene, født Anders- 
datter. 7 Aar boede A. Lauridsen sammen med sin Hustru i 
Holsted, tæt ved Grænsen; der blev hans fire ældste Børn født. 
Var i sine unge Dage meget ude, saaledes paa Koids og 
Grundtvigs Højskole, senere ogsaa paa Vallekilde og Askov.

Han fik den Lykke at give Anledning til, at Højskolen i
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Askov blev oprettet, hvor den blev. Provst Nissen fortæller 
derom i et Foredrag paa Askov den 19. Marts 1914, refereret 
i „Askov Lærlinge“ saaledes: „Blandt hans (Schrøders) Til
hørere ved Foredragene i Dansk Samfund var der ogsaa Elever 
fra Grundtvigs Højskole, og en af disse, Anders Lauridsen fra 
Vejen, opsøgte ham og lagde ham paa Hjærte at vælge et 
Sted i Nærheden af Vejen til den paatænkte Højskolevirksom
hed, ligesom han senere bragte ham en Hilsen fra sin Far
broder, Hans Jochum Lauridsen i Vejen om, at der var et 
Hus ledigt i Askov, som kunde faas til Leje, og hvor Høj
skolen kunde begynde." Dette tiltalte paa flere Maader 
Schrøder — og Resultatet blev, at Askov Højskole paa det 
nævnte Sted blev paabegyndt.

e.

Elevmødet 1918.
I Aar afholdtes Elevmødet en Uge tidligere end de fore- 

gaaende Aar af Hensyn til Forskolelærerindernes Ferie, da de 
jo ikke godt kan komme lige efter Sommerferiens Slutning. 
Trods den forandrede Tid og det, at der i Aar ikke som tid
ligere, var udsendt Indbydelseskort til Mødet, var der dog 
mødt ligesaa mange, som til de foregaaende Elevmøder, og 
da vi Kl. 4 om Eftermiddagen samledes i Skolestuen til Ge
neralforsamling, fyldtes næsten alle Bænkene.

Det var desværre Regnvejr i Aar, saa den sædvanlige 
Ægirtur maatte opgives.

Ved Generalforsamlingen bød Formanden, Margrethe 
Pedersen, velkommen, og gik derefter over til Dagsordenen, 
hvor først Regnskabet blev fremlagt og godkendt, og For
manden havde denne Gang den Glæde at kunne meddele, at 
Foreningen nu var gældfri, d. v. s., at hele 1ste Beretning, 
der kostede over 600 Kr., nu var betalt.
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Ved Valg af Bestyrelse blev hele den gamle Bestyrelse 

genvalgt; den bestaar altsaa af Frk. Marga Teglbjerg, Frk. 
Laura Hansen, Frk. Nanna Bojsen, Frk. Marence Tarp og Frk. 
Margrethe Pedersen, Form. Ligeledes blev Revisoren, Fru 
Clausen, Skaarup genvalgt. Elevforeningen tæller nu 325 
Medlemmer.

Tilsidst drøftedes naar næste Elevmøde skulde være. Det 
blev jo holdt tidligere i Aar af Hensyn til Forskolelærer
inderne, og da disse var talrigt repræsenteret, saa var der 
god Mening i, at man søgte at holde Mødet inden Sommer
feriens Slutning.

Af forskellige Grunde vil Elevmødet 1919 dog ikke blive 
i August Maaned, men derimod den 2den Søndag i September, 
altsaa Lørdag den 13. og Søndag den 14. September.

Eleverne er som sædvanlig Skolens Gæster og ventes til 
Middag om Lørdagen. Meddelelse om Deltagelse i Mødet maa 
helst sendes forud.

Om Aftenen samledes alle i den pyntede og nu godt 
oplyste Gymnastiksal. Her fremviste Snedker Lindegaard, 
Sorø, en Række smukke Lysbilleder fra Sorø; det var næsten 
som en Spadseretur Søen rundt, men paa en let og bekvem 
Maade, og for mange af de gamle Elever var det sikkert en 
Glæde at gense de kendte Steder.

Redaktionssekretær Elnegaard fortalte om Sorø Omegn, 
altsaa ledsagede os paa Turen Søen rundt. Efter Kaffen om 
Aftenen var der Tableau og tilsidst lidt „Elverpigedans" paa 
Plænen foran Ankerhus.

Søndag Formiddag samledes vi atter i Gymnastiksalen 
til et Foredrag af Pastor K. Bjerre, tidligere Pedersborg, nu 
Præst i Aarup paa Fyen.

Hr. Bjerre holdt et meget interessant Foredrag, hvori han 
ud fra en Indledning om Aarsagerne til Krigen, skildrede 
Forskellem mellem Muhameddanwmen og Kristendommen.

Fru Lauridsen takkede Pastor Bjerre og alle de gamle 
Elever, der var til Stede, særlig rettede hun en Tak til de 
mange af hendes Mands gamle Elever, der var kommen til
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Mødet, ligesom hun fortalte, hvad der var hendes Tanke med 
Forskoleseminariet, naar det nu sluttede til November.

Ved Elevmødet blev ogsaa den nye Talerstol indviet, den, 
som er anskaffet delvis ved Hjælp af Gaver fra gamle Elever, 
til Salens Udsmykning.

Den er smuk, stilfuld og solid af massivt Egetræ og med 
udskaarne Hjørnestøtter. I det midterste Felt er der efter 
Frk. van Deur’s Tegning udskaaret en Lyre, formet af en 
Lænke, der slutter med to Ankere. I Lyrens Fodstykke staar 
„Alt af Naade“, og selve Lyren omrammer Navnetrækkene 
P. D. og M. L.

Søndag Eftermiddag var her Oplæsning af forhv. kgl. 
Skuespillerinde Frk. Antonsen, der bor i Sorø. Hun læste 
forskellige af H. C. Andersens aldrig gamle Eventyr, efter 
forud at have fortalt lidt om Digteren. Alle var saa glade 
for den gode Oplæsning, at Frk. Antonsen maatte give et 
Ekstranumer. Hermed var det egentlige Elevmøde forbi, og 
i Løbet af Eftermiddagen drog alle igen hver til sit.

Men det, som man er mest glad for og mest glæder sig 
til ved en saadan Sammenkomst, er dog vel nok Samværet 
med gamle Kammerater og Venner; derfor: Kom saa mange 
som muligt; det er altid kedeligt for dem, der maa gaa alene.

Hermed sendes en Hilsen og Ønsket om en glædelig Jul 
og et godt Nytaar for alle gamle Elever.

Margrete Pedersen.
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Skaarup d. *% 1918.

Anna Clausen.
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Instruktionskursus’et 1918.
Ligesom de to foregaaende Aar afholdtes ogsaa i Som

meren 1918 et Instruktionskursus for Lærerinder og andre, 
der underviste eller ønskede at undervise i de kommunale 
Ungdomsskoler.

Det er jo kun en begrænset Undervisning, der kan gives 
i 6 Dage, og uddanne Lærerinder til Ungdomsskolerne i 
den Tid, er jo heller ikke Meningen; men styrke Interessen, 
give nye Impulser og hjælpe hinanden over de Vanskeligheder, 
der altid vil komme, især i en saa ny Undervisningsform, er 
jo Tanken med Kursus’et.

Kursus’et i Aar var besøgt af 20 Deltagere, til at lede 
Undervisningen var der, foruden Fru Lauridsen og Frk. 
Pedersen, ogsaa Hr. Lærer Jørgen Banke, Esbjerg, der gav 
en interessant Undervisning i Bøgers Brug.

Til Kursus’et var der knyttet to offentlige Møder, det 
ene paa Kursus’ets første Dag, hertil var Ministeriets Konsu
lent Skolesager, Professor N. A. Larsen, indbudt til at tale, og 
Omegnens Beboere, der var interesseret i Ungdomsskoleunder
visningen var indbudt til at overvære denne. — Der var og
saa mødt en Del, ligesom Pressen var repræsenteret. Mødet 
begyndte med en Klasseundervisning af Frk. Pedersen, hvor 
6 unge Piger, efter at have faaet forevist Bordkøkkenet, la
vede en dejlig Portion Mandelbudding med Frugtsause og 
kogte den paa de smaa Spritapparater. Om Eftermiddagen 
holdt Professor Larsen et Foredrag om Ungdomsskolesagen, 
og fremhævede især Undervisningen i Husholdning for de 
unge Piger. Efter en kort Diskussion talte Lærer Banke om 
Bøgers Brug. Efter at have slaaet fast den sørgelige Kends
gerning, at vi egentlig slet ikke forstod at bruge Bøger, naar 
vi gik ud af Skolen, omtalte Hr. Banke Ordningen af Biblio
teker, Haandbogsamlinger, deres Brug og Nytte, og fortsatte 
de følgende Dage sin Undervisning for Kursisterne i Skole
stuen, hvor Hr. Banke havde indrettet et helt lille Bibliotek, 
med blandt andet 140 Bind med forskellige Kogebøger ud



komne alene siden Aaret 1900. Undervisningen blev hele Tiden 
fulgt med stor Interesse, baade naar vi f. Eks. fik Kraks Vej
viser og skulde finde et eller andet i eller man skulde angive 
Faglitteratur til Udarbejdelse af et Foredrag.

Og da Bibliotek og Haandbogsamlingen igen pakkedes 
ned for at sendes bort, havde det haft den Virkning, at Fru 
Lauridsen satte en ny Haandbogsamling i Stedet, og Biblio
teket paa Ankerhus kommer jo ogsaa snart.

Selve Husholdningsundervisningen fortsattes ogsaa de 
følgende Dage, dels med Klasseundervisning, dels praktisk 
Skolekøkkenarbejde og tillige med Indskrivning og Ordning 
af forskellige Planer angaaende Undervisningen i den kom
munale Ungdomsskole, som Dispositioner til Sundhedslære
timer, Hegning og Haandarbejde.

Den kommunale Ungdomsskole for unge Piger vil sikkert 
ogsaa vinde stærk Fremgang saasnart Rationeringen er forbi, 
og vi igen kan købe, hvad vi har Lyst til.

En anden af Kursusdagene var her igen offentligt Møde, 
hvor Foredraget af Hr. Banke, og den paafølgende Forhand
ling særlig drejede sig om Ordningen af Studiekredse og 
Studievejledning.

Efter at have omtalt, hvorledes saakaldte Studiecirkler 
begyndte i Sverrig, hvor der ydes stort Statstilskud til dem, 
opfordrede Hr. Banke til ogsaa at danne saadanne herhjemme 
i Forbindelse med Bibliotekerne og med faa eller flere Med
lemmer.

Maaden, hvorpaa en saadan Studiekreds arbejder, kan f. 
Eks. være saaledes: Man er en Kreds, der ønsker at sætte 
sig ind i forskellige Spørgsmaal, f. Eks. Anvendelse af Elek
tricitet, el. Dyrkning af Kartofler eller lignende. For at 
komme ind i Spørgsmaalet, skriver man til Statsbiblioteket i 
Aarhus eller lader et stedligt Bibliotek skrive, man faar for
skellige Grundbøger, som man, saa læser hver for sig, saa 
samles Medlemmerne og kan nu føre en indgaaende og be
lærende Diskussion om Emnet, fordi ikke alene Indlederen 
men alle er inde i Spørgsmaalet, og saaledes kunde mange 
forskellige Emner belyses.



Her var virkelig noget, som var værd at føre igennem 
mange Steder nu i Vinter. Man kan ved Henvendelse til 
Studiekredsenes Sekretær, Hr. Lærer Olsen, Kærehave, der 
ogsaa var til Stede ved Mødet og deltog i Diskussionen, faa 
yderligere Oplysninger angaaende Ordningen af saadanne 
Studiekredse.

Hr. Banke sluttede sin Undervisning om Bøgers Brug og 
Studiekredse omtrent saaledes: „Jeg ser i Aanden et dejligt 
Syn! I hver Købstad store, skønne Biblioteker, i hver Kom
mune Haandbogsamlinger og dertil store Læsesale, Musiksal, 
Udstillingssal, en Sal til Studiekredsmøder og mindre Værel
ser til Studiebrug."

M. P.

Søndagsminder.
Skrevet af Peter Dam for mange Aar siden.

Jeg ved ikke, om det er almindeligt for Mennesker, som 
er opvoksede i smaa Kaar, at af Barndomsminderne er det 
største Antal lyse Minder knyttede til Søndagen. For mig er 
det saaledes, at jeg vilde finde det troligt, at det var det 
almindelige. Hverdagene er fulde af Slid i Hjemmet, eller 
for Hjemmet om end udenfor det, om Søndagen er Fa’r og 
Mo’r fri, det er Familiens egen Dag, særlig Børnenes. Og 
Skolegangen kræver intet af de smaa. Men Søndagstøjet lige 
fra det rene Linned til Trøjen og den pæne Hue bereder 
Sindet til noget udenfor det hverdags.

Søndagen er Frihedens Dag. Og hos hvem er ikke Trangen 
til personlig Frihed, Fordringen om den, stærkere end hos 
Børnene? Den er deres Naturs eget Krav, og Opdragelsens 
Tvang gør det blot mere bevidst for dem. Jeg husker saa 
grant det Modsætningsforhold, der for mig som Kjøbstadsbarn
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var mellem de søgne Dage, da Skolen tog mig, saa snart jeg 
kom af Dynerne, og saa Søndagen. Om Hverdagen var Lektier 
at løbe igjennem og saa af Sted Kl. 8. Og først Ende paa 
Skoledagen Kl. 4 eller endog i min første Skoletid endog 
Kl. 5. Men om Søndagen ud i Haven og lege allerede om 
Formiddagen.

Den lille fattige Have! Ja, det kan Eftertanken sige mig 
nu, men den Gang var den ikke fattig. Der var Abild og 
Blommetræer, store vildtgroende Frugtbuske og prægtige Af
faldsdynger, hvor alt mnligt mærkværdigt kunde gemme sig. 
Der var Græs at ruske op og lægge i den lille Vogn, saa vi 
Søskende kunde køre hele Hølæs i Lade. Fa’r og Mo’r gik 
i Kirke, og vi var overladt til os selv, fri og selvstændige, 
det herligste for en Dreng at være. Solen skinnede for vor 
Glædes Skyld, og Kirkelokkerne ringede Uforstyrrethedens 
Fred ned til os. Ringede det kønne og gode ind i vor Leg. 
For i det fri skal der meget mindre til at skabe den gode, 
inderlige Barneglæde end inde.

Søndagen er Samlivets Dag. Vokne Søskende kommer 
maaske hjem, men i alt Fald kan Forældrene leve Dagen 
sammen med Børnene. Nu er der vel størst Forskjel paa 
Hverdag og Søndag i Byen. Fra Mandag Morgen til Lørdag 
Aften er Dagen Stenbroens, Værkstedernes, de trange Hus
rums. Om Søndagen kan den blive Naturens, Landets, Mar
kers og Skoves Dag. Nej, hvor det var forventningsvækkende, 
højtideligt uden mørk Alvor, at Fa’r vilde gaa ud til den lille 
fri Skov med Mo’r og os Børn! Der var græssende Dyr og 
syngende Fugle, Blomster at spørge om Navn paa og Bækløb 
at stænkes af. Og saa var der den aabne Plet i Skoven med 
det tætte Græs og de mossede Stene, en gammel Skovabild i 
Midten og Brombærranker mellem Tjørnegrupperne. Der smagte 
en Bid Brød!

Den var saa sund, den gammeldags Familieglæde om 
Søndagen, hvor det ikke var et Traktørsted med Menneske
vrimmel, men Guds egen Natur, helst for den snævre Kreds 
alene, der var Maalet for Vandringen. — Spidsborgerligt?



Nej, aldeles ikke; det er det almeue Træk hver Søndag til 
Anlæget, hvor man skal ha sit 01 og hilse paa alle andre, 
der snarest er det spidsborgerlige.

Ogsaa det, at Søndag er Gudsdyrkelsens Dag, kan gøre 
den til den store Dag for Børnene. Mit stærkeste, jeg kan 
nok sige herligste Barndomsindtryk er knyttet til Dagen som 
Guds Dag. Der var en Mand i min Hjembygd, som var Præst. 
Men han maatte ikke tale i Præsternes Kirker, fordi han 
talte med en anden Tunge, end de talte. De kunde tale med 
teologiske Tunger, men han kunde tale med Aposteltunger 
fra Pinsedagen. Og saa stængede de deres Kirkedøre for ham. 
Gud ske Lov! For saa kom han ud og talte under Guds 
egen store Kirkehvælving, hvor Ordene bares ud overTusender 
paa Trækronernes Susen, lian hed for Resten P. C. Tranberg 
den Mand, der er endnu en Del, der mindes ham.

Jeg stod som Dreng og lyttede mellem de store Skarer 
eller sad i Græsset og saa den brede sig over Dalskraaningen 
indover mellem Træerne, endeløst syntes det. Den blege 
Mand med det klare Ansigt talte, og jeg saa et hvidt Fjeld, 
som skinnede i Lys, og hvidklædte Skarer, som steg op mod 
en Skikkelse, hvem jeg kendte fra Billeder, og som rakte 
Armene ud mod dem; en Mand med Tjørn om Panden og 
langt Haar. Men saa brusede Sangen om mig, som Havet 
brusede, steg og sank som dets Dønninger: „Da gjalder Luren 
for sidste Gang, da blusser Bavnen i Blomstervang, da styrter 
Dødens Trone. Da lutres herlig den gamle Jord i Skærsilds
luer paa Herrens Ord, da straaler Livets Krone."

Jeg var angst over det forfærdelige, der skete, og Angsten 
fortog sig ikke saa snart, men det lysende Bjerg med de 
stigende Skarer brød som Glæde gennem Angsten. Og nu 
mange Aar efter fødes der af Erindringen det Indtryk, som 
blev: en Stemning, hvori Gud er, majestætisk og skøn. Og 
jeg har forstaaet Biblens Udtryk „de evige Høje" siden da.

Jeg tror, at mine Søndagsminder har bevaret Længslen 
efter det, der er bedre at gøre, end det, jeg gør, og efter 
Fred og stille Glæde. Jeg tror, Mindernes Opgave bliver den
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al genskabe de kønne og stille, ogsaa de dybe og store Ind
tryk og give Længslen efter det, der er endnu herligere, 
Vinger, som bærer langt.

Og naar jeg nu skriver dette paa en Søndag, mens jeg 
hører legende Børn raabe og juble ude, saa er jeg i Søn
dagsstemning, saa er det ikke et Arbejde, jeg gør, men gode 
Timer, jeg genoplever.

Men der er ikke altid Søndagshvile i Søndagsgerning, 
hverken for skrivende eller talende Folk. Hvor bliver Søn
dagens Samlingsglæde af for en søgt Foredragsholder f. Ex. ? 
De arme Talere, som Søndag efter Søndag skal farte bort fra 
deres Hjem, kan ikke bidrage synderligt til Børnenes Søn
dagsminder. Naar de smaa bliver voksne, og Sindet vender 
sig mod Barnetiden i Hjemmet, saa vil Fa’rs Billede altfor 
ofte være fraværende i Minderne om de frieste Dage. Det 
er egentlig trist nok.

Hver Dag kan i et frit Hjem skabe Minder som lyse 
siden, men Søndagen bar de bedste Betingelser.

Et Husholdningsbureau.
„Foreningen af Husholdningslærerinder og Lærere", der 

repræsenterer de fleste af Landets Husholdningsskoler, men 
hvori der ogsaa er mange Husholdningslærerinder som Med
lemmer, afholdt i Aar sit Aarsmøde paa „Borrehus". Blandt 
de Spørgsmaal, der blev behandlet, var ogsaa: Lærerindernes 
økonomiske Kaar.

Følgen af denne Forhandling blev, at det vedtoges at 
oprette et Bureau, som kunde staa som Mellemled mellem 
Lærerinderne og de Skoler og Institutioner, der havde Brug 
for Husholdningslærerinders Hjælp. Derved mente man at 
kunne skaffe de Lærerinder, der navnlig arbejde ved korte
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Kursus og paa kortere Tid ved faste Skoler, bedre Arbejds- 
vilkaar.

Men man tænkte ogsaa, at et saadant Bureau kunde faa 
Betydning for Husholdningsssagen i al Almindelighed ved at 
hjælpe Foreninger og Institutioner til Rette ved Afholdelse 
af Foredrag, korte Kursus, Fremvisninger o. 1. — Den kom
munale Efterskole for unge Piger vil saaledes sikkert der
igennem ogsaa kunne støttes meget, idet de mange, der er 
interesserede i denne Sag, derfra ikke alene kunde faa Lærer
inder anviste, men ogsaa faa Forslag til Undervisningsplaner, 
Lærebøger, Haandbøger og andre Hjælpemidler, kort sagt faa 
de Oplysninger, som kan hjælpe og fremme Sagen.

M. L.

En Kommission.

Under 11. Juli 1918 har Undervisnigsrainisteriet nedsat 
en Kommission under Forsæde af Frk. Johanne Blom  til Over
vejelse af Spørgsmaalet omOrdningen af Uddannelsen af Hus
holdningslærerinder og Husholdningsledere samt Spørgsmaalet 
om Beskikkelse af et fagligt kvindeligt Tilsyn med Skolekøk- 
kenerne Landet over.Til Medlemmer af denne Kommission har Ministeriet 
beskikket:Forstanderinde, Fru Magdalene Lauridsen, Ankerhus, Sorø, 
(tillige som Repræsentant for Foreningen af Husholdningslærer
inder og -lærere),

Forstanderinde for den Suhrske Husmoderskole, Fru Suhr 
Mailand, Pustervig 8

Forstanderinde for Husholdningsseminariet, Forhaabnings- 
Allé 18, Fru Birgitte Berg-Nielsen, Forhaabningsholm Allé 18.

Skolekøkkeninspektrice, Frk. Eline Hansen, Fælledvej 6,
4. Sal.Inspektrice ved Statens Lærerhøjskole, Frk Karen Blicher, Odensegade 14, 0 .

Tilsynsførende med Husholdningsskolerne, Landbrugs
lærer Chr. Christensen, Tune pr. Taastrup.
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Forstanderinde for Fredericia Husholdningsskole, Frk. 

Ellen Sejere Olsen, Fredericia (som Repræsentant for Fore
ningen af Husholdningslærerinder og -lærere).Fru Johanne Andersen, Mosegaard pr. Ejby (som Repræsentant for Dansk Kvindesamfund).

Skolekøkkenlærerinde Frk. Helga Sahlertz, Inspektrice 
ved Dronningengades Kommuneskole, København C.Husholdningslærerinde, Frk. Martha Sahl, Hospitalsvej 5, 
København F.

(de to sidstnævnte som Repræsentant for Pædagogisk Forening af Husholdnings- og Skolekøkkenlærerinder).
Professor, Dr. med. Fridericia, Bispebjerg Hospital, Bi- spebjergvej L. (Repræsentant for Universitetets medicinske 

Fakultet).Kontorchef under Statens Planteavlsudvalg, H. C. Larsen, 
Brandes Allé 12 (Repræsentant for Landbrugsministeriet).

Husholdningslærerinde Frk. Andersine Hansen, Vestre 
Stationsvej 32, Odense (Repræsentant fer De samvirkende danske Landboforeninger).

Husmand R . Jensen Vandman, Skørringe pr. Ryde (Re
præsentant for De samvirkende danske Husmandsforeninger).

Professor, Dr. phil. K. Rørdam, Hambros Allé 7, Hellerup (Repræsentant for Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole).
Undervisningsministeriets Konsulent i Sager vedrørende 

Folkeskolen, Professor N. A. Larsen.Fuldmægtig i Undervisningsministeriet E. Kock.(de to sidstnævnte Repræsentanter for Undervisnings- 
ningsministriet. Sidstnævnte er Kommissionens 
Sekretær).

Mindesten for Peter Dam.
Lærerinder og Elever fra Forskoleseminariet har tænkt at 

rejse en Mindesten for afdøde Forstander Dam i Forskolens Have. 
Den tænkes afsløret først i August Maaned, men nærmere Medde
lelse derom udsendes senere. Hvis gamle Venner og Elever har 
Lyst til at yde et Bidrag til Mindesienen, bedes de henvende sig til

Nanna Bojsen, Lindehøj, Sorø.
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Kursusdeltagere.
Jjsererindek iirsiig , begyndt Maj 1917, sluttet til Oktober 1918.202. Mette Bennedsen. Lourup, Gjørding,203. Dorthea Carlsen,' Odense.204. Thora Christiansen. Højby Sj.205. Ulla Christensen, Vordingborg.206. Frida Frederiksen, Ollerup.207. Ella Ipsen, Skaarup.208. Malfridur Magnusdotter, Island.209. Ellen Madsen, Assenbæk, Thystrup.210. Petrea Petersen, Romalt, Randers.211. Agnes Sørensen, V. Vedsted.
S ta tsk n r sn s  til Uddannelse af Lærerinder til kommunale og private Efterskoler for unge Piger. Afholdt fra Novbr. 1917 til August 1918.1. Dagny Christensen, Privatlærerinde, Hovedgaard.2. Therese Christensen, Vinteilærerinde, Outrup St.3. Agnete Dam, Kommunelærerinde, Rønne.4. Kristine Hanghøj. Kommunelærerinde, 0. Brønderslev.5. Hedvig Hansen, Forskolelærerinde, Stenstrup,Næstved.6. Sigrid Jørgensen, Haandgerningslærerinde, Asnæs, Kalundborg.7. Ellen Kromann, Erritsø, Fredericia.8. Ida Liberoth, Set. Annagade 68, Helsingør.9. Marie Madsen, Kommunelærerinde, Brarup, Nr. Alslev.10. Margrethe Mathiesen, Kommunelærerinde, Middelfart.11. Ragna Nielsen, Haandgerningslærerinde, Haraidsborg,Roskilde.12. Marie Olsen, Forskolelærerinde. Vindinge, Roskilde.13. Oline Olsen, Pedersborg, Sorø.14. Fru Emilie Rasmussen, Kommunelærerinde, Radved,Lundum.15. Sigrid Wbldike, Pogelærerinde, Skjern.
5  M d r .s  V i n t e r k n r s n s  1 9 1 7 — 1 8 .259. Holmfridur JOnsdotter, Island.260. Marie Pedersen, Jyderup, Fakse.261. Karen Margrethe Dresing, København.271. Kristine Madsen, Skovsende, Tofterup.272. Martha Hansen Svej, Særslev, Stubbekøbing.273. Sigrid Jensen, Maale, Kerteminde.274. Marie Strange, Torkildstrup, Nr. Alslev.275. Helga Petersen, Særslev, Stubbekøbing.276. Marie Rasmussen, Hedeager, Beldringe.277. Ella Christoffersen, Falkoneralle 77, København.278. Anna Bonde Jensen, Nørre Broby.279. Aslang Nielsen, Ruggaardsvej, Odense.280. Ella Roed, Langagergaard, Ranum, 3 Md,281. Signe Anker Møller, Klim, 3 Md.
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5  M d r .s  S o m m e r k n r s n s  1 9 1 8 .282. Sofie Jensen, Væth, Langaa.283. Theodora Gieje, Vestbrik, Gammelstrup.284. Helga Hansen, Nakskov.285. Ellen Hallberg. Dumpen, Viborg.286. Ingrid Juhl Broch, Esbjerg.287. Anna Larsen, Boeslunde.288. Petrine Jensen, Skjern, N. Alslev.289. Margrethe Christensen, Enggade, Vejle.290. Kristiane Højen, Vennebjerg, Lønstrup.291. Gunder Bæk, Landsognet, Kolding.292. Dagny Pedersen. Bamsherredsg. Næstved.293. Johanne Jensen, Maale, Kerteminde.294. Agnes Pedersen, Glanisbjerg.295. Thora Andersen, Glamsbjerg.296. Valborg Madsen, Glamsbjerg.297. Anna Andersen, Vindstrup, Fuglebjerg.298. Johanne Bach, Taarnmarkgaard, Simested.299. Klara Christensen, Hesselager.300. Margrethe Mønsted, Hesselager.301. Fylla Trier, V. Mosaisk Kirkegaard, København.302. Hjørdis Biis, Mosjøen, Norge.303. Leyla Clausen, Mosjøen, Norge.304. Emma Jensen, Ingemansvej, Slagelse.305. Esther Andersen, Ingolfs Alle 24, København,306. Kathrine Lorentzen, Taarnmarksgaard, Aabybro.307. Maren Nielsen. Kærbækgaard, Aabybro.308. Marie Engeli, Kantelansgaard, Rønne.309. Jensine Jensen, »Fairhill«, Nørager.310. Johanne Buus, Nørgaard, Als.311. Emma Westphael Hansen, Skelund.312. Chrita Buch, Snaregade 3, Randers.313. Margrethe Bagge, Sallerup, Lundby.314. Valborg Boesen, Vangelyst, Kolding.315. Inger Andersen, Helligsø, Gjettrup.316. Astrid Larsen, Overgade o. V. 28, København.317. Mary Larsen, Hulegaarden, Svendborg.318. Kristiane Nielsen, Flodgaard, Ledøje.319. Frida Lynggaard, St. Kongensg. 95, København.320. Camilla Andersen, Kaurdal, Husum.321. Vilhelmine Møller, Hartle, Kolding.322. Rosa Hansen, Hornum, 4 Md.323. Ketty Nedergaard, Hoven, Tarm, 3 Md.
Ø v e ls e s s k o le n ,57. Astrid Jensen, Mejeriet, Fjenneslev.58. Gerda Olsen, Fjenneslev.59. Louise Henriksen, St. Ebberup, Soiø.60. Johanne Frederiksen, St. Ebberup, Sorø.61. Karen Larsen, Fjenneslev.62. Emma Hansen, Fjenneslev.63. Frida Larsen, Pedersborg, Sorø.64. Agnes Bendsen, Dianalund.65. Mary Petersen, Bredahlsvej, Sorø.66. Ragni Lund, Bringstrup, Ringsted.67. Martha Thorsen, Benløse, Ringsted,
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H a sm o d erk n rsn g :141. Fru Trine Jensen, Ølstykke.142. » Anna Jensen, Ølstykke.143. » Laura Olsen, Søsum.144. » Else Olsen, Ølstykke.145. » Kirstine Andreasen, København.146. » Jensine Frederiksen, Hingeballe pr. Kjellerup.147. » Olga Sørensen, Lundingsgade 103, Kbli.148. » Anna Sieverts, Djurslands Højskole.149. » Anna Hansen, Magleby, Skelskør.150. » Bodelline Larsen, Dalmose.
O k t o b e r k n r s n s  1 9 1 8 .135. Gerda Rasmussen, Næsby v. Skoven, Slagelse.136. Clara Olsen, Ruds-Vedby.137. Sigrund Øyas Hansen. Sødringe, Ringe.138. Gudrun Bennicke, Vallekilde.139. Ingeborg Andersen, Gadegaard, Slangerup.140. Emma Jensen, Magleby, Klippinge.141. Kristine Larsen, Magleby, Klippinge.142. Inger Margrethe Hansen, Balstrup, Ringsted.143. Karen Larsen, Balstrup, Ringsted.144. Helga Nielsen, Tystofte, Tjæreby.145. Ingrid Jensen, Fællesgaarden, Højby.146. Emeiy Hansen, Tingselmark, Nykøbing.147. Anna Christoflersen, Jordløse.148. Frida Loft, Lykkeshøjgaard, Koldby.149. Ingeborg Andersen, Midskovgaard, Mesinge.160. Laura Larsen, Midskov, Mesinge.151. Karen Jacobsen, Kærby, Kalundborg.162. Gudrun Kristensen, Aarløse, Thureby.153. Caroline Bistrup, Øster Lars, Bornholm.154. Astrid Nielsen, Egelundsgaard, Martofte.155. Kirstine Hanghøj, Jebjerg.156. Anna Idebeton, Kathrineholm, Sverrig.
D en iitte r e d e  F o r sk o le læ r e v in d e r  30,—31. Oktb. 1918.29. Anna Andersen, Gislinge, mg.30. Else Bjerg, Solvang, Thim, mg.31. Elna Christensen, Frøstrup, mg.32. Ulrika Christiansen, Høng, mg.33. Agusta Eilenberger, Marstal, mg.34. Marie Frederiksen, Nordrup, Ringsted, ug.36. Ida Frederiksen, Brabrand, mg.36. Selma Jacobsen, Kagerup, mg.37. Karen Jensen, Vedde, g.38. Kristine Jensen. Kølvraa, Karup, mg.39. Agnes Johansen, Gerlev, Slagelse, mg.40. Else Larsen, Kjelstrup, mg.41. Laura Markussen, Staaay, mg.42. Anna Mikkelsen, Nebel, Karup, mg.43. Edel Olsen, Udby, Kalundborg, mg.44. Anna Oudrup, Vilsted, mg.45. Agnes Pedersen, Odense, mg.46. Agnes Vinther, Torrild, Odder, mg.



Mindebibliotek for Peter Dam.
Ved Elevmødet 1918, hvor der var forholdsvis mange af 

Forskoleseminariets tidligere Elever samlede, meddelte Fru 
Magdalene Lauridsen, at hun vilde søge, at faa hendes afdøde 
Mands Forskoleseminarium omdannet til et Bibliotek og en 
Frøbelskole, for paa denne Maade at søge hans Skolevirksom
hed og Oplysningsarbejde fortsat. Naar hun gerne vilde prøve 
at fortsætte hans Virksomhed paa denne Maade, var det for 
det første, fordi Peter Dam i saa høj en Grad var en Børne
nes og en Bøgernes Ven, men ogsaa fordi, at det tidligere havde 
været et fælles Ønske at faa oprettet en Børnehave af Gen
syn til Husholdningsseminariet, et Ønske, der var blevet 
stærkt næret efter at de havde været i Holland 1915.

Selve Biblioteket skulde indrettes i Seminarieklassen og 
først og fremmest omfatte den Litteratur, der vedrører de 
Spørgsmaal, som Peter Dam særlig havde arbejdet og kæmpet 
for: Afholdssagen, Fredssagen, Kvindesagen, men Biblioteket 
skulde gerne blive et Hjemmets Bibliotek, det vil sige, komme 
til at rumme de Bøger, der kan være til Nytte og Udvikling 
for Hjemmets Kvinder, som Økonomi, Socialøkonomi, Ernæ
ringslære, Husvæsen, Husflid, Havebrug, Sundhedslære, Barne- 
pleje, Børneopdragelse o. s. v., men der skulde ogsaa gerne 
foruden Faglitteratur blive Plads til „Søndagsbøger“, skøn
litterære Bøger af Forfattere, der forstaar og respektere det 
bedste i Hjemmet.

Frøbelskolen eller Børnehaven skulde indrettes i den 
ældste Børneklasse, og det var særlig Smaabørn fra Landsog
net mellem 4 og 7 Aar, der tænktes samlet der. Bidraget, 
der skulde ydes, skulde være saa ringe, at ingen Børn af den 
Grund ikke kunde komme med.

I samme Klasse skulde der indrettes et Børnebibliotek, 
hvor de noget større Børn fra Landsognet kunde komme nogle 
Timer om Eftermiddagen og læse. Derigennem mente Fru 
L. at kunne vedligeholde Forbindelse med de Børn, der havde 
gaaet i Skole hos Dam, og været glade derfor.
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Tanken var saa, at Eleverne fra Husholdningsseminariet 

skiftevis en Uge ad Gangen skulde gives Lejlighed at at gøre 
Studier i Biblioteket og i Børnehave at være med til at be
skæftige de smaa Børn med Sang, Leg og Arbejde, naturligvis 
i den Formening, at det naturligt hører ind under en Hus
modergerning at sysselsætte Smaabørn.

Fru Lauridsen haaber, at der til Bibliotekets Drift kan 
faas en tilsvarende Hjælp fra Staten som til andre Biblio
teker, men vil selvfølgelig, saa vidt hendes økonomiske Evne 
rækker, søge det startet saa fyldigt som muligt. Hun har for
resten allerede haft den Glæde fra Yenner af Tanken at faa 
tilstillet baade nogle Bøger og Pengemidler til Hjælp til Bib
liotekets Oprettelse.

Det er at haabe, at den nye Virksomhed, der skal byg
ges paa den gamle Grund som Peter Dams Skole og Bibliotek, 
maa blive til Glæde for alle, der staar Ankerhus nær.

glædelig ^Jul og godt dNytaar !
Og Ta/c for fjver en 'Venlighed mod mig og mine. 

J u l  1918. SYtagdalene JSauridsen.
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Et norsk Tidsskrift for Lærerinder.
Norske Husholdningslærerinders Forening har fra Oktober 

paabegyndt et Tidsskrift, der udkommer en Gang om Maane- 
den og redigeres af Frk. Ragna Knudsen, Stabæk. Af Spørgs- 
maal Tidsskriftet vil føre frem nævnes:

1. Vor Lærerindeuddannelse.
2. Obligatorisk Husstelundervisning.
3. Undervisningsplaner — Lærebøger— Undervisningslokaler.
4. Løn- og Pensionsspørgsmaalet.
5. Lærerindernes Arbejdstid pr. Dag og pr. Aar.
6. Dyrtiden og Husholdningsskolerne.

Hertil kommer en Række andre — ogsaa Spørgsmaal af 
mere lokal Natur.

Det kan ogsaa blive af Betydning at faa Oplysning om:
1. Bevillinger til Husholdningsskoler og for andet Oplysnings

arbejde paa Husstellets Omraade, sammenlignet med det 
som bevilges til andre praktiske Fag.

2. Forandringer —• Fordele og Mangler ved vore Hushold
ningsskoler.

3. Nye Opskrifter — Raad og Vink.
4. Faglitteratur.
5. Stortingsbestemmelser vedrørende vort Arbejde.
6. Ledige Poster og Besættelser, o. s. v.
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Ued dNytaar 1893.
Af flPeter 2)am-

Glædelig Nytaar og glædelig Jul 
blande i Kys dens friske Aande, 
minde os alle om Bod for Vaande,
Bod for Nøden i Menneskeskjul, 
minde om Legem som Sjæl at mætte, 
Brød til den hungrige, Fred til den trætte.
Glædeligt Nytaar for Folk og Land, 
ingen den jinder som Betten forsvinder, 
Arbejd og Løn til flittige Hænder, 
glædeligt Nytaar for Enkeltmand!
Fred i den fattige, lille Stue,
Fred for os alle mod Krigens Lue.
Glædeligt Nytaar for syge Sind, 
saarede Sjæle og Arne kolde,
Sollyset skræmmer Forvisningens Trolde, 
Kærlighed drage i Hjemmene ind, 
raade i Slot, i Gaard og i Hytte — 
Juleenglen vort Nytaar beskytter.
Glædeligt Nytaar med Liv og Lyst, 
lyse mildt over Barn og Kvinde, 
hjælpe hver modig Mand at vinde, 
Friskhed i Sind og Mod i Bryst; 
Glædeligt Nytaar! Give os Gud, 
at vi maa huske hans Julebud.




