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Forord

Denne bog er nr. 68 i rækken af årbøger fra Nørre Nissum
Seminarium.

At udsende årbog 68 gange er en indsats, som elevforeningen kan

være stolt af.
Det vidner om sammenhold omkring vort seminarium og HF.
Redaktionen

Årsberetning
Af rektor Henning Fogde

I nogle år har der været stilstand eller tilbage
gang i den del af uddannelsesområdet, hvor vi
arbejder. Det er derfor dejligt hen mod års
skiftet 1986/87 at kunne konstatere, at der på
seminarierne og også på Nr. Nissum Semina
rium er en vis optimisme og en større ar
bejdsglæde at spore end tidligere. Interessen
for skolens arbejde og for læreruddannelsen
synes at være vendt, og betydeligt flere end i
de nærmest foregående år har i år påbegyndt
en læreruddannelse. Måske hænger optimis
men også sammen med, at ledende politikere
tiere end før har udtrykt deres glæde over den
danske folkeskole og den dermed sammen
hørende læreruddannelse.
Sammenligninger med udlandet viser, at vi
i Danmark har en god skole og et godt lærer
uddannelsessystem. Det hænger formentlig
sammen med, at vi fortsat har en enhedslæ
reruddannelse og en enhedsskole, hvor ele
verne gennemløber et roligt og sammenhæn
gende forløb uden store afbræk, lærer- og
skoleskift, og hvor lærerne har mulighed for
at følge deres elever gennem hele skoleforlø
bet eller store dele af det.
Naturligvis kan tingene gøres bedre. På se
minarierne kender vi alle de ømme steder, og
vi vil gerne i kommende år være med til at ju
stere og lave om i tæt sammenhæng med æn
dringerne i folkeskolen. Det arbejde glæder vi
os til.

Læreruddannelsen netop nu
Vi er nu begyndt at indkøre de ændringer i
læreruddannelsesloven, som vi fik sidste år.
For studerende, der er optaget på seminariet
efter 1984, er uddannelsen fire år mod tidlige
re tre et halvt til fire år. Lige som flere andre
seminarier har vi nu samlæsning mellem to
årgange i linieuddannelsen. Det giver os mu
lighed for trods den nedskårne kapacitet at
opretholde et liniefagsantal på 12-14 fag, og
det, synes vi, er ganske godt. Oven i købet
har vi så i år fået undervisningsministeriets til
ladelse til at prøvekøre et supplerende liniefag
i informatik. Vi har selv udviklet det nye li
niefag, der henter elementer fra flere af semi
nariets fagområder f.eks. datalogi, samfunds
fag og matematik. Faget gennemføres paral
lelt med de øvrige fag som et ekstra tilbud til
studerende og til landsdelen iøvrigt. Som
sædvanlig har vi nemlig mange såkaldt eks7

terne studerende på holdene. Det er lærere og
andre, der kvalificerer sig ekstra ved at læse et
eller flere fag på liniefagsniveau.
I den kommende tid skal vi herudover
have indarbejdet et obligatorisk forløb på 42
timer i faget informatik for alle lærerstude
rende. Bortfaldet af den såkaldte stopprøve
efter 1. seminarieklasse og et udvidet timetal i
faget dansk har foreløbig bevirket, at vi har
forlænget undervisningen i dette fag til to år.
Men flere ændringer vil formentlig følge, ef
terhånden som vi får øje på mulighederne.
Faktisk er lærere og studerende allerede gået i
gang med at overveje en række ændringer i
den såkaldte rammeplan, så vi fremover kan
få det mest hensigtsmæssige studieforløb.

Studieåret 1986/87
Tilgangen til Nr. Nissum Seminariums HFkursus var atter i år stor trods faldende antal
unge. Vi havde 133 kvalificerede ansøgere, de
fleste fra Vestjylland, men også mange andre
steder fra. Usædvanlig mange ansøgere, vel
omkring 60%, var unge, der havde tilbragt et
eller flere år på en efterskole og nu ville videre
i uddannelsessystemet
Desværre fik vi atter i år kun tildelt fire nye
klasser, så vi måtte afvise en del ansøgere.
Både 1. og 2. HF-klasserne er hos os stop
fyldte.
Ansøgertallet viser klart behovet for HFuddannelsen i Nr. Nissum. Ikke mindst de
mange, der kommer til os fra efterskolerne,
er meget velmotiverede. De er blevet mere
modne og ivrige efter at komme videre i ud
dannelsessystemet.
Tilgangen til 1. seminarieklasse gik også i år
langt bedre end de senere år. 1. juli havde vi 32
ansøgere og en lang række, der havde Nr.
Nissum Seminarium som andet eller tredie
studieønske. Resultatet var, at vi ved skole
8

årets start i første del af august havde to meget
fyldte 1. seminarieklasser, ligesom kollegier
ne var fyldt helt op. Det lykkedes os dog også
i år uden større problemer at kunne give alle
kollegieansøgere tag over hovedet. Sammen
lignet med situationen andre steder var det
meget tilfredsstillende at kunne hjælpe alle,
der ansøgte. Vi glæder os meget over, at in
teressen for læreruddannelsen således igen
synes at være på vej op. Det er da også en
kendsgerning, at alle vore dimittender i år fik
arbejde med det samme, og at vi i en række
tilfælde måtte beklage ikke at kunne hjælpe
skoleledere og andre, der bad os finde ansø
gere til deres skoler.
Flere skoleledere og mange efterskoler har
i år haft vanskeligt ved at få tilstrækkeligt kva
lificerede lærere til at fylde rammerne ud.
Indtil videre har undervisningsministeriet
dog ment det tilstrækkeligt igen til næste stu
dieår at oprette 60 hold som i år. Vi forventer
altså ikke vanskeligheder med at få fyldt ram
merne i de kommende år.
Når man erindrer sig de dystre prognoser,
der for år tilbage blev offentliggjort omkring
lærernes fremtidige beskæftigelse, kan man
undre sig over, at det er gået sådan, at vi nu til
syneladende nærmer os en mangelsituation.
Forklaringerne er naturligvis flere. Den
nedskårne kapacitet på seminarierne har na
turligvis sin del af skylden. Dertil kommer
vel, at mange kommuner efter nogle år med
stor tilbageholdenhed omkring ansættelser
ikke mere har kunnet holde sig tilbage. Flere
lærere end forudset er formentlig gået på før
tidspension. Det kan være hårdt at være læ
rer. Endelig kan vi hos os mærke, at friskoler
og efterskoler har haft et stærkt stigende be
hov for nye lærere, ligesom flere nyuddanne
de har fundet vej ind i mere utraditionelle be
skæftigelser som uddannelsesledere, perso-

nalefolk m.v. i erhvervslivet. Altsammen er
det vel udtryk for, at læreruddannelsen har
nogle kvaliteter, der gør den anvendelig i
mange sammenhænge.

HF er stadig en populär uddannelse
I de sidste år har man drøftet en mulig for
nyelse på det gymnasiale uddannelsesområ
de. Vi har fulgt denne debat med stor spæn
ding, idet nogle af de fremsatte forslag pegede
på, at det traditionelle gymnasium burde ind
drage flere af de elementer, som hidtil havde
præget HF-studiet, f.eks. tilvalgssystemet.
En ændring i denne retning kunne få afsmit
tende virkning på vilkårene for HF-kurserne.
Foreløbig synes reformarbejdet at være
gået i stå, og HF-kurserne er stadig alene om
den fleksible valgkombination af fag, der i vid
udstrækning giver mulighed for at opbygge
individuelle studieplaner efter anlæg og inter
esser eller efter krav fra en planlagt senere ud
dannelse.
Ved HF-uddannelsens uformelle 15-års
jubilæum i januar 86 på Nyborg Strand udtal
te blandt andre undervisningsministeren, at
HF var en velfungerende uddannelse, som
var kommet for at blive, og at den skulle fast
holde sin kompetence som adgangsgivende
til alle videregående uddannelser.
HF-kurserne søges af en varieret gruppe, dels unge, som tiltales af den frie fagkombina
tion og det forholdsvis frie studium, - dels an
søgere, som efter afsluttet skolegang beslutter
sig for en studieforbedrende uddannelse.
Blandingen af studerende med forskelligt
udgangspunkt danner en interessant elev
gruppe, og det er vor opfattelse, at den
indbyrdes påvirkning, dette indebærer, er
positiv.
Kontakter med de tidligere studerende vi
ser med tydelighed, at de gennemsnitligt kla

rer sig godt i deres videre uddannelsesforløb.
Det er naturligvis ikke blot HF-studerende
fra Nr. Nissum, der klarer sig godt. En nylig
offentliggørelse fra Fællessekretariatet ved
Københavns Universitet viser, at der nok er
små afvigelser i ansøgermønstret for studen
ter, der kommer fra HF-kursus og gymna
sium, men at HF-studerende klarer sig rela
tivt godt.
Afvigelserne består bl.a. i, at der er flest stu
denter fra gymnasiet på de helt korte og de
helt lange uddannelser, men HF-studerende
dominerer på de mellemlange uddannelser.
Afvigelserne er i øvrigt små - mindre end 9 %.
Med hensyn til studieretninger er der flest
HF-ere på pædagogiske uddannelser og
sundhedsuddannelser, mens studenter fra
gymnasiet præger samfundsvidenskabelige
og humanistiske uddannelser. Mat-fys-studenter dominerer på de længerevarende tek
niske uddannelser. Også i disse forhold er der
tale om små afvigelser.
Når HF-studerende fra Nr. Nissum tilsy
neladende er specielt tilbøjelige til at søge en
videregående uddannelse, hænger det sikkert
sammen med forskellige forhold.
Vi formoder, vort studiemiljø er stimule
rende: Kollegierne og det fællesskab, de giver
mulighed for, de åbne undervisningslokaler,
de studerendes fællesskab om studieforhold
og fritid og den interaktion, der kommer ud
af dette.
Vi formoder også, at samspillet mellem
HF-studerende og lærerstuderende spiller en
afgørende rolle. Vi har planlagt en undersø
gelse om disse forhold i perioden december
86 - marts 87, som skal søge at klarlægge nog
le af disse forhold. Undersøgelsen gennemfø
res antagelig i samarbejde med HF-kurset på
Herning Seminarium og ventes offentliggjort
i april 1987.
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Studievejledningen en stadig vigtigere funktion
Alle, der selv har unge eller voksne børn, ved,
hvor svært det kan være at finde rundt i det
store og uoverskuelige uddannelsessystem,
der er en følge af et stadig mere kompliceret
samfund. Det kan gælde helt enkle spørgsmål
om, hvilke fag i én uddannelse der er betingel
sen for at gå videre i den næste uddannelse,
det kan være økonomiske muligheder og for
viklinger, forholdet mellem interessen og
faktiske kvalifikationer, eller det kan være
forhold af helt personlig art, der pludselig
presser sig på og kræver hjælp og vejledning,
for at man kan komme videre.
En god studieintroduktion er derfor nød
vendig, og der er mange, der de senere år har
slidt trapperne til de to studievejledere, vi har
i HF-institutionen, Børge Mikkelsen og Orla
Andersen. Og flere gange har vi mødt
spørgsmålet hos lærerstuderende og ansøge
re til læreruddannelsen: hvor er studievejle
derne?
Desværre levner lovgivningen os ikke mu
lighed for at institutionere en studievejled
ning for seminariet og dets studerende, selv
om der er nok at tage fat på. På helt frivillig
basis har vi i år alligevel etableret en studievej
ledning, baseret på henholdsvis en udvidet
introduktion til lærerstudiet, bestående af et
introduktionsforløb med en grundig indfø
ring i læreruddannelsen, deltagelse i forskelli
ge pædagogiske aktiviteter på øvelsesskolen
og opfølgningsdage, hvor spørgsmål og pro
blemer tages op, efterhånden som de frem
kommer.
Vi har således på seminariet fået en studie
vejleder, nemlig Thorkild A. Nielsen, der har
påtaget sig opgaven at følge specielt de første
årgange på læreruddannelsen og vejlede,
hvor der er hjælp behov.
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Det sociale liv
På en uddannelsesinstitution, hvor mange
færdes sammen, må der være regler for det
fælles liv. Den nuværende lovgivning sætter
en række rammer op og fordeler ansvaret
mellem bestyrelse, ansatte og studerende.
I nogle år har der været en tendens til, at
nogle studerende gav afkald på deres ret til at
være medbestemmende. Måske mente man,
at medbestemmelsen var så ringe, at den var
ligegyldig, eller man afviste det fælles ansvar
for at koncentrere sig om sin egen situation.
Begge holdninger var urimelige. I virkelighe
den er de studerendes mulighed for indflydel
se på deres egen studiesituation ganske stor.
Indflydelsen kanaliseres gennem de såkaldte
fællesudvalg og f.eks. repræsentation i semi
nariets bestyrelsesarbejde. Ganske vist delta
ger man uden stemmeret, men man høres, og
synspunkterne respekteres, drøftes og over
vejes. Tendensen til alene at ville beskæftige
sig med sit eget, er lige så urimelig. Man afvi
ser hermed at have medansvar for fælleslivet,
og man afviser det tilbud om skoling i demokratisk livsførelse, der også ligger i systemet.
Derfor er det også en stor glæde, at der i de
sidste år har været en ny interesse for at gøre
sig gældende i det fælles liv hos mange stude
rende, og ikke blot hos en lille studiepolitisk
aktiv gruppe. Stærkt medvirkende til denne
ændring har været de stadig flere fællesar
rangementer, vi afholder. Det gælder den
ugentlige mandagskaffe, hvor lærere og stu
derende mødes i seminariets kantine, hvor
man synger sammen og udveksler indbydel
ser og meddelelser, og det gælder den måned
lige fællestime, kaldet »Kanalen«. Her kanali
seres virkelig en række initiativer, og timen
flyver af sted, vekslende mellem sang og mu
sik, dramatiske indslag, debatoplæg, medde
lelser og meget mere.

Vi noterer med glæde, at de studerende
med stor interesse er gået ind i rådsarbejde,
udvalgsarbejde og også gør sig gældende i se
minariets bestyrelse og forretningsudvalg.
Et seminarium som Nr. Nissum Semina
rium er afhængigt af, at der kan skabes en
frugtbar dialog mellem de øjeblikkelige bru
gere, de ansatte og den bestyrelse, der repræ
senterer aftagerne, hentet i samfundsliv og
kirkeliv.

Personalesituationen
Det forløbne studieår har været karakteri
stisk ved, at en række af vore ældre dygtige
kolleger har søgt afsked på grund af alder.
Det gælder Poul Skovbakke, Tage Ringgaard, Per Fuglestved, Edvard Fonsmark og

Gunner Eriksen. For dem alle gælder det, at
de har tjent seminariet i en lang årrække og
hver på sin vis har været med til at tegne Nr.
Nissum Seminariums profil. Vi er dem der
for stor tak skyldig og glæder os over, at de
fleste af dem fortsat har deres bopæl nær se
minariet og opretholder kontakt med os.
Afgangen har betydet, at vi igen i år har
knyttet flere nye lærere til seminariet. Det
gælder cand. mag. Anders Bendsen, der un
derviser i engelsk, og det gælder Jette Tind
Kristensen, der er uddannet på Kerteminde
Håndarbejdsseminarium og nu underviser i
håndarbejde. Endelig gælder det cand. mag.
Anne Høegmark, der er ansat som timelærer
i fransk.
Personalesituationen synes i det hele at ha
ll

ve stabiliseret sig, og flere ansættelser vil for
mentlig følge i de nærmest kommende år.
Når personalet har kunnet fastholdes så for
holdsvis intakt trods de lidt hårde år med
nedskæringer o.s.v., skyldes det ikke mindst
det samarbejde og den dertil hørende kombi
nationsbeskæftigelse, som har været iværksat
med gymnasium, lærerhøjskole og højskoler
samt med Ældrepædagogisk Center.

da de økonomiske rammer endnu er ganske
snævre. Men man vil bemærke, at der er tale
om ret utraditionelle kurser ofte med et vist
tværfagligt tilsnit. Vi tror, at mange kolleger i
folkeskolen med glæde vil tage mod tilbudet
om at anskue deres fag og emner ud fra en
delvis ny synsvinkel, og vi håber naturligvis,
at fremtiden vil give os endnu større mulighe
der på området.

Seminariet og læremes videreuddannelse
De senere år har vi under den såkaldte kur
suslov kunnet udbyde flere kurser henvendt
til egnens befolkning. Vi har således gennem
ført kurser i formning og hjemkundskab og
har fortsat et meget aktivt kursushold i teg
ning, maling og grafik. Men med den ændre
de læreruddannelseslov er der herudover åb
net mulighed for, at seminariet kan deltage
aktivt i lærernes efter- og videreuddannelse.
Vi har fået tilladelse til at udbyde kurser, der
direkte tager sigte på at supplere lærernes ud
dannelse. Det har været magtpåliggende for
Nr. Nissum Seminarium under opbygnin
gen af de nye tilbud at fastholde det tættest
mulige samarbejde med Danmarks Lærer
højskole, Skive afdeling, hvor mange af vore
ansatte virker som timelærere.
Kun ved et tæt samarbejde mellem Dan
marks Lærerhøjskoles lokalafdeling og
landsdelens seminarier er det muligt at kom
me videre, mener vi.
I dette studieår har vi et enkelt kursus lø
bende under de nye vilkår, nemlilg et kursus i
elektronik. I studieåret 1987/88 håber vi at
kunne udbyde kursus i nye og gamle aktivite
ter i idrætsundervisningen, hjemkundskab
og idræt i samarbejde, idræt og musik i sam
arbejde samt i formning som klasselærerfag
for 1.-3. klasse.
Mere kan det ikke blive til i denne omgang,

En institution i samarbejde
Der er i tiden en tendens til, at mange skilleli
nier, der før var til stede mellem uddannelser
og mellem institutioner forsøges brudt ned.
Denne tendens mærker vi også. Sikkert er
det, at mange føler, de sagtens kan få tiden til
at gå med at undervise til HF-eksamen og til
lærereksamen. Men nedskæringer og ændre
de strukturer har tvunget os ud i et samarbej
de og en eksperimenteren, der var en tidligere
tid fremmed. Der er ingen tvivl om, at den
enkelte lærer har følt denne nye udfordring
som et pres og som en anstrengelse, men der
er heller ingen tvivl om, at udfordringerne
har bevirket, at der er blevet tænkt nye tanker
og lavet nye tiltag.
Hos os falder nogle store projekter særligt i
øjnene. Det gælder seminariets medvirken i
det store teknologiprojekt, som Lemvig
kommune har søgt og fået tilladelse til at gen
nemføre i den næste treårsperiode. Dette tek
nologiprojekt har medført indretningen af te
lehuse i henholdsvis Fjaltring, Lemvig og Nr.
Nissum, og vi er glade for at kunne yde vores
bidrag ved at stille hus og materiel til rådig
hed. Modsat venter vi naturligvis også at få
glæde af projektet. Ikke alene tilføres der dyrt
materiel, men der tilføres også inspiration til
vort nye liniefag informatik, til lærere og fag
grupper, der udfordres til at gå ind i forsøgsog udviklingsprojekter. Der skabes også nye
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kontakter mellem studerende og verden
uden for om den udfordring, som den nye
teknologi er for os alle sammen.
Et andet stort område falder lige så meget i
øjnene. Det gælder Det Ældrepædagogiske
Center, der for år tilbage oprettedes i et sam
arbejde mellem seminariet og de store om
sorgsorganisationer. I øjeblikket udvikler
dette center sig ganske voldsomt. Der holdes
kurser i hele Skandinavien, og der udøves
konsulentvirksomhed rundt omkring. Det
har givet nye arbejdspladser og deltidsbe
skæftigelse for flere af vore ansatte, men det
har nok først og fremmest tvunget os til at
tænke nye tanker om voksenuddannelse og
voksenundervisning.
På det allersidste kommer så dertil medde
lelsen om, at de længe ventede godkendelser
af handelen omkring Fenskær Efterskoles
overtagelse af nogle gårde på Ad. L. Hansens
Kollegium er gået i orden. Oprettelsen af
Fenskær Efterskole for bogligt svage elever
fra 1. august 1987 kan blive til stor inspiration
ikke mindst i arbejdet med pædagogiske fag.
Her får man mulighed for på tætteste hold at
følge arbejdet med en gruppe unge, som sko
le og uddannelser alt for let lader i stikken.
Det forvirrer med alle disse tiltag, men det
tegner måske samtidig konturerne af en
fremtidig uddannelsesinstitution med endnu
flere forgreninger, end vi i dag kan forestille
os, en institution, der hele tiden må omstille
sig til stadig nye krav fra samfundet. Det bli
ver ikke lettere at være lærer her, men måske
bliver det endnu mere spændende.
Hvem er vi?
Midt i den daglige travlhed er det ikke så ofte,
vi standser op for at spørge om, hvem vi
egentlig er, og hvad vores berettigelse vel kan
være. Sådanne spørgsmål møder vi måske for

sjældent, og i hvert fald giver vi os ikke tid til
at besvare dem, med mindre vi direkte udfordres til det. En årsberetning er vel en sådan
udfordring. Og jeg skal i det følgende skitsere
et svar:
Vi er en uddannelsesinstitution, der for
midler offentlige uddannelser, nemlig kursus
til højere forberedelseseksamen og lærerud
dannelse. Som sådan gør vi vores bedste for at
leve op til de krav og de udfordringer, lovgiv
ning og øjeblikkelige faglige krav stiller til os.
Vi er en vestjysk uddannelsesinstitution.
Det betyder, at vi føler os i nøje sammenhæng
med den landsdel, hvor vi arbejder og med
den by og den egn, hvor vi færdes til daglig.
Vi forsøger at lukke op og skabe kontakter, så
de unge ikke isoleres, men får øje for netop
den livssammenhæng, der er vores.
Vi er en kristen uddannelsesinstitution
med rødder tilbage i den kirkelige og folkelige
vækkelse, der gik over landet i forrige århun
drede. Vi vedstår os, at der er sammenhænge
mellem os og Indre Mission, mellem os og de
kirkelige og kristelige ungdomsbevægelser
og mellem os og enhver, der har blik for be
tydningen af personlig besindelse og indle
velse i traditionen. Dette sidste betyder ikke,
at vi er ens. I bestyrelse, i lærergruppen, hos
de studerende finder vi mange forskellige
holdninger også til kirke- og menighedsliv.
Sådan skal det være, når forpligtelsen til at
være en offentlig og statsunderstøttet institu
tion skal gå sammen med en tradition og med
en idé. Men det betyder, at vi fortsat vil forsø
ge at arbejde seriøst med de rørelser og tan
ker, vi har med os fra fortiden og lade dem
brydes med den nye tids udfordringer. Det
betyder, at vi ikke slipper forbindelsen til kir
ken og til menigheden, og at vi glæder os
over, at mange unge fortsat kan få øje på vær
dierne her.
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Det er også baggrunden for, at seminariets
bestyrelse de seneste år intenst har arbejdet
med styrelsesproblemer og sammenhængen
de hermed med færdiggørelse af det ved
tægtsarbejde, der påbegyndtes allerede i
70’erne. Også herigennem ønsker vi at fast
holde et fremtidigt Nr. Nissum Seminarium
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på denne tredelte forpligtelse, på én gang at
være en offentlig uddannelsesinstitution med
faglige mål og samtidig en landsdelsinstitu
tion, samt en skole med en idé, der bygger på
en folkelig og kirkelig tradition, som er ka
rakteristisk for landsdelen.

Siden sidst
Af lektor A. Koch (28)

Så vidt jeg erindrer fra min barndoms teologi
ske studium i den 4-klassede landsbyskole
for ca. 70 år siden, taler Luther i sin forklaring
til Fader Vor om, at der til det daglige brød
hører at have gode naboer. Dette gælder på
sin vis også for en institution som Nr. Nis
sum Seminarium. Derfor kigger årbogen år
efter år rundt til seminariets naboer.

Nr. Nissum skole
Denne skole er seminariets mest betydnings
fulde nabo. Skolen summer af liv hele dagen
fra Id. 8 til 22. Hvert eneste brugbart under
visningslokale er hårdt belagt. Skolen har ca.
300 elever, og der er stigende tendens. Ved
skolestarten i sommer var der 18 fremmed
sprogede børn, tamiler. Desuden er der 3
amtslige centerklasser. Skolen huser også en
sprogskole med 114 elever. Det er tamiler fra
Holstebro, Struer og Nr. Nissum, som får
deres sproglige indskoling her. De undervi
ses af 14 tilrejsende lærere.
Den jyske Pensionistshøjskole
Også denne skole har gennemgående fuld be
lægning på sine 14-dages kurser, der udgør
dens program. Det vil sige, at stedet her hvert
år besøges af ca. 1500 ældre mennesker, hvil
ket er med til at gøre Nr. Nissum-navnet
kendt.

Efter 10 års meget påskønnet virke tog for
standerparret Agnes og Orla Johansen deres
afsked og har nu bosat sig i Holstebro. I deres
forstandertid blev skolen udbygget til sin me
get høje standard.
Som nyt forstanderpar er ansat Else og
Kjeld Sondergaard Pedersen. Kjeld Son
dergaard, 34 år, er uddannet som socialrådgi
ver og har sin ret unge alder til trods stor erfa
ring i arbejdet med ældre, idet han gennem
nogle år har været leder af et aktivitetscenter
for pensionister i Holstebro. Else er dimitte
ret fra seminariet her i 1975 under navnet Else
Krabbe Olesen.
Vi byder parret velkommen.
Kongensgård Landbrugsskole
Det er almindelig kendt, at tilgangen til de
forskellige landbrugsskoler for tiden er da
lende. Kongensgård Landbrugsskole mær
ker også svagt virkningen heraf, men har
holdt skansen godt. Foruden det almindelige
program har skolen i samarbejde med Lem
vig Gymnasium oprettet en gymnasial land
brugsfaglig gren: »Grøn Gren«. 10 elever fra
gymnasiet er tilmeldt denne gren og får en del
af deres undervisning på landbrugsskolen, li
gesom denne skoles lærere underviser ved
gymnasiet. Initiativtageren til denne nydan
nelse er adjunkt Jørgen Nørby.
Nr. Nissum Høj- og Efterskole
Højskolen er stadig hvilende grundet plads
mangel, idet efterskolen med sine godt 120
elever optager hele skolen. Efterskolen har
tilmeldinger helt frem til 94-95, og inden for
de nærmeste år er der næsten fyldt.
Højskolen stiller stadig sin hal til rådighed
for forskellige større mødeprogrammer og
andre aktiviteter.
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Fenskær Efterskole
Efter 3 års forhandlinger har boligministeriet
indstillet, at Ad. L. Hansens kollegium får til
ladelse til at sælge 3 kollegiegårde, og finans
udvalget har tiltrådt denne indstilling.
Dermed er den sidste formelle hindring
ryddet af vejen, og Fenskær Efterkole bliver en
realitet til august 1987. Skolen overtager de 3
gårde, som i løbet af foråret vil blive ombyg
get til efterskoleformål.
Efterskolen er en praktisk og prøvefri sko
le for bogligt svage elever - elever med gene
relle indlæringsvanskeligheder.
Der bliver plads til ca. 50, og elevoptagel
sen er påbegyndt. I løbet af foråret vil der bli
ve ansat forstander og 6-7 lærere.
Skolen har som grundlag for sit virke en re
spekt for den enkeltes ret til en alsidig person
lig udvikling inden for rammerne af et for
pligtende fællesskab, der bygger på gensidig
tillid og ansvar.
Skolens mål er, gennem en praktisk beto
net undervisning, at give de unge mulighed
for at gøre erfaringer, der kan styrke deres
selvtillid og aktive engagement i tilværelsen
samt øge deres muligheder for at klare daglig
livets opgaver i arbejde og fritid.
Undervisningen læggges således til rette, at
den tager særligt sigte på elever, der har mod
taget specialundervisning i den almindelige
folkeskole.
Sport og idræt
Nr. Nissum er et godt sted for unge med in
teresse for sport og idræt. Der er i området
her 3 sportsklubber. Disse er gået sammen
om i fællesskab at rejse en tilbygning til Øst
hallen indeholdende 3 ekstra omklædnings
rum, 3 klublokaler m.m. Byggeriet er bereg
net til 750.000 kr. og ventes påbegyndt her i
efteråret.
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Der er med frivillig arbejdskraft plantet ca.
20.000 træer til læ omkring den ny sports
plads, der bl.a. omfatter 4 fodboldbaner. Ba
nerne ventes færdig til den kommende sæ
son.
Håndbold står stadig i høj kurs i det nord
vestjyske. NNFH, hvilket står for NørlemNr. Nissum Forenede Håndboldklubber, har
igen sit damehold i 1. division, indtil nu endda
som tophold.

Andre kulturelle aktiviteter
Teologisk voksenundervisning, der nu løber
på syvende år, samler stadig en stor skare om
forskellige kristelige og kirkelige emner.
Kor- og orkesterstævnet er også blevet en
helt sikker foreteelse og samler stadig over
300 deltagere fra alle dele af landet. Bag i årbo
gen kan man orientere sig om næste års pro
gram.
Nr. Nissum mødet 1986 havde fået en ny
form, idet det gennemførtes som et stort ar
rangement med en vekslen mellem foredrag
og mere underholdende indslag.
I tilknytning til lørdagsarrangementet hav
de seminariets KFUM & K lavet »Ung søn
dag«, ikke mindst af hensyn til de seneste års
dimittender. Deltagertallet var ca. 100.
Ud over de nævnte tiltag tilbydes et meget
omfattende kulturprogram, der ofte resulte
rer i, at der er flere arrangementer på samme
dag. Det vil føre for vidt at omtale dette nær
mere. Dog kan der være grund til at fremhæ
ve, at seminariets festsal stadig er af største betydning for Nordvestjyllands teatermulighe
der. Teaterkredsen »Limfjorden« har ufo
randret stort medlemstal og har to parallelle
opførelser i sit program.

Erhvervslivet. Nr. Nissum mejeri
Det var med både beklagelse og forundring vi

med meget kort varsel fik oplysning om, at
mejeriselskabet »Danmark« pr. 1. maj ville
nedlægge vort store mejeri med de 30-40 an
satte og med sin højt præmierede ostepro
duktion for at henlægge produktionen til
Holstebro eller Skive. Det store bygnings
kompleks, der for øvrigt for ikke længe siden
blev udvidet for millioner af kroner, står
stadig tomt. Der føres forhandlinger med et
firma fra Thorsminde om etablering af en
eksportvirksomhed for forædlede fiskepro
dukter. Man venter på miljømyndighedernes
godkendelse af planerne.

Træindustri
Det er derimod med glæde vi konstaterer, at
tømrer Ole Jensen i Nissumby har formået at
opbygge en stor virksomhed for fabrikation
af forskellige trævarer (limtræ, diverse stole
m.m.) Efter nybygning i sommer af en mere
end 2000 nr stor hal er der nu ca. 5000 m2 un
der tag. Arbejdsstyrken er på ca. 20 mand,
der til hjælp har et moderne computerstyret
maskinel. Halvdelen af produktionen går til
eksport.

Nærbutik og anden service
I selve seminariebyen har købmand Toelberg
moderniseret og udvidet sin butik, så der nu
er mere plads til såvel varer som kunder.
Den gamle Præstegård er et meget søgt
sted for festlige arrangementer og yder tillige i
det daglige god service.
Sparekassen SDS har derimod nedlagt sin
særlige afdeling og ladet betjeningen overgå
til en butiksservice med et begrænset pro
gram hos boghandler Jensen.
Afsluttende bemærkninger
Det kan nævnes, at naturskolen ved Kjærgaardsmølle stadig drives af Struer og
Lemvig kommuner i fællesskab med semina
riet.
Et udvalg fra sogneforeningen arbejder
med problemer om beskyttede boliger i om
rådet.
Der er i tiden ca. 90 tamilske flygtninge på
Ad. L. -kollegiet. Jeg vil gerne fremhæve, at vi
intet kender til samværsproblemer. Der er en
venlig og hjælpsom atmosfære mellem dem
og den stedlige befolkning.
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Mærkedage
AfJ. Hauge Nielsen

Ejnar Høgel
Den 14. november fyldte rektor Høgel 80 år.
Det er dermed 10 år siden han forlod Nørre
Nissum. I 21 år havde seminariet i ham en
markant og farverig leder med en helt per
sonlig stil. De, der mødte Ejnar Høgel, hu
sker ham.
Ejnar Høgel stillede krav til sine medarbej
dere, krav om kvalitet og loyalitet. Men han
nærede samtidig en ubegrænset tillid til dem,
og lagde uden tøven store opgaver i hænder
ne på dem. Det gjorde det spændende at være
knyttet til Nørre Nissum Seminarium.
Ejnar Høgel havde den lykke at være leder
i en tid, hvor seminariet var i vækst. Byggeri
var hverdagskost. Men det var ikke byggeri
det hele. For rektor Høgel var det først og
fremmest mennesker, elever, lærere og øvri
ge medarbejdere. Deres ve og vel lå ham
stærkt på sinde. Var der brug for hjælp, blev
den givet. Regler kunne man se på bagefter.
Høgel havde mod til at forsvare, hvad han
fandt rimeligt og rigtigt.
På en måde kan man sige, at der i skole
manden bankede et præstehjerte. Hermed er
Ejnar Høgel i overensstemmelse med megen
smuk tradition i dansk seminarieverden. Det
er han næppe ked af. En tradition, som han
nok er et af de sidste led i. Men et seminarium
som vort, har bestemt haft glæde deraf.
I dag bor familien Høgel i Fynshav på Als.
Den er vendt tilbage til Sønderjylland. Ejnar
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Høgel var tidligere sognepræst i Burkal ved
Tønder og underviste samtidig ved semina
riet der. Sønderjydernes klare holdninger, og
den principfasthed, som grænsebefolkninger
har måttet lære sig, passer ham godt. Han er i
samklang med dem.
Årbogen siger til lykke. Når man bliver 80
år, er det en lykke stadig at være aktiv, stadig
at kunne være optaget aflivet omkring én, at
kunne følge venners færd.
Vi ønsker Elisabeth og Ejnar Høgel mange
ogode stunder i tiden fremover.

Alex Koch
Egentlig hedder elevforeningens meget kom
petente formand Alexander, dog vil han næp
pe heller i denne forbindelse »hænge sig i
småting«. Men den kendsgerning, at Alex
Koch fylder 80 år den 29. december, kan ikke
ændres. Foreningen siger til lykke og tak for
godt formandsskab, for sikker styring med
blik for det væsentlige. Det er godt i spidsen at
have en person, der både har visioner og sans
for praktiske løsninger.
Denne egenskab har såvel seminariet som
lokalsamfundet og vel egentlig hele seminarieverdenen nydt godt af. Alex Koch har væ
ret lærerrådsformand gennem mange år, har
siddet i sognerådet og har været medlem af
Seminarierådet, da det eksisterede. Han har
evnet at overskue de mange sager og at se
igennem den enkelte sag. Det har givet ham
stor, ja ofte afgørende indflydelse på afgørel
serne. Medvirkende har naturligvis vendel
bosindet været. Det giver ikke så let op.
Men først og sidst var og er det Nørre Nis
sum Seminarium, der blev virkefeltet. Koch
er selv dimitteret herfra i 1928, og efter 10 år
ved Ålborg skolevæsen vendte han tilbage.
Han har undervist i mange fag: gymnastik,
geografi og regning f.eks., men det blev fysik
ken, der blev hovedområdet. Hans evne til at
anskueliggøre selv komplicerede sammen
hænge har mange elever nydt godt af.
Hans ligefremme væremåde gav fortrolig

hed. Karakteristisk er det, at gamle elever, der
besøger Nissum, meget ofte siger: Vi skal lige
se ind til Koch.
Kochs stil er afslappet. Han ser aldrig ud til
at have travlt, men han når utrolig meget.
Hans interesser er mange, og han har en char
merende nysgerrighed mod tilværelsen, dens
små og store foreteelser.
Til det gæstfrie hjem på Hellasvej vil der gå
mange tanker på fødselsdagen. Årbogen tæn
ker med. Og den kan slet ikke tænke på elev
foreningen, uden at formanden hedder Koch
- og i al venlighed, mon Koch selv kan?
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Small Epigrams on Great Composers
By Jørgen Sørensen

J. S. Bach (1685-1750)

The Brandenburg Concerto
number five
was popular when J. S.
was alive.

The Brandenburg Concerto
number seven
is said to be his greatest
hit in Heaven.
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W A. Mozart (1756-1791)

Mozart had no time to waste,
but a marvellous talent
for writing in haste
with taste.

His music - described
in double-quick time
with an adequate rhyme is sublime.
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Folkeskolen i
fremtidens samfund
Af skoledirektør Villy Christensen,
Frederikshavn (51),
medlem af seminariets bestyrelse

Fremtiden - hvordan bliver den?
Vi ved det ikke, men vi gør os nogle fore
stillinger. - Især om den nærmeste fremtid.
Men det er ikke altid de samme forestillinger.
Oftest forestiller vi os vel fremtiden som en
forlængelse af det nu kendte med visse æn
dringer i tråd med de forandringer, den sene
ste udvikling har bragt. Men vi lever jo også
med den bevidsthed, at det kan gå helt ander
ledes. To verdenskrige i dette århundrede,
stadige krige og kriser rundt om i verden kan
nok ryste troen på en sikker fremtid. Tidlige
re tiders optimistiske tro på, at øget viden og
indsigt ville bringe tusindårsriget, er nu afløst
af - eller i hvert fald stærkt blandet med frygten for vor egen tekniske kunnen og
manglende kontrol over denne kunnens pro
dukter. Tjernobyl gav os en ny lektie i den
retning.
Når emnet »Folkeskolen i fremtidens sam
fund« skal overvejes, må vi næsten nødven
digvis - i hvert fald hovedsageligt - forestille
os en fremtid uden katastrofale indbrud af
ødelæggende kræfter - en fremtid i forlængel
se af vor nutid med de skøn over forandringer
indbygget, som kan anses for sandsynlige.

I det følgende skal da udgangspunktet for dis
se overvejelser være, at samfundet i vort hjør
ne af verden i fremtiden vil være præget af føl
gende tendenser:
22

1. 1 de kommende årtier vil antallet af børn
og unge være faldende i forhold til den øvrige
del af befolkningen. Denne tendens mærkes
allerede kraftigt, og ikke meget tyder på, at
det bliver meget anderledes foreløbigt.
2. Visse steder vil antallet af børn med bag
grund i fremmede kulturer udgøre en bety
delig del af børnetallet. Der er al mulig grund
til at regne med, at der fortsat vil være store
grupper af mennesker fra truede dele af ver
den, der vil søge til de mere fredelige og privi
legerede lande.
3. Antallet af ældre vil være stigende og vil
kræve mange ressourcer.
4. 1 de seneste årtier har vi oplevet vældige
opbrud med hensyn til sædvaner, normer og
holdninger. Der er al mulig grund til at tro, at
denne pluralisme fortsat vil præge vor kultur
- måske endda i forstærket grad.
5. En afgørende forudsætning for mange af
de store forandringert, vi har set siden afslut
ningen af 2. verdenskrig, er en voldsom tek
nologisk udvikling. Den gav nye muligheder
på godt og ondt, og i vor del af verden var vi
ikke sene til at udnytte disse muligheder. Alt
tyder på, at denne udvikling vil fortsætte endda i forstærket grad. Dette vil betinge sta
dige ændringer i livsvilkårene - give nye mu
ligheder og nye problemer.
6. Arbejdstiden vil blive påvirket heraf. For
de fleste vil den være faldende. Fritidssam
fundet vil dermed tegne sig kraftigere. - Men
ikke alle får kortere arbejdstid. Folk på leden
de poster og de, der skal forestå forskning og
andre nøglepersoner, må fortsat bruge ho
vedparten af døgnet til arbejde. De vil få kom
pensation i form af høje lønninger.
7. Mængden af rutinearbejde vil være fal
dende, idet dette arbejde i stigende grad vil
blive overtaget af maskiner. Mange former
for ensformig og trættende beskæftigelse vil

dermed forsvinde, men det vil samtidig være
stadig vanskeligere at skaffe arbejde til den
svagest udrustede del af befolkningen.
8. Erhvervsmønsteret vil være under sta
dig ombrydning. Udvikling, konstruktion
og pasning af teknologi og brug af samme til
stadig flere formål vil dominere billedet. Be
hovet for teknikere på forskelligt niveau vil
være stærkt stigende. Mange vil i løbet af de
res karriere komme til at skifte job. En stadig
opskoling og omskoling vil være en nødven
dighed.
9. Allerede i dag bor hovedparten af be
folkningen i byer. Denne tendens vil blive
fortsat, men mange vil tilbringe lange feriepe
rioder og måske hele pensionisttilværelse un
der varmere himmelstrøg.
10. De nationale grænser vil i det hele taget i
dele af verden spille en stadig mindre rolle.
Men der må forudses stærke spændinger
mellem den fattige og den privilegerede del af
verden.

Såfremt den samfundsmæssige udvikling bli
ver noget i retning af det ovenfor beskrevne,
hvorledes bør så folkeskolen løse sine fremti
dige opgaver?
Lad mig først slå fast, at den overordnede
målsætning for folkeskolens virksomhed
ikke ændres. Folkeskolen vil i fremtiden som
tilforn have den opgave at være en meget vig
tig kulturbærer, en formidler af folkets sprog
og erfaringer, en meddeler af basale kundska
ber og nyttige færdigheder.
Men vilkårene for at løse opgaven som kul
turbærer og -formidler vil undergå store for
andringer.
Nogen vil måske stille det spørgsmål: Bli
ver der en levende og levedygtig dansk kultur
at formidle? Vil den kunne stå for det pres,
der vil komme fra medierne, bl.a. udenland

ske TV-programmer, fra anden kulturpå
virkning udefra og fra indvandrere?
Indtil videre synes der ikke at være fare på
færde. Dansk kultur er sprællevende, og
skandinavisk livsstil nyder stor respekt i
mange dele af verden. Men dansk kultur
kommer under pres, og det gør kulturfor
midlingsopgaven meget vigtig. Kvalitetssans,
energi og pædagogisk dynamik er uom
gængelige krav til fremtidens skole.
Kulturformidlingen skal ske til børn af de
familier, der siden Arilds tid har boet her,
men også til de tilflyttede familiers børn.
Denne sidste opgave er også stor og kræven
de, men lad os ikke glemme de mange histori
ske eksempler på, at nationen fik tilført nye
værdier gennem indvandrere.
Ved formidling af dansk kultur overleve
res folkets ophobede erfaringer, som de har
nedfældet sig i den skrevne og uskrevne tradi
tion, i historien, litteratur, poesi, musik og
kunst. Indlæring af mange ting er nødvendig
- men ikke tilstrækkelig. Når det gælder det
dybeste i et folks kultur, er det mere dækken
de at tale om indlevelse.
Et ståsted i egen kultur er en god baggrund
for på en gang åbent og kritisk at møde nye og
fremmede kulturpåvirkninger. At være rod
fæstet i egen kultur må imidlertid aldrig for
veksles med at være selvtilstrækkelig. For en
lille velbjerget nation som den danske vil pro
vinsialismen altid være en nærliggende fare.
Fremtiden vil - også i skolen - kræve stor
åbenhed overfor den øvrige verden. Der må
formidles megen viden og indsigt i andre
folks tænkemåde, sprog og sædvaner - deres
kultur.
Indtil for få generationer siden var dan
skerne stort set et bondefolk. Det præger sta
dig vor tankegang. Ofte glemmer vi også i
folkeskolen, at i mange miljøer lever børnene
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i verdener, hvor der ikke er nogen umiddel
bar mulighed for at opleve basale forhold
vedrørende naturen: dyr og planter, sæd og
høst, fødsel og død, vejrets og årstidernes
skiften. I fremtidens folkeskole vil det mange
steder blive en opgave i skolens »rum« at give
børnene nogle af de oplevelser, som barnet i
det landlige miljø havde umiddelbart. Me
diernes mange syntetiske oplevelser må sup
pleres med mere gedigne. Ellers får vi nemt
børn, der på én gang er overstimulerede og
oplevelsesfattige.
Fremtidens børn vil i stor udstrækning være
præget af, at voksne hjemme vil have for lidt
tid til at tage sig af dem. Dette sammen med
stærk mediepåvirkning må forventes at øge
rodløsheden og splittetheden. Skolen vil der
for i fremtiden få stadig større og flere opga
ver af social, af medmenneskelig art. Det vil
for folkets trivsel være meget afgørende, at
skolen ikke bare bliver et lærested, men også
et frugtbart værested for børnene. I mange til
fælde vil skellet mellem skoletilbud og fritids
tilbud udviskes, så skolen bliver et integreret
heldagstilbud. Der kan tænkes varierende
modeller. I visse tilfælde vil skolen som insti
tution selv forestå disse forskellige tilbud, der
i mange tilfælde vil omfatte forplejning og i
særlige tilfælde en døgnservice, hvori også
overnatning er indregnet, når travle forældre
er optaget af andet eller måske opholder sig
andetsteds i verden. I andre tilfælde vil skolen
ud over selv at forestå undervisningstilbud
være »vicevært« for aktiviteter, der forestås af
andre, men som er tilbud til børnene i skolen
blot uden for den almindelige undervisnings
tid.
Skal fremtidens børn ikke blive kastebolde
for alskens påvirkninger, må skolens hele vir
ke bidrage til at gøre børnene selvstændige og
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kritiske og således ruste dem til at skelne mel
lem det, der er kvalitet, og det, der er propa
ganda og overfladisk underholdning. Gen
nem samme proces trænes de i realiteten til
aktiv deltagelse i fremtidens demokratiske
livsform og til at administrere den omfatten
de fritid, som mange vil få.
Fremtidens folkeskole må ofre megen op
mærksomhed på den svagere og den svageste
elevgruppe. Disse grupper vil have særlige
problemer i fremtidens samfund. Dels vil det
for dem være svært at indpasse sig i det er
hvervsmæssige mønster, og dels vil disse
grupper have særlige vanskeligheder med at
pejle sig frem mellem alle de signaler, de bli
ver bombarderet med.
I det foregående er der gentagne gange hen
vist til den store rolle, avanceret teknologi herunder informationsteknologien - vil få i
fremtidens samfund, og det er understreget,
at for børnenes udvikling vil medierne betyde
særdeles meget. - Men hvilken rolle vil tek
nologien og dens udstyr spille i skolens hver
dag - i skolens fagrække og skolens pædago
gik?
For tiden er vi ret optaget af at oplære læ
rere og elever i brug af dataudstyr. Også i
fremtiden vil der naturligvis være en opgave i
at lære børn at anvende relevant teknologi.
Men det er ikke heri det interessante ligger.
Det afgørende bliver den løbende vurdering
af, hvilket udbytte skolen kan have af at be
nytte forskelligt udstyr som redskaber. Skær
me m.v. vil i vid udstrækning i fremtidens
skole afløse heftet, tavlen, bogen og opslags
værket. Den pædagogiske opgave kommer i
denne forbindelse til at bestå i at sammenføje
de mange muligheder til et meningsfyldt og
givende hele. I denne helhed vil læreren fort
sat have en meget central placering.

Vestjysk lune
Af lektorJ. Hauge Nielsen (51)

Alle kender vi en person, der kan underholde
et selskab med historier, kan få latteren frem.
Selv har han let til latter, ler måske endda for
tidligt. Ofte handler historierne om ham selv.
Men morsomt lyder det, og morsomt kan det
være.
En sådan person har humør og kan under
holde. Men har han humor. Beskrivelsen af
slører det næppe, men det kan ikke udeluk
kes. Humoren afdækkes på helt andre måder,
mere stilfærdige måder. Humor er ikke det
samme som humør. Humor har dybde. Den
spirer frem, hvor forankrethed og sans for
proportioner er til stede. Ofte er det mor
somme i humoren mere end morsomt. Det
er udtryk for en livsholdning.
Man kan nok sige noget om humor, f.eks.
at den aldrig er sårende eller ond. Men at prø
ve at forklare, hvad humor er, er ingenlunde
let. Det morsomme lader sig ikke uden videre
fastholde.
Aristoteles sagde, at ting var morsomme,
når de var grimme, skrækindjagende uden at
være for slemme, uden at skulle tages for
tungt. Meget klovneri spiller netop på dette.
Men vi fik ikke en forklaring kun noget om
det morsomme. En forklaring på eller defini
tion af det vestjyske lune (vi vestjyder synes
naturligvis, det er noget særligt) vover jeg
ikke at fremkomme med. Men jeg vover den
påstand, at lunet er langt nærmere i slægt med

humoren end med humøret. Ja, er en uund
værlig del deraf.
Vestjysk lune er ikke enestående. Vi kan let
finde beslægtede fænomener. Tilbage i histo
rien ser vi grækernes beskrivelse af deres gu
der. Disse udstyres med alle vidunderlige
menneskelige fejl, men guderne bliver ikke
ringere deraf. Et træk, der er i slægt med lu
net. Eller vi hører følgende græske anekdote:
En græsk bonde ville se, om hans hest kunne
leve uden at få føde. »Men«, sagde han, »net
op som den var ved at lære det, døde den«.
Det kunne ha’ været en vestjysk bonde. Hi
storien møder vi i andre versioner under an
dre himmelstrøg. Den findes også i en sam
ling af jyske historier - og med rette.
Ser vi derimod på følgende anekdote fra
det gamle Rom, så fornemmes den anderle
des. En ung romer er anklaget for at have gi
vet sine forældre gift i en kage. I retten blev
han meget ophidset og truede anklageren.
»Bliv endelig ved«, sagde denne, »af dig vil
jeg hellere have trusler end kager«. Her kom
mer pointen skarpt, næsten som et hug. Man
kommer til at tænke på tidligere justitsmini
ster Steincke. Mange af hans »tegnestifter«
var af lignende art. Begge historier er mor
somme. Men der er ikke lune i den sidste.
Selv om vestjyder ikke har eneret på lunet,
så kan man slet ikke forestille sig vestjysk ad
færd, ja livsstil komme til udtryk uden denne
stilfærdige form for humor.
Det er da naturligt at spørge: Findes der
særlige grunde hertil, særlige forudsætninger
herfor? Ja, Vestjylland er og især var et bon
deland. Bondekultur er meget gammel, har
en lang historie bag sig. Den solide baggrund
giver et ståsted, giver en hvilen i sig selv på
godt og ondt, giver tålmodighed. Vestjyden
kan vente. Han kan f.eks. vente med en replik
til alle andre har talt. Han udleverer ikke uden
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videre sine tanker. Denne tavshed er ofte ble
vet tolket som uvidenhed. Intet er mere fejl
agtigt. Jeg hørte om en østjyde, der efter nogle
få år i Vestjylland blev valgt ind i et lokalt råd.
Han fortalte vidt og bredt om de andre med
lemmers uduelighed. Når han argumentere
de, sagde de intet eller næsten intet. Han troe
de, de var kørt ned. En skønne dag gik det op
for ham, at alle hans argumenter, al hans tale
kendte de. De kunne vente, til han blev klo
gere, som de sagde.
Vestjyder har også gennem tiderne været
vant til at leve under ret så barske vilkår. Det
har krævet slid at lokke det daglige udkomme
fra jorden eller havet. Naturens vældige kræf
ter kunne vælte anstrengelserne. Det giver
ydmyghed eller i hver tilfælde angst for at
bruge de store ord. Dette sidste næsten i så høj
en grad, at man har gjort en dyd af at bruge
de små. Man roser ved netop ikke at rose. Det
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er en omgangsform, der kræver indlevelse.
Det, der ser ud som beskedenhed, behøver
bestemt ikke at være det.
En ung præst er kommet til Vestjylland. På
sin første besøgstur i sognet bliver han budt
på kage. Konen undskylder, at de kun hå’r så
rinng en kååg at byyd æ præjst. »Det gør
ingenting«, siger præsten venligt. Lidet anede
han, at den gode kone blev dødeligt fornær
met. Selvfølgelig mente hun, at netop hendes
kage var noget særligt. Klart for enhver vestjyde. Det hører naturligvis med til histo
rien, at konen ikke lod sig mærke med »for
nærmelsen«.
Et andet forhold, man må have i erindring,
er vestjydens skepsis, ja næsten mistro til
fremmede. Vestjylland har altid ligget langt
fra rigets hovedstad (den ligger nu også noget
afsides). Det har været sværere at føre kontrol
med os, taget længere tid at få nye regler og

bestemmelser til at slå igennem herovre. Vi
kunne lettere gøre, som vi ville. Og det gjorde
vi så. Når man kom og ville pånøde os noget,
så var vi på vagt. Erfaringen havde lært os, at
selv om nye ting blev fremstillet som velsig
nelser for os, så var de mest til gavn for »de
andre«. Jo, sund skepsis er et grundlæggende
træk.
Kritisk holdning har vestjyden praktiseret i
århundreder. Han har derfor råd til et stille
smil, når nogle i dag mener, det er et moder
ne fænomen.
I min barndom, da landmændene brugte
selvbindere, kom en sælger rundt til gårdene.
Han ville sælge et trug, en slags balje, der op
hængt under selvbinderen kunne indsamle så
meget korn, at den var indtjent mange gange
på et år. Sådan sagde han. Kornet ville ellers
falde ned på jorden og gå til spilde. Anders, en
rolig fåmælt landmand hørte på ham, tænkte
sig om og sagde så: »Godt, så gi’r du mig ind
retningen, og jeg giver dig det korn, den sam
ler det første år. Så gjør du jo en møj gow han
del« . Behøver jeg at fortælle, at sælgeren drog
hastigt videre.
Den sunde skepsis er så udtalt, at allerede
børn har opfanget den. Lærerinden havde re
ligion med de små. Hun havde i forrige time
fortalt dem om Moses. Nu ville hun se, om
børnene kunne huske noget af beretningen.
Jo, Peter kunne da huske, at Faraos datter var
mor til Moses. »Nej«, sagde lærerinden,
»Faraos datter var ikke mor til Moses, kan du
slet ikke huske, at hun fandt ham i en sivkurv
ved Nilens bred«.
»Ja, så’en så’h hun«, lød Peters kommen
tar. Livets realiteter havde allerede lært ham,
at man ikke uden videre skal tage tingene for
pålydende.
Realitetssans eller rettere praktisk sans
møder vi i det næste lille glimt fra skolestuen.

Lærerinden fortæller om skabelsen. Først
blev himlen og jorden skabt. Så blev lyset
skabt. Ellers kunne man jo slet ikke se, at jor
den var skabt. Så blev alt vandet samlet i ha
vet, så jord og vand var adskilt. Jorden lå nu
der ny, dampende og dejlig. »Og børn, hvad
synes I nu, der mangler?« spurgte hun. Fro
de, der kendte landbrugets rytme, sagde:
»Nu mangler æ jord en gow law moog«.
Hverdagen bærer man med sig.
Når hverdagsagtige bemærkninger bruges
flittigt, kan det give sig pudsige udslag. Under
krigen var en husmorforening på udflugt.
Det var lykkedes dem at skaffe en rutebil.
Ved frokosttid holdt de pause ved en lille
grantykning. De lejrede sig i græsset for at
spise den medbragte mad. Næppe er de kom
met i gang, før der lyder skud. De havde slået
sig ned i nærheden af et tysk øvelsesterræn.
Ængstelig henvender en husmor sig til chauf
føren og spørger, om det ikke er farligt at op
holde sigher. »Farli’ og farli’«, mumlede han,
»det ka’ da godt vær’, te du sku’ spiis dem
best melma’ der føøst«.
Et andet træk i den vestjyske humor er ev
nen til at dreje en bemærkning, så den, der
troede sig ovenpå, bliver dukket.
Barberen i en mindre vestjysk by, var en
lun fyr. At han var glad for flasken, var almin
delig kendt. En dag kommer præsten ind for
at blive barberet (Det var i de tider, da en bar
ber barberede). Præsten kommer i stolen, og
barberen tager fat. Det går hverken værre el
ler bedre, end barberen kommer til at skære
præsten. »Den spiritus, den spiritus«, sukker
præsten. »Ja, den gjør jo æ hud nøj skør«, sva
rede barberen. Flavde præsten tænkt sig at gå
videre med emnet, var det nu udelukket.
Her må også fortællingen om den lidt hov
ne degn ind. Lærere blev før i tiden kaldt deg
ne, enten de var det eller ej. Degnen ville mo27

re sig lidt på elevernes bekostning. Han stiller
dem derfor følgende opgave: »Når et pund
sukker koster 5 kr., og der er 8 kilometer til
Lemvig, hvor gammel er jeg så?« Så ku’ de
tænke over den. Men Peter rækker ret hurtigt
fingeren op. »Du er 40 år«. Stor var lærerens
forbavselse. Han var 40 år. »Hvordan fandt
du ud af det?« Det var nemt nok. Hjemme
har vi en karl, han er 20 år, og far siger han er
halvtowlig«.
Af samme slags er de mange historier, hvor
vestjyder dukker københavnere. Dem er jeg
ikke så meget for. Ikke fordi københavnere
ikke ind imellem trænger til det. Men fordi
pointen er så forudsigelig, at det morsomme
delvis går tabt.
En enkelt af de mere stilfærdige kommer
dog med. En vestjysk redaktør fik besøg af en
kollega fra hovedstaden. Han fortalte sin gæst
om en konkurrence, han netop havde løben
de i avisen. Den, der kunne indsende den
største kartoffel, vandt 20 kr. »Det er helt for
kert«, sagde københavneren, »alt for gam
meldags. Det skal gøres meget smartere. Nu
skal du høre, hvad vi gør«. »Det er godt«,
sagde redaktøren, »men kan du lige sige mig,
hvor du kan gå hen og få to tønder store kar
tofler for 20 kroner«.
Naturligvis sætter vi også hinanden på
plads med de små bemærkninger. Jens og
Marie sidder en aften i stuen. Marie læser i
avisen. Jens ryger pibe. »Hår du sit i æ avis, te
vi kwinder i gjennemsnit sæjer 9000 ord om
æ daw«, siger Marie. »A hår alti’ såe, te du ær
øwer æ gjemmensnit«, var Jenses kommen
tar.
Det hjemlige glemmer vi vestjyder heller
aldrig. Vi synes godt om Vestjylland og me
ner i virkeligheden, at intet kan sammenlig
nes hermed, og med rette.
Et ældre ægtepar fra lemvigegnen havde
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været i Paris. De havde kørt turen i bil. Vel
hjemme igen blev de spurgt om, hvilken vej
de var kørt derned.» Wikjoor øwer Fabjerg«,
lød svaret. Så er det væsentlige sagt.
Stoltheden over Vestjylland kommer frem
i det følgende. En gammel vestjyde blev 100
år. En journalist kom ud til ham. De taler lidt
sammen og bliver så klar til at sætte båndop
tageren igang. »Ja, Hans Madsen, du bliver så
100 år i dag«, indleder journalisten. »Nej, a
gjør ætt«. »Jamen du sagde til mig for lidt si
den, at det var din fødselsdag i dag, og man
har fortalt mig, at du bliver 100 år«. »Det pas
ser ætt«. »Det forstår jeg ikke«, siger journali
sten. »Det ka’ a let forklår dæ, bette kål! A
blyver 98. A hår væt tow oer å Sjælland. De
tæller ætt mej«.
Det politiske liv har givet anledning til
mange muntre replikker. Ikke mindst før i ti
den, da politikerne kom ud og stod ansigt til
ansigt med vælgerne. F.eks. i en valgkamp.
Der kom mange tilråb, og det gjaldt om, at
kunne finde et kvikt svar. - Der er ikke me
gen fornøjelse ved at komme med tilråb til en
fjernsynsskærm. - Min bedstefar oplevede i
Holstebro følgende: I mange år havde Ven
stre valgt den samme mand til rigsdagen.
Lad os kalde ham Mads. Socialdemokratiet
var i fremvækst og besluttede, at nu skulle
Mads væltes. Man fik fat i en redaktør fra en
større provinsby og stillede ham op. Han var
kendt for sin veltalenhed. Ved et vælgermøde
lagde redaktøren hårdt ud. »Mads«, sagde
han, »laver aldrig noget. I tinget siger han
ingenting, han har aldrig været på talersto
len«. Og det var sandt. »Hvis I stemmer på
ham, så køber I katten i sækken«. »Det gjør
ingenting«, lyder en stemme fra forsamlin
gen, »wi kjienner æ kat«.
Noget af det, jeg personligt oplever som
morsomst, er dagligdagens små bemærk

ninger. Ikke egentlige anekdoter, men små
dryp, der ikke sådan lader sig placere.
Jeg havde ærinde i en tobaksforretning i
Lemvig. Foruden mig var der en ældre mand
derinde. Ind træder en anden ældre mand. De
to falder i snak. »Hvor gammel er du?«,
spørger den ene. »80 år«. »A er 85, der bløw
du ili’godt skoer ned«. Hvad der egentligt er
morsomt, ved jeg ikke. Men jeg morede mig
længe over bemærkningen.
En meget lun smed, der var svær at få fat
på, mødte i rutebilen en lærer. Jeg overvære
de følgende samtale. Læreren til smeden:
»Kommer De ikke og ser til min vandhane ?«
»Jow«, sagde smeden. Læreren: »Det er me
get længe siden, De har lovet det«. »A tinker
o Dem hver jennest daw«, kom svaret. »Ja,
men det er ni måneder siden De lovede at
komme«. »Lærer M, ni måneder er møj
lææng å tink o en minnesk’«. Afvæbnet, nu
kunne der ikke argumenteres mere.
Er denne særlige form for vestjysk humor,

hvor lunet spiller i hverdagens små og store
situationer, ved at forsvinde ? Er det moderne
samfunds ensartethed ved at udviske forskel
lene også på dette område. Måske. Men sta
dig oplever jeg i glimt disse lune bemærk
ninger, der hver op i hverdagen for den, der
har øren for dem.
Forleden havde vi hjælp til hovedrengø
ring. Vores gode hjælper sled. Jeg klarede op
vasken. Da jeg var færdig, sagde jeg, for nu så
dan at sige noget: »Ja, nu er jeg færdig med
min hovedrengøring«. Svaret kom med det
samme i en stille drillende tone: »Å du støn
ner ett engång«. Tingene var sat på plads. Jeg
nød bemærkningen og blev bestemt ikke en
ringere underviser den dag.
Humoren kan vi ikke undvære. Om den
siger Steincke i en af sine »tegnestifter«:
»Far, hvad er humor?«
»Det er regnbuen, der hvælver sig over
verdens tåredryp«.
Smukkere kan det ikke siges.

29

Ældrebilledet i moderne børnebilledbøger og
højtlæsningsbøger
Af lektor Sten Abrahams

I foråret 1982 nedsattes på Nørre Nissum Se
minarium en arbejdsgruppe bestående af fem
dansklærere, som fik til opgave at undersøge
et større antal af danske børnebilledbøger og
højtlæsningsbøger. Formålet var at focusere
på den beskrivelse og det billede, der her gives
af den ældre medborger, - og således afdæk
ke, hvilken påvirkning det pågældende bog
materiale udøver på brugerne, nemlig for
trinsvis børn på 3-9 år.
Vi valgte at undersøge de børnebilledbø
ger, som fandtes på et stort børnebibliotek i
en dansk provinsby. Endvidere besluttede vi
os for at koncentrere os om nyere bøger, dvs.
bøger, som er udgivet på dansk inden for de
sidste fire år. Undersøgelsen kom således til
at omfatte ca. 200 titler. Vi fandt her ca. 3540 bøger, hvori ældre optræder.
Hvad der i første omgang kunne have in
teresse var at undersøge, hvilke genrer børne
bogsforfatterne foretrak at benytte sig af, når
det gjaldt beskrivelsen af de ældre. Efter grun
dige overvejelser endte vi med at operere med
følgende fire kategorier:
1. Den fantastiske beretning: myte, fabel,
eventyr (fiktion).
2. Den realistiske beretning (fiktion).
3. Dokumentarisme. (Virkelighedsmateria
let arrangeret og kommenteret).
4. Sagprose: Ren oplysning, eksempelvis er
hvervsorientering, botanik, zoologi, osv.
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Overraskende nok viste det sig, efter gen
nemgangen af samtlige 200 børnebøger, at
kun ca. 15 % var fiktion, - enten fantastisk be
retning eller realistisk fortælling. De resteren
de 85% var enten dokumentariske beret
ninger eller den rene sagprosa fordelt således:
Ca. 30% dokumentarisme og ca. 55% sag
prosa. - Det er således tankevækkende, at
børnene i de år bestemt ikke blev overfodret
med det, man kunne kalde »den gode histo
rie«, lidt spænding og kulør. På den anden si
de kan man sige, at alene vores forhåndsviden
om fordelingen af genretyper inden for vort
hjørne af børnelitteraturen kunne bibringe os
en forventning om, at børnene ville få en ren,
klar og saglig besked om de ældres forhold og
hele virkelighed i det moderne samfund.
Det siger sig selv, at vi som arbejdsgruppe
var nødt til at etablere en vis ensartethed
og derfor en ret fast systematik i vore ana
lyser af de udvalgte børnebøger. Her skal
derfor kort anføres de væsentligste punkter,
som vi anså for at være obligatoriske for at
kunne være sikre på at være kommet rimeligt
til bunds i beskrivelserne af de ældre, - og
bag om de holdninger, som vi ønskede at af
dække:
1. Kønsfordeling: Repræsentation af ældre
mænd og kvinder.
2. Beskæftigelse: Er de ældre aktive i produk

tionslivet, pensionerede eller har de anden
uregistrerbar status?
3. Miljø: I hvilken »ramme« fungerer de
ældre?
4. Fysisk beskrivelse: Hvordan og af hvem er
de ældre beskrevet?
5. Illustrationer: Er der overensstemmelse
mellem den verbale beskrivelse af de ældre og
bogens illustrationer?
6. Den/de aldres adfærd: Relationer til bogens
hovedpersoner, børn såvel som voksne.
7. Kønsroller: Optræder de ældre i traditio
nelle eller utraditionelle kønsroller?
- Endelig skal det nævnes, at vi opererede
med forskellige strukturalistiske modeller,
som jeg ikke skal komme nærmere ind på i
denne sammenhæng.
Afslutningsvis skulle der foreligge en be
dømmelse af fremstillingen af den/de ældre i
den foreliggende børnebog: Er de ældre skil
dret unuanceret og traditionelt, eller er der ta
le om en fremstilling, der udvider børns be
vidsthed og øger deres forståelse for de gam
les situation i det moderne samfund?
Men først et par bemærkninger om de ca. 160
børnebøger, hvori de ældre slet ikke optråd
te. (Dette store tal må vel i sig selv siges at væ
re tankevækkende!) Men det er næppe nogen
overdrivelse at påstå, at man oplevede det
som lidt af en ørkenvandring at komme igen
nem dette meget store antal af børnebøger.
Man skal nemlig stadig erindre sig, at kun
15 % var fiktion, - resten dokumentarisme el
ler sagprosa. Det vil sige, at hvad man som
læser blev udsat for snarere var en form for
erhvervsorientering end det, man normalt
forstår ved »litteraturoplevelse«.
Et par eksempler: I en bog af Nanna Gyl
denkerne »Høst« følger man blot høsten i alle
dens faser. Illustrationerne er fotos (sort/

hvid), og der optræder hverken børn eller æl
dre. Eller: Lone Johnsen har skrevet en bog,
som hedder »Jesper er med på arbejde«. Illu
strationerne er sort/hvide tegninger, og man
følger drengen Jesper, der næste dag skal med
sin mor på arbejde i kantinen i en fabrik. Vi får
også lov at se papirlageret! Eller: Claus Ør
sted »Svineslagteri«. Illustrationerne er fotos
(sort/hvid), og man følger processen på et
svineslagteri fra ankomst til bayerske pølser.
Altså igen: Ren erhvervsorientering. Og så
dan kunne man blive ved.
Konkluderende kan man således sige, at
det efter endt læsning føles som et savn, at der
i så overvældende grad satses på oplysning og
belæring, selv om det retfærdigvis skal siges,
at der ind imellem forekommer bøger med en
egentlig handling, med spænding, fart og in
trige. Endvidere skal man naturligvis være
opmærksom på, at børn muligvis oplever det
som betydelig mere interessant at besøge et
svineslagteri, end vi voksne normalt gør.
Og nu til de ældre. Hvordan fremtræder
de så i de ca. 40 bøger, som gruppen arbejde
de med? - Først og fremmest må man nok si
ge, at totalbilledet er mere nuanceret og varie
ret, end vi på forhånd havde forventet. Vi
fandt det derfor naturligt nok vanskeligt at
uddrage nogen glasklar og definitiv konklu
sion af vores undersøgelse. - Et par eksemp
ler kan illustrere dette. Vi møder de ældre i
vidt forskellige miljøer. Nogle bor idyllisk og
romantisk på landet eller i en fredelig koloni
have. Andre befinder sig i en lejlighed i en lar
mende storby. Mange træffer vi på et alder
domshjem eller et plejehjem, og her får læse
ren ofte et entydigt negativt indtryk af mil
jøet.
Med hensyn til den fysiske beskrivelse og
de ældres aktivitetsniveau finder vi ligeledes
stor spredning. Børnene møder ældre, der er
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så syge og svage, at de bogstavelig talt befin
der sig på gravens rand. I andre bøger er de
derimod i fin form og tumler med et hav af de
mest forskelligartede aktiviteter.
- Og så alligevel: Totalindtrykket, man
som læser sidder tilbage med, er og bliver i
sidste instans deprimerende. Et gennemgå
ende træk er, at de ældre er ensomme og tak
nemmelige for besøg og kontakt. De er sva
gere end voksengruppen på alle områder. De
er vanskeligt stillede i økonomisk henseende,
og de er tydeligt unødvendige i vort samfund.
De har således slet ingen indflydelse i det sy
stem, som de selv har skabt, det samfund,
som de måske for få år siden selv fungerede i.
De fremstilles ofte som outsidere, som an
derledes, og det er karakteristisk, at de ofte
fremstår som lidt barnlige og pudsige, og der
for kommunikerer bedst med børn, der lige
frem bliver deres »legekammerater«. - Vi
misunder dem på ingen måde, hverken deres
alderdom eller deres erfaringer, idet vi samti
dig ret tydeligt fornemmer, at deres næste sta
tion er døden. Vi gyser derfor lidt, når vi bli
ver konfronteret med det legemlige forfald og
tænker: Det er heldigvis ikke os endnu.

På dette sted kan man naturligvis ildse omtale/analysere samtlige 40 børnebøger, men et
par karakteristiske og specielle eksempler
kan fremdrages til en yderligere uddybning
og dokumentation af det foregående.
I Thøger Birkelands: »Rasmus og hænge
køjen« (Gyldendal 1981) er situationen den,
at drengen Rasmus på 7'/2 år efter en larmende
skoledag med to vikarer forsøger at finde et
sted med fred og ro. Han har en hængekøje,
men lige meget, hvor han forsøger at hænge
den op, bliver han forstyrret af folk, som skal
bruge netop det sted, han har udvalgt sig. Det
ender med, at han finder en ældre mand i en
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idyllisk kolonihave. Han får så lov at hænge
køjen op der. De aftaler, at han må komme og
ligge i køjen, så tit han har lyst. Rasmus har
endelig fundet et fredeligt fristed. - Og hvad
er det så for et billede, man får af den gamle
mand, Anton, i kolonihaven? Ja, generelt kan
man sige, at han er skildret positivt, men alli
gevel helt traditionelt med hensyn til udseen
de, miljø og adfærd.
Det er givet, at bogen i læsernes bevidsthed
konfirmerer et billede af den ældre, som er
unuanceret: Den ældre mand er en »bedste
fartype«, som altid har god tid, og hans ud
seende beskrives såvel i tekst som i illustratio
ner, som ældre mennesker »nu engang ser
ud«. Men den konfirmerer også den opfattel
se, at den ældre er udenfori de fleste henseen
der.
Her er det helt bogstaveligt i geografisk
forstand: »et stykke længere ude ligger kolo
nihaverne« . Også i overført betydning er den
ældre udenfor. Herude er der anderledes end
i den verden, hvor det pulserende liv udfolder
sig. Selv de regler, som hersker i denne ver
den, har den ældre glemt eller måske snarere
erstattet med andre. Da Rasmus fortæller, at
man ikke må hænge en køje op nogen steder,
siger Anton: »Må man virkelig ikke det? ...
Det må jeg nok sige. Det er da for galt.«
Læserens slutoplevelse af den ældre må bli
ve, at han har det helt anderledes end de travle
erhvervsaktive voksne. Det opleves, som om
to forskellige værdisystemer konfronteres
med hinanden: I den aktive voksenverden ses
et effektivt system, hvor bestemte normer for
opførsel og orden totalt behersker alle områ
der af tilværelsen og derfor sætter en dæmper
for den mindste afvigelse. Selv den, der end
nu ikke er voksen, må indrette sig efter det
gældende system. Men i pensionistens ver
den på Rosenvej hersker et system, der prio-

riterer andre værdier end effektivitet og
strenge ordensregler. Her er der tid til og for
ståelse for at improvisere en afslappet pause.
Men at læseren/barnet skulle blive bevidstgjort, aktiv og måske ligefrem ændre livsstil,
forekommer mere end usandsynligt. Dertil
er både kolonihaven og den gamle mand for
harmløse, for uvirkelige, og det omgivende
samfund for overvældende, for stærkt og nå
desløst.

En anden, lidt utraditionel, - og alligevel ty
pisk, børnebog er Max Lundgrens: »Jespers
farfar« (Forum, 1979). Den handler om Jes
per, sm sammen med sine forældre besøger
Jespers farfar på et alderdomshjem. Det »typi

ske« er, at Jespers forældre står som repræsen
tanter for den gængse opfattelse af, hvordan
»gamle« er og skal behandles: De er nedla
dende: »Men de gamle er ikke nemme at hol
de styr på. De er næsten som børn«. De er
utålsomme, som da farfar ikke reagerer på
sønnens formanende ord: »Lægen har for
budt dig at bruge snus«, råbte far. Endelig er
de umyndiggørende, idet de forlader Jesper
og farfar »for at snakke med sygeplejersker
ne. De ville gerne vide, om der var noget far
far manglede«.
Det »specielle« ved bogen er, at den over for
barnet påpeger, at ældre mennesker rummer
livskvaliteter og livsvisdom, som de fortrav
lede forældre ikke har evner for eller tid til at
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vise deres børn. Under en spadseretur med
farfar oplever drengen på egen hånd konfron
tationen mellem farfars spændende og utradi
tionelle livsopfattelse og den verden, han selv
oplever som fuld af fordomme, konventioner
og tvang.
Når man alligevel sidder tilbage med en
ubehagelig fornemmelse, hænger det sam
men med, at farfaderen fremstilles som et lidt
uregerligt barn, og at Jesper efter det korte be
søg hos farfar ender med at sige, med mode
rens ord: »Pas nu på bilerne. Og gå ikke
vild«. - Hvor blev så bevidstgørelsen eller
den nye erkendelse af?
Når jeg har focuseret lidt tættere på netop
disse to børnebøger skyldes det, at man her
trods alt finder visse tilløb til et mere nuance
ret og utraditionelt billede af de ældre. Børne
ne møder gamle mennesker, som ikke blot er
rare, rynkede, hvidhårede og mere eller min
dre handicappede. De står ganske bastant
som repræsentanter for en helt anden livs
form, de prioriterer anderledes, og de vær
dier, de peger på i tilværelsen, virker overbe
visende, - som lødige alternativer til vor tids
bevidstløse effektivitetsjag. Men de er undta
gelser, og deres effekt er som nævnt mere end
tvivlsom.
Et vigtigt punkt i vores analysemodel var
de ældres beskæftigelse. Her er det interes
sant, - og tankevækkende, at konstatere, at
kun én ud af ca. 40 børnebøger viser en »mor
mor«, som er aktiv i produktionslivet. Det
drejer sig om bogen »Sara« af Kerstin Thorval (Forlag Carlsen if 1975). Saras mormor er
enke og selverhvervende, idet hun arbejder
på et vaskeri. Og selv om hun optræder i
en moderne traditionel kønsrolle (det er
kvindearbejde at arbejde på et vaskeri!), er
det dog prisværdigt, at man her meget be
vidst forsøger at tildele den ældre en anden
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rolle i samfundet end den i børnebøger tradi
tionelle.
Det nærmeste, vi kommer mormors
»aktivitetsniveau«, er hos den gamle Ras
mus, som er den altdominerende hovedper
son i Erik Steens bog »Rasmus« (Notabene
1978). Rasmus lever og fungerer i landlige og
idylliske omgivelser med et smukt, roman
tisk bindingsværkshus. Han passer stadig
væk sit gartneri. Der er drivhus, høns, ænder
osv., og han er »halvaktiv« i produktionslivet
i den forstand, at han stadigvæk sælger sine
varer her og der. Men han er pensionist og
har alligevel vanskeligt ved at få sin folkepen
sion til at slå til.
- Og nu den resterende bunke af børnebøger,
hvori de gamle optræder: Sammenfattende
kan man sige, at der er tale om en lidt triviel
vandring gennem et melankolsk tema med få
variationer. Der er fru Dam (»Dorte og fru
Dam« af Susanne Brun), der bor i et larmen
de storbymiljø. Hun er svagelig, går ikke så
godt, og hendes eneste »veninde« synes at
være den lille pige Dorte, der ikke kan finde
nogen at lege med. - Der er de totalt hjælpelø
se gamle, som vi møder i Mogens Jansens
»Hos de gamle«. Anbragt på et plejehjem er
de rangeret ud på et sidespor og helt afhængi
ge af sygehjælperen Jytte. Som børn må de
mades, og som børn må de lægges i seng om
aftenen. De har ingen beskæftigelse, og bør
nene må få det indtryk, at disse stakler er så
reducerede, at de for den sags skyld lige så
godt kunne lægge sig til at dø.
I Marie Louise Steiners »Hvordan er det at
være gammel« har de gamle dårligt syn, dår
lig hørelse, gangbesvær osv., men de er dog
fysisk aktive med hobbies af forskellig art: fi
skeri, væveri, syning osv. -1 »Min morfar går
med stok« af Ester Ahlstrøm er det hensigten

at øge barnets forståelse for den situation,
som mange ældre er i: ramt af et handicap.
Retfærdigvis skal det siges, at der er lys
punkter, hvor vi møder ældre, der hverken
har boligproblemer, dårligt helbred eller dår
lig økonomi. Der er bøger, hvor den gamle
fremstår som et selvstændigt individ, en per
sonlighed med en uantastet integritet, men de
er enlige svaler.
Som læser spørger man afslutningsvis sig
selv: Hvad er det for et inhumant menneske
syn, - og hvad er det for en kynisk samfunds
holdning, der hele tiden stikker hovedet frem

i disse mange skildringer af de gamle? Hvorfor tolererer vi, at børnene skal indok
trineres så ensidigt, at de må få det indtryk, at
»de ældre« bare er én stor grå og anonym
masse, som alligevel ikke er nogen nytte til? Hvornår får vi øjnene op for de enorme res
sourcer »de ældre« taget under ét repræsente
rer i vort samfund? - Og én ting til: pensioni
ster bliver der ikke færre af i fremtiden!
Arbejdsgruppen bestod af: Georg Nielsen,
Lone Jensen, Poul Wemmelund, Arne Peter
sen, Sten Abrahams.
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Idrætten i Nissum
Fntid og fællesskab
Ved adjunkt Karen Sørensen

Som fritidsbeskæftigelse spiller idrætten til
stadighed en væsentlig rolle for de studerende
på Nørre Nissum Seminarium. Her har man
mulighed for gennem fysisk udfoldelse at
komme til at lære hinanden lidt nærmere at
kende. At være aktiv giver en følelse af sam
hørighed, glæde og spænding. Fællesskaber
opstår og vedligeholdes gennem idrætslige
aktiviteter.
Den idrætslige fritidsbeskæftigelse foregår
i forskellige sammenhænge. Idrætsforenin
gen Hellas er stadig den store drivkraft bag
forskellige arrangementer, men andre for
eninger bl.a. KFUM & K og KFS har fundet
det værdifuldt også at samles om idrætslige
udfoldelser for derigennem at styrke fælles
skabet. Begge foreninger har således reserve
ret en fast tid i den ene gymnastiksal. Blandt
aktiviteter, man her får mulighed for fælles
skab om, kan nævnes volleyball.
De enkelte klasser benytter idrætsfacilite
terne i vinterhalvåret i de såkaldte klasseti
mer. Her mødes klassekammerater til en el
ler anden form for fysisk udfoldelse. Det kan
være gymnastik, folkedans eller fysisk træ
ning, men meget ofte er det boldspil. Der bli
ver spillet utrolig meget volleyball i klasseti
merne. I år har de to førsteklasser på semina
riet ønsket at få deres klassetimer til at ligge
samtidig, da de føler behov for at holde kon
takten vedlige klasserne imellem. En kon
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takt, som bliver etableret i studiestarten, men
ikke altid senere fulgt op.
Ud over disse faste idrætsudfoldelser er det
blevet mere og mere almindeligt, at studeren
de finder sammen to og to eller flere og spil
ler lidt badminton, når de har tid - og hvis der
er plads i salene. Måske vælger man i stedet at
løbe en tur sammen med naboen på kollegiet.
Mange studerende er meget bevidste om den
fysiske forms indflydelse på deres velbefin
dende. Det sker, at en gruppe samles om
styrketræning, måske får den lidt vejledning
af lærerne, måske klarer den sig alene. Sidste
år var den lille gymnastiksal på det nærmeste
omdannet til body-building center. En gang
om ugen fungerede »pusterummet«, som vi
kaldte det. Studerende mødtes, fik råd og vej
ledning til individuel træning, arbejdede alene

eller parvis i en time. Enorme mængder af
energi blev brændt af her.
Tamilerne har, når det gælder idrætsudfol
delse, også sat deres spor. Udover at benytte
lokalerne er mange af dem deltagere på Hel
las’ forskellige hold. Flygtningehjælpen ud
trykker stor tilfredshed med denne ordning,
da den giver gode kontakter mellem flygt
ninge og danskere. En netop indgået aftale ly
der på, at tamilerne til foråret vil lære os at
spille kricket. Hvem ved, måske vil sommeraftenernes fodboldleg blive afløst af eller sup
pleret med kricket.
Samarbejdet med den lokale gymnastik
forening har i år resulteret i, at foreningen lå
ner seminariets lokaler mod, at seminariet må
benytte foreningens redskaber. Det er en stor
gevinst for alle parter og giver livlig aktivitet i
afdelingen. En del af de studerende er engage
ret som ledere for forskellige hold i den lokale
gymnastikforening.
Idrætsforeningen Hellas, som før i tiden
deltog med mange hold i de forskellige bold
turneringer, har lagt sit arbejde delvis om, så
dens virke er mere indadrettet. Faldet i antal
studerende betød, at det var svært at opret
holde de mange hold, men ønsket om at til
byde en bredere og mere varieret idræt blev
også medbestemmende for de ændringer, der
er foregået de senere år.
Seminariets sportsdag har ændret navn til
aktivitetsdag, hvilket antyder et bredere sigte.
Strukturen og indholdet har undergået store
forandringer de senere år.
Dagen starter med fælles opvarmning til
musik. Alle er samlet på stadion, og en af de
studerende leder opvarmningen. Efter denne
festlige indledning bliver klasserne fordelt
rundt om på banerne. Nogle klasser har til
opgave at sætte aktiviteter i gang, andre rote
rer rundt til de forskellige foretagender. Alle

klasser har til denne dag planlagt en aktivitet,
som kammeraterne afprøver. Det giver
spænding og variation. I år var der f.eks. mu
lighed for at prøve rugby, græsk folkedansk,
hospitalsleg, fodbold o.m.a.
Efter en frokostpause er der svømning på
programmet. Der skal findes en vinder i
500 m svømning. Opgaven er dog lidt utradi
tionel: Hvilken klasse (deltagerantallet be
stemmer klassen selv) svømmer hurtigst de
500 m. Det gav i år en meget morsom virk
ning. Efter de fysiske udfoldelser slutter
dagen traditionelt med spisning og dans.
Aktivitetsdagen er afslutningen på en uge,
hvor alle eftermiddage har været besat med
idrætsaktiviteter. Volleyball i Østhallen er et
tilløbsstykke, langboldkampene underhol
dende, og traditionen tro dystes der også i
fodbold.
Hellas har sidste år forsøgt sig med kursus
virksomhed. I samarbejde med fagudvalget
for idræt arrangerede man kursus i »Gøgl og
Akrobatik«, så da var gymnastiksalen om
dannet til en hel cirkusmanege.
Som det ses, er der en livlig aktivitet på id
rætsfronten, og den organiserede og den
uorganiserede idræt går fint i spænd. En af de
aktiviteter, som vi engang håber at kunne rea
lisere som fritidstilbud til såvel vore studeren
de som til Nissums øvrige beboere, er svøm
ning.
Seminariet har kommunens eneste bassin
med dybt vand, hvor man kan springe og
dykke og eventuelt tage en livredderprøve.
Det ville være et stort plus for seminariet og
området, hvis vi fik en overbygning på svøm
mebassinet. Det kunne være en fælles opgave
for seminariet, sogneforeningen, gymnastik
foreningen og andre interesserede at få dette
projekt realiseret.
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På jobbet
Interview med pedel Per Kristensen
ved J. Hauge Nielsen (51)

For en institution som Nr. Nissum Semina
rium og HF er pedelfunktionen særlig betyd
ningsfuld. Det er ikke blot de praktiske for
hold omkring skolens mange funktioner, der
skal klares, men også fællesskabet udenfor
undervisningstiden stiller krav til pedellen,
kollegielivet f.eks. (Per Kristensen omtales
her som pedel, men er ledende pedel. De øv
rige er pedelmedhjælpere).
Her på stedet er der tradition for, at pedel
len får tingene til at glide, så man næsten ikke
lægger mærke dertil. Netop derfor har årbo
gen udspurgt P. K. (en rigtig journalist bruger
forkortelser) om hans og hans medhjælperes
arbejde.
I.: - Du kom hertil i 1980. Hvor kom dufra,
og hvad var dit arbejde?
P. K.: - Jeg kom fra Holstebro, hvor jeg var
ansat i et tømrerfirma, som arbejdsleder. Jeg
havde 10-15 svende, som jeg skulle sætte i ar
bejde og føre tilsyn med. Jeg forhandlede med
kunder og leverandører, udregnede og afgav
tilbud. Mit arbejde gjorde, at jeg kom i forbin
delse med mange mennesker. Ofte havde jeg
en lang arbejdsdag, kontorarbejdet var tit af
tenarbejde. Jeg kunne li’ mit job og befandt
mig godt.
I.: - Jamen, hvorforflyttede du så?
P.K.: - Vi havde omkring 1980 nogle år,
hvor det var svært for håndværkerne. Tilbud,
som man satte penge til på, blev afgivet for at
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holde svendene i sving. Det gav mange pro
blemer. Jeg begyndte så småt at se mig om ef
ter andet arbejde. Skulle jeg skifte job, måtte
jeg jo også gøre det, før jeg blev for gammel.
Så så jeg annoncen fra Nr. Nissum - og søgte.
I.: -1 Holstebro var du sjakbejs for en flok
svende. Hvor mange har du her at sætte i ar
bejde?
P. K.: - Pudsigt nok bliver det næsten li’ så
mange. Her er 4 faste pedelmedhjælpere og
som regel 2-3 langtidsledige. Så er der ca. 10
rengøringsassistenter. Alle er de fornøjelige
og besindige. Samarbejdet går let. Det er me
get sjældent, jeg hæver stemmen - og sjældent
et ansigt »knyttes«. Sker det, varer det ikke
længe, før vi er på bølgelængde igen. At være
arbejdsleder her gi’r ikke søvnløse nætter.
I.: - Du nævnte rengøringsassistenter. Alle
ved, at skoler skal holdes rene. Her er Nr. Nis
sum vel som andre skoler.
P. K.: - Vi har mange bygninger her.
Rengøringsarealet er udmålt til 11500 m2. De
studerende skal ud og ind hele tiden. Især i

dårligt føre giver det meget arbejde for piger
ne. De har ikke som pedelmedhjælperne fast
arbejdstid, fra 7-16.30, men da hver har en af
deling, er arbejdstiden indrettet efter lokaler
nes brug og pigernes ønsker. Damerne klarer
arbejdet godt. Folk, der besøger stedet, ud
trykker ofte forbavselse over, at stedet er så
rent og pænt.
I.: - Men så pedelvirksomheden, mandenes
arbejde, om man tør spørge sådan i dag?
P.K.: - Det går godt. Pedelmedhjælperne
erp.t. mænd. De tager også del i rengøringen.
De pudser vinduer, renholder festsal, kældre,
garager m.m. Så det er selvfølgelig ikke kun
pigerne, der skal roses for rengøringen. Men
ellers kan jeg nok bedst fortælle om arbejdet
ved at sige lidt om, hvorledes det er fordelt.
En af medhjælperne er »gartner«. Semina
riet fylder ca. 26 tdr. land. Have- og plænea
realer udgør 35000 m2, og dertil skal lægges
ca. 4000 m2 blomsterbede og 11000 m2 parke
ringsplads foruden fortove og flisearealer.
Naturligvis kan én mand ikke klare alt dette,
især om sommeren får han hjælp. For nogle
år siden, før vi fik den nye plæneklipper, kun
ne en mand ikke nå ret meget andet end at slå
plænerne.
En anden har som hovedopgave WS-området samt vedligeholdelse af maskiner. En
sørger for, at rengøringsartikler o.a. er til ste
de i de forskellige depotrum. Der skal f.eks.
fordeles en hel lastbilfuld toiletruller hvert år.
En udskifter elektriske pærer, ca. 1000 om
året. Naturligvis er der meget herudover,
som de ordner i fællesskab.
I.: - Nufortæller du om, hvad medhjælperne
laver. Men dig selv. Bestiller du slet ikke noget?
Per ler i skægget. Det ved jeg ikke, - men
jeg er i sving næsten hele tiden. Mine gøremål
er mange, store og små, foruden at sætte de
andre i sving. Hver dag har jeg kontortid fra

9.30-10.30. Tidspunktet er valgt af hensyn til
de studerende, så de kan finde mig i deres kaf
fepause. Men de henvender sig også dagen
igennem - nej døgnet. Jeg kan altid tilkaldes
fra kontoret. I fritiden, om aftenen og i week
enderne er der tilkaldevagt. Albert Sørensen
og jeg skiftes. Vi skiftes også til at låse om afte
nen. Vi skal rundt til 45 døre, og når der også
skal ses efter vinduer og varme, ta’r det l-l'A
time.
I.: - Mens vi har siddet 1/2 time herpå Pers
kontor og talt sammen, har der være flere hen
vendelser. Et varmeapparat virker for godt,
kan ikke lukkes. En telefonmontør kan ikke
finde den telefon, der er i stykker. En lærer be
stiller et apparat til den og den time i et bestemt
lokale. En håndværker ringer om en repara
tion. - Går det sådan dagen igennem?
P. K.: - Det er meget forskelligt. Men det er
svært for folk udefra at finde rundt blandt vo
re mange bygninger. Jeg er ofte vejviser. Det
hænder sig såmænd også, at en lærer ikke kan
finde et bestemt lokale.
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I.: - Det lyder som de mange småting?
P. K.: - Ja, men der er meget andet. Aftale
om og bedømmelse af tilbud på reparationer.
Her kommer min håndværkerfortid mig til
hjælp. Jeg kender, om jeg kan sige det sådan,
sproget. Mindre vedligeholdelser klarer vi
også selv, f.eks. malerarbejde.
I.: -Jeres arbejde påvirkes vel også afskole
årets gang.
P.K.: - Du tænker nok på eksamener. At
stille borde og stole op til skriftlig eksamen er
en lille uges arbejde for to mand. Til mundtlig
eksamen skal papir og blyanter lægges ud
hver dag. Det er utroligt, hvad der forbruges
af blyanter. Man skulle tro, censorer spiste
blyanter.
Fester og andre arrangementer giver også
ekstra arbejde. Jeg tænker på seminariets offi
cielle arrangementer. Er det eleverne, der
holder fest i et lokale, skal de selv rydde op.
For det meste er det også i orden. Kniber det
en enkelt gang med oprydningen, må de beta
le en ekstra rengøringstime eller to. Sådan er
aftalerne.
I.: - Det er klart, at du styrer det daglige pe
delarbejde. Men du har vel også et samarbejde
med rektor.
P.K.: - Vi har fået en ordning, som jeg er
meget glad for. Hver torsdag er der et møde
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mellem rektor, regnskabsføreren og mig. Så
ser vi på problemerne, der er opstået og prø
ver at forudse dem, der vil komme. Her dre
jer det sig naturligvis også om penge. Hvad
har vi råd til. Selvfølgelig kan der opstå pro
blemer, der skal løses straks, men langt det
meste klarer vi på disse møder.
I.: - Hvordan er det at færdes blandt de
mange studerende?
P. K.: - Det går nemt. Det er flinke og rare
mennesker. Naturligvis har de andre måder
at opføre sig på, end vi havde. Det er i orden,
når blot der sættes grænser, så alle kan være
her. I almindelighed respekterer de studeren
de pedellernes arbejde. Selvfølgelig oplever vi
små morsomheder. Forleden, da en mønt
automat skulle tømmes, var der en mønt, der
hverken ville frem eller tilbage. Der var et lille
hul i den, og i hullet sad en snor.
I.: - Årbogen siger tak til Per, for dette ind
blik i hans og medhjælpernes arbejde.
P.K.: - Selv tak. Til slut vil jeg sige, at vi
naturligvis ikke har været inde på alle områ
der. Det vil også føre for vidt. Men jeg vil
understrege, at samarbejdet og sammenhol
det er godt. F.eks. følges hele personalet til
den årlige høstfest, der denne gang afholdes i
Østhallen.

Færøerne Nr. Nissum og retur
Af Hergeir Nielsen (72)

Fhv. medlem af Føroya Landsstyr! Færøernes Landsstyre.
1 1984 indvalgt i Føroya Løgting Færøernes Lagting.
Medlem af Tjodveldisflokkinum det republikanske parti.
Lærer ved Leitis skole på Suderø.

Hvorfor Nr. Nissum netop var stedet, der i
årene omkring 1970 fik besøg af færinger i ud
dannelsesøjemed, er det svært at give noget

entydigt svar på. Det nærmeste bliver vel, at
man kender én der kender én, og så springer
man ud i det.
Selvfølgelig meldte den tanke sig straks ved
ankomsten den første dag, om det virkelig
var 1.500 km værd. Den kunne man så gå
rundt og tygge på den nærmeste tid, mens
man forsøgte at etablere sig. Det var og er et
andet folk, et andet sprog og en anden kultur,
man således på én gang skulle stifte bekendt
skab med, og det gav stof til eftertanke. Vi
måtte diskutere på et sprog, der selvfølgelig
ikke var forbeholdt vores nye venner på se
minariet.
Vi færinger kunne naturligvis have valgt at
blive hjemme og tage vores uddannelse på
Færøerne. »Føroya Læraraskuli« blev startet
i 1870 og har i årenes løb dimitteret henved et
tusind lærere til den færøske folkeskole.
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At vi valgte Danmark og Nr. Nissum,
skyldtes vel hovedsagelig, at vi efter vores
mening trængte til inspiration udefra. Den fik
vi også i rigeligt mål, og når man kun kan hu
ske uddannelsestidens lyse punkter, har alt
vel været såre vel.

Vi var færinger, vi beherskede et andet sprog.
Vi havde vores egen kultur, og vi blev nemt
sat i bås sammen. Nogle gange ud fra positive
og andre gange ud fra negative betragtninger.
Vores holdning til forskellige ting var ander
ledes, hvilket bevirkede, at man lo og græd på
de forkerte tidspunkter. Selvforskyldt, men
ej mod bedre vidende opstod visse fortræde
ligheder, der dog i de fleste tilfælde kunne udbedres med et gennem årene udbygget kend
skab til det danske sprog og med en øget ind
sigt i den danske kultur.
Fem år er lang tid afens liv, men de gik hur
tigt dengang sidst i tresserne og først i halv
fjerdserne. Der var ganske givet nogle kedeli
ge perioder hvert år, når vores danske venner
rejste hjem til deres kære i de talrige ferier,
skolesøgende er velsignede med. Vi sad tilba
ge med deres letfordærvelige madvarer og
lod nostalgien køre for fuld udblæsning.
Tiden på seminariet var således en tid på
godt og ondt, og en tid man med vemod tæn
ker tilbage på. Det var for vores vedkom
mende i og for sig en ejendommelig foreteelse
at skulle hente viden om vore børns opdra
gelse og undervisning fra et for os så fremmed
miljø, som det danske jo er. Men som forud
set var dette en brugbar og givtig løsning, når
man var af den opfattelse, at de hjemlige græs
gange trængte til lidt nydyrkning.
Færinger, der har gået på Nr. Nissum i 4-6
år, har i de forskellige ferier tilbagelagt en be
tragtelig afstand mellem de høje basaltklipper
i Nordatlanten og den svagt bølgede moræ
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neflade i Nordvestjylland. Et aspekt, der vel
også er med i opgørelsen, når valget af en
dansk læreruddannelse vurderes. Dertil
kommer mange andre faktorer som den al
mindelige studerende er bekendt med. At ti
den på seminariet i Nr. Nissum blev værd at
huske tilbage på, skyldes utvivlsomt semina
riets åbne opbygning. Desuden kan man tak
ke de udmærkede lærerkræfter på Nr. Nis
sum Seminarium for at udfylde de givne ram
mer på bedste vis.
Hvorvidt færinger fremover vil komme til
Danmark for at tage en uddannelse, må stå
hen i det uvisse. I min tid som landsstyre
mand for bl.a. undervisningsvæsenet fik vi i
1980 en ny læreruddannelseslov, og vi har i de
senere år fået en så stor lærermasse, at der er
tæt ved arbejdsløshed inden for vores fagom
råde. Dertil kommer, at der heller ikke på
Færøerne er særlig gode udsigter til lønforhø
jelser.
Den færøske lærerforening, Føroya Lærarafelag, fører en hårdnakket, men ulige kamp
mod landsstyret i et forsøg på at opnå højere
lønninger. Alt tyder på, at den førhen så højt
estimerede
tjenestemandsstatus
endnu
engang viser sig som en lænke om foden, og
måske ender som en løkke om halsen en
skønne dag.
Fælles problemer har den førøske lærer
utvivlsomt med sin danske kollega. Føroya
Lærarafelag, der for nogle få år siden blev løst
fra Danmarks Lærerforening, har et nært
samarbejde med de nordiske lærerforeninger
for på denne måde at få et nærmere kendskab
til fælles problemer og fælles løsninger.
At være lærer på Færøerne med en dansk
lærereksamen er kun det næstbedste, når
man tænker på den manglende undervisning i
det færøske sprog. Denne mangel må de, der
har interesse herfor, så søge at udbedre ved
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årskursus eller selvstudium. En betingelse for
fast ansættelse er dog et mindre kursus, der er
ret så ufuldkomment med henblik på dygtig
gørelse inden for faget.

Vi færinger må til daglig føre en indædt kamp
for at bevare vores sprog og dermed beskytte
det mod påvirkninger udefra, hovedsagelig
fra dansk. Vores sprog er forholdsvis letpå
virkeligt, idet det er temmelig utilgængeligt
og flere gange så svært at håndtere som det
danske. Dette stiller store krav til den færøske
lærer, især nu, hvor vi for kun få år siden fik
dét, kun få år senere, uundværlige TV-apparat ind i stuerne.
I denne forbindelse kan man således påpe
ge, at kampen for sprogets bevarelse følges op
af kampen for vores lands fremtid. Den efter
hånden konstante intervenering udefra i vo
res århundredgamle traditioner giver stof til
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eftertanke og handling. Vi kan således under
ingen omstændigheder acceptere, at grinde
hvalsfangsten indstilles med den begrundel
se, at denne hval er en truet dyreart. I første
omgang er dette kun en påstand, og forken
iøvrigt. I anden omgang er forureningen af
havene foranlediget af samme landes befolk
ninger, der så hoverende forsøger at knægte
et mindre lands traditioner og livsstil.
Men vi har taget dysten op, heldigvis med
fælles front mod det udefra kommende. Vi
har konstateret, at Danmark lod kongeriget
splitte, da det lod sig indlemme i et større eu
ropæisk fællesskab med den nordatlantiske
del udenfor. Nogle af os er kede af denne
konstellation, andre er det ikke. Hvad det udvikler sig til, ved vi lige så lidt om, som I gør.
Men forhåbentlig vil vi også i fremtiden
være på talefod, og være i stand til at udveksle
meninger og mennesker til fælles bedste.

Af lektor Gunner Eriksen (43)

venstre for indgangen, idet han sagde: »Hvad
siger De til, om vi fik »Kend dig selv« sat på
en plade der som seminariets andet motto - vi
har dog rod tilbage til både Palæstina og Græ
kenland. Lektor Hejbøl erklærede sig enig,
og jeg måtte naturligvis gøre det samme.

I forbindelse med seminariets 50-års jubi
læum ønskede ledelsen en elevrepræsentant i
festkomiteen, som i øvrigt bestod af den sam
lede lærerstab med forstander Gjelstrup i
spidsen. Denne elevrepræsentant blev udpe
get fra oven og fik til opgave at være mellem
led til kammeraterne og at påtage sig visse
mindre, praktiske opgaver.
Til et at komitemøderne havde jeg fra
kammeraterne fået et, som vi syntes, meget
fint forslag med. Som alle husker seminarie
bygningen fra 1911, før den fik klistret Studie
gården på sig, havde den på fløjen, der vendte
ud mod Home en plade, som helt modsvare
de pladen med seminariets motto: Bed og ar
bejd. Vi havde nu fundet ud af, at her kunne
man passende anbringe løsenet fra semina
riets sang »Kend dig selv« som seminariets
motto nummer to. Jeg fremførte frimodigt
vort fælles ønske, hvorpå forstander Gjel
strup fejede forslaget af bordet med ordene:
»Når man kan foreslå sådan noget, forstår
man intet af, hvad seminariet står for«. Alle
lærerne nikkede samtykkende, og jeg bøjede
beskæmmet hovedet.
Tretten år senere byggedes Studiegården,
og en morgen, da lektor Hejbøl og jeg var på
vej fra morgensangen i Lovsangssalen, blev vi
indhentet af forstander Gjelstrup, som pege
de over mod Studiegården, hvor arkitekt
Hempel havde sørget for et felt på muren til

Bortset fra, hvad man ellers måtte kunne ud
lede af ovenstående, så er det i hvert fald ud
tryk for et ændret syn på seminariets ide
grundlag og i øvrigt i fuld overensstemmelse
med den mere kulturglade holdning, som ud
viklede sig i dele af Indre Mission og i særlig
grad i KFUM og K samt i de uniformerede
korps, hvor man talte meget om det hele
menneske.
Det prægede de unge på seminariet, som i
overvejende grad var kommet fra hjem med
samme holdning. Der var stor opslutning om
foredragsforening, KFUM og K, roverarbej
de og idrætsforening. Den åbne og muntre
livsudfoldelse i den stort set homogene elev
flok var af en sådan art, at de allerfleste kunne
lide luften og så undrende på udenforstående,
som lidt nedladende forhørte sig om livet på
det indremissionske seminarium.
Jo, luften var til at indånde for både stude
rende og lærere - selv med forskellig kirkelig
baggrund. Frihed var det højt besungne ord.
Fra en samtale, jeg som ung lærer havde
med forstander Gjelstrup, husker jeg tydeligt
ordene: jeg har altid villet give eleverne så me
gen frihed, som de overhovedet kunne bære.
Det lød som sød musik i mine øren, selv om
jeg nok anede, at vi ikke lagde helt det samme
i frihedens forudsætning.
Da rektor Høgel trådte til, kunne han måske lidt overmodigt - lovprise idealsam
fundet, som ingen regler syntes at behøve.
Denne tingenes tilstand var man naturlig
vis nået til ved en gradvis udvikling fra det se

- og tiden gik
40 år i Nr. Nissum
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minarium, som i tidernes morgen fandt det
nødvendigt at udfærdige love, der i enkelthe
der afstak grænserne for elevernes liv og fær
den.
Gamle elever fra før og under sidste ver
denskrig vil sikkert huske det sæt ordensreg
ler, som endnu hang i Spartas gang ved ind
gangen til læsestuen. De blev frisket op ved
seminarieelevernes modtagelse af de nye
F-ere, hvor successen af denne kunne måles
ved antallet af nye elever, som gik i gang med
at lære ordensreglerne udenad, så de kunne
stå bildt rustet til næste morgens forventede
overhøring hos forstanderen eller F-læreren.
I øvrigt var alle enige om, at de mere end
femogtyve år gamle ordensregler var håbløst
forældede. Men de hang der nu engang stadig
og kunne tages frem i ekstreme tilfælde og
blev det vel også en sjælden gang. At man
havde dem for øje hver dag var med til at give
en dejlig kriblende fornemmelse, når man
overskred grænserne, som f.eks. når vi en tre
stykker listede ned til Sløk hen under aften og
overtalte ham til at åbne lemmen i gulvet og
sælge os en flaske hedvin. Det gik han med til
med et konspiratorisk smil om læben. Den
omhyggeligt indpakkede flaske blev stukket
under frakken og eskorteret hjem i ly af mør
ket.
»Holmblads salmebog« blev der naturligt
nok også bladret i her og der på værelserne,
men mig bekendt altid bag låste døre, for man
vidste aldrig, om det kunne komme de højere
magter for øre. Egentlig inspektion var
uhørt, og besøg af lærerne fandt i reglen kun
sted i forbindelse med reel eller foregivet syg
dom, og her var lærer Hansen et ihærdigt og
samvittighedsfuldt forbillede for den øvrige
lærerstab, der lidt modvilligt fulgte trop. Selv
husker jeg tydeligt lærer Hansens replik, som
blev afleveret med et svedent smil som af
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skedshilsen, efter at termometret ikke engang
kunne bringes til at vise et sølle par streger: Ja,
så god bedring da!
Gennem mange, mange år var Borgen og
pensionat Madsen, Korinth, stederne, hvor
man fik de kulinariske behov dækket. Blev
man træt af den gode mad det ene sted, kunne
man bare prøve det andet af. Var man af nød
eller natur særlig sparsommelig, kunne man
forsøge sig som selvkoster. Nogle af pigerne
mente også, at pensionatsmaden var for god,
og at de kom til at betale for drengenes langt
større appetit. Men de mere end spartanske
køkkenforhold på de gamle kollegier satte en
naturlig grænse for selvkosteriet.
Efterhånden blev Borgen enerådende, og
under Kathrine Storgårds uforlignelige ledel
se, blev den i mange år rammen om meget
fællesliv både til hverdag og fest. Ingen undre
de sig, da behovsanalysen før den nye udbyg
ning pegede på pensionatsløsningen med et
tilsvarende moderne køkken.
Stor var derfor skuffelsen - og især hos frk.
Storgård - da det kort efter viste sig, at de stu
derende svigtede Borgen, som efter et par år
med stort underskud måtte lukke som pen
sionat.
Det blev de nye kollegier med Ad. L. Han
sens kollegium i spidsen, der kom til at ændre
livsmønstret. Nu blev kokkenerne stederne,
hvor fælleslivet blomstrede og gav mange go
de oplevelser. Det svækkede i nogen grad
foreningslivet, og foredragsforeningen måtte
helt opgive. Alt dette skete samtidig med den
enorme vækst i tilgangen til seminariet og
etableringen af det store HF med den noget
yngre aldersgruppe.
Det gamle enhedspræg måtte naturligt vige
for et langt mere nuanceret billede. Det
skyldtes ikke bare, at de studerende både på

seminariet og i HF kom fra et langt bredere
udsnit af befolkningen og med forskellige
holdninger, men også, at væksten og udvidel
serne tog et sådant omfang og gik så hurtigt,
at vi ikke helt magtede at fylde rammerne ud
og føre traditionerne videre.

En vurdering af, hvordan vi i disse bryd
ningsår levede op til idegrundlaget i de to
mottoer, hører nok en senere tid til. For semi
nariets fremtids skyld håber jeg, at både stu
derende og lærere vil se på dem begge som en
udfordring.
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Det var den gang

og opmuntrende bemærkninger, hvor det
føltes tiltrængt. Dermed stabiliseredes et vist
kendskab til de forskellige elever.

Erindringer om eksamen i 3 Orne
Af Tinne og Olaf Bendtsen (41)

Omkring 1930 var det samlede elevtal på
Nørre Nissum Seminarium ca. 120. Så det
var stedet, hvor alle kendte alle og følte med
levenhed i lyst og nød. Eksamenstiden havde
sit særlige præg. De unge piger på pensiona
terne, de handlende, pedellen, lærerfamilier
ne samt familien i præstegården fulgte med
spænding slagets gang.
Den skriftlige eksamen afholdtes i den lidet
prangende gymnastiksal, hvor »udsmyknin
gen« kun bestod af det med kridt nummere
rede gulv. Dagen før prøven mødte eleverne
og trak numre for derefter at gå hjem og hente
borde og stole. Forbipasserende kunne fristes
til at tænke på verset: Hel tungt han efter sig
foden drog, som før var så rap!
Foruden at blive brugt til eksamen var
gymnastiksalen også ramme om de stedlige
fester: Forårskoncerten, hvor der var pyntet
med det grønne løv. Elevfesten i november,
hvor hvert års arrangører toppede i opfind
somhed og udsmykning. Endelig julefesten i
december, hvor et stort billede på rudestigen
og to tændte juletræer var med til at berede vej
for julens budskab.
På eksamensdagen holdt forstander Gj el
strup en kort andagt, før opgaverne blev ud
delt. Opsynet blev så overladt til eksamens
vagten, som bestod af omegnens lærere og se
minariets lærerfruer i skiftende hold. Under
de små gårdture tildeltes eleverne trøstende
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Efter den skriftlige eksamen til første og an
den del var der tradition for »Den skriftlige
udflugt til Resenborg« først i juni. Sognets
folk stillede med stor venlighed hestevogne til
rådighed, ca. 13-14.1 1935 kneb det dog med
at skaffe vogne nok, men ved at fremskaffe en
mælkevogn til musikken lykkedes det.
Selve køreturen var festlig og vakte opsigt.
I Resenborg startede man med at drikke cho
kolade, som var medbragt i to mælkejunger
fra pensionaterne. Dertil franskbrød med
smør. Der blev holdt taler og sagt tak til ku
skene. Lærer Maarbjerg havde forfattet en
speciel udflugtssang: Far-vel Hellenernes by!
Melodien var af musiklærer Rønning Møller.
Så var der gåtur i skoven, og lærer Hansen
fandt måske en botanisk sjældenhed, som
måtte ses. Derefter muntrede elever og lærere
sig med sanglege. Til sidst blev de medbragte
madpakker spist, og turen gik hjemad.
Længe varede det ikke, før sidste skoledag
var nået. Man havde da medbragt »husets«
bedste stol, så man i al magelighed kunne sid
de og drikke kaffe, nyde synet af den sorte
tavle, hvorpå der var karrikaturtegninger af
lærere, og hvem der ellers havde gjort sig for
tjent til denne ophøjelse.
Så kom læseferien. Vejret kunne være så
sommerligt varmt, at værelset føltes for
trangt. Man kunne da på græsplænen og
sportspladsen træffe seminaristerne ivrigt
studerende.
Den mundtlige eksamen foregik på klasse
værelserne i den gule bygning. For stedets
børn var det en stor oplevelse at være med
ved praktikeksamen, som jo også omfattede
håndgerning, gymnastik og sang. Hånd-

arbejdseksamen foregik dog i lokalerne i den
nye røde bygning (bygget 31-32).
Censorerne var et kapitel for sig. Enkelte
skal nævnes. Den ældste, som huskes, var
nok professor Nebelong. Han kunne være
noget »knirkende«. Stiftsprovst Skat Hoff
meyer havde som hobby insekter, især som
merfugle, og medbragte sit fangstnet, håndarbejdsinspektørfrk. Skou, senere gift Buhelt
- nogle mente karaktererne blev højere efter
dette navneskifte, - gymnastikinspektør
K. A. Knudsen samt statskonsulent Kaalund
Jørgensen, som også var medunderskriver af
eksamensbeviserne.
Ca. 22 censorer besøgte seminariet i et ek
samensforløb, og alle nød de stor gæstfrihed
hos forstander Gjelstrups. Frk. Margrethe
Gjelstrup var en meget dygtig husmoder og
værtinde. De pågældende faglærere var ind
budt til frokost eller middag sammen med
deres censorer. Da nogle fag havde to censo
rer, kunne det blive et helt selskab. Kogekone
fru Meldgaard, Lemvig, blev da hidkaldt til
hjælp. Hun kom om morgenen med post
Mouritsen. Hun kunne så nå at lave maden
og se den serveret, før hun returnerede med
postbilen. Den unge husassistent stod nu til
bage med en kæmpeopvask. Men pladsen var

eftertragtet og meget lærerig. En af de unge
piger blev engang spurgt: »Er det på Borgen,
du tjener?« Svaret faldt rapt: »Nej - jeg er da
forstanderens egen pige!«
Var tiden til det, indbød faglæreren censor
til en udflugt i den skønne omegn. Man lejede
Karl-Jørgen (præstegårdsforpagteren) eller
Kragelund til at køre turen. En kop aftenthe
blev nydt i lærerhjemmet, og under private
former oplevedes mennesket bag censor.
Optagelsesprøven lå sidst i juni. 28 kunne
optages i første klasse, og over 40 var tilmeldt
prøven. Nogle kom direkte udefra, og de
mødte ikke nogen særlig velkomst fra elever
ne i forberedelsesklassen. For prøven var der
lagt et meget stramt skema. En elev skulle op
to eller måske flere gange samme dag.
Nogen selvransagelse har det nok givet et
år, da lærer Kirkegaard ved en morgenandagt
før optagelsesprøven havde valgt ordet fra Ja
kobs brev 3.1: Mine brødre! Ikke mange afjer
må søge at blive lærere.
Kammerater tog ivrigt del i sammenreg
ningen af karakterer, og var resultatet, at der
kunne regnes med optagelse, mødtes man i
festsalen, hvor forstander Gjelstrup oplæste
navnene på dem, der var gået gennem »nåle
øjet«, og bød velkommen til første klasse.
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Så gik turen til boghandler Graversen for at
købe den hvide hue. Et skår i glæden var det
dog, at ikke alle kunne være med.
Skoleårets sidste begivenhed var dimissions
festen, hvortil de nybagte lærere og deres
nærmeste pårørende var indbudt. Man sam
ledes i festsalen, hvor forstander Gjelstrup
holdt en god og manende tale. Så fik hver en
kelt overrakt sit eksamensbevis og fik et
håndtryk med et til lykke. Derefter var der
middag på Borgen med festligt samvær. Til
allersidst samledes man ved den gule bygning
og flaget blev taget ned. - Mange valgte at gå
en sidste tur på Byskov bakke. Nu lå fremti
den åben for dem.

50

Der faldt en underfuld stilhed over stedet,
når de sidste elever var rejst. Men længe
varede det ikke, før håndværkere gik i gang
med reparationer. Rengøringspersonalet
skurede og skrubbede på livet løs. Semi
narielærerne rejste på kursus eller på ferie
tur med familien. Ind imellem kom gamle
elever på forbibesøg - eller samledes til
stævner. Til stævnerne blev »nationalsan
gen« sunget: »Må i Hellas grunden læg
ges, som skal bære slægten frem, som skal
hæve åndens hjem, lad da aldrig troen svæk
kes -!«
Og det er stadig vort ønske for Nørre
Nissum Seminarium.

Nye ansigter

Jette Tind Kristensen
Født 17.3.1962 i Gerning sogn.

Håndarbejdslærereksamen fra Kerteminde Håndarbejdsseminarium 1986.
Ansat ved Nr. Nissum Seminarium 1986.
Underviser i håndarbejde.

Bendsen, Anders Henrik
Født 2.11.1955 i Tvede ved Randers.
Cand. mag. i engelsk og musik fra Arhus Universitet 1985.
Ansat ved Nr. Nissum Seminarium 1986. Underviser i engelsk.
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Afskedsportrætter

Gunner
Eriksen

Efterhånden er vi her på seminariet ved at bli
ve vant til, at garvede lærere, der gennem
mange år har sat deres præg på stedet, takker
afog går på pension. Så egentlig er det vel ikke
så overraskende, at Gunner Eriksen følger
trop og går af.
Men alligevel: en mand, der som Gunner
har været ansat på seminariet siden 1945, er
efterhånden i den grad blevet ét med stedet, at
det rent ud sagt føles uforsvarligt at skulle kø
re videre uden ham. Bag sig efterlader han (i
faget engelsk) lutter grønskollinger, der ikke
kan opvise mere end fra 1/2 til 28 år på bagen.
Hvordan skal det dog kunne gå?
Selv er Gunner et af seminariets egne stolte
produkter, dimitteret i 1943. Efter et par års
flirt med folkeskolen kom han tilbage hertil i
1945 og specialiserede sig lidt efter lidt i gym
nastik og engelsk. Og da det er fysisk mindre
belastende at bøje verber end legemsdele,
blev engelsk til sidst enerådende.
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I 1958 førte vokseværket i kølvandet
på den nye læreruddannelseslov til, at
Gunner ikke længere selv kunne stå for
al engelskundervisningen, men måtte søge
assistance hos en, der knap var tør bag ører
ne, og som i de forløbne 28 år har nydt godt af
Gunners store erfaring, loyalitet og hjælp
somhed, parret med et aldrig svigtende
humør. Med Gunner som nestor har engelsk
gennemløbet en kolossal ekspansion, fra tav
le og kridt i tilfældige lokaler til særskilt
sprogafdeling med sproglaboratorium på
»Rhodos«.
Og bestandig har Gunner arbejdet ihær
digt på gennem fagmøder, kurser og studie
rejser yderligere at dygtiggøre sig. Selv har
han sommetider ladet skinne igennem, at han
følte sig underlegen i forhold til sine nye, efter
hans mening bedre uddannede fagkolleger et karakteristisk udslag af Gunners unødigt
beskedne opfattelse af sig selv.
Selvfølgelig har Gunner også virket ud
over fagets grænser, bl.a. som Kochs første
efterfølger som lærerrådsformand og som
stedfortræder for rektor, hvor han skilte sig
fornemt fra det lidet misundelsesværdige
hverv at styre skuden, mens der blev skiftet
kaptajn sidste år.
Én god ting bringer hans afgang med sig,
for nu at bruge en huspoets ord: »Færre nota
ter og flere tomater.« Der er ingen tvivl om,
at Gunner får nok at se til i fremtiden, med
grøde både i drivhuset og i flokken af børne
børn.

Edvard
Fonsmark

Edvard Fonsmark valgte at søge sin afsked
med udgangen af undervisningsåret 85/86 ef
ter 24 års ansættelse ved Nr. Nissum Semina
rium. Han er selv dimitteret fra seminariet i
1943, og da han vendte tilbage hertil i 1962,
var det med en ballast af erfaringer fra Esbjerg
Kommuneskole og Marselisborg Semina
rium, med faglærereksamen i geografi og
med videreuddannelse i psykologi fra Dan
marks Lærerhøjskole. Det blev som psyko
logilærer han kom til at virke her. De unge
mødte, nej oplevede, en inspirerende og ind
sigtsfuld underviser. De mange års arbejde
ved seminariet har hos Fonsmark udviklet en
stærk identifikation med og loyalitet overfor
stedet. Seminariet er blevet en del af ham, og
dets ve og vel i sikre som i usikre tider har lig
get ham stærkt på sinde. Men Fonsmark er
også blevet en særdeles markant del af semi
nariet.
I det kollegiale samvær på lærerværelset
mestrer han som få den verbale ekvilibrisme
og elsker med og modspil fra jævnbyrdige
kolleger. Men det er ikke som den typiske

holdspiller vi kender Fonsmark i faglige og
undervisningsmæssige sammenhænge. Der
til er han for udpræget en individualist. Han
har været inkarneret freudianer, længe før
Freud kom på mode igen, men føler sig næp
pe på bølgelængde med nyere freudo-marxister. Og han har haft mod til ikke at følge med
strømmen, da psykologifaget i 70’erne gen
nemgik en udvikling, der sine steder gjorde
det vanskeligt at skelne psykologi fra sam
fundsfag og pædagogik.
Når der skal tegnes en profil af Fonsmark,
kommer mange nok uvægerligt til at tænke
på ham som entertaineren, der i dagligdagen
har denne særlige evne til at sige skarpe sand
heder med en blanding af vid, elegance, fræk
hed og forløsende humor, og som ved særlige
lejligheder glimrer i rollen som stedets vir
tuose festtaler. De, der kender ham godt, ved,
at der bag den sikre og elegante form også lig
ger en dyb følsomhed og en ægte medleven i
kollegers og studerendes ve og vel.
Der bliver nu mere tid til golf, violinspil,
udlandsrejser og bedstefarglæderne, men for
håbentlig også til aktiv og hyppig deltagelse i
lærerværelsets nystiftede »omsorgsklub« og
til fortsat engagement i seminariets hele liv.
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På trods af sit meget kultiverede væsen kunne
Per Fuglestved godt lede tankerne hen på en
norsk viking. Han har ingen respekt for lan
degrænser. Måske har opvæksten i de norske
fjelde givet ham udblikket og udlængslen. I
hvert fald færdes Per Fuglestved hjemmevant
i en række lande. Han startede, som så mange
af sine forfædre, med at erobre den skotske
østkyst, hvor han tog en M.A.-grad i psyko
logi, tysk og geografi fra Aberdeen Universi
tet i 1951. Senere blev det også til eksamen i
pædagogik og engelsk fra Oslo Universitet.
Han har været ansat ved såvel arbejdsformid
ling, arbejdspsykologisk institut som ved for
skellige skoler i Norge samt ved den norske
ambassade i Vesttyskland, han har været stu
dentersekretær, og så har han været ansat her
ved Nr. Nissum Seminarium og HF-kursus
fra 1971 til 1986.
Som underviser og kollega har Per Fugles
tved været meget inspirerende, spændende
og vidtfavnende. Han har undervist i engelsk,
tysk og psykologi, både inden for og uden for
Nr. Nissums mure. Vi har haft stor gavn og
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glæde af hans brede erfaring, hans engage
ment og såmænd også af hans skepsis overfor
modebølger af enhver art.
Selv om Per Fuglestved på mange måder er
internationalt orienteret, har han bevaret sit
klingende norsk, der ganske enkelt er en uad
skillelig del af hans gudbenådede fortælleevne
og humor. Han har sat sit præg på stedets fe
ster, blandt andet med visesang på svensk.
Der har altid været smil og varme omkring
Per, også selv om sygdom tvang ham til at
holde op med at undervise allerede som 59årig.
Men uroen i blodet er der stadig. Per Fug
lestved er flyttet til Silkeborg, men er tit ude at
rejse, ikke mindst for at besøge sine børn.
Han dukker undertiden op i Nr. Nissum.
Det glæder vi os naturligvis over, men det var
nu sjovere, da han var her hele tiden. Det er
med Per som med vikingerne: man ved al
drig, hvornår de kommer, men når de er her,
er man ikke i tvivl.

Tage
Ringgaard

Uanset hvor i landet man træffer mennesker
med tilknytning til musik, vil man med stor
sandsynlighed få pålagt at tage en hilsen med
hjem til Tage Ringgaard.
Det kan være fra sangere, der har deltaget i
de store kor- og orkesterstævner, som finder
sted i Nr. Nissum. Tage spiller her en central
rolle som dirigent og repetitør for det store
kor. Kormedlemmerne oplever en særdeles
kompetent og inspirerende dirigent, der på et
par døgns tid formår at få facon på korlittera
turens betydeligste værker.
Det kan også være tidligere studerende fra
Nr. Nissum Seminarium. Alle, der er blevet
undervist af Ringgaard, husker hans faglige
niveau, hans pædagogiske redelighed og hans
rolige og venlige forhold til studerende.
Siden Tage Ringgaard i 1951 blev ansat ved
Nr. Nissum Seminarium, har mange stude
rende passeret hans faglokaler. Børn af de før
ste er forlængst dukket op som studerende.
Hvor mange, det i tidens løb er blevet til, er
ikke let at gøre op, men de er alle blevet præ
gede.

Hvis man lagde alle de børn til, som er blevet indirekte påvirkede, ville man nå et be
tragteligt antal, som har nydt og som nyder
godt af Tage Ringgaards arbejde.
Tages færden på institutionen er rolig og
stilfærdig. Det er vist hans egentlige natur.
Men det forhindrer ikke, at han, når situatio
nen kræver det, kan vise sig beslutsom og
kontant.
Det kan han være i faglige sammenhænge,
og det kunne han være, når han som lærer
rådsformand skulle drage konklusioner efter
en debat i lærerrådet.
Nr. Nissum Seminarium har i 35 år haft en
trofast og loyal medarbejder. Tage Ringgaard
var altid til disposition for studerende og kol
leger som deltager i festlige og faglige ar
rangementer og som rådgiver i faglige og pæ
dagogiske problemer.
Som i andre tilfælde ved seminariet er
Ringgaards pensionering ikke ensbetydende
med en definitiv afsked. Vi vil fremdeles mø
de Tage på institutionen, måske for at under
vise nogle timer, måske for at deltage i kaffe
pausen. Det vil fortsat være muligt at påtage
sig opgaven, når hans venner rundt i landet si
ger »Hils Ringgaard«.

55

Poul
Skovbakke

130 år har Skovbakke haft sit virke ved Nørre
Nissum Seminarium, idet han 1. august 1956
kom hertil som timelærer. Samtidig virkede
han som førstelærer ved Gimsing skole. Fra
1. august 1960 blev han fastansat.
At han ved ansættelsen ved seminariet
kom til at savne børnene i skolen, er sikkert,
lige som det er helt sikkert, at børnene og de
res forældre kom til at savne ham. For han har
jo det hele, alt det der gør den fødte lærer:
kærlighed til og forståelse for børn, tålmodig
hed, omsorg for den enkelte, imponerende
faglig viden, indfølingsevne, demokratisk
sindelag og udholdenhed. Skovbakke har
måske været lidt sløj en sjælden gang, men
vist aldrig været fraværende.
Og alle disse menneskelige kvaliteter fik
seminariet glæde af i de mange år. Han spare
de sig ikke i arbejdet, hverken i den daglige
undervisning eller i fritiden. Og som den
mand blev brugt! Mange af de unge på stedet
har nydt godt af Pouls gæstfrihed og evne til
at lytte. Det er naturligt at gå til Skovbakke
med problemer. Han indgyder tillid, og erfa
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ren mand er god at gæste. At det kunne gå ud
over nattesøvnen i Degneparken, gjorde ikke
så meget, bare han kunne hjælpe - og det har
han ofte kunnet.
Det er formning og musik, der er hans fag.
I de senere år næsten kun formning. Men han
glemmer ikke nogen af sine gamle »kærlighe
der«. Violinen og akvarellen er ham lige kæ
re, og han hører til de lykkelige lærere, der
har mulighed for at høre og se, at arbejdet har
båret frugt. Vi er mange, der har nydt godt af
hans kærlige vejledning og sikre vurdering i
menneskelige og æstetiske anliggender. Han
er i egentligste forstand et musisk menneske,
som ved sit mangeårige virke har været med
til at højne kunstlivet i Vestjylland.
Selv om Skovbakke tog sin afsked pr. 1. ja
nuar 1986 er han stadig lærer, nu ved nyska
belsen »Billedskolen« i Lemvig, men kolle
gerne ved seminariet må savne ham i det dag
lige, ligesom seminariernes formningslærere
må undvære en afholdt kollega.

Det startede i
Nr. Nissum eller gjorde det?
Af Henning Toft Bro (HF 76),
sognepræst i Hjerm.

Den spæde start
Blusen var lyserød. I dag hedder det pink.
Cowboybukserne var slidte. I dag hedder
det stonewash.
Skoene var af træ. Træsko. Uden minus
hæl.
Året var 1974. Stedet var Struer banegård.
For de fleste mennesker en ligegyldig torsdag
eftermiddag.
Jeg husker endnu min mors forbavsede
udtryk i ansigtet, da jeg steg ud af toget. Træt,
- eftersom det var 5 timer siden jeg havde for
ladt Hoptrup Højskole, hørte jeg hen over
perron og spor et og to hendes suk over min
påklædning. Jeg tænkte ved mig selv: »Har
hun slet ikke opdaget, at vi har oplevet 1968!«
»Du vil da ikke ...« spurgte hun efter et
hjertevarmt og gensynsglædeligt knus.
»Jo, jeg vil« afbrød jeg og tænkte, at studie
vejlederen, som den gang hed Fristed, nok
havde set det, der var værre, eftersom han til
daglig færdedes blandt langhårede og karne
valsklædte studerende på Nørre Nissum Se
minarium.
Vi fik en god drøftelse på studievejlederens
kontor. Om HF forstås, og om alle de kva
babbelser, der givetvis ville følge i kølvandet
af en sådan uddannelse.
Jeg talte rigsdansk. Troede jeg. Og jeg gjor

de mig umage, nu jeg var kommet ind på »seminariummets« domæne. Det rigsdanske
var for min part en blanding af thyborønjydsk og en udefinerlig østdansk »fornem«
sprogtone, som vi kaldte det, der hvor jeg
kom fra. Det må have lydt rædselsfuldt. Men
man må erindre sig, at det var i tiden, før
Niels Hausgaard og Helge Engelbrecht og
andre troubadour’er havde givet vi vestjyder
og andre et alibi for at tale det sprog, vi dog
kendte, med dets finesser og klangbund, som
mange i dag misunder os.
Og med fare for at blive beskyldt for at ef
terrationalisere for meget, er jeg overbevist
om, at jeg ved dette møde med det etablerede
studentermiljø nok brugte et par fremmed
ord, for på den måde at vise, at jeg havde gået
på højskole.
HF-tiden
Det blev august 1974. Semesterstart. Så vidt
jeg husker startede vi hele seks hold det år.
Seks. Det må gibbe i enhver seminarielærers
skolehjerte blot ved tanken.
En ny tid begyndte. Nu skulle året deles op
i forårs- og efterårssemestre. Før i tiden klare
de vi os ved at sige før jul og efter jul. Men ind
rømmet: de nye betegnelser lød alligevel rig
tigere.
Jeg kom i Q-klassen sammen med en snes
andre nybegyndere og syntes, at ordet l.Q
klingede godt, når man gik og sagde det for
sig selv. Og så begyndte det hele.
Af en eller anden uransagelig grund blev
mine tilvalgsfag med tiden: musik - idræt engelsk.
Musikken var og er min altoverskyggende
fritidsinteresse. Idrætten havde også min sto
re interesse. Men engelsk. At jeg kunne vælge
dette fag, er mig endnu en kilde til stadig for
undring. Jeg kunne ikke engelsk, hvilket i sig
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selv kunne være et godt argument for at gå i
gang med faget. Men sådan var jeg ikke. Og
jeg kan stadigvæk ikke engelsk og har med
årene accepteret tingenes tilstand, da ethvert
forsøg på at gøre mig forståelig på dette sprog
altid ender i blindgyder og en god portion
tysk.
Men frem må det. Engelsk blev valgt med
det formål at få pointene til at gå op. Sagen var
nemlig den, at vi skulle have et vist pointtal,
og med lidt hovedregning kom min kombi
nation til at gå op, men heller ikke mere end
lige. (Stakkels engelsidærer).
Musiktimerne gav mange gode oplevelser.
Minderige oplevelser med engagerede mu
siklærere. Dog er jeg ikke utilbøjelig til at me
ne, at min totale mangel på danseinteresse i
dag skyldes en overdreven brug af dette fodflytteri i sangtimerne. Sangtimer hed de. Ikke
dansetimer! Men dette lille sidespring skal
ikke kvæle glæden over en god og grundig
undervisning og indføring i musikkens prak
tiske og teoretiske discipliner. Vederkvægen
de. Idrætstimerne gav mange gode oplevel
ser, - og en forvredet ankel.
Her kunne man få lov til at ryste noget af
lærebøgernes støv af sig og svede matemati
ske formler og ikke mindst engelske gloser
ud af kroppen.
Vi fik en særdeles nuanceret og vidtfavnen
de undervisning i utallige idrætsgrene, hvilket
gav os en indsigt i en verden, vi ellers kun
kendte fra Ad. L. Hansens Kollegiums TVstue, og det holdt topmaven i skak.
Engelsk gav mange oplevelser. Og så er det
sagt. Kun vil jeg tilføje en lille kuriositet.
Efter veloverstået eksamen var vi samlet til
dimissionsfest. Den lå så tæt på eksamenster
minen, at jeg endnu manglede at få to karak
terer: dansk og engelsk.
Jeg havde regnet ud, at blot jeg i disse to fag
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tilsammen kunne opnå det magiske tal 13,
sluttede jeg på et gennemsnit på otte. Øjnene
faldt først på danskkarakteren, 8 stod der. Nu
kunne det ikke gå helt galt, tænkte jeg. Øjne
ne flakkede til de faldt på engelskkarakteren.
Jo, du gættede rigtigt. Et femtal. Ikke overra
skende. Men det gav det ønskede resultat, og
gud være lovet for, at det var før den tid, hvor
man kun optager superstuderende på de
højere læreanstalter.
Det blev Aarhus
Og med tiden blev jeg faktisk optaget på en
sådan. Aarhus Universitet hed anstalten. (Jeg
bryder mig ikke om dette ord).
I studietiden i Nr. Nissum havde den tanke
strejfet mig, at jeg ville være præst, uden selv
følgelig at vide, hvad det indebar.
Jeg fik en interesseret studievejleder til at
fortælle mig om teologistudiet. Ordene, eller
nogle af dem, husker jeg endnu. Det var no
get med græsk og latin, og det der var værre.
Men det kunne ikke afskrække. Endnu. Og
jeg forlod Nr. Nissum i 1976 med det fortsæt
enten at ville gå på seminariet eller at læse
teologi.
At det blev teologien hænger utvivlsomt
sammen med, at min kone, daværende kære
ste, fik mig overtalt til at vælge det, jeg havde
mest lyst til, og ikke vælge efter, hvor jeg helst
ville bo. Altså valgte jeg teologien. Og byen
hed Aarhus.
Fra 1976-78 arbejdede jeg henholdsvis som
fisker og fiskepakker. Skulle tjene til at afdra
ge mit forbrug efter to år på Nissum, - og til
afdragene på en gammel rusten bil. Det blev
til to dejlige år. Borte fra alt, som hed bøger og
eksamen. Samtidig blev det to lærerige år,
hvor det gik op for mig for alvor, at jeg ville
»læse videre«, som det hedder.
Af grunde, jeg har nævnt, blev det teologien.

Jeg havde fra seminariet fået med mig en
håndbog, hvori jeg kunne orientere mig om
teologistudiets struktur. Og i min lykkelige
uvidenhed om senere slag gennem studiets
indledende faser, sendte jeg en ansøgning. Og
jeg vil hårdnakket påstå, at min uvidenhed
var en lykke, for havde jeg vidst, hvad jeg gik
ind til af terperi af ligegyldige latinske gloser,
tror jeg ikke, at jeg nogensinde havde turdet
gøre det. Men lykkeligvis gjorde jeg det. Og
jeg blev optaget. Fik beskeden på min første
bryllupsdag om at jeg var optaget. Sikken
morgengave. Det lovede godt for dagen og
for fremtiden.

Teologistudiet
Det var hårdt. Studiet. Og det er ingen efter
rationalisering. Jeg kan se det af dagbogsop
tegnelser, at det var hårdt. Men gennem alt
sliddet skinner alligevel lysten til studiet. Og
denne lyst vil jeg begrunde i det faktum, at
nok er teologistudiet et studium, som be
skæftiger sig med mange forskelligartede di
scipliner. Men i bund og grund er studiet lige
ledes et konstant krav om et personligt enga
gement. Man kan ganske enkelt ikke beskæfige sig med teologi uden samtidig at beskæfti
ge sig med ens egen holdning til stoffet. Det er
det interessante. Det var og er for mig driv
kraften.
Det var drivkraften gennem ørkesløse la
tinske bøjninger. Jeg havde aldrig haft latin.
Og skulle derfor gennem et hav af ukendte
begreber og fænomener, og har i den forbin
delse ofte tænkt på det fatale i, at jeg først på
universitetet skulle til at lære de latinske ord
for udsagnsled og grundled.
Værre blev det med det hebræiske. Bogsta
verne er så fremmedartede, at man får lyst til
at opgive på forhånd, og bedre bliver det ikke
af, at man skal læse baglæns.

Lidt bedre var det med græsk. Her gen
kendte man nogle af bogstaverne fra matema
tiktimerne på seminariet. Og dette sprog blev
og er til stadighed meget interessant at
beskæftige sig med, ud fra den betragtning, at
Det nye Testamente er skrevet på græsk.
Sprogstudiet er et væsentligt led i teologistudiet, og selv om det gav mange problemer,
især i starten, var det med til at skole én, så
man fik skærpet sin iagttagelsesevne og lærte
at omgås og dechifrere en tekst, hvilket man
må sige en teolog bruger megen tid på.
På trods af omstillingen fra arbejdsmarke
det til skolebænk, og på trods af flyttet fra et
lille roligt fiskermiljø på Vestkysten til stor
byens evindelige larm og aldrig aftagende for
urening kom man hurtigt ind i rytmen. Med
studiet gik det lidt op og ned. Jeg dumpede
kun tre gange i de seks et halvt år, jeg læste.
Selvfølgelig var det ærgerligt, men i kraft af
vores studieordning, som havde den fordel,
at man kunne gå til »sygeeksamen« inden se
mesterstart, satte det mig ikke tilbage.
Det ville være for omfattende at komme
ind på studiet, mere end jeg har gjort. Derfor
skal blot nævnes, at jeg har været en af de få
privilegerede, som har gennemgået en længe
revarende uddannelse, uden at være hvad
man kunne kalde fundamentalt træt af det.
Selvfølgelig havde jeg også nedture som
andre. Men teologistudiet var en stor oplevel
se. Og jeg tror, som nævnt, det hænger sam
men med, at det ikke blot var et studium af et
fag, men i høj grad en fordybelse i én selv,
fordi stoffet, der undervises i, teo-logi, i.e. læ
ren om Gud, jo i sidste instans berører så godt
som alle mennesker. Og set ud fra den be
tragtning er teologistudiet varmt at anbefale.
Studentermiljø begav jeg mig ikke meget af
med. Jeg havde, som der står i Skriften, »taget
mig en hustru til ægte, og kunne derfor ikke
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komme ...« til alle de arrangementer, man
indbød os til for at frelse os. Tillige var miljøet
meget forskelligt fra det, man kendte fra Nis
sum. Noget andet var det med kaffepauserne
om dagen. De var mangfoldige og lange.
Mange gode og udviklende diskussioner blev
det til. Meget af tiden gik med at diskutere,
hvad der skulle ske, når vi blev færdige, når vi
kom over på den anden side, derover, hvor
landet »flød af mælk og honning«. Intet var
for helligt at drøfte. Ej heller landets menig
hedsråd, som mere end 90 % af os med tiden
skulle komme til at stifte bekendtskab med.
Kort sagt: ca. 94% af alle teologer bliver
præster.
Præstenet
Det startede med et stillingsopslag i vores fag
blad. Det var i foråret 1985. Jeg sad og læste
under rubrikken: Ledige stillinger.
Udbudet var ikke stort denne dag. Dog var
der et embede i Hjerm pastorat, som var le
digt. Ind efter landkortet. Jeg vidste ikke,
hvor Hjerm lå. Det lærte jeg, for som tiden
gik, fik vi aftalt at mødes med de implicerede.
Så sognet, kirkerne, præstegården, herunder
de sidste års varmeregnskab, som så alt andet
end opløftende ud.
Jeg sente en ansøgning sammen med 26 an
dre interesserede og fik embedet. Og selvføl
gelig blev vi lykkelige. Dels over kun at skulle
gennem den aldeles udmarvende ansøg
ningsproces een gang. Dels over at et halvt års
spekulationer over, hvor i Jylland, vi skulle
bo, var tilendebragt.
For Jylland skulle det være. Det var en af
betingelserne. At det tillige blev Vestjylland,
gjorde det kun bedre. Begge, min kone og jeg,
stammer fra det vestjydske og har altid næret
et håb om at vende tilbage hertil. Og jeg må
sige, at vi ikke er blevet skuffede.
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Vi har fundet stor fordel i at bo blandt men
nesker, hvis lune og temperament vi mener at
have et godt kendskab til. Det giver fordele i
mange situationer.
Præstegerningen vil kræve endnu et par ar
tikler, hvis man skal redegøre for dens
mangeartede facetter og arbejdsgrene. Men
jeg har ofte sagt, at det er ulig mere spænden
de at arbejde med levende mennesker frem
for døde torsk.
Jeg kan ikke udtale mig om, hvorvidt mine
forventninger til arbejdet er blevet indfriet,
mest fordi forventninger jo er meget forskel
lige fra den virkelighed, de er forventninger
til, og som sådan egentlig meget diffuse. Men
jeg kan sige, at arbejdet har så mange udfor
dringer, at man i perioder mister pusten blot
ved tanken om de krav, man pinedød skal
indfri: føre kirkebog, klare en omfattende
administration, prædike hver søndag etc., for slet ikke at tale om de »krav« og forvent
ninger, et sogn har til sin præst. Men her, så
vel som på så mange andre områder, er det
gået op for mig, der kun har et års erfaring, at
man i alle omskiftelser må arbejde ihærdigt og
udholdende på at turde være sig selv. Atman
ligeledes kan tåle mange stød, når blot man
har samvittigheden overfor sig selv og sin
Gud i orden. Det giver ensomme stunder,
javel, men det giver så sandelig også mod
og kræfter til at holde sig selv ud og sig selv
i gang. At man så ovenikøbet har en forstå
ende ægtefælle gør selvfølgelig ikke sagen
dårligere.

»Det startede i Nr. Nissum ...«
»Det startede i Nr. Nissum ...« Ja, i den for
stand, at man fik den adgangsgivende eksa
men til Universitetet. Men også i den for
stand, at det var i min HF-tid, tanken om
præstegerningen modnedes (det på trods af,

at en klassekammerat, præstesøn, frarådede
mig at vælge netop denne gerning). Men skal
jeg være helt ærlig, og det skal jeg, så har min
opdragelse i et alvorligt, men glad kristent
barndomshjem selvfølgelig også spillet en
stor rolle, uagtet at man givetvis ikke kan må
le dets indflydelse.
Selv opfatter jeg min tid i Nørre Nissum
som et skridt på vejen. Dog også et væsentligt
skridt, så langt som man her blev skolet udi
det uddannelsesmæssige på både godt og
ondt.

Nu er jeg så kommet til det land, vi som
studerende drømte om, landet, som »flyder
af mælk og honning«. I perioder vil jeg tilstå,
at det godt kan føles, som om der er tale om
skummetmælk og kunstho nning. Men på da
ge, som gudskelov er de fleste, føles strøm
mene at indeholde tykmælk og den fineste og
bedste lynghonning. Det være sagt i alminde
lighed til enhver og i særdeleshed til dem,
som står på spring til at vælge teologien. Gør
det. Du vil opdage, at senere er det teologien,
der vælger
o dig.
o
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Verden ifølge
Nørre Nissum
Af cand. mag. Ole Nielsen (HF 72)

Nr. Nissum Seminarium - lige efter mejeriet,
den røde DSB-bus »skvulper« ned ad bak
ken, en let drejning af hovedet til venstre og
der ligger det.
Første gang var i slutningen af 60’erne, jeg
boede i Struer og vi var nogle stykker, der
stort set som alle andre på dette tidspunkt
havde lavet et pigtrådsorkester. Torben
Tangsig var med - øvelokalet var Tangsig
Christensens kælder, så familien blev altså
vidne til fødslen af Danmarks svar på The
Beatles i en larm på 2 x 80 watt. Det blev kun
til et par øveaftener, så var det band »gået bort
med vinden«.
Et par år gik. Realeksamen i 1970. Med lige
dårlige karakterer i både sprog og matematik
måtte man se sig for dum til at kravle igennem
nåleøjet til tre år på Struer Statsgymnasium.
Hva’ så? HF på Nr. Nissum - ja hvorfor
ikke?
Den røde DSB-bus måtte altså afsted igen.
Denne gang var det uden guitar, det eneste,
jeg havde med, var svedige hænder. Jeg var
kaldt til samtale med rektor Høgel.
Det blev en lang »samtale«, som kun ind
ledningsvis dvælede ved mine uhjælpeligt
dårlige papirer. Det blev til en snak, som man
med en vis patos kunne sige drejede sig om li
vet. Enden på det hele blev en klar og utvety
dig dom, sagt med venlighed og forståelse:
»Ole - jeg kan se på det hele, at du meget hel
62

lere vil ud med fiskestangen og op i naboens
pæretræ.«
Erkendelsesprocessen i bussen hjem til
Struer gav sig selv. Ihvertfald et år stod for
døren, hvor bøger, opgaver og eksamen kun
var problemer for ens mere begavede kam
merater, - jeg måtte ud i en anden boldgade.
Det blev til et halvt år i København som lager
arbejder og derefter et halvt år på Egå Ung
domshøjskole ved Arhus.
Næsten nede af pæretræet og med fiske
stangen i hylster stod jeg så endelig i sam
lingssalen på Nr. Nissum Seminarium til vel
komst i august 1971.
Når jeg i dag ser tilbage på de to år i Aske
gården nr. syv, må jeg jo nok erkende, at ar
bejdsindsatsen ikke tydede på, at dette var
starten på næsten 10 år til i bøgernes verden,
men ikke desto mindre blev det sådan. HF
blev til to gode år fagligt og ikke mindst
socialt.
Det blev dåseåbneren til Odense- og sene
re Københavns Universitet. Det var i Nis
sum, min interesse for den danske litteratur
blev cementeret. Skolegangen blev afsluttet i
januar 1980, - færdig som cand. mag. i dansk
og filmvidenskab.
Jeg var derefter en af de heldige. Efter endt
pædagogikum blev jeg ansat på Tietgenskolen - Odenses handelsskole. Alt tydede på, at
klasselokalerne og lærerværelset skulle blive
rammerne omkring min gerning frem til pen
sionen. Men sådan blev det åbenbart ikke!
Min altid levende interesse for film var ble
vet stimuleret positivt gennem studierne i
København. Biograferne i Odense spillede
»kun« James Bond og Olsen-banden, de »go
de« film kom først hertil lang tid efter Køben
havn, eller også kom de slet ikke. Det var vi
tre mand, der var trætte af, og derfor åbnede
vi i juli 1983 en café-biograf i Odenses nye

kulturcenter, Brandts Klædefabrik. Det blev
til tre biografer og en stor lys café.
Café-biografen kunne det første år drives
på deltid, men der var åbenbart flere end os
tre, der var trætte af at vente på film. I dag er
der over tyve ansatte i Odense, og vi har ud
videt med deltagelse i en tilsvarende café-bio
graf i Vejle og en kommende i Esbjerg i maj
1987. Foruden caféer og biografer har vi et
filmudlejningsselskab - Cinnamon Film der distribuerer film til danske biografer. Det
sidste skud på stammen er vores deltagelse i
videoproduktion, - Boulevard Film og TV.
Der er umiddelbart langt fraj. P. Jacobsen,
Tom Kristensen og Svend Age Madsen til
edb-udskrevne månedsbudgetter, men det er
godt at ha’ læst dem, når man hovedkulds ka

stes ud i det danske erhvervsliv. Hvis er
hvervsret, markedsføring og driftsøkonomi
stadig figurerer som byer i Rusland i ens be
vidsthed, må man bruge den viden, man har
hentet på andre fronter i det arbejde, man ad
mærkelige omveje har fået. Litteraturstudiet
er i denne sammenhæng ganske udmærket.
Det kan godt være, at man i en fra Handels
højskolen veluddannet bankmands øjne taler
og virker lidt atypisk, men alligevel lykkedes
det hver gang at nå til enighed og forståelse.
Jeg kom ned af pæretræet gennem mine to
år på HF. Min verden ifølge Nørre Nissum
skulle måske ha’ været et lærerjob på en skole
i Ringkøbing, nu kom den i stedet på forun
derlig vis til at handle om Ronja Røverdatter,
Den enfoldige morder og Verden ifølge Garp.

63

HF-dimission 1986
Af rektor Henning Fogde

Til lykke med veloverstået eksamen. Jeg ved,
det har været en ganske forfærdelig tid at gen
nemleve. Tænk at skulle dele sin opmærk
somhed mellem verdensmesterskaberne i
fodbold og eksamen på HF-Kursus! Det et
ikke let at overkomme. Oven i købet havde
man tilladt sig at lægge disse verdensmester
skaber så langt fra Nr. Nissum som vel mu
ligt, nemlig i Mexico. Måske var det for ikke
at friste jer til at tage dertil. Men resultatet blev
jo, at I bestandig skulle ofre nattesøvnen og ro
til fordel for natlige fodboldkampe på TV.
Samtidig skulle I simulere kvikke og oplagte
ved eksamensbordet om dagen. Det var næ
sten ikke til at holde ud. Men det gik lykkelig
vis alligevel. Og selv om jeg personligt blev
sat af holdet som 8-årig og af selvsamme
grund ikke interesserer mig det mindste for
fodbold, kan jeg godt forstå, at I og mange an
dre med jer virkelig har haft en oplevelse i dis
se uger. 1 har oplevet fascinerende øjeblikke,
hvor begejstrede mennesker jublede, og I har
i glimt set små tragedier lige for øjnene afjer.
Hvordan tænke på dagen i morgen, når
øjeblikket netop nu er så spændende og situa
tionen så medrivende?

Øjeblikket
Lad mig på denne baggrund tale lidt mere om
øjeblikket. I den russiske forfatter Dostojefskijs roman »Idioten« fortælles der om en
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mand, der skal henretttes. Han har gjort
oprør mod den russiske zar og mod det hårde
diktatur, der knuger mennesker til jorden og
hindrer dem i at leve frit.
»Du har fem minutter tilbage at leve i«, si
ger fangevogterne til ham. Og så sker det!
Manden føler, at han aldrig har oplevet noget
enkelt øjeblik så stærkt som netop dette. Øje
blikket bliver for manden ved muren en umå
delig rigdom, ja, en ufattelig gave, som helt
overvælder ham. Han tager afsked med sine
venner, og han ser pludselig, hvor meget han
holder af dem. Han lægger mærke til solens
klare lys og til frosten, der får alting til at glit
re. Herligere kan der ikke være i Guds para
dis, synes han. Til sidst kigger han hen på kir
ken, der ligger et stykke derfra med sine gyld
ne kupler. De flammer i solens stråler. Det er,
som om alting med ét glider sammen for
ham: solen, kirken, han selv, og han føler, at
han om et lille øjeblik vil være forenet med det
altsammen og flyttet helt uden for tid og rum.
Netop i det øjeblik bliver manden benådet,
og livet går videre, formentlig til fængsel og
strafarbejde et fjernt sted.
Hvorfor fortæller jeg mon denne lille hi
storie? Fordi der i vor tid ikke mindst hos
mange unge ligger en dragning mod øjeblik
ket. Allerede den danske filosof Søren Kier
kegaard talte stærkt om øjeblikket, hvor livet
pludselig leves. I vor tid taler mange af de ny
religiøse bevægelser om det. Nogle af dem vil
endog lære os teknikker, så vi kan indfange og
beherske netop øjeblikket. Vi ser stofmisbru
gere ofre både liv og helbred for ved hjælp af
en sprøjte med gift at opleve blot et enkelt øje
bi ik, der løfter dem ud af smertens, trivialite
tens og snavsets verden - ind i noget, der er
anderledes, og som kan fylde sindet og bevidst
heden på en ganske anden måde end daglig
dagen, som man alt for tit må give op over for.

Ja, vi kender vel egentlig allesammen til
dette i en festlig stund at føle os løftet ud af den
daglige trummerum og føle, at tiden står stil
le. Vi oplever for en kort tid at glemme neder
lag, skuffelse og ængstelse for fremtiden til
fordel for nuet eller øjeblikket.
Alligevel kan I måske på min beskrivelse
høre, at der hos mig ligger en god portion
ængstelse for en sådan måde at forholde sig til
livet på. Jeg bliver bange, når jeg engang imel
lem møder unge, der lader hånt om skoling,
uddannelse og erhvervsforberedelse, og som
siger: Lad os leve livet i dag - det er nuet, der
tæller, og måske er der slet ikke et »i morgen«
for os! Disse unge kan med nogen ret pege på
truende skyer, der trækker op i vores fælles
horisont: forurening, krigsfare, atomtrussel
osv. Der er meget, der kan lamme os og give
os lyst til at lukke øjnene for verden omkring
os og for fremtiden.

Uddannelse og dannelse
At gå i skole, som I har gjort det, er imidler
tid at gå bag om øjeblikket. I en gymnasial ud
dannelse som HF forsøger man bl.a. gennem
fagene og deres stof at gribe fat i fortiden og
dermed skabe en ballast ind i den fremtid,
ingen af os kender.
Nr. Nissum Seminarium og HF-kursus er
en eksamensskole, hvor der regnes med ka
rakterer og kvotienter som på alle andre eksa
mensskoler. Men det er samtidig noget mere.
Vi ønsker ikke blot at formidle uddannelse,
men også dannelse. Måske kender I så meget
til historien bag denne skole, at I ved, den har
rod i højskolen.
På den anden side gaden ligger det sted,
hvor præsten Adolf Laurits Hansen i 1887
stiftede sin højskole. Hvad ville han egentlig
med den? Adolf Laurits Hansen kendte sin
tid og dens udfordringer, ikke mindst til vest

jysk ungdom. Han vidste, at uden uddannel
se og praktisk viden ville man ikke kunne kla
re fremtidens mangeartede udfordringer.
Men han havde også lyttet så meget til tidens
store folkevækkere, Grundtvig og Vilhelm
Beck, at han havde fået syn for, at tilværelsen
var mere end det. Han ønskede netop at lave
en skole, hvor uddannelse og dannelse gik
hånd i hånd.
Men dannelse rækker altid bag om øjeblik
ket, til historien og til poesien, områder, der
derfor altid har karakteriseret højskolen.
For Adolf Laurits Hansen var denne histo
rie først og fremmest bibelhistorie, kirkehi
storie, fortællinger om Danmarks store
mænd og kvinder. Han og alle højskolens
folk, missionsfolk som gruntvigianere, var
overbeviste om, at alle de historier, vi lytter til
i fag som kristendomskundskab, historie,
dansk osv., kan være med til at binde vores
tilværelse sammen, så vi skimter en helhed
både i vores eget liv, i slægtens og folkets liv.
Det er værdifuldt gennem historierne at ople
ve, hvordan mennesker, der var før os, også
havde deres øjeblikke af jubel og af gru, af for
elskelse og afstandtagen. Historien giver per
spektiv i vores verden, fordi perspektiv altid
har noget at gøre med at trække linjer og op
dage sammenhænge.
At se sit liv og alle sin øjeblikke i sammen
hæng med tidligere tiders liv er et af målene
for den undervisning og for det liv, I har levet
her.
Men når vi således får tegnet et perspektiv,
fører det mere med sig. Det fører til en ople
velse af, at vi har et ansvar for det, der sker
omkring os, og for det, der allerede er sket, og
for det, som skal ske. En af vor tids store farer
er måske netop, at alt for mange mennesker
lader hænderne synke og »melder sig ud« af
samfundet og af ansvarligheden.
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Men de gamle højskolefolk ville endnu
mere. De ønskede at åbne elevernes øjne for
poesien i tilværelsen. Nu tænker vi jo nok, når
vi hører ordet poesi, på digt og rim. Men en
poetisk skole vil noget mere. Den vil lære sine
elever sans for, hvornår en god historie er til
stede i ens eget eller de andres liv.
Fodboldentusiaster kan med fryd berette
om en lille episode i fodboldkampen, der fik
betydning langt ud over øjeblikket. Et hold
blev psykisk slået ud eller fik måske tændt
netop den gnist, der gjorde, at de vandt kam
pen.
Filmen om den store danske forfatterinde
Karen Blixen har mange afjer set og diskute
ret med jeres lærere i år. Karen Blixen kom
som ganske ung ud for det forfærdelige, at
hun blev smittet med syfilis. Hun anede,
hvordan det ville kunne få følger for hele hen
des liv, men hun så også den ironiske historie
i, at netop hun fra det fine borgerlige hjem
blev ramt af denne sygdom. Hun havde
ligesom fodboldentutisasterne blik for, hvor
dan øjeblikke kan rumme både skæbne og
morale.
Har man blik for det, kan man se, hvordan
begivenheder både i ens eget liv og andres liv,
kan have værdi ud over øjeblikket, hvis de re
gistreres, fortælles videre og tilegnes. De har
fået skæbne over sig, ville Karen Blixen have
sagt. Vi kunne også sige: de er blevet til poesi.
Det mærkelige er, at det altid er langt lette
re at få øje på sådanne skæbneøjeblikke, når
de optræder i andres liv, end når de optræder i
ens eget. Vi kan sagtens få øje på disse øjeblik
ke hos Karen Blixen, hos Frank Arnesen eller
kronprins Frederik, men ikke hos os selv. Vi
er tit for optaget af at kæmpe os igennem. Til
værelsen smutter ud af hænderne på os, uden
at vi får den bearbejdet fra øjeblik til øjeblik.
Det poetiske er altså at kunne se det store,
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det almene, i øjeblikket og bære denne erfa
ring med ind i det næste øjeblik.

Skole for ansvarlighed
Men hvad betyder det nu for os, at vi i Nr.
Nissum stadigvæk forsøger at lægge vægten
på det historisk-poetiske og ikke på det øje
blikssøgende?
Hvis man udelukkende søger fylden i øje
blikket og ser hvert øjeblik, man oplever,
som noget, der er helt uafhængigt af andre
øjeblikke, det frie valgs sted, hvor man frit
kan realisere sine følelser og sin trang, ja, så
handler man efter min mening uansvarligt.
Hvis øjeblikket er det eneste, der tæller, så er
man jo fri af det, der var før, og af det, der
kommer efter.
På vores skole vil vi i opposition mod den
ne »øjeblikstænkning« pege på ansvarlighe
den som det, der alene kan bære et menneske
liv. Vi vil gerne vise jer, at hvert eneste øje
blik, vi lever, er en del af en sammenhæng,
som man i virkeligheden ikke kan løbe fra.
Livets lykke er ikke de store øjeblikke, hel
ler ikke en kunstig udvidelse eller oppriorite
ring af øjeblikket. Det er tværtimod livet i
bundethed, fællesskab og ansvar.
Der er ingen af os, der er fri for ansvar eller
fri for skyld - over for tilværelsen eller over
for Gud. På vores skole er det naturligt i denne sammenhæng at pege på Guds tilgivelse
som en nødvendig forudsætning for, at vi kan
få kræfter til at leve sådan.
Men hvad så med den russiske forfatters
beskrivelse af den dødsdømtes oplevelse af
sine fem minutter?
Læg mærke til, at den dømte fik sin ople
velse, netop fordi han ikke søgte den. Den
kom bag på ham. Han følte sig i pagt med li
vet, fordi han overhovedet ikke havde tænkt
på øjeblikket, men forsøgt at handle ansvar

ligt i sin kamp mod undertrykkelsen. Da ske
te det uventede. Øjeblikket fik mening.
Også for jer, der er unge, forhåbningsfulde
og glade, venter der øjeblikke af fylde og me
ning. Går I ud for at lede efter dem, vil de vise
sig at være sjældne. Husker man derimod,
også i de største øjeblikke, på, hvad man lærte
i år, og på, at der i morgen kommer en ny dag,

hvor vi skal kunne se hinanden i øjnene, så får
livet fylde og rigdom.
Tak for gode år sammen med jer. Tak for
venlige smil og fælles tag for vores gamle sko
le. Lykke til med alt det, der venter på jer. Vi
ønsker og beder til Gud om, at I må finde lyk
ken, fylden, meningen og sammenhængen
netop i ansvarligheden.

Seminariet var med på Kirkedagene '86
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HF-dimittender 1986

Annette Palle Andersen, Fensmark
Birgit Andersen, Vildbjerg
Helle Bjerg, Fjaltring
Helle Tonsberg Frandsen, Fabjerg
Bent Fuglsbjerg, Stenderup
John Grinderslev, Esbjerg
Eva Grønbech Hansen, Herning
Betina Toft Jensen, Hurup
Mette Helle Møller Jensen, Harboøre
Hanne Mette Kirkedal, Nr. Nissum
Gitte Kynde, Harboøre
Gitte Nørbjerg Larsen, Hurup
Kirsten Levinsen, Lemvig
Lone Kalsbøl Madsen, Lemvig
Anna Marie Nielsen, Nykøbing M.
Christian Overgård Nielsen, Holstebro
Lene Sandholm, Ramme
Annie Merete Serup, Gudum
Karin Slot Skaaning, Lemvig
Mette Marie Noe Thomassen, Velling
Søren Rostgaard Weidemann, Lemvig
Mona Christensen, Thyborøn
Birte Hedegaard, Nr. Nissum
Lone Borup Jacobsen, Ramme
Karen Enggård Jensen, Odder
Lene Borch Jensen, Holstebro
Mikael Grønbech Knudsen, Lemvig
Solveig Bækgaard Laursen, Aulum
Kirsten Thøsing Lodahl, Herning
Anne Mogensen, Bedsted
Bente Gade Nielsen, Struer
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Karin Ulnits Nielsen, Thisted
Susanne Nørgård Nielsen, Skive
Susanne Rosenberg Nielsen, Vejle
Birgitte Nørgaard, Hvidbjerg
Bo Egedal Pedersen, Brylle
Karin Pedersen, Struer
Ann Rytter, Sæby.
Benedikte Skjøth, Folding
Mads Christian Steffensen, Ryde
Birgit Sønderskov, Fjaltring
Sussi Tønning, Nr. Nissum
Kirsten Smærup Winther, 0. Assels
Lene Grysbæk Madsen, Rødkærsbro
Anna Iben Nørgaard, Redsted
Ann Helwig Jeppesen, Vildbjerg
Maria Kristina Johannesen, Færøerne
Flemming Bjerg, Ramme
Charlotte Nyrup Byskov, Lemvig
Karin Christensen, Vamdrup
Elisabeth Hjertmann Frederiksen, Klejtrup
Karsten Hansen, Skave
Flemming Hansen, Lemvig
Charlotte Hedebo Jensen, Simmelkær
Bente Romby Larsen, Nr. Nissum
Kirsten Lomborg, Lomborg
Anette Hedegaard Madsen, Lille Thorup
Lene Møller Madsen, Lemvig
Karen Anette Markussen, Østerbølle
Poul Martin Movild, Kalundborg
Ragnhild Ladegaard Nielsen, Silkeborg
Mona Olesen, Gudum

Dorte Ellegård Pedersen, St. Lihme
Birgitte Poulsen, Herning
Susanne Ring, Lemvig
Jytte Taulborg, Aulum
Lisbeth Jensen Vorre, Møldrup
Kirsten Birgitte Østerby, Nr. Nissum
Lars Christian Østerby, Bøvling
Susanne Søgaard Andersen, Fabjerg
Birgit Bro, Thyborøn
Connie Brandbjerg, Hvidbjerg
Poul Kobberøe Fink, Hodsager
Jørgen Greve, Esbjerg
Ellen Kristine Byskov Hansen, Houe
Doris Harpøth, Tørringhuse
Jonna Heick, Hejnsvig
Bertel Hestbjerg, Idum
Gitte Kvist Jensen, Bonnet
Lisbeth Krogh Isaksen Jensen, Thorsminde

Lis Alma Bech Knudsen, Sevel
Karen Margrethe Kristensen, Kollemorten
Pia Aaes Larsen, Aulum
Randi Lauridsen, Lomborg
Torben Lisby, Fjaltring
Hanne Madsen, Vang
Ulrik Lasthein Madsen, Nr. Nissum
Laila Mikkelsen, Struer
Jørn Møller, Grønland
Helle Nielsen, Elsborg
Michael René Hunskjær Nygaard, Lemvig
Nanette Vibeke Mynster Olsen, Fjaltring
Ulla Kjærgård Pedersen, Lomborg
Ingrid Skovgaard, Houe
Marit Holst Sørensen, Nr. Nissum
Margrethe Toft, Thyborøn
Susanne Vognbjerg, Lind
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KLASSE 2.p. Bageste rakke fra venstre: Søren R. Weidemann, Chr. O. Nielsen, Annette P. Andersen, Hanne Mette Kirkedal, Hanne B. Henriksen, Gitte N. Larsen, Mette Sloth. Mellemste rakkefra venstre: Pia E. Piel, Birgit Andersen, Mette
H. Møller Jensen, Karin S. Skaaning, Kirsten Levinsen, Eva G. Hansen, John Grinderslev, Mette M. N. Thomassen, Bent
Fuglsbjerg. Forreste rakkefra venstre: Henning Fogde, Lene Sandholm, Betina T. Jensen, Helle T. Frandsen, Helle B. Chri
stensen, Lone K. Madsen, Gitte Kynde, Annie M. Serup, Anna M. Nielsen, Poul Wemmelund.

KLASSE 2.q. Bageste rakke fra venstre: Birgit Sønderskov, Ann Rytter, Mads Chr. Steffensen, Karin Pedersen, Benedikte
Skjøth, Susanne N. Nielsen, Karin U. Nielsen, Mikael G. Knudsen. Mellemste rakkefra venstre: Kirsten S. Winther, Anne
Helwig Jeppesen, Lene B. Jensen, Solveig B. Laursen, Bo E. Pedersen, Anne Iben Nørgaard, Maria Johannesen, Mona
Christensen, Kirsten Th. Lodahl. Forreste rakke fra venstre: Bent Pedersen, Birgitte Nørgaard, Anne Mogensen, Birte
Hedegaard, Sussi Tønning, Lone B. Jacobsen, Susanne R. Nielsen, Bente G. Nielsen, Lene G. Madsen, Henning Fogde.
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KLASSE 2.r. Bageste række fra venstre: Kirsten Lomborg, Flemming Bjerg, Charlotte N. Byskov, Poul M. Movild, Lars
Chr. Østerby, Lene 0. Jensen, Elisabeth H. Frederiksen, Karsten Hansen. Mellemste række fra venstre: René Hilligsøe,
Ragnhild L. Nielsen, Lene Møller Madsen, Lisbeth J. Vorre, Mona Olesen, Anette H. Madsen, Charlotte H. Jensen,
Dorte E. Pedersen. Forreste række fra venstre: Henning Fogde, Birgitte Poulsen, Karen Anette Markussen, Karin Christen
sen, Jytte Taulborg, Flemming Hansen, Kirsten B. Østerby, Susanne Ring, Bente Romby Larsen, Arne Petersen.

KLASSE 2.t. Bageste rækkefra venstre: Helle Nielsen, Jørn Møller, Pia Aaes Larsen, Hanne Madsen, Torben Lisby, Jørgen
Greve, Michael R. H. Nygaard, Poul K. Fink, Connie B. Christensen, Lis A. B. Knudsen. Mellemste rækkefra venstre: Ulla
K. Pedersen, Susanne Vognbjerg, Birgit Bro, Nanette V. M. Olsen, Gitte K. Jensen, Jonna Heick, Randi Lauridsen, Ulrik
L. Madsen, Ellen K. B. Hansen, Susanne S. Andersen. Forreste række fra venstre: Henning Fogde, Margrethe Toft, Karen
M. Kristensen, Ingrid Skovgaard, Lisbeth K. I. Jensen, Marit H. Sørensen, Bertel Hestbjerg, Doris Harpøth, Laila Mikkel
sen, Lise Marcussen.
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Seminariedimission
1986
Af rektor Henning Fogde

Hjertelig til lykke med veloverstået lærerud
dannelse. Det har været en uddannelsestid
med brydninger i selve uddannelsen og med
usikkerhed, ikke blot om beskæftigelsessi
tuationen, men også om indholdet af lære
rens arbejde i skolen. Hvad er egentlig lære
rens opgave? Er det undervisning, opdragel
se eller hegge dele? Og hvad vil det for resten
sige at opdrage?
Fra en tid med overproduktion af lærere
synes vi nu at nærme os en tid, hvor der bliver
for få lærere. Nogle unge er tilsyneladende
tøvende over for valg af denne uddannelse,
måske netop fordi der er usikkerhed om læ
rerens arbejde og om skolens opgaver. Det er
en skam! Det er fortsat en vigtig uddannelse
og et uhyre vigtigt job at være lærer. Det er al
le da for resten også enige om. Uenigheden og
usikkerheden fremkommer, når indholdet af
lærerens arbejde skal præciseres.
I hvor høj grad er det muligt i en skole for
børn at tage højde for alle de krav, som en dif
fus voksenverden kan finde på at stille ? I hvor
høj grad skal læreren ved siden af sit under
visningsarbejde forsøge at gribe ind i selve
opdragelsesprocessen? Og i hvor høj grad
skal læreren tage voksenverdenens proble
mer og angst med ind i klassen?
I vore skoler sidder der børn og unge, der
er bange, usikre, frustrerede og aggressive.
De kræver forståelse, indlevelse og tålmodig
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hed. Og vi kan næppe bilde dem ind, at tilvæ
relsen har overvejende positive sider. De vil
ikke tro det, for de har erfaret noget andet.

Jeg har i vinter læst en lille bog af tidligere høj
skoleforstander Knud Hansen, Askov Høj
skole. Han har brugt en del af sit otium til en
beskæftigelse med den store hollandske ma
ler Vincent van Gogh. Han har endog lært sig
hollandsk for at kunne læse ham på hans eget
sprog. I bogen fortæller Knud Hansen om
van Goghs liv og livsanskuelse. Men indled
ningsvis gør han rede for, hvordan van
Goghs tid, sidste halvdel af forrige århundre
de, var præget af en helt ubændig og urimelig
tro på fremskridtet. Men denne lyse tro kun
ne i virkeligheden kun eksistere, fordi man
mere eller mindre bevidst lukkede øjnene for
en række realiteter. Det så van Gogh, og det
så flere andre i tiden, bl.a. den store danske fi
losof Søren Kierkegaard. Men tiden havde
ikke lyst til at høre på dem.
Kierkegaard sammenlignede sin tid med
en pragtfuld bygning, et kulturens sejrspa
lads. Alle er begejstrede og stolte af det. Men
midt igennem paladset går en revne. Den er
indtil videre skjult for alle øjne. Ingen ser den,
for den er dækket af maling, tapet og pynt.
Men med tiden vil revnen blive skæbnes
vanger. Bygningen vil styrte sammen.
Van Gogh skrev: »Jeg har set mange blive
trådt under fod. Med hensyn til det, mange
anser for fremskridt, har jeg mine tvivl. Et
fremskridt, der koster menneskeliv, finder
jeg barbarisk. Jeg har ingen agtelse for det.«
Det forekommer mig, at disse ord med no
gen ret kunne være sagt også ind i vores tid.
Van Gogh ville være præst, men han kun
ne ikke indse nødvendigheden af, at han i fle
re år skulle bruge al sin tid på at lære græsk.
Derfor blev han i stedet missionær. »Hvorfor

lære græsk, når man vil bruge sit liv til at
bringe evangeliets trøst til de trøstesløse?«
spurgte han. Og så rejste han - ikke til fjerne
lande, men til Sydbelgien, hvor arbejderne i
kulminerne levede under de mest forfærdeli
ge vilkår. Her var alting kul og mørke mine
gange. Arbejderne så kun dagens lys om søn
dagen. De var blege og magre af febersyg
domme, udmattede og ældede før tiden.
Kvinderne var grå, magre og indtørrede, bo
ligerne usle og landskabet næsten uddødt.
Van Gogh solgte sit tøj og sine få ejendele
for at hjælpe de fattige, og han gik forrest, da
arbejderne gennem en strejke forsøgte at for
bedre deres kår. Så fyrede missionsselskabet
ham, fordi han gik klædt som en lazaron, og
fordi han sympatiserede med arbejderne, når
de strejkede.
Sådanne forhold har vi jo ikke, lykkeligvis.
Alligevel forekommer der mig at være paral
leller til vores tid. Som dengang ønsker vi at
være optimister og at tro på fremskridtet,
men gør det altfor tit ved at lukke øjnene for
dele af tilværelsen, vi ikke ønsker at se eller
tage stilling til.

Nogle af jer har sikkert læst om den tyske
journalist Günther Wallraff, der maskerede
sig som tyrkisk gæstearbejder for at opleve på
sin krop, hvordan en gæstearbejder havde det
i det rige Tyskland, netop i disse år. Her måt
te han opleve, hvordan han kunne blive
tvunget til at aflevere sin beskyttelseshjelm,
for »et tysk hoved er nu engang mere værd
end et tyrkisk«, og han måtte høre, at »hvis
du havde levet under Hitler, var du blevet la
vet til sæbe.« Og så var det værste måske end
da, at han og andre gæstearbejdere var tvun
get til at arbejde i rum med masser af små me
talpartikler uden maske. Der var kun råd til
masker til tyske arbejdere.

Men hvad kommer det os ved, hvordan
man i Tyskland behandler gæstearbejdere?
Sådan er det jo heldigvis ikke her hos os. Eller
er det? Også her kan vi høre stemmer, der si
ger: »Lad os leve livet, lukke øjnene for pro
blemerne og smide fremmedarbejderne og
flygtningene ud.«
I vore aviser kan vi læse om meget andet,
der røber, at under overfladen har også det
smilende Danmark sine problemer. Det viser
sig ved, at ældre københavnere ikke mere tør
køre med S-tog af frygt for hærværk. Det vi
ser sig ved, at politiet i en lille vestjysk by kan
trevle den ene drengebande op efter den an
den. Det er illusion at se bort fra livet og lade,
som om der ingen problemer er.
Men et andet bedrag ville det være modsat
at sige: Da der nu engang er nød, lidelse, un
dertrykkelse og nedværdigelse af mennesker,
så er livet blot tomt, meningsløst og ind
holdsløst.
Sådan kunne man evt. tænke sig, at van
Gogh i sin tid ville have sagt, da han havde
oplevet nøden i den lille bjergværksby. Men
i sine malerier siger han faktisk det modsatte.
Han levede ikke på den illusion, at livet var
harmonisk, problemløst og ideelt. Det havde
han set for meget til. Men han konkluderede
ikke, at livet af den grund var håbløst, eller at
det var bedre, at der slet ikke var noget liv.
Tværtimod. Hvad han ville som prædi
kant, bringe trøst og opmuntring, det ville
han også som maler. Allerhelst ville han
egentlig have malet Kristus, men han var
bange for, at det skulle blive et glansbillede.
Derfor malede han i stedet for det lys, som
Kristus så verden i. Vi kan sikkert allesam
men erindre nogle af van Goghs billeder med
det næsten uvirkelige lys, der svøber sig om
tingene og om menneskene, også de allerfattigste og allerusleste.
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»At føle sig trøstet,« siger Knud Hansen i
bogen om van Gogh, »er noget andet end at
affinde sig med, at det skulle nu sådan være.
Det er der ingen trøst i. Hos van Gogh har
trøsten sit udspring i den indsigt, at livet har
dybde.« Og han citerer van Gogh: »Livet er
så omfattende og ubegribelig en virkelighed,
at et menneske bestandig må komme til kort.
Det menneske, der ikke føler sig lille, ikke
forstår, at han er et støvkorn, han har misfor
stået det hele i bund og grund.«
Og Knud Hansen tilføjer: »Etik betyder at
agte mennesket. Etik er kravet om at agte
mennesket uden hensyn til dets moralske
standard.«
For mig leder dette sidste naturligt tanken
hen på Jesus af Nazaret. Han agtede netop den
moralsk foragtede. Vi kan ikke lide vandalis
me og hærværk, hverken på vore skoler eller i
københavnske S-tog. Og vi er fristede til at
fordømme de unge, der laver dette hærværk.
Benny Andersen har i sin digtsamling:
Tiden og storken, der udkom sidste år, et
portræt af sådan en vandal:
»Engang var sådan en fyr måske blevet en
af vore fortidige vikinger,« skriver Benny
Andersen og fortsætter:
»Sølvring i øret.
Guldøl i hånden.
Viking uden saga
sløv af snekkemangel
lever fra hånden og i munden
men næppe fra top til tå
lever fra tid til anden
men ikke fra ende til anden
Øjne der intet har at se frem til
og intet at se tilbage på.«
Og digtet slutter:
»Dette kan ikke være sandt
dette kan ikke være hele sandheden
sandheden kan ikke være hel!«
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Nej vel. Sandheden kan ikke være hel, hvis vi
ser bort fra elendigheden. Men sandheden
kan heller ikke være hel, hvis vi blot skubber
Benny Andersens fyr til side som en moralsk
anløben person eller synker hen i apati og
agression sammen med ham.
» Sløv af snekkemangel« - en genial poetisk
beskrivelse af det, vi godt ved: at utroligt
mange børn og unge også hos os ikke får de
muligheder, der skal gøre dem til levende,
sprudlende og glade mennesker.

Det er vigtigt i en skole at se elendigheden i
øjnene, også når den viser sig som fysisk
og psykisk forsømte børn, der spænder
ben for alle vore gode fortsætter og tapper
os for kræfter. Som lærere kan vi ikke lukke
øjnene for denne virkelighed og blot under
vise, som om vi ingenting ser og føler. Vi kan
heller ikke undlade at vise børnene og de
unge, at der er nogle, der skriger efter deres
omsorg.
At være lærer og opdrager i dagens skole er
mere end blot at undervise. Det er først og
fremmest at tænde håb og livslyst, - ikke som
en tom floskel, hvor vi og børnene lukker øj
nene for det trøstesløse, men på trods af det
trøstesløse.
Det nye Testamente kalder Jesus og hans
måde at anskue livet, uden at se bort fra noget
eller overse noget, for vejen, sandheden og
livet.
At fastholde et sådant grundsyn giver per
spektiv over lærerens arbejde. Tro mig, der er
brug for jer som lærere, opdragere og som
medmennesker.
Nr. Nissum Seminarium ønsker jer lykke
til jeres nye arbejde i folkeskole, friskole,
efterskole, højskole eller ungdomsarbejde,
hvor I nu har valgt at virke.

Dimittender 1986
Seminariet

Bageste rakke fra venstre: Eva Dahlgaard, Thomas Hornstrup, Ole Hartvig Sørensen, Karsten Blindkilde Olesen,
Vagn Erik Jespersen, Kirsten Vikær Jeppesen, Annette Mølbæk, Kurt Martin Hansen. Mellemste rakkefravenstre:
Merete Jakobsen, Lone Kallesøe Kirk, Jette Agerbo Maksten, Inge-Margrethe Lund Jacobsen, Ruth Holm Mo
gensen, Claus Hjortdal, Jens Lund Have, Leif Johansen, Sten Otterstrøm, Tage Jepsen, rektor Henning Fogde.
Forreste rakke fra venstre: Lisette Helen Vestergaard, Jonna Jensen, Jette Ulrich Pedersen, Ellinor Naef, Esther
Knudsen, Helle Møller, Jytte Lind Andreasen, Birgit Irene Andersen, Marie Bro, Kirsten Cæsar Jensen. Ikke med
på billedet: Jane Søgaard Mortensen.
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Af årets dagbog
Ved lektor Gunner Eriksen (43)

vede et dejligt samvær og nød både det og
kalkunen. Mange minder dukkede op, og
latteren rungede gang efter gang. Der er
kun lidt beskæftigelse som pensionist. Vi
vil prøve at mødes igen næste år. Hinds
gavl blev foreslået.
Hans Hansen

33 9 dimittender (ud af 13 mulige) og 4 ægte
fæller har afholdt »træffestævne« i Her
ning. Dette årlige samvær nærmer sig
indholdsmæssigt et godt familiestævne,
som vi nødigt vil undvære.
G. Peters-Lehm
o

Argangsstævner
26 60-års stævnet blev holdt i Ringkøbing
den 29. maj hos Kirstine og Johannes
Korsholm. Der var mødt ni og heraf syv
dimittender. Klassens vandremappe »Løbedegnen« roterer stadig.
29 Vi har haft en lille 57 års sammenkomst i
Langholt, ca. 12 km nord for Nr. Sundby,
hos Aage Th. Larsen og hans kone Marie.
- Det blev et vellykket træf i alle måder og
derfor til megen glæde for de fremmødte,
6 dimittender med ægtefælle, altså 12 i alt;
men stedet er jo også lidt afsides på dan
markskortet. Da gennemsnitsalderen på
holdet vel er 77-78 år, besluttedes det ef
ter indbydelse at prøve igen næste år på et
lige så afsides sted, Tappernøje ved
Præstø.
Kr. Larsen

32 Stævne: Juni 1986. Vi fortsætter med
sammenkomst hvert år. Først antal. Vi
var 26 ialt. Vi samledes hos en kammerat
Sara Laursen, gift Vittrup. 8 lærere og 9
levende og efterladte ægtefæller. Vi ople
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36 Dimittenderne fra 1936 samledes den 7.
maj 1986 til 50 års jubilæum. Af nuleven
de savnedes kun 3. Vi mødtes på semina
riet og spiste frokost i Den gi. Præstegård.
Prorektor Gunner Eriksen bød os på se
minariets vegne velkommen. Senere var
der rundvisning ved Bodil og Sv. E.
Abrahamsen.
Der blev snakket meget om gamle dage,
skole, forandringer og meget andet.

Efter ture på Byskov bakke, Høgsgård
strand og kirkegården sluttede dagen
med en hyggelig og vellykket middag på
Hotel Nørre Vinkel i Lemvig.
H. G. Rendtorff

39 Kammeratskab og venskab blandt 39’rne
holder så godt, at vi efter 45-års stævnet i
1984 er mødtes, flere eller færre, hvert år.
I år samledes 15 (heraf 13 dimittender fra
39) den 3. september på restaurant »Møl
lerens Hus«, nød middagen og den skøn
ne udsigt over Kalø Vig. Derefter kørte vi
med Stinne Hede som vejviser til hendes
sommerhus på Mols til hyggeligt samvær
ved kaffebord og vandretur til stranden
ved Begtrup Vig i det smukke efterårs
vejr. Hjertelig tak til initiativtagerne, spe
ciel tak til Stinne for gæstfrihed.
Svend Erik Abrahamsen
41 Atter har vi været sammen. Den 8. maj i
år mødtes vi på hotel Nr. Vinkel ved
Lemvig. Fint vejr, godt humør. I et skønt
stkke Danmark. Der var mødt 17 dimit
tender + 9 ægtefæller. En dejlig flok. Mas
ser af snak. Snart lød det: Husker du - el
ler: Det var dengang! Efter en god frokost
kørte vi til Nr. Nissum Sem., hvor lektor
Wemmelund viste rundt og fortalte om
seminariet i dag. S. P. Graversen havde
inviteret os til et »Kig-ind«, og det gjorde
vi med glæde. Alle savnede vi Esther Gra
versen. Men S. P. gjorde sit til, at vi fik en
hyggelig stund hos ham. Efter besøget på
seminariet kørte vi tilbage til hotel Nr.
Vinkel, hvor vi spiste middagen. Vi snak
kede. Sang en del sange - godt befordret
af Ellen Ilkjær, og der blev holdt mange
taler. Ved 22-tiden skiltes vi med ønske
og håb om snart at mødes igen.

- Vi siger stor tak til Ingrid Koch, der hav
de tilrettelagt stævnet.
Olaf Bendtsen

51 Årgang 51 holdt stævne den 6.9. på Den
Gamle Præstegård i Nr. Nissum. Der var
mødt 22. Desværre var flere blevet for
hindret i sidste øjeblik. Vi konstaterede,
at vi ikke er blevet mindre snakkesalige
med årene. Efter frokosten tog vi til
Struer, hvor Ejnar viste os Teknisk Skole
og fortalte underholdende om dens tilbli
velse og opbygning. Flere skelede misun
deligt til de mange hjælpemidler en sådan
skole er udstyret med. Dagen sluttede
med middag. Vi havde en god stund sam
men og mødes igen om 5 år. Tænk, 35 år
siden. Det kan bestemt ikke ses på os.
J H N.

61 Af 65 jubilarer mødtes 38 samt enkelte
ægtefæller. Det var kun 5 år siden, vi sidst
var sammen, så genkendelsesproblemer
ne var små og genkendelsesglæden stor. Vi kunne hurtigt konstatere, at den alme
ne danske jubilar-karakteristik: mindre
hår/mere mave, kun passede for første
del af udsagnets vedkommende. - En en
kelt påstod, at det var p.g.a. lærerlønnens
størrelse - eller mangel på samme. Snak
ken gik gevaldigt. En havde minsandten i
gemmerne fundet en sang fra en julefest
»dengang«; tænk sig vi sad i julelysenes
skær og sang om vores lærere! Vi sang
den så igen, selv om enkelte af »ofrene«
var til stede. Så vidt jeg kunne se rødmede
end ikke forfatteren. Nogle af de »gamle«
lærere viste sig ikke at være meget ældre
end os. Som vi er gode til at snakke og
snakke og snakke. Vi havde nogle fine ti
mer sammen og takker Anders og Inge
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for initiativet. For at undgå, at der om 5 år
er tvivl om, hvem der gør noget eller om
der gøres noget, aftalte vi, at Bodil og
Frank Nielsen sammen med andre nykøbingensere, indbyder til 30 års jubilæum i
1991.
Irma Nørbjerg, Møllevænget 18, 7900
Nykøbing M er fortsat referent/kontaktperson til dette hæftes redaktion. Send
hende et kort hvert år i august og fortæl
om ændringer i adresser, stillinger m.v.
løvrigt vil jeg gerne foreslå, at de gamle
herrekollegier (Sparta m.fl.) sælges som
Time-Share til gamle beboere, der kan
komme et par dage eller en uge om året og
dyrke nostalgien - eller som Time-share
til årgange, så en hel årgang kan bo der af
og til. Dette fordi rektor manglede penge
til vedlige-hold.
Jørgen Dam
7b Lørdag den 16.8.86. Forventningen er
stor på vej fra Fyn. Hvor mange ville mon
komme? 13 fra klassen mødte op i Mona
Bøjers hjem i Hjerm. Efter eftermiddags
kaffen, hvor vi genopfriskede gamle dage
og hørte om hinandens liv og færden, ef
ter vi forlod Nissum, kørte vi ud til semi
nariet. Her travede vi rundt og så de
kendte og ukendte steder. Ih, hvor det
hele er vokset op.
Så gik turen tilbage til Mona, hvor vi fik
en fin anretning fra Præstegården, og
klokken blev mange, inden de sidste, efter
megen snak om »livet«, tørnede ind. Tak
for en hyggelig dag. Tak til Mona for det
store forarbejde med at få os samlet. Jeg
håber, alle møder op næste gang, der bli
ver kaldt til jubilæum af hold 72 III.
Kirsten Larsen
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Personalia

23 Elise og J. P. Bach, Bindslev, diamant
bryllup 1.8.86.
24 Barbara og Kristian Øe, Struer, guld
bryllup 5.3.86.
49 Lars Andersen, skoledirektør i Trehøje
kommune.
Henri Fredberg, ledende skoleinspektør
i Fjends kommune.
54 Knud Andersen, skoleinspektør ved
Stenmagle skole.
59 Niels Bergholt, borgmester i Struer.
62 HansJ. Rohwer, sognepræst Vildbjerg.
66 Børge Vestergaard, konst, skoleinspek
tør på Østre Skole, Struer.
67 Arne Hessel Andersen, viceinspektør i
Løgumkloster.
Inger Margrethe Hoppe, viceinspektør i
Rødekro.
Jens Jørgen Andersen, sygehjælper.
Finn Mosegaard, ungdomsskoleinspek
tør i Spottrup kommune.
Arne Øe, Nr. Nissum øvelsesskole.
68 Kirsten Vaaben (f. Koch), Tarm, høre/
talepædagog i Ringkøbing.
Hans Bladt, skoleinspektør i Tebstrup,
Skanderborg kommune.
72 Krista (Balleby) Jacobsen, Borris.
Ruth Kirkedal, Bonnet Friskole.
Svend Linde, Haderup.
Svend J. Mortensen, Christinelystskolen, Lemvig.
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Grethe Andersen, Løgstrup.
Inger Pold, Den katolske Skole, Vejle.
Jørn Baandrup, personaleassistent,
Åbybro.
Leif Damsgaard, journalist ved Thistedposten og Thyholm Avis.
Arne Bjerrum, projektskoleleder i
Struer.
Søren Christensen, Danmarksgades
Skole, Holstebro.
Lilly Nielsen, VUC, Holstebro.
Niels Stidsen, erhvervsejleder i arbejds
formidlingen, Lemvig.
Torben Lassen, Musikhuset i Lemvig.
Hanne Iversen, Harboøre.
Else Krabbe og Keld Søndergaard, for
standerpar på Pensionisthøjskole, Nr.
Nissum.
Peter Andersen, Nøvlingskov Efter
skole.
Sonja og Peter Gregersen, Ølgod By
skole.
Børge Munk Poulsen, cand. teol.
Poul Erik Wollf, skoleinspektør i Øster
Lindet.
Mads Sørensen Madsen, Sydvestjyllands Efterskole, Bramminge.
Aase Krog, Sevel skole.
Erik Lindsø Larsen, museumspædagog
ved Haderslev museum.
Svend Åge Poulsen, Nørrelandskolen,
Holstebro.
Simon Simonsen, Skrave skole, Rød
ding Sønderj.
Vibeke Ager Kristensen, Blidstrup
Ungdomsskole, Mors.
Peter Billeskov, Bøvling.
Merete Maksten, tillægsuddannelse for
senere ansættelse i Norge.
Poul Erik Eriksen, Svankær Ungdoms
skole.
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Niels Chr. Nielsen, Thys Ungdoms
skole.
Marianne Rahbæk, vikar i Hvide
Sande.
Jan Hessellund, årsvikar i Flynder.
Villy Jensen, timelærer i Give.
Kurt Ejvind Nielsen, missionær i Tan
zania (skoleleder).
Herdis Damgaard Andersen, Herning
Friskole.
Hanne Brunsgaard Andersen, Lemtorpskolen, Lemvig.
Lene Suusgaard, Lemtorpskolen, Lem
vig.
Ejnar Noe, Vesterbølle Efterskole.
Poul Højvang, Horne Ungdomsskole.
Knud Damgaard Andersen, Herning
Friskole.
Bente Kleon Jeppesen, læser teologi i
Århus.
Helga Nielsen, missionær i Tanzania
(lærer for missionærbørn).
Kresten Kirkeby Madsen, Husby Efter
skole.
Kaj Christensen, Husby Efterskole.
Jørn Madsen, Thorsminde.
Susanne Gravgaard. Morsø Forberedel
seskursus, Nykøbing M.
Svend Østergaard, timelærer i Aulum.
Hans Jørgen Hansen, lærer ved Djurs
lands Efterskole.
Sanne Højgaard, Gongola State, Nige
ria.
Ulla Jul Sørensen, timelærer i Nr. Felding.
Susanne Schnoor, timelærer i Ørum,
Djurs.
Gunhild Andreasen, U-landsfrivillig i
Bahrain (gennem DMS).
Gitte Christensen, p.t. Skals Håndarbejdsskole.
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Birgitte Rønning Pedersen, Hodsager
skole.
Anne-Marie Hansen, lærer ved Djurs
lands Efterskole.
84 Marianne Sørensen, Druestrup Fri
skole, Haslev.
Per Bengtson, Blidstrup Ungdoms
skole, Mors.
85 Paul Storgaard Lodahl, Sydvestjyllands
Efterskole, Bramming.
Leif Nielsen, musiksekretær ved
KFUM og K, Århus.
Helle Søgaard, Ørum Sønderlyng.
Kristian Skyum Poulsen, timelærer i
Fabjerg.
Jens Otto Pedersen, Lundegaardskolen,
Mors.
Jan Nielsen, årsvikar ved Hjerm skole.
86 Ruth Mogensen, Aime Skole, Græsted.
Claus Hjortdal, Vesterstræde 20E,
7700 Thisted.
Jette U. Pedersen, Borbjerg Central
skole.
Eva Dahlgaard, Hellasvej 6, Nr. Nis
sum, 7620 Lemvig.
Ole Sørensen, årsvikar, Fabjerg skole.
Jytte Lind Andreasen, Kirkebyvej 31,
Stauning, 6900 Skjern.
Lone Kallesøe Kirk, Pilgårdvej 25,
Nr.Nissum, 7620 Lemvig.
Kurt Hansen, Høj bjerggårdsvej 3B,
Karstoft, 6933 Kibæk.
Vagn Jespersen, Lomborg Ungdoms
skole.
Merete Jakobsen, elev på sem. i Her
ning.
Sten Otterstrøm, Vinderup Realskole.
Esther Knudsen, Frøstruphave Efter
skole.
Jonna Jensen, Skovvænget 28, Grejsda
len, 7100 Vejle.
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Jens Have, Kirkebyen 2, Nr. Nissum,
7620 Lemvig.
Tage Jepsen, Lomborg Ungdomsskole.
Inge-Margrethe Jacobsen,
Bøgelundsv. 5E, 6920 Videbæk.
Marie Bro, Skjern.
Karsten Olesen, Virkelystvej 3,
7550 Sørvad.
Ellinor Naef, Ranum Statsseminarium.
Annette Mølbæk, Gadager 131,
2600 Glostrup.
Kirsten Cæsar Jensen, KFUM og K
sekretær, 9800 Hjørring.
Helle Møller, Bedsted.
Lisette Vestergaard, Kristiansdals Allé
72, 5250 Odense SV.
Birgit Andersen, vikar Struer Østre
Skole.
Leif Johansen, Struer.
Jette Agerbo Maksten, Klara Hansensvej 29, 1. sal, 8585 Glæsborg.
Kirsten Vikær Jeppesen, Karstoft Fri
skole, 6933 Kibæk.

Afsked med pension
41 Ernst Fuursted, Værløse, 31.8.86.
Rosa Nørgaard, Erslev, 1.8.86.
42 Christian Graugaard, Skjern, 1.8.86.
Frode Nørgaard, Erslev, 1.8.86.
43 Poul Skovbakke, Nr. Nissum, 31.12.85.
Edvard Fonsmark, Nr. Nissum, 31.7.86.
Gunner Eriksen, Nr. Nissum, 31.7.86.
46 (uden angivelse af Tidspunkt)
Inger Lillelund, Århus.
Stinne (Kirstine) Rasmussen, Hornbæk.
Jakob Larsen.
Anders Jeppesen, Bording.
Henry Jacobsen.
Eva Andreasen, Esbjerg.

Hans Albert Bj. Andersen, Charlottenlund.
Anna K. Nygaard.
Jakob Corydon, Eltang, Kolding.
Johs. Flebo, 0. Lindet, Kolding.
47 Chr. Haahr Mortensen, Holsted,
31.7.86.
Knud Jørgensen, Christiansfeld,
31.7.86.
48 Ejler Vinther, Herning, 31.7.86.
I. C. Jensen, Ebeltoft, 31.7.86.
Asmus Jæger, 31.7.86.
Johannes Møller, 31.7.86.
Knud Madsen, Brovst, 31.7.86.
49 Kirsten Margrethe Andersen (f. Rolig
hed), Nykøbing M., 1.8.86.
Kristiane Frandsen, Lemvig, 1.8.86.
Ly dia Frandsen, Gudum, 1.8.85.
Kis Østergaard, Nykøbing M., 1.8.86.
Knud Moesgaard, Århus, 1.8.86.
Karl Emil Sørensen, Holstebro, 1.10.86.

35 Carl Overgaard Nielsen, Bedsted,
feb. 86.
36 Johannes Knudsen, Skjern. Jan. 86.
48 Kaj Elkjær, Middelfart.
62 Poula Inga Korsholm (f. Jensen),
Nykøbing M., juni 86.
Gertrud Tarp Hansen (f. Madsen),
Askov, april 86.
72 Niels Erik Storm, Svendborg, forår 86.
74 Ejner Chr. Hoppe, Haslev.

Dødsfald
06
24
26
29

30
31

32
33

Peter Christensen, Fredericia, feb. 86.
Niels J. Hansen, juli 86.
Aade Kjær, Balle, marts 86.
Helge Sondergaard Krogager, Vest
bjerg, Vendsyssel, jan. 86.
P. Hedager (Mortensen), Skjern.
Bernhard Holm, Riis Skov, juni 86.
Lars Peter Andersen, Ansager, okt. 85.
Axel Jakobsen, Nr. Bjert, Kolding,
sept. 85.
Jakob Bønnerup, 1985.
M. P. Quist Frandsen, 1985.
Ehlin Christiansen (f. Fløe), Haderslev,
feb. 85.
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Foreningsmeddelelser
Ved formanden A. Koch (28)

Økonomien
Jeg synes, det er vigtigt at klargøre sig, om vor
forening har nogen virkelig værdi og betyd
ning. I en tid, hvor så meget omstruktureres,
er det væsentligt, at man ikke taber fodfæstet
og tipper omkuld. Det er dog nok ved at gå
op for mange, at vi som folk i tiden gennem
løber en kritisk fase, i særlig grad kritisk, fordi
vi ikke i tilstrækkelig grad har givet den op
voksende ungdom del i vore folkelige fælles
værdier. Disse er blevet og bliver ofret på
poppens alter.
Jeg vil gerne her citere et par linier fra for
eningens formålsparagraf. »Foreningens for
mål er at styrke og vedligeholde det på Nr.
Nissum indledede fællesskab samt at være
bindeled mellem de forhenværende elever og
seminariet«. Hovedordet i citatet er fælles
skab.
Derudover har foreningen en meget vigtig
opgave i at stå værn om vort gamle semina
rium. Det har gennem tiderne været udsat for
mange vanskeligheder, væsentligt forårsaget
af at det ligger på landet så langt mod vest. Det
er jo i virkeligheden helt utroligt, at der i vort
lille land, der ikke fylder ret meget på en glo
bus, kan være så stor forskel i værdimål og
holdning mellem øst og vest, som det åben
bares for mig på så mange måder.
Lad os derfor slutte op om foreningen og
dens opgaver.
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Økonomien
Som det fremgår af omstående regnskab, er
økonomien absolut tilfredsstillende, hvad
der glæder bestyrelsen meget ikke mindst
med henblik på de opgaver, den øjner forude.
Jeg tænker her på det arbejde, der inden så
længe står for med seminariets 100 års jubi
læum. Den gode økonomi har tilladt os at
ofre midler på arkiv og især på sikring af såvel
årbøger som det tidligere elevblad »Dæm
ring« helt tilbage til de første numre. Disse
publikationer er meget væsentlige for kend
skabet til seminariets historie både i hverdag
og fest.

Betalingen for årbogen, der samtidig
er medlemskontingent
Denne kan i betragtning af den gode økono
mi uforandret holdes på kr. 45. Ekstra ek
semplarer kan købes for kr. 30 + porto. Be
nyt venligst vedlagte girokort. Hvis der beta
les på anden måde, husk da at anføre dimis
sionsår og adresse. Der kommer stadig ind
betalinger uden afsenderadresse. Betalingen
bedes foretaget senest 10. januar.

Manglende betaling
Vor kasserer er fuldt indforstået med, at man
af en eller anden grund kan glemme at betale
rettidigt. I så fald udsendes en »rykker« på
beløbet + porto. Man må betale for en vare,
der er bestilt. Så længe man ikke har meddelt
det modsatte, er årbogen en bestilt vare og
skal selvfølgelig betales. Kassereren kommer
hvert år ud for, at der er enkelte, der overho
vedet ikke reagerer på selv gentagne »rykke
re« og beholder årbogen uden at betale. Det
er simpelthen både hensynsløst og uærligt. Så

meget mere når man står som lærer for den
ny generation. Vi må også betænke, at vor
kasserer udfører sin opgave uden nogen form
for aflønning.
Årbogen trykkes i år i ca. 1600 eksem
plarer.

Seminariets lokalarkiv

Valg
Alex Koch, Kirsten Simonsen og Hauge
Nielsen er på valg i 1987. Bestyrelsen foreslår
genvalg, og de pågældende har indvilget i at
fortsætte, hvilket vi takker dem for. Såfremt
der ikke inden 1. februar 1987 er fremkom
met andre forslag, bortfalder valget.

Bestyrelsen
Formand: Alex Koch, Hellasvej 16,
7620 Lemvig, tlf. 07891155.
Kasserer: V. Gohr Lauridsen, Østerled 6,
7620 Lemvig, tlf. 07891164.
Red.: J. Hauge Nielsen, Seminarievej 6,
7620 Lemvig, tlf. 07891184.
Horst Knüppel, Højgårdvej 2, Sædding,
6900 Skjern, tlf. 073643 62.
Benny Boysen, Dalhus, Præstevej 3,
Resen, 7600 Struer, tlf. 07861780.
Kirsten Simonsen, Ringgade 116,
7600 Struer, tlf. 07850403.
Jørgen Pedersen, IV klasse,
repr. for de lærerstuderende.

Allerede i 1987 kan man fejre hundredåret for
oprettelsen af Nr. Nissum Højskole, og i
1992 følger seminariet efter. Da er det nemlig
100 år siden, præsten Ad. L. Hansen startede
Vestjyllands eget seminarium under små og
beskedne forhold.
Bl.a. under indtryk af disse jubilæer er
seminariet gået i gang med at ordne og
videreudbygge arkivet over alle de mange
historiske effekter, vi gennem årene er kom
met i besiddelse af. Her er gamle protokoller,
vandremapper, elevblade, billeder og meget
meget mere. Alt sammen ting, der er med til
at fortælle et stykke vestjysk skolehistorie.
Udbygningen af dette arkiv er naturligvis en
opgave, som elevforeningerne varmt støtter.
Derfor opfordrer vi alle, der har ting af inter
esse (billeder, sange, bøger og andet), som
kan bidrage til at belyse seminariets historie
til at indsende sådant materiale, evt. til kopie
ring.
Send venligt tingene til
Gunnar Eriksen, Gudumvej 11, Nr. Nissum,
7620 Lemvig.
Eller ring og aftal nærmere på tlf.
07891111.
Netop i disse måneder er vi ved at indrette
nye og hensigtsmæssige lokaler til arkivet,
ligesom det er tanken med mellemrum at lave
særudstillinger omkring nogle af de mange
emner, man naturligt kan tage op.
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Nr. Nissum Seminariums Elevforening
Regnskab for året 1. oktober 1985 -30. september 1986
Indtægter
Årbog 1984
Årbog 1985
Renter

Status pr. 30/9 1986
685,00
54.165,00
6.208,30

61.058,30

Aktiver
Girokonto
SDS
Obligation
Kassebeholdning

70.321,28

Udgifter
Årbog 1985:
Trykning
Postbesørgelse m.v.
Moms

27.906,50
8.881,15
8.094,00

Passiver
Overførsel pr. 1/10 1985
Overskud 1/10 85-30/9 1986

44.881,65
Redaktions- og bestyrelsesudgifter
Billeder til årbogen
Indbinding af årbøger
Porto
Kontorartikler
Skab
AV-central

533,70
63.409,06
6.358,42
20,10

66.241,53
4.079,75
70.321,28

751,60
750,00
5.365,85
1.361,00
274,10
3.170,15
424,20

56.978,55

Overskud
Nr. Nissum, den 30. september 1986

4.079,75
V Gobr Lauridsen

Nærværende regnskab er dags dato gennemgået af undertegnede. Bøger og bilag er sammenholdt. Intet er fundet
at bemærke.
Nr. Nissum, den 13. oktober 1986 A. C. Sørensen Gunner Eriksen
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HF-elevforeningen
Ved formanden Jens Jørgen Kallesøe

Som tidligere år vil en gennemgang af HFelevforeningens virke i 1986 først og frem
mest omhandle årsfesten og generalforsam
lingen i april.
Forberedelserne til årsfesten begyndte
med lidt af et chok. Vi havde lige modtaget
årbogen, og her kunne vi læse, at vores elev
fest og Nissummødet skulle afholdes samme
weekend. Vi var ikke begejstrede for at ændre
datoen for elevfesten og besluttede derfor
sammen med Nissummødet, at sidstnævnte
kunne afholdes i Festsalen. Vi skulle så klare
os med Lovsangssalen og Studiegården. Bor
gen deltes vi om.
Det viste sig at være en god løsning. Lov
sangssalen var bedre end festsalen til såvel
højskolesang med Børge Mikkelsen som fol
kedans med Lise Markussen.
Efter kaffen holdt vi generalforsamling.
Kassereren kunne berette, at økonomien er
god. Seminariet har givet elevforeningen den
anerkendelse, at man arbejder på at give os en
plads i dets bestyrelse. Det er dog under for
udsætning af, at et nyt forslag til bestyrelses
sammensætning godkendes. Vi blev enige
om at sige ja til tilbuddet, men venter med at
vælge en repræsentant.
Vores u-landsprojekt fra foregående år
fortsattes. I år lavede en gruppe lerskulpturer,
som blev solgt på auktion efter aftensmaden.
Ellers forløb dagen, som den plejer, med un-

derholdning ved HF-ere og fest i studiekæl
deren.
Da det tager tid at finde 10-års jubilarer,
blev vi enige om at påbegynde dette arbejde
tidligere. Desuden vil vi forsøge at få HF-erne
på seminariet mere med i forberedelserne til
fremtidige elevfester.
Vi mødes igen til årsfest den 4.4. 1987.

HF-elevforeningens bestyrelse

Formand: Jens Jørgen Kallesøe,
Fabjergvej 8, 7620 Lemvig, tlf. 07 8102 62.
Næstformand: Henrik Dissing,
Askegården 8, 7620 Lemvig,
tlf. 078913 73.
Forretningsfører: Bo Egedal,
Kløvermarksvej 2„ Brylle,
5690 Tommerup, tlf. 09751420.
Gitte Vognstoft, Lægårdvej 12b,
7500 Holstebro.
Ole Arnbak.
Johnny Berg, Kondorvej 19, Heldum,
7620 Lemvig.
Lærerrepr.: Knud Mølby Henriksen,
Borumvej 19, Nr. Nissum, 7620 Lemvig.
Repr. Seminariets Elevforening:
Horst Knüppel, Højgårdvej 2, Sædding,
6900 Skjern.
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Nr. Nissum Seminariums HF-Elevforening
Regnskab for året 1. april 1985 -31. marts 1986
Indtægter

Status pr. 31/3 1986

Kontingent 85/86
1/2 kontingent 85/86
Gensynsfest 85
Renter

3.650,00
725,00
10.556,10
524,10

Kasseeholdning 31/3 85

15.455,20
3.141,76
18.596,96

Udgifter
Årbog 85
Porto
Kontorartikler
Bestyrelsesmøder
Årsfest 85
DMS Hjertebarn

Kassebeholdning 31/3 86
Afstemning

Aktiver
Nordvestbank
Giro
Kasse

5.421,08
31,04
27,20
5.479,32

Passiver
Kassebeholdning 31/3 85
Overskud 85/86

2.171,60
1.406,30
893,54
992,95
6.898,35
750,00

3.141,76
2.337,56

5.479,32

13.112,64
5.479,32
5,00
18.596,96

Lemvig, den 1. april 1986 Johnny Berg Jensen

Vi har d.d. gennengået ovenstående regnskab og fundet overensstemmelse mellem bilag og kasseregnskab.
Kasse-, giro- og bankbeholdning har vi ikke kunnet kontrollere, da dokumentation ikke har været forelagt os.
Nr. Nissum, den 18. april 1986
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J. Hauge Nielsen Poul G.Wemmelund

Arrangementer på
Nr. Nissum
Seminarium 1987

Lørdag aften er der middag for alle med 3
retter mad og festligt samvær efterfulgt af pri
ma underholdning og dans i festsalen.
Afslutningskoncerten søndag kl. 14.00 bli
ver en virkelig festkoncert i Vestervig kirke Nordens største landsbykirke.

Nissum-mødet 1987

10. kor og orkesterstrevne

lørdag den 21. marts

23.-25. januar 1987.

Mødets hovedtema: »Kristendom ogfolkelig
hed«.
Kl. 10: Sognepræst, cand.pæd. Bent Martin
sen, Randers, »Kristendom og folkelig
hed«.
Kl. 14: Rektor, cand.pæd. Henning Fogde,
Nr. Nissum: »Arbejderne og kirken«.
Kl. 16: Cand.teol. Børge Munk Povlsen,
Århus: »Kirken og græsrødderne«.
Kl. 19.30: Festaften med sangeren Ingolf
Olsen.

Indbydelse
til alle sang- og musikinteresserede.

PROGRAM:
Kor og symfoniorkester:
Johannes Brahms: Ein deutsches
Requiem - for soli, kor og orkester.
Solister: Dorrit Basse (sopran),
Søren Steen Nielsen (baryton).
Korinstruktion: Tage Ringgaard.
Dirigent: Alf Sjøen.
Kor a capella:
Nu takker alle Gud (kor og menighed).
Korinstruktion: Tage Ringgaard.

Stævneensembel:
G. F. Händel: The faithful shepherd suite arr. for orkester af Sir Thomas
Beecham. Dirigent: Otto Lindum.

Det er 10. gang, vi mødes til kor- og orkester
stævne i Nr. Nissum, og det skal naturligvis
fejres på behørig vis.

Arrangementet gennemføres af Teologisk
Voksenundervisning, Nr. Nissum Semina
rium, Seminariets KFUM og K samt Kirke
tjeneste i Danmark.
I sammenhæng med Nissum-mødet arragerer Seminariets KFUM og K en »Ung Søn
dag«, ikke mindst med henblik på de seneste
års dimittender.
Program med udførligere oplysninger,
priser etc. foreligger senere.

Hl'-elevfesten
Der afholdes stævne, og i forbindelse hermed
generalforsamling, den 4. april 1987.
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