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Redaktionen

Årsberetning 1986/87
Af rektor Henning Fogde

Overalt, hvor jeg færdes i det vestjyske, mø
der jeg i denne tid bemærkninger som: »Du
kender vel ikke en ung lærer med fagene...?«
eller: »Nu må I hjælpe os med nogle flere læ
rere ...?« Henvendelserne kommer fra såvel
kommunale skoler som fra fri- og efterskoler,
måske ikke mindst fra de sidste. Der er ingen
tvivl om, at læreruddannelsen hos os igen er
blevet en uddannelse, man ser hen til med for
ventning. Selv om vi formentlig fortsat i nogle
år skal leve med en række økonomiske be
skæringer, er det godt at vide, at der er brug for
et nordvestjysk seminarium. Det er jo des
værre en kendsgerning, at strømmen af fær
diguddannede går mod øst. Det er vanskeligt
at få unge - også lærere - til at rejse vestpå.

Ændrede uddannelser
Der sker store forandringer i samfundet i dis
se år, og der synes at være en stadig besindelse
på, hvad vi egentlig vil med vores fælles frem
tid. Det er derfor, folkeskolen trods hårde
økonomiske vilkår forsøger at forny sig, og
det er derfor, undervisningsminister Bertel
Haarder nu har nedsat et læreruddannelses
udvalg, der skal kulegrave forholdene om
kring uddannelsen. I løbet af nogle år skal ud
valget fremsætte forslag til en ny læreruddan
nelse. Som formand for udvalget har ministe

ren udpeget højskoleforstander Hans Hen
ningsen, Askov Højskole. Valget af netop
denne mand er formentlig udtryk for under
visningsministerens ønske om, at udvik
lingen på læreruddannelsesområdet skal ske i
nøje sammenhæng med dansk folkelig og
kulturel tradition. Vi notereros med glæde, at
også Nr. Nissum Seminariums tidligere rek
tor, domprovst Poul Erik Andersen, Odense,
har fået sæde i udvalget i sin egenskab af for
mand for Foreningen af Statsunderstøttede
Privatseminarier.
Også HF-uddannelsen står formentlig
over for ændringer. I foråret 1987 udkom en
rapport fra et ministerielt udvalg, der var sat
til at undersøge uddannelsen nu 15 år efter
dens start. Hovedkonklusionen i rapporten
fra dette udvalg var, at HF-uddannelsen er
kommet forat blive, ikke mindst fordi den vi
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ser sig at tiltrække et langt bredere klientel
end det traditionelle gymnasium, et forhold
vi har kunnet iagttage i en årrække. Men efter
15 år er det naturligt, at man overvejer, om
der skal foretages ændringer her og der i ud
dannelsen. Derfor er der nu nedsat et nyt ud
valg, der skal overveje sådanne ændringer el
ler justeringer. Ideer og forslag er der mange
af. Også herfra har vi indsendt sådanne, og
studievejleder Børge Mikkelsen har deltaget i
udarbejdelsen af et materiale, der samler erfa
ring fra de såkaldte HF-seminarier. Det er jo
en kendsgerning, at netop ved seminarierne
har HF Ringeret godt og samlet mange stude
rende. Undervisningsminister Bertel Haar
der har da også ved flere lejligheder under
streget, at seminariernes HF-kurser skal be
vares. Men nogle mindre justeringer vil for
mentlig kunne gøre HF-uddannelsen endnu
bedre, end den er i øjeblikket og tilpasse den i
endnu højere grad til dagens samfund.

Studieåret 1987/88
Forberedelsen af et nye studieår begynder al
tid lang tid i forvejen. Allerede i november
1986 havde vi de første skoleklasser på besøg
i HF. Besøgene blev suppleret med velbesøg
te orienteringsmøder for kommende HF-ere,
ligesom vore studievejledere var inviteret ud
på flere skoler for at fortælle om HF-uddannelsen. Vi modtog ialt 125 kvalificerede an
søgninger til HF, næsten det samme antal
som sidste år. Amtet tildelte os på dette
grundlag fire klasser. Vi optog ialt 112 stude
rende. Nogle blev altså skuffede, nok ikke
mindst fordi de tidligt fra centralt hold havde
fået en maskinelt udskrevet meddelelse om
optagelse. Har man så kun søgt Nr. Nissum
Seminariums HF-kursus, regner man uden
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videre med, at man er sikret plads. Det holder
desværre ikke altid stik. Men vi er selvfølgelig
glade forden store interesse, og vi konstaterer
i år som tidligere, at vi har et stort antal moti
verede og ihærdige unge på kurset. Ikke
mindst de mange, der kommer til os fra efter
skolerne, udfolder stor selvstændighed og in
teresse.
Tilgangen til 1. seminarieklasse var ikke
mindre spændende. Vi noterede tidligt en for
øget interesse gennem de mange henvendel
ser, vi fik. Ansøgertallet var da også lidt større
end sidste år, nemlig 65. Heraf var 32 ansøge
re, der angav os som 1. prioritet. Specielt i uni
versitetsbyerne var der imidlertid en kraftig
stigning i antallet af ansøgere. I alt oprettedes
på landsplan 62 nye klasser. Vi fik tilladelse til
oprettelse af to klasser, og disse var fyldte, da
undervisningsåret startede i august, selv om
der undervejs varen del forvirring på grund af
strejken på EDB-området. Denne strejke be
virkede, at hele den centrale registrering i år
faldt bort, og alt måtte ordnes manuelt. Men
også det blev klaret.
Vi er utroligt glade forden nye 1. årgang på
seminariet. Allerede fra første introduktions
dag er der udvist stor interesse og stærk med
leven i studiet. I alt har Nr. Nissum Semina
rium og HF-kursus knap 400 studerende.
Dertil kommer et antal etfagsstuderende og
kursusstuderende, der deltager i enkelte fag
og kurser. Der er brug for alle lokaler, labora
torier, værksteder og samlinger. Ikke mindst
mærkes trængslen på biblioteket og i kanti
nen, særligt når lærere og studerende om
mandagen samles til fælles formiddagskaffe
og til en fælles introduktion af den nye uges
arbejde. Det sker under festlige former og led
saget af fællessang og små sjove indslag.
Det er også glædeligt, at der både i HF og på
seminariet er fornyet interesse for deltagelse i

råds- og udvalgsarbejde blandt de studeren
de . Er godt studiemiljø skabes kun, når alle fø
ler, at de er med til at tage ansvar og får lejlig
hed til at ytre sig.

Fra introduktion til dimission
År for år bliver der gjort et stort arbejde for
gennem kortere eller længere introduktions
forløb at hjælpe nye studerende til hurtigt at
finde sig til rette på studiet og i hele miljøet
heromkring.
Introduktionsforløbet forberedes både i
HF og på seminariet af et udvalg med lærere
og studerende, hentet fra den årgang, der sid
ste år var ny. De ved, hvor skoen trykker! Specielt i HF har vi oplevet det som vigtigt, at
nogle af de samme studerende følger med ud
på skolebesøg eller er værter ved unges besøg
på HF-kurset. De kan på en anden måde end
lærerne fortælle om, hvordan det er at skifte
fra folkeskole eller efterskole til HF-uddannelse. Dermed kan de være med til at give nye
studerende en god start. Vi tror, at hele dette
introducerende arbejde er en væsentlig del af
forklaringen på, at frafaldet på vores HF-kursus er ganske ringe.
Selv om HF-forløbet i store træk er ens
struktureret fra år til år, er der stadig nye ting i
undervisningen. I år har vi således lanceret et
helt nyt tilvalgsfag, der har samlet mange del
tagere. Faget er film- og mediekundskab, et
område, der er blevet utroligt aktuelt med
væksten i de elektroniske medier. Fagets op
gave er ikke blot at skabe fortrolighed med
områdets teknik, men også at skabe bag
grund for en sund kritisk holdning til alle de
påvirkninger, der hver dag møder os allesam
men.
I seminariet omfatter introduktionen ikke
blot en indføring i selve studiet. Da mange

studerende kommer langvejs fra, gør man
meget ud af at introducere hele det vestjyske
miljø. Alle midler tages i brug fra afspilning af
lokalt optagne videofilm til sejlture på Lim
fjorden med en lokal fiskekutter, deltagelse i
øvelsesskolens aktivitetsdag m.v.
På seminariet har vi det seneste år brugt en
del tid på at drøfte, hvordan vi straks fra stu
diets begyndelse i højere grad end før kunne
skabe en bevidsthed hos de studerende om,at
hele studiet sigter mod pædagogisk virksom
hed. Foreløbig har vi styrket de pædagogiske
fag på seminariets 1. årgang ved at skabe plads
til store sammenhængende forløb, hvor man
både i teori og praksis får lov at opleve vest
jysk skolevirkelighed. Et hastigt blik ned ad
de studerendes arbej dssedler viser, at man har
fat i så forskellige emner som skoleøkonomi,
skolestartproblemer, tværfaglighed contra
faglighed, forældrearbejde o.s.v. Længere
fremme i lærerstudiet er det ikke mindst linje
fagene, der samler interessen. Som flere andre
seminarier har vi samlæsning mellem to
årgange for at kunne tilbyde flest mulige linje
fag. Det betyder, at linjefagsforløbet koncen
treres ganske meget og kræver en tilvænning
fra lærernes side. Til gengæld har vi kunnet
opretholde et ret bredt linjefagsudbud, selv
om vi også her har mærket ministeriets spare
kniv. Der undervises i øjeblikket i 12 forskelli
ge linjefag.
Praktikken er også et område, der samler
stor interesse, og som er af største vigtighed.
Denne praktik udvides i de kommende år, så
ledes at der udover den hidtil gennemførte
periodepraktik indføres yderligere fire ugers
praktik på fjerde årgang, koncentreret om et
arbejde med linjefagene. Udover den lokale
øvelsesskole, som vi har et fortrinligt samar
bejde med, benytter vi i øjeblikket 30 skoler
som supplerende øvelsesskoler.
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Seminariet erfor andre end
heltidsstuderende
Også i år har vi kunnet tilbyde kurser »ud af
huset«. Vi har et stort hold kursister, der på
andet år arbejder med tegning, grafik og ma
ling, og vi har som noget ganske nyt kunnet
tilbyde et særligt kursus for kirkesangere. Vi
håber igen næste år at kunne tilbyde et sådant
kursus.
Den ændrede læreruddannelseslov har gi
vet mulighed for, at seminarierne i højere
grad end tidligere deltager i lærernes vide
reuddannelse. I år starter vi dog kun et enkelt
kursus, nemlig i idræt og musik. Næste år hå
ber vi at kunne udbyde to til tre af disse seminariekurser, samtidig med at vi har flere samarbejdskurser, d.v.s. kurser, hvor vore lærere
underviser, men i lærerhøjskolens regi. Vi har
et godt samarbejde med Danmarks Lærer
højskoles afdeling i Skive om disse aktiviteter
og samarbejder også med lærerhøjskolen om
afvikling af pædagogiske dage og andre akti
viteter omkring det såkaldte 7-punktsprogram, der skal danne ramme om udvik
lingsarbejderne i folkeskolen de nærmest
kommende år. I denne sammenhæng søger vi
også et samarbejde med den lokale lærer
kreds. Sammen har vi et ansvar for, at også
nordvestjysk skole får del i den udvikling,
7-punktsprogrammet lægger op til. Også vo
res medvirken i det store teleprojekt betyder
kursusstuderende udefra, lærere og andre.
Maskinerne står sjældent stille.

Foreningslederuddannelse
på Nr. Nissum Seminarium og
HF-kursus?
Fra forskellig side er vi blevet forespurgt om
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muligheden for opbygningen af en særlig for
eningslederuddannelse parallelt med studier
ne på HF og seminarium. Interessen skyldes
formentlig, at mange unge kommer til os med
et engagement f.eks. i kirkeligt ungdomsar
bejde, idrætsarbejde eller lignende. Ikke så få
af de netop færdiguddannede, specielt på se
minariet, går videre i disse foreninger efter de
res uddannelse, flere endog som fastansatte
medarbejdere. Andetsteds i landet har man
taget foreningsarbejde op som et supplerende
linjefag. Det har vi næppe mulighed for at gø
re , men vi arbejder i øjeblikket med planer om
at opbygge en række kursusmoduler inden
for områder som foreningsoprettelse, fritids
lovgivning, forretningsøkonomi, mødetek
nik O.S.V., der gør det muligt for den enkelte
studerende i fritiden og parallelt med studiet
at stykke en uddannelse sammen, der mod
svarer den enkeltes behov.

Personerne bag institutionen
I februar 1987 døde vores kollega gennem
mange år,Erik Nielsen efter lang tids sygdom,
Erik Nielsen blev kun 52 år. Han var semina
riets tale- og hørepædagog og gjorde gennem
årene et dygtigt stykke arbejde med stemme
pleje, stemmebehandling og retorik. Vi var
mange, der fulgte Erik gennem den lange
svære sygeperiode. Flere kom vel egentlig
først til at kende Erik rigtigt i den tid. Hans
taknemmelighed over hver dag, han fik lov at
leve, og hans urokkelige tro på, at Gud også
var med i det uafvendelige, var en stærk præ
diken for os. Der samler sig stor medfølelse
om hans kone Hanna og deres tre børn.
I sommeren 1987 tog Poul G. Wemmelund
afsked med pension, og den 1. oktober forlod
Carsten Anderskov os for at tiltræde en stil-

Telehuset.

ling som fuldmægtig ved Nordjyllands amt.
De seneste år har Carsten Anderskov været
udlånt til en stilling som konsulent i ældrear
bejde under socialministeriet. Men da meget
af hans arbejde i denne perode foregik i Æl
drepædagogisk Center, erdet først nu, vi siger
farvel til ham.
Det gælder både for ham og for Poul G.
Wemmelund, at de har gjort et dygtigt arbej
de, og at vi kommer til at savne dem. De har
også begge på hver sin måde arbejdet med på
det gode sociale klima, vi har. Det skylder vi
dem tak for. Heldigvis bliver begge boende i
Nr. Nissum, og vi håber med mellemrum at
kunne trække på dem.
Senest har Kirsten Kubstrup forladt os.

Kirsten var ansat på regnskabskontoret og er
nu rejst til Herning.
Vi har også haft en række ansættelser. Vi
har ansat timelærere til at klare en række op
gaver. Pastor Britta Haugen er ansat i mundt
lig fremstilling og tale- og hørekonsulent Erik
Skov Jensen i stemmebehandling på semina
riet. I HF har vi ansat lærer, mag.art. Bent Li
holm i film- og mediekundskab, og lektor Ka
ren Dalsjø er udlånt fra Skive Seminarium for
at undervise i psykologi. På regnskabskonto
ret har vi ansat Bodil Bruun. Vi glæder os na
turligvis meget over, at det igen en gang har
været muligt at knytte dygtige medarbejdere
hertil, selv om der for de flestes vedkommen
de kun er tale om deltidsansættelser.
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De mange huse
Fremmede, der første gang besøger Nr. Nis
sum Seminarium og HF-kursus, forvirres
ikke sjældent over de mange bygninger, der
tilsammen udgør institutionen. Disse byg
ninger fortæller hver for sig et stykke af semi
nariets snart hundredårige historie. De ældste
bygninger med de sjove græske navne, At
hen, Theben og Sparta, er da også snart 100 år
gamle. Og netop disse bygninger er vi ved at
udarbejde en bevaringsplan for. Vi håber in
den hundredårsjubilæet at skaffe midler til en
restaurering og en tilbageføring til det oprin
delige udseende. Vi ved godt, det koster
mange penge, men håber ved hjælp af fonds
midler og gaver at kunne nå dette mål. løvrigt
har vi netop i år på grund af mangel på værel
ser til nye studerende igen måttet tage 1. sal på
Sparta i brug som kollegium efter en restaure
ring og en ombygning. Også et andet af semi
nariets mindre kollegier er blevet bygget om.
Det drejer sig om Home, hvor et svampean
greb i gulvene nødvendiggjorde, at vi tog fat
på en istandsættelse. Vi fik så samtidig for
bedret de sanitære forhold på kollegiet.
I den gule undervisningsbygning har vi
nyindrettet kontor og konferenceværelse til
De Lærerstuderendes Råd, ligesom vi i for
hallen i samme bygning har fået indrettet et
lille galleri til skiftende udstillinger m.v. Na
turligvis kunne vi ønske os endnu flere for
bedringer. Men de knappe bevillinger sætter
naturligt nok snævre grænser for, hvad vi kan
få i disse år.

Grundlaget
Nr. Nissum Seminarium og HF-kursus er en
del af en skoleby, hvor institutionerne ligger
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tæt. Vi hari år kunnet glæde os over at se Fens
kær Efterskole tage mod sit første elevhold,
56 i alt. Høj- og Efterskolen fejrer sit 100 års
jubilæum i november, og dermed fejrer fak
tisk hele skolebyen jubilæum. Vi sender en
kærlig tanke tilbage til den lille energiske
præst, Adolph Lauritz Hansen, som hele sko
lemiljøet på sæt og vis skylder sin eksistens.
Han har næppe i sin vildeste fantasi forestillet
sig, at hans værk 100 år efter skulle blive til en
hel skoleby, og vi lykønsker genboen på bak
ken med de 100 år.
Meget er forandret, siden Adolph Lauritz
Hansen tog sin første meget beskedne skole i
brug. I forbindelse med revisionen af semina
riets vedtægter, har nogle af os haft lejlighed til
at gennemlæse papirerne fra dengang. Rigtig
nok er meget blevet anderledes, men meget er
dog fortsat fælles for mange af byens skoler,
nemlig ønsket om på én gang at konfrontere
unge med det livssyn og med den tro, der var
Danmarks grundvold i 100 år, ikke forat de
skal efterplapre de gamle, men for at de skal
sammenholde de gamle ideer med deres egen
tids tanker og deraf danne en selvstændig livs
anskuelse af værdi ikke blot for dem selv, men
for alle, de kommer i berøring med.
Nr. Nissum Seminarium og HF-kursus
har efter undervisningsministeriets ønske
netop fået sine vedtægter å jourført. Det un
derstreger grundlaget for seminariets arbejde,
der fortsat er det kristne livssyn, og de peger
samtidig fremad mod den opgave, man skal
påtage sig i fremtiden, nemlig at være skole
for en ny tids mennesker i en nordvestjysk
sammenhæng.
Bestyrelsessammensætningen er ændret,
så det nu er i alt 13 medlemmer mod før 12.
Heraf er 6 som tidligere valgt af Kirkelig For
ening for Den Indre Mission i Danmark. Af
de øvrige vælges én af Lemvig kommune, én

af Ringkøbing amt, én af HF-elevforeningen,
én af seminariets elevforening og de tre sidste
af den samlede bestyrelse. Hermed har man
sikret en sammenhæng ikke alene med traditionen, men også med lokalsamfundet og
med det større samfund, vi alle er en del af.

Endelig er der skabt mulighed for, at den store
trofaste flok af tidligere studerende både på
HF og seminarium kan blive repræsenteret i
bestyrelsen. Det er vi glade for. Der er fort
sat brug for alle kræfter og for, at vi løfter i
flok.
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Siden sidst
Af lektor A. Koch (28)

Denne artikel beskæftiger sig som sædvanlig
med seminariets nærmeste omegn, ikke med
foreteelser på selve seminariet.
Da Nørre Nissums særlige kendetegn erde
mange bygningskomplekser indrettet til sko
leformål, er det nærliggende først at omtale
områdets skoler og deres virke.

Nr. Nissum skole
Denne skole er som bekendt seminariets
øvelsesskole, og det er vist få seminarier, der
har øvelsesskolen så ideelt placeret som her.
Skolen dækker med sine ca. 300 elever og 34
lærere udmærket seminariets øvelsesskole
behov, så meget mere som der ud over over
bygning er en centerskoleafdeling. På skolen
går 25 fremmedsprogede flygtningebørn (ta
miler). Øvelsesskolen huser tillige en sprog
skole for voksne tamiler, der kommer såvel
herfra som fra Struer og Holstebro.

Nr. Nissum Høj- og Efterskole
Skolen fejrede 100-års jubilæum den 3. no
vember bl.a. ved udgivelsen af et særligt festskrift.
Da skolen får sin specielle omtale andet
steds i årbogen, skal jeg her kun nævne, at høj
skoleafdelingen stadig hviler, mens alle kræf
ter bruges på efterskolens 122 elever. Skolen
12

har god søgning, og tilgangen er sikret flere år
frem.
Der er ca. 20 lærere beskæftiget på skolen.

Kongensgård Landbrugsskole
De svære tider for landbruget mærkes natur
ligvis også her. Men skolen har dog klaret sig
relativt godt. Der har været og er stadig 55 ele
ver på årets almindelige kurser. Desuden har
der været ca. 15 elever på et særligt kursus for
studenter og HF’ere.
Samarbejdet med Lemvig Gymnasium,
der tog sin begyndelse sidste år med oprettel
sen af en »Grøn Gren« som en tilvalgsmulig
hed, har haft succes. Der er 10 elever på anden
årsholdet og 15 på førsteårsholdet. Den
»Grønne Gren« er to-årig, og undervisningen
foregår dels på gymnasiet i Lemvig og dels på
landbrugsskolen.

Fenskær Efterskole

Andre kulturelle aktiviteter

Denne nye skole får sin omtale andetsteds i
årbogen. Men også her skal den bydes vel
kommen som et kærkomment led i områdets
række af skoler.

Teaterkredsen Limfjorden kan stadig glæde sig
over en stabil skare af abonnenter, idet mel
lem 900 og 1000 følger programmerne, deri
almindelighed gennemføres i to parallelle fo
restillinger.
Teologisk Voksenundervisning har fortsat
god tilslutning. Man har dog måttet konstate
re en vigende tendens i antallet af deltagere.
Dette må nok ses i sammenhæng med de
mange foreninger, der i dag tager lignende
emner med i deres mødevirksomhed. En så
dan interesse anser jeg for at være et folkeligt
sundt tegn.
Kor- og orkesterstævnet samler stadig ca.
300 deltagere. Pensionisthøjskolen er her be
hjælpelig ved indkvarteringen af de mange til
rejsende.
Telehuset i den tidligere rektorbolig har bå
de skole- og erhvervsmæssig interesse for en
voksende skare af brugere.Det bør nævnes,at
»huset« har haft besøg af forskellige nordiske
grupper, der ønskede at studere såvel husets
funktion som den bagvedliggende ide: teleproj ektet.
De hidtil nævnte kulturelle aktiviteter er
kun et lille udpluk af, hvad der rører sig i årets
løb.

Den jyske Pensionisthøjskole
Selv om skolen bærer navnet Den jyske Pen
sionisthøjskole, er den i allerhøjeste grad en
skole for hele landet. Det ses bl.a. af listen over
dens brugere. Skolen er en udmærket ambas
sadørfor vort område, idet den årlig besøges
af ca. 1500 mennesker fra landets forskellige
egne. Det er karakteristisk, at østdanskere i
stort tal befolker skolen. Landskabets store li
nier og de vide udsigter er for dem en særlig
oplevelse.
Højskolen planlægger særlige kurser for
højskolefolk og for folk fra den sociale sektor.
Disse kurser forventes at få ca. 350 deltagere
og arrangeres i samarbejde med seminariet og
det ældrepædagogiske center.
De samme kræfter planlægger også et in
ternationalt seminar over emnet: Den danske
folkeoplysning og dens anvendelsesmulighe
der på fremmed grund. Der ventes ca. 40 del
tagere fra landene: Tyskland, England,
Norge, Sverige samt Danmark. EF har støttet
seminaret med 120.000 kr.

Ældrepædagogisk Center
Centret ledes af lektor H.J. Scheel Andersen
og har til huse i det lokale, som tidligere spa
rekassen SDS benyttede. Herfra styres cen
trets aktiviteter: kurser, seminarer og studie
rejser.
I år har centret udvidet sit virkefelt, idet det
har åbnet et kontor i Norge.

Sport og fritid
Østhallen har nu fået sin tilbygning med ek
stra klub- og omklædningslokaler. Hertil
kommer en almindelig »ansigtsløftning«.
Heleprojektetharkostetca.700.000kr. Med
de nye store udendørsarealer må stedet siges
at være velegnet til større sportsarrangemen
ter såvel udendørs som indendørs.
Jollehavnen på Remmerstrand. I tilslutning
til den eksisterende havn ved grusværket
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bygges der nu på privat initiativ og med kom
munal opbakning bl.a. i form af en garanti en
jollehavn. Havnen har 40 pladser og bygges
på andelsbasis.

Erhvervslivet
Servicefunktioner. Også her møder vi proble
met med nærbutikkerne. Selv om Wullf Ja
cobsen lukkede sin moderne butik i Nissumby på grund af alder og svigtende helbred, er
vi dog godt dækket med »Brugsen« i Nissumby og »Toelberg« i Seminariebyen. Vort
områdes struktur med tre enkelte »byområ
der« egner sig ikke til et specialiseret forret
ningsliv.
Trævarefabrikken »Daqua«. Navnet står for
dansk kvalitet. Virksomheden, der ejes afOle
Bjerre Jensen Nissumby, har nu 4400 m2 un
der tag og beskæftiger en 20-30 medarbejde
re. Der produceres især limtræ til anvendelse
ved fremstilling af døre, vinduer og stole.
Omkring halvdelen af produktionen går til
eksport.
Fiskeforædlingsfabrikken. I bygningerne fra
det nedlagte mejeri er der nu etableret en
fabrik til forædling af fiskeriprodukter. Fa
brikken bærer navnet »Jeka« og har ca. 30
ansatte.

Ældre-boliger
Sogneforeningen har nedsat et udvalg til at
kulegrave dette problem for vort område.
Der arbejdes på at få rejst nogle beskyttede
boliger snarest muligt samt etableret en døgn
betjent vagtstue. Dette skal være en erstatning
for alderdomshjemmet Elmely, som byrådet
har besluttet at lukke i løbet af et par år. Egent
lige plejehjemsopgaver skal derefter dækkes
af plejehjemmet i Gudum.
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Vi håber meget, at man opnår en tilfreds
stillende løsning snarest.

Sogneforeningen
Foreningen har haft en del aktiviteter i gang,
f.eks. biologiske ekskursioner og besøg på er
hvervsvirksomheder samt en hobbyudstil
ling på øvelsesskolen. Disse tiltag tjener til at
skabe nærmere kontakt mellem de forskelli
ge grupper af beboere i vort område. Der er
f.eks. i de senere år rykket mange tilflyttere
ind i de nye boligområder.

Tamiler
Den flygtningeskare, som i de senere år har
fundet et fristed her, består udelukkende af ta
miler. Gruppen har været oppe på 90 voksne
samt mange børn. Nu er en stor del af tamiler
ne anbragt i Struer og Holstebro. Det må er
kendes, at området her er bedre egnet til ind
skoling end til integration.
Jeg finder anledning til at fremhæve, at man
ikke har haft samværsproblemer - snarere
tværtimod.

Som det fremgår af denne lille oversigt, sker
der egentlig meget i årets løb. Aktiviteterne er
præget af, at vi er et skoleområde. Vi hilser
imidlertid en voksende udvikling af er
hvervslivet meget velkommen.

Erik Nielsen
Af lektor/. Hauge Nielsen (51)

Den 14. februar 1987 døde seminarielektor
Erik Nielsen efter længere tids svær sygdom
52 år gammel.
Erik Nielsen var himmerlænding, blev født
i Veddum i Østhimmerland, men havde sin
opvækst i Mejlby ved Arden. 1 1964 blev han
dimitteret fra Nr. Nissum seminarium. Efter
ansættelse i Gøttrup ved Fjerritslev vendte
han i 1970 tilbage til Nissum, men nu med en
uddannelse som tale-hørepædagog. 117 år var
han seminariets lærer i retorik.
Erik Nielsen var dybt engageret i sit fag
område og forstod at udmønte det på en må
de, der stod respekt om. Også efter at syg
dommen havde ramt ham, arbejdede han
med stor entusiasme på at indrette nye lokaler
og skaffe materiel til sit fag. Han glædede sig
til at tage det nye i brug, men nåede det ikke.
Erik Nielsen var en glad underviser. Ofte
lød latteren i hans timer. Hans drengede smil
havde let ved at bryde frem og slå over i en
hjertelig latter. Han fik et tillidsfuldt forhold
til mange af eleverne, et forhold, der rakte ud
over timerne. Mange af hans elever blev også
hans venner.
Ud over seminariet var det Lemvig, hvor
Erik Nielsen boede, der nød godt af hans vir
ketrang. Han tog gerne sin tørn i f.eks. menig
hedsråd, DMS og Kristeligt Folkeparti. Hans
venlige stil og hans optagethed af tilværelsens
problemer gjorde ham velegnet dertil.

Erik Nielsens holdninger var klare. Hans
forankrethed i et kristent livssyn blev ingen i
tvivl om. Denne vedkenden sig sine hold
ninger gav ham en ro, der også i svære tider
gav plads for humøret for glæden.
Vi har mistet en god kollega og lærer, men
vi husker en person, der spændte vidt og nåe
de meget.
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På jobbet
- Man ikke bare sidder på kontor
Af »kontorfolket«

Kl. er 8.00. Der er endnu stille på Nr. Nissum
Seminarium. En enkelt studerende haster af
sted med en pose morgenbrød fra købman
den. En pedel går rundt med et nøgleknippe.
Der låses op. På seminariets studiekontor
tændes lys. Hætterne løftes af skrivemaski
nerne, kopieringsmaskinen tændes, og telefo
nen ringer.

»Nr. Nissum Seminarium og
HF-Kursus - godmorgen.«
Dagen er i gang med alle sine aftaler, fore
spørgsler, møder, konferencer, indbetalinger
med meget mere. Så gårdøren op. De første
studerende stårved skranken.Derskal ekspe
deres ansøgninger til Statens Uddannelses
støtte. »Hvor meget kan vi få?« Skemaet med
satser for stipendier og statslån findes frem og
studeres.
Nu står der også en lærer ved skranken.» Er
inspek tøren mon kommet ?« Det er han, og et
øjeblik efter er de to inde på inspektørkonto
ret og i fuld gang med at undersøge, om nogle
timer kan flyttes af hensyn til et par studeren
de, der har fået en særlig besværlig fagkombi
nation. Inspektøren benytter lejligheden til
sammen med kollegaen endnu engang at
kontrollere vedkommendes timeskema.
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Lønberegningerne skal jo snart være færdige
og indsendes.
Nu er rektor dukket op. Der er aftalt møde
med vagtmester, bogholder og studielektor
om nogle påkrævede bygningsændringer. En
dør skal flyttes, en trappe ændres, og der skal
evt. males. »Hvad vil det koste?« er det be
kymrede spørgsmål, der møder vagtmeste
ren. Prisberegninger, tegninger og skitser
dynges op på bordet, mens bekymring
veksler med mere afslappede øjeblikke, hvor
man finder ud af, at tingene alligevel kan kla
res med de midler, der er til rådighed i en spa
retid.
Der er efterhånden travlt på studiekonto
ret. Man skriver breve, ordner post, besvarer
telefonopringninger og taler med de mange
gæster, der langs af sted indfinder sig på kon
toret med små og større problemer og
spørgsmål.
Nu er det direktoratet, der ringer og skal
have et par oplysninger. Igen findes der map
perfrem, og man må hen til det ny installerede
EDB-anlæg for at finde svaret til undervis
ningsministeriet. Der stilles om til rektor, og
undervisningsministeriet er tilfreds. Man kan
igen vende sig mod inspektøren, der har et par
sager, der skal ekspederes.» Endelig i dag», ly
der det let bekymret. Alting synes at haste,
men der bliver alligevel tid til nogle friske be
mærkninger og lidt fælles morskab. Travlhed
og hygge kan udmærket gå hånd i hånd på et
kontor, når alle kender deres opgaver og for
står at arbejde sammen om løsningen af de
ting, der er fælles.
Vi nærmer os formiddagskaffen. Det er
onsdag. Den dag samles hele kontorfolket,
d.v.s. studiekontorets og regnskabskontorets
folk og drikker kaffe sammen med studievej
lederne, vagtmester, rektor og personalet fra
Ældrepædagogisk Center, der bor på den an-

Studiekontoret: Tove Riis Jensen og Inger Vinther.

den side af gaden, men som seminariet arbej
der tæt sammen med. Denne kaffestund er en
nyttig foranstaltning. Der er lejlighed til et par
gemytlige bemærkninger over bordet, og der
kan træffes små aftaler om det ene og det an
det. Oven i købet er der lejlighed til at marke
re en fødselsdag, et jubilæum eller lignende.
Et papir strøes rundt på bordet: »Husk ven
ligst i næste uge...« Der kan nås meget på et
kvarter.
Efter kaffen kan vi et øjeblik stikke hovedet
inden for på regnskabskontoret for at se,
hvordan livet leves der. Her residerer boghol
deren og to assistenter. Også her blinker
EDB-anlægget. Seminariets regnskab skal nu
igennem disse maskiner, men der er meget

andet at se til. En af assistenterne arbejder med
seminariets kollegier. Også her dukker der
gæster op.»Det drejer sig om en flytning«. Pa
pirer findes frem og underskrives, og den stu
derende er borte igen. Gæsterne er ikke så
mange som nedenunder. Til gengæld er det
tal, det drejer sig om, og mængder af bilag, der
skal sorteres, ordnes, indkodes o.s.v.
I det bageste kontor arbejder bogholderen.
Et nyt cirkulære giver hovedbrud. I hvert fald
er den kulørte understregningspen flittigt i
brug, og der må nogle opslag til, før tingen sy
nes at være Idar.
Senere møder man en kø af HF-studerende, der skal havde en snak med en studie
vejleder. Emnerne kan være vidt forskellige,
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A. V. Centralen: Elna Skovbakke ved offset-maskinen.

fortællersamme studievejleder! en kort pause
mellem besøgene. Der er nogle, der skal snak
ke økonomi, uddannelsesstøtte og studielån,
der ernogle, der skal drøfte fagskift eller mulig
oprettelse af et nyt tilvalgsfag eller evt. en stu
diekreds om et emne, der synes at interessere
mange, og der er nogle, der skal vide lidt om,
hvilke muligheder der evt. er, når tiden i Nr.
Nissum er forbi. Endelig kommer deraf og til
en, der trænger til at lufte et lidt mere privat
problem. Også det skal der være tid til at høre
på. Studievejlederen tager del i det hele. Et par
studerende med et handicap skal have ekstra
hjælp og ekstra udstyr, lærere skal sendes på
kursus, så de kan hjælpe vedkommende lidt
bedre. Også det skal arrangeres samtidig med
at hjemkommuner adviseres og søges om
støtte.
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Ny i flokken af studievejledere er studievej
lederen for seminarieklasserne. En af semina
riets studielektorer har påtaget sig jobbet, selv
om der i hvert fald ikke endnu er en officiel
stilling af det navn. Han fortæller, at også læ
rerstuderende kan have brug for studievejled
ningVi ender på vagtmesterens kontor, hvor en
håndværker skal instrueres om en reparation
et eller andet sted i huset. Skrivebordet er
fyldt med arbejdstegninger, overslag og små
sedler. Alle sedlerne er udtryk for, at et eller
andet skal ordnes, en eller anden aftale skal
bringes i stand, eller om, at en besked skal gi
ves videre.
Seminariets kontorlevermed i alt,hvad der
sker. Her » knyttes alle tråde«, som det hedder
om en by ikke så langt herfra.

Lokalhistorisk arkiv
Af arkivudvalget:
Lektor Sv. E. Abrahamsen (39),
Lektor G. Eriksen (43)
Lektor Leo Fristed

Seminariets lokalhistoriske arkiv har fået fine
opbevarings- og arbejdsforhold i kældereta
gen i Telehuset (den tidligere rektorbolig).
Billedet viser hovedarkivet, hvor Gunner
Eriksen, Svend Erik Abrahamsen og Leo Fri

sted efter opfordring fra rektor Henning Fog
de er i gang med at ordne gamle og nyindkommende skrifter, fotos m.m. Arkivalierne
registreres efter et til formålet konstrueret de
cimalsystem, hvoraf første ark er gengivet
her.
Vort seminarium kan nu deltage i et histo
rieprojekt under Århus Universitets histori
ske institut; det skal resultere i en Indre Mis
sions skolehistorie i 3 bind. Lederen af pro
jektet, univ.lektor V. Wåhlin, har anbefalet de
pågældende højskoler, gymnasier, seminarier
m.m. at anvende registreringssystemet fra
Nr. Nissum.

Gunner Eriksen, Sv. E. Abrahamsen og Leo Fristed.
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Decimalsystem
1 NR. NISSUM SEMINARIUM
11 Historisk udvikling

111
112
113
114

12 Forstandere/rektorer

120 Fotos, biografier, nekrologer
121 Taler, artikler, skrifter
122 Specielle initiativer

13 Lærere ved seminariet

130
131
132
133

14 Andre med tilknytning til seminariet

140 Fotos, biografier o.a.
141 Artilder, skrifter
142 Specielle initiativer

15 Elever/studerende

150
151
152
153
154
155
156

Fotos, biografier o.a.
Artikler, dagbøger, noter o.a.
Specielle initativer
Foreninger og klubber
Elevblade
Fester
Økonomiske forhold

16 Styrelsesorganer og -funktioner

160
161
162
163
164
165
166

Ordensregler og bestemmelser
Bestyrelser, årsmøder
Lærerråd
Elevråd/Studerendes råd
Samarbejdsudvalg
Fællesudvalg o.a.
Kollegiestyrelser
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Oprettelse, organisation, økonomi
Byggeri og miljø
Korrespondance med myndigheder
Eksistensproblemer, indre og ydre kri
ser
115 Jubilæer, jubilæumsskrifter og årsberet
ninger, forårskoncerter, dimittendfester
116 Samarbejde med skoler o.a. institutio
ner i lokalområdet
117 Samarbejde med skoler o.a. institutio
ner uden for lokalområdet

Fotos, biografier, nekrologer
Taler, artikler, skrifter
Specielle initiativer
Lærerfester

17 Undervisning

171 Love, bekendtgørelser, cirkulærer,
generelle eksamensbestemmelser
172 Fagene
173 Håndbøger o.a. litteratur
174 Praktik og praktikskoler
175 Forsøgsundervisning m.m.
176 Lejrskoler
177 Andre ikke skemalagte uger, rejser
m.m.

18 Dimittender

180
181
182
183

Nu da vi er kommet i gang med arbejdet i
vort lokalarkiv, tegner der sig også et billede
af, i hvilken retning gamle elever samt tidlige
re og nuværende ansatte kan hjælpe til med at
gøre arkivsamlingen så fyldig og omfattende
som mulig.

7) Vandrebøger
8) Programmer m.m. fra Nissumstævner,
jubilæer o.l.
9) Eksemplarer af alle publikationer fra tid
ligere studerende samt nuværende og
tidligere ansatte på Nr. Nissum semina
rium

Fotos af dimittendhold + persondata
Elevforening
Skrifter o.a. kunstneriske produkter
Stævner og biografiske data

I det følgende ses en liste over vore ønsker:

1) Dagbøger fra seminarietiden
2) Revyer, festprogrammer, sange og bille
der fra elev-, klasse-, bygningsfester o.l.
3) Foreningsprotokoller
4) Gamle elevblade. Foruden Dæmring er
der Hallo (1904-5), Skrubben (1904-5),
Baandet (1905-6), Ungdom (1904-5, 4953), Kridt og Svamp (1906-7), Hellas’s
Sprutte (1906), Budstikken (1906-8), Lu
ren (1917-?) og Kultivatoren (1957-?)
samt senere udgivne elevblade.
5) Billeder fra seminarietiden (med angivelse
af navne, årstal m.m.)
6) Bøger og andet undervisningsmateriale
brugt på seminariet gennem tiderne

- fra tid til anden skulle der blive mulighed
for forskellige udstillinger, ligesom vi hå
ber, at arkivet kan danne grundlag for bi
drag til årbogen fremover.

Candidat Strøm
Da det til foråret er 50 år siden cand. Strøm
(Nikolaj Faber Strøm) døde, er arkivet netop
nu meget interesseret i materiale, der fortæl
ler om cand. Strøm og hans virke her.
Cand. Strøm var en meget central person i
seminariets liv i dets første mange år. Lærere
fra den tid vil næppe kunne nævne Nr. Nis
sum uden straks at komme til at tænke på
cand. Strøm.
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Film- og TV-kundskab på HF
Ved mag.art. Bent Liholm (75)

Med 80ernes tiltag i retning af video-film og
satellit-TV har der fra mange sider lydt be
kymring, især vedrørende den opvoksende
generation. Da barndomstiden og ungdom
men er den tid, hvor man er mest modtagelig
for indtryk, har man frygtet af få en genera
tion af henslængte, passive og uengagerede
TV- og videovrag.
For at imødegå faren ved de fremstormen
de elektroniske billedmedier blev der allerede
i 70erne iværksat forsøgsundervisning i Filmog TV-kundskab, men generelt har faget
oplevet en henslumrende tilværelse fra såvel
elev som politikerside. Man har ildte villet ta
ge faget alvorligt. »Film og TV er jo kun un
derholdning«, har det heddet fra tid til anden.
Med undervisningsåret 1987/88 er faget på
forsøgsbasis startet op som tilvalgsfag på 2.
HF. Faget er placeret på linie med de kreative
fag, således at det har såvel en teoretisk som
en praktisk del.
På den teoretiske del skal film og TV an
skues i en produktions- og distributionssam
menhæng, man skal se på film og TVs påvirk
ningsmuligheder, forskellige samfundsbille
der fremstillet på film og TV i bl.a. en histo
risk sammenhæng, og endelig skal film og TV
anskues som fortællemedier.
Som talesproget har film og TV en ganske
speciel grammatik, bestående af en række for
skelligartede fortælleelementer, såsom foto
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graferingen, lydledsagelsen, perspektive
ringen, editeringen m.v., og det er i arbejdet
med disse, at det kreative primært kommer
frem. Det er en forudsætning for egen video
produktion, at man kender fortællesproget.
I den praktisk-kreative del får den stude
rende således mulighed for at lave 2 små vi
deofilm: et »bundet« forsøgsprojekt og et frit
eksamensprojekt.
Når der er tales om film- og TV-undervisning, tales der stort set altid om at fremme den
kritiske holdning, og det ofte i en sådan grad
at man har indtryk af, at slutresultatet gerne
skulle være, at man helt holdt op med at se
film og TV. Dette standpunkt skyldes »svage«
socialgruppers umådeholdne forbrug af ste
reotype trivialfilm og ikke forbruget hos gen
nemsnitstilskueren. Det har i hvert fald ikke
skørtet på kritisk sans på HF-valgholdet i
film- og TV-kundskab, snarere tværtimod.
I den forbindelse har jeg oplevet nogle nor
mer, som jeg mener, også bør bearbejdes i
film- og TV-undervisningen, normer om
hvad der er en » god« film. Traditionelt set har
man bestemt, at såkaldte »finkulturelle film,
er gode film, mens kommercielt prægede
produkter kun er tidsspilde. Ser man på store
accepterede filmmesterværkersom »Døden i
Venedig« (Luchino Visconti, 1971), »Solaris«
(Andrei Tarkovskij, 1972) og »Det forjættede
land« (Andrzej Wajda, 1975) er disse films
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specielle fortjeneste deres enestående og
uovertrufne visualitet, hvor der fortælles i bil
leder i langt højere grad end i ord. Men den
samme enestående visualitet kan man også
finde hos eksempelvis den italienske spaghetti-westerninstruktør Sergio Leone i hans
»Once upon a time in the West’ (1968). An
førte still-billede fra filmen viser en særegen
og bevidst sans overfor enkeltbilledets kom
positionelle struktur.
Det kan ikke være fordomme og finkultu
rel fernis, der afgør kvalitetsbegrebet, men
derimod saglig og nøgtern analyse og vurde

ring, der kombineret med en vis filmhistorisk
indsigt, skulle berede vejen for mange store
intense filmoplevelser også med deciderede
underholdningsfilm. At en film er kommer
ciel, behøver ikke absolut at betyde, at den er
dårlig. Man kan også finde mange gode film
på videoudlejningsforretningernes hylder.
Film- og TV-undervisningen på HF skulle
gerne medvirke til at nuancere elevernes
kritiske sans, deres »dannelse«, samtidig med
at den forbereder til mere vidtgående film
uddannelser af såvel teoretisk som praktisk
art.
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Sådan set - sådan sagt
Af lektor Jørgen Sørensen

Ved fuldmåne
Månen er rund
som en gul ballon.
Hvordan har den fået
en sådan facon?

Måske sku’ man helt
lade spørgsmålet ligge.
Den skinner jo sådan set
udmærket.
Ikke?
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Når solen går bort
To ting kan lægge
en sommerdag øde:
en kærlighedssorg
og et lærerrådsmøde.

Selvdisciplin
Hvor livet og glæden
skal råde,
bør mådehold dyrkes
med måde.
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Noget om at overleve - humor på seminariet
Af lektorJ. Hauge Nielsen (51)

Når man har kendt et sted, et samfund som
Nr. Nissum Seminarium gennem mange år,
er født og opvokset på stedet, har fået sin ud
dannelse her og efter tolv år i »udlandet« er
vendt tilbage, ja så begynder man at kende
stedet, mener at kunne se gennemgående
træk. Et af disse træk vil jeg drage frem her:
Stedets humor.

men. Derfor sætter vi humoren ind som værn,
som beskyttelse. Det er lettere at møde hinan
den igen efter et smil. Humoren er befriende,
og vi kan ikke gå uforløste rundt mellem hin
anden. Humoren er den smørelse, der får
vognen til at køre mere knirkefrit, og man
kan ikke holde til knirken døgnet igennem.
Svigter humoren os eller vi den, så går det
galt, så fungerer det mindre samfund ikke.

Humor som en funktion
Det er naturligvis ikke min hensigt at argu
mentere for, at humoren herpå stedet er af hø
jere kvalitet eller mere raffineret end så mange
andre steder. Dertil kender jeg stedet for godt.
Jeg vover heller ikke at påstå, at studerende og
lærere her er morsommere end andre steder,
og dog! Nej min påstand går i en anden ret
ning. Her på stedet har humoren en nødven
dig funktion, eller sagt på anden måde; hu
moren er en funktion af stedet - i hvert fald
delvis.
Ethvert lille samfund har sine love, især
uskrevne, har sine særheder, sin styrke. Her
lever vi tæt på hinanden. Man møder efter
skoletid kolleger og studerende ved købman
den , på posthuset og i lægens venteværelse. Vi
ved ofte, hvor ligtornene sidder, og kan så for
søge at undgå at træde på dem. Men undgå
hinanden kan vi ikke. Vi skal fungere sam
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En nødvendig bemærkning
Nu må man ikke få den opfattelse, at på Nr.
Nissum Seminarium går alle smilende eller
småleende rundt hele dagen. Slet ikke, det vil
le i virkeligheden også være trist, om sligt var
tilfældet. Med smilet, latteren og morskaben
har vi det som alle andre - naturligvis.
Vel ytrer humoren sig også gennem disse
foreteelser, men den er langt mere, dybere,
mere personlig og mere usynlig. Humorens
stilfærdighed kan endda vise sig ved, at det ta
ger tid at opfatte den. Men det er da ikke hu
morens fejl - snarere dens kvalitet.
Den stilfærdige humor er ikke let at beskri
ve. Ofte er den så afhængig af situationer,
stemninger og betoninger, at den nødvendig
vis må opleves. Ved en beskrivelse går nuan
cerne tabt eller i bedste fald bliver de svække
de.

Nogle småtryk
Alex Koch og H.J. Hansen (Pæd) vartil kaffe i
præstens have en sommereftermiddag. Man
bør her erindre sig deres gangart. Koch skri
der værdigt afsted. Pæd nærmest løb. Pæd
brød først op fra selskabet med bemærk
ningen: »Nu skrider jeg«. Lidt efter forlod
Koch selskabet med ordene: »Nu løber jeg« .Og sådan gjorde de netop ikke. Var bemærkninserne tilfældige? Måske. Glimtet i Kochs
øjne lod ane, at der var en sammenhæng, og
den efterfølgende latter fra det resterende sel
skab viste, at bemærkningerne blev opfattet
som hyggeligt drilleri.
Dette afvæbnende drilleri mestrede for
stander Gjelstrup (P.C.) bedre end mange.
Ved et mindre selskab var såvel P. C. som læ
rerinde Rasmine Nielsen til stede. Der blev
talt om alder og fødsel, og noget ugalant kom
man ind på Frk. Nielsens alder.-Nu erdet vel
også de færreste, der forbinder galanteri med
hendes djærve person - P. C. udbryder da:
»Frk. Nielsen er slet ikke blevet født, hun lod
sig føde«.
Adskillige årgange af nissumittervil nikke.
Bemærkningen var humoristisk, sigende og
afvæbnende.
I det hele taget er forstander Gjelstrups be
mærkninger nok et studium værd. Han be
gyndte engang en religionstime med at høre
Mølgård i dagens tekst. Sandt at sige sagde
Mølgård ikke meget, faktisk næsten intet. P.
C. overtog selv foredraget og efter ca. 20 mi
nutter, sagde han: »Det er vist længe siden,
Mølgård er blevet hørt. Ham ta’r vi.«I lang tid
troede jeg, at bemærkningen var et udslag af
glemsomhed, distraktion. Men jeg er ikke
længere sikker. Måske var det en elegant hu
moristisk måde at karakterisere en elevpræ
station på.

Johs. Hejbøl kendte også til kunsten at give
et afvæbnende svar, et svar, der satte tingene
på plads. En elev ville gøre sig interessant, og
det er slemt. Han ville vise, at han fulgte med i
den nyeste litteratur og spurgte derfor Hejbøl
om hans mening om en netop udkommet
bog. »Tha, jeg har endnu kun læst den to
gange, så jeg kan næppe give et kvalificeret
svar.«
Og nu til noget helt andet.
Ved en af skolens fester valsede en kollega
under dansen forbi et par studerende. De to
unge var meget glade for hinanden, i hvert fald
den aften. Glæden gav sig udtryk i et hørligt
kys. Kollegaen sagde sådan lidt ud i luften hen
forbi parret: »Det går nok bedre i det mundt
lige, end det gik i det skriftlige.« Forklaring
overflødig.

Ikke kun lærere
Lærere er jo gennemgående figurer ved et se
minarium. Derfor er det lettest af finde træk
om dem. Men lærere har jo også altid været
godt samtalestof.Ja så godt, at man i nedtryk
te stunder kan fastslå, at den funktion udfyld
te man dog altid.
Boghandler Graversen havde i mange år
samme juledekoration i sin butik. En kirke
med lys i. Mange elever er trådt ind i forret
ningen i adventstiden syngende: Kirken den
er et gammelt hus.
En ikke alt for flittig elev fandt på følgende
omskrivning af en strofe i seminariets sang;
Nær ved sø og friske vinde. Strofen lyder:
Kend dig selv, dit løsen være. På vestjysk blev
det til: Kjen dæ sæl, og la di løsen væær. Hvis
de græske guder har blot det ringeste kend
skab til vestjysk, vil de smile i deres olympi
ske himmel.
Lektor Koch eller lærer Koch, sådan sagde
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vi før den gode titel lærer blev forringet til lek
tor, én der læser. Lærer Koch var en dag i en
regnetime i gang med at formane eleverne.
Det var det uansvarlige i at ridse i bordpladen,
der var anledningen. Det blev til et helt lille foredrag. Lidt for langt, lidt længere end emnet
kunne bære. Det syntes Karl også. Han rakte
fingeren op og sagde: Her på min bordplade
står der A. Koch 1927. Det skal siges, at Koch
nok var den, der lo mest. Tingene var sat på
plads, den gode stemning genoprettet.Timen
kunne gå videre.
En af de studerende »snørede« mig engang.
Han havde været fraværende en lørdag. Vi gik
faktisk i skole om lørdagen. Han havde und
ladt at oplyse om grunden til fraværet. Sligt
var ikke velset, og jeg bebrejdede ham det.
Formodentlig i milde vendinger. Han sagde
blot stilfærdigt, at han havde gyldig grund til
fraværet og bedyrede, at det aldrig skulle ske
mere. Højlydt jubel i klassen. Jeg gik noget
frustreret hjem fra denne time. Ingen havde så
meget som antydet, hvad jeg senere erfarede,
at den studerende netop denne lørdag var ble
vet gift.

Koch,
Hejbøl,
H.J. Hansen
(1948)
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Nutiden
Af flere grunde har jeg med flid undgået de
mere nutidige eksempler. Det ændrer dog
ikke ved min påstand om humoren som en
funktion, som et redskab i hverdagen, om
dens nødvendighed,
o
7 nødvendigst
o i det lille
samfund.
Nu er det jo heller ikke sådan, at relationer
mennesker imellem ændrer sig hurtigt. Og da
slet ikke når det drej er sig om mere almene fo
reteelser som omgangsformer. Nok er De blevet til du og goddag til hej, men samspillet
mellem mennesker er meget mere end sådan
ne indledningsord.
Det er i dette samspil, humoren optræder
som en udjævnende faktor i vort skolesam
fund.
Humoren trives i Nissum, og vi trives ved
den.

Halvvejs
Overvejelser omkring et årgangsstævne
Af overlærer Karen Kristensen, Holstebro (66)

Så er vi kommet til »halvvejsfest«. Hvem er
det så, der er kommet-foruden altså én selv?
Inspektøren, viceinspektøren, skolevejlede
re, psykologer og overlærere - og så enkelte
folk som jeg selv. Jeg bliver også snart overlæ
rer, og det har så taget mig ca. 21 år at nå så
vidt.
Når man - som vi - er halvvejs mellem start
og stop, mellem ung iver og otium, så er det
vel oplagt at gøre en slags status.
Da vi i 1966 gik i marken, havde vi lært, at
gruppearbejde er Guds gave til lærere, og at
alt kan laves i papmaché. Derude - i det virke
lige liv - fandt vi ud af, at der faktisk var børn,
der havde svært ved at skrive deres eget navn.
I årene, der er gået, er der sket en kolossal
udvikling. Alskens tekniske vidundere er
kommet ind i folkeskolen - og nogle er for
svundet igen. Vi ved nu, at foruden det med
papmaché skal man kunne trykke på de rig
tige knapper, så eleverne kan høre på, se på og
tale med diverse maskiner. Vi kopierer på li
vet løs i alle frikvarterer, og vi er panikslagne,
hvis kopividunderet en dag er i uorden - men
netop på en sådan dag er det måske, man fin
der ud af, at der stadig er børn, som har svært
ved at skrive deres eget navn, og at det er vig
tigt at huske på gækkebrevene og det levende
ord.

Lærere er ikke, hvad de har været - fysisk
mener jeg. - Eller er det psykisk? De bliver
ikke ved, til de bliver sparket ud af folkesko
len i en alder af 70. Nu går man på efterløn
omkring de 60; og så har man endda holdt
godt ud. Så når vi mødes om andre 20 år, kære
venner, er vi pensionister, og de unge lærere
vil synes, at vi har nogle sære interesser. Vi
presser blomster, læser bøger, synger fædre
landssange efter højskolesangbogen og laver
former og figurer i papmaché. - Og enkelte af
dem - de unge lærere - vil måske løfte blikket
fra terminalen, se hen over elevernes hoveder
med de firkantede øjne og sige: »Det er da
egentlig spændende, det der de gamle går og
laver. Mon ikke det er noget, vi kan tage op i
folkeskolen.«
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Afskedsportrætter

Carsten
Anderskov

Carsten Anderskov kom i 1973 til Nr. Nis
sum fra uddannelsen i kultursociologi ved
Københavns universitet. Indtil jan. 85 under
viste han i samfundsfag ved såvel seminariet
som HF. I denne periode har han været med
til at uddanne både det første og det foreløbig
sidste hold i linjefaget samtidsorientering ved
Nr. Nissum Seminarium.
Da samtidig fællesfaget samfundsfag gen
nemgik store forandringer, har arbejdet inden
for faget været præget af mange omskiftelser.
Carsten er altid vågen over for forandring og
udvikling og har derfor med interesse og
engagement forstået at tage denne udfordring
op.
I en række år var Carsten i bestyrelsen for
FLSF- foreningen for seminarielærere i sam
fundsfag - Her gjorde han et dygtigt stykke
arbejde. Det er i det hele taget karakteristisk
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for Carsten Anderskov, at han villigt lader sig
opstille og vælge til udvalgsarbejde af vidt for
skellig art, det at være sig i undervisningssam
menhæng eller når det drejer sig om lokal
samfundets trivsel.
Da nedskæringerne ved seminariet gjorde
det udsigtsløst af opretholde hans stilling,
blev han ansat som konsulent ved Ældrepæ
dagogisk Center. I snart tre år har han haft sit
virke her og harderved yderligere kvalificeret
sig til den stilling ved Nordjyllands Amts
kommunes ungdomsinstitutioner, som han
overtog d. 1. oktober i år.
Det lyder pudsigt, at arbejdet med de ældre
kvalificerer til et job, hvor man har med de
unge at gøre. Men det morsomme ligger godt
for Carsten Anderskov. Ikke bare ved samta
ler har kolleger og studerende nydt godt af
hans humoristiske sans, men ofte har han
som taler ved lærerfester kombineret fynsk
lune og vestjysk »understatement« på den
mest chamerende vis.
Vi ønsker held og lykke i det nye arbejde
med de udfordringer,
dette vil Ogive.
o
7

Poul
Wemmelund

Poul Wemmelund er egentlig uddannet som
revisor, men han skiftede tidligt fra dette ar
bejde over til læreruddannelsen på Haslev Se
minarium, hvorfra han blev lærer i 1949. Efter
endt læreruddannelse prøvede han kræfter
med mange forskellige former for undervis
ning i kommuneskole, handelsskole og høj
skole, inden familien i 1956 kom til Rydhave i
Vestjylland for at blive forstanderpar på en
helt ny efterskole. Det er en kæmpemæssig
udfordring således at skulle starte en helt ny
skole og bygge den ud i samarbejde med en
skolekreds. Men Poul og Herdis Wemme
lund klarede opgaven på allerbedste vis, og
det var en velfungerende og god skole, de forlod, da de i 1966 blev hentet til Nr. Nissum,
hvor Poul blev lærer i dansk ved seminariet.
På trods af de mange forskellige opgaver Poul
har løst undervejs, er dansk, og da først og
fremmest dansk litteratur, det fag, som han el
sker, og som han er en mester i at fortolke.
Læreruddannelsen af 1966 var i denne hen
seende ikke helt efter Poul Wemmelunds ho
ved. Nu blev der stillet nye og anderledes
krav. Men Poul kastede sig med ildhu ud i det
nye uden dog at svigte sit hjertebarn litteratu
ren.

Vi, der kender ham, ved, at han er utrolig
flittig og samvittighedsfuld.
Det har næppe på noget tidspunkt været
muligt at gribe ham i ikke at have forberedt en
lektion til fingerspidserne. Ikke sært, at han er
en populær lærer. Det er mange, der gennem
ham har fået en livsvarig kærlighed til dansk
sprog og litteratur.
»Ham kan man lide på«. Det er ord, deri al
lerhøjeste grad gælder Poul. Og det gælder
ikke blot i faglige sammenhænge. Man kan
også være sikker på ham, når det gælder mere
personlig omsorg, hjælpsomhed og varme.
Det er der mange, der har nydt godt af gen
nem årene.
Nu er det lykkeligvis ikke en gammel, træt
kollega, vi siger farvel til. Det ses af, at han
også i de allerseneste år har udbygget sit vir
kefelt. Han har undervist på HF, på voksen
undervisningscentret og på Danmarks Læ
rerhøjskole ikke kun i dansk, men også i kristendomskundskab/religion. Undervejs har
han nemlig erhvervet sig viden og kunnen til
at søge præsteembede, hvis han vil. Præst er
han dog endnu ikke blevet, men der er blevet
kræfter til udarbejdelse af nye lærebøger til
folkeskolen, og det er naturligvis bøger, der
kombinerer Pouls to store interesseområder,
dansk og kristendomskundskab.
Vi venter også i kommende år at få glæde af
Poul Wemmelunds idérigdom og virketrang,
for familien bliver lykkeligvis boende i Nr.
Nissum. De gode råd og den venlige op
mærksomhed regner vi fortsat med at få i til
gift.
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Nr. Nissum Høj- og
Efterskole
En 100 års jubilar har ordet
Ved forstanderparret
Gerda og Niels Braad (54)

...og den som mærker, at græsset gror,
for ham står livet vist aldrig stille
Jacob Knudsen
At få eleverne til at undre sig og at give positi
ve holdninger videre er sammen med det
kristne grundlag hensigten med at drive høj
og efterskole i Nr. Nissum, akkurat som det
var det for 100 år siden.
Den 3. november 1987 kan skolen fejre sit
100 års jubilæum, og samtidig bliver denne
dag et 100 års jubilæum for hele Indre Mis
sions høj- og efterskolearbejde i Danmark.
Alleredei 1831 havde N.ES. Grundtvig på
tryk slået til lyd for en dansk folkelig højskole.
Det skete i en tid, hvor demokratiet var i stø
beskeen, og Grundtvig var overbevist om, at
uden folkelig oplysning ville et demokrati
aldrig lykkes.
11844 oprettedes Danmarks første højsko
le i Rødding, og snart kom flere til. Vækkel
sens folk søgte hurtigt til disse højskoler, men
fra indremissionsk side fandt nogle, at høj
skolen savnede »saltet, hvormed livet skulle
saltes«. Præsten Adolph Lauritz Hansen i Nr.
Nissum gik på denne baggrund i gang med at
forberede Indre Missions første højskole, og
den startede i 1887 i præstens stuer og konfir
mandlokale.
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Den første højskolebygning (opført 1889).

Allerede to år efter byggede man den første
skolebygning, og i mange år fungerede høj
skole og seminarium side om side.
1 1923 var det blevet for trangt. Højskolen
byggede nyt på kirkebakken, og institutio
nerne fortsatte, hver med sin ledelse. I 1935
fik højskolen en lillebror, nemlig efterskolen.
Der blev i tidens løb bygget til, og der blev
bygget nyt. Den sidste store tilbygning kom i
1984. Det varen bygning med store moderne
faglokaler.
I dag er Nr. Nissum Høj- og Efterskoles
daglige liv helt domineret af efterskolen. Høj
skolen fungerer kun gennem nogle korte kur
ser, mens efterskolen samler ca. 120 elever
hele året.
Højskolen og efterskole er børn af samme
grundidé. Kostskoleformen er basis for »den
levende undervisning«, som Grundtvig ville.
Men efterskolen føler sig også i gæld til den
vestjyske skolemand Christen Kold, hvis in
spiration dannede grundlag for den første ef
terskole.Han vidste,atnetop alderen 14 til 18
år er en uhyre vigtig fase i personlighedsud
viklingen.

Med undervisningspligtens udvidelse er ef
terskolen i de seneste år blevet et vigtigt alternativ til folkeskolen. Helt frivilligt for den en
kelte tilbydes der prøver o.s.v. parallelt med
folkeskolens. Mange unge vælger efterskolen.
Det er både en udfordring og en fare. Efter
skolen må aldrig blive en »folkeskole med
overnatning«. Dens egenart må bevares. For
tælling og oplevelse må være med til at op
bygge et fællesskab, der kan støtte og opmun
tre langt ud over skoleårene.

På Nr. Nissum Efterskole går traditioner
fra den første tid som fortælletimer, bibelstu
diegrupper og aftensang hånd i hånd med nye
aktiviteter som idrætsudøvelse i sportshal og
svømmehal, ekskursioner til ind- og udland,
traveture og andre arrangementer.
Sådan ønsker i hvert fald Nr. Nissum Høj
og Efterskole at føre traditionen fra 1887
videre.
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Hilsen til Højskolen

Årbogen og dermed redaktionen bag den stil
ler gerne op i rækken af gratulanter. Vel ved vi,
at vi tidsmæssigt kommer sidst, men derfor er
hilsenen ikke mindre velment.
Vi siger til lykke til en skole, der livskraftigt
og dygtigt har klaret sig gennem såvel gode
som vanskelige tider. For vanskelige tider har
der naturligvis også været - tænk blot på
krigsårene.
I mange år var seminarium og højskole un
der samme tag, havde samme ledelse og de
samme lærere. Skolerne har jo også samme
stifter, er rundet af samme rod, af samme ide.
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Senere flyttede højskolen op på bakken ved
kirken, men ikke længere bort end fællesskab
og fælles vilje er kommet til udtryk, når situa
tionen krævede det. - Gode venner overren
der ikke hinanden, men de ved, hvor de har
hinanden.
Mange af højskolens elever blev senere se
minariets elever, og mange af skolens lærere
har fået deres uddannelse på seminariet.
Vi ønsker ikke blot til lykke med de hun
drede år, men også lykke til en frimodig frem
tid, en tid med udfordringer og med lyst til at
tage disse op.

Ny efterskole
i Nørre Nissum
Afforstander Ole Mejer (66)

Den 9. august 1987 startede Fenskær Efter
skole i en del af Ad. L. Hansens kollegium.
I en årrække var antallet af studerende ved
seminariet faldende. Kollegiets bestyrelse ef
terlyste derfor forslag til anvendelse af den
derved tiloversblevne del af bygningskom
plekset.
Seminarielektor Alfred Pedersen fostrede
da ideen om en efterskole for bogligt svage
elever. Efter flere års forarbejde kunne tanken
realiseres, og skolen kunne tages i brug efter
sommerferien i år.

Skolens formål
Når jeg skal give en beskrivelse af skolen, vil
det være naturligt at tage udgangspunkt i sko
lens formålsparagraf, som lyder:
Skolen har som grundlag for sit virke re
spekt for den enkeltes ret til en alsidig per
sonlig udvikling inden for rammerne af et
forpligtende fællesskab, der bygger på gen
sidig 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 tilværel
sen samt øge deres muligheder for at klare
dagliglivets opgaver i arbejde og fritid.
Undervisningen lægges således til rette, at
den tager særligt sigte på elever, der har

modtaget specialundervisning i den almin
delige folkeskole.
Som det fremgår, tager skolen et helt andet
udgangspunkt for undervisningen end »al
mindelige« efterskoler og folkeskolen. Vore
elever beskæftiger sig med praktiske og musi
ske fag og den teori, som knytter sig til det ar
bejde, de aktuelt er i gang med.
At intentionerne i formålsparagraffen samt
de pædagogiske overvejelser, de gav anled
ning til, har været rigtige, fik vi bekræftet, idet
vi modtog 56 elever, som for langt de flestes
vedkommende var særdeles velunderviste.
Det var tydeligt, at folkeskolen havde brugt
betydelige ressourcer på at give dem mange
færdigheder. Vi er derfor ikke alene et alterna
tiv til folkeskolen, men i højere grad et sup
plement. Vi kan nemlig tilbyde en undervis
ning, hvor eleverne i større udstrækning lærer
at anvende de før omtalte færdigheder.
En anden væsentlig del af vort virke er den
sociale træning, som ethvert efterskoleop
hold giver; men for vore elever er det et områ
de af særlig stor betydning. Dette må ikke for
stås således, at vore elever er adfærdsvanskeli
ge . Det er de ikke. Vi har heller ikke ressourcer
til at undervise sådanne elever.

Elevgruppen
I skoleårets første uger opstod der mange
ulykkelige situationer. Med baggrund i ele
vernes erfaringer fra deres hidtige skolefor
løb , var det uvant for dem at stå over for reelle
tilbud om kammeratskab og ligeværdigt
samvær. Mange følte derfor, at de svigtede el
ler blev svigtet, når de ved en måske for hastig
tilknytning ikke fik deres forventninger op
fyldt. Efterhånden faldt tingene til ro, og
ingen griber mere efter den første og bedste
hånd, der strækkes frem. Eleverne har fået
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Eleverne i spisesalen.

styrke og mod til at sige såvel til som fra i de
forskellige situationer.
Det bør også nævnes, at ca. halvdelen af
eleverne har forskellige følgehandicaps
som f.eks. migræne, motorisk besvær, epi
lepsi o.a.
Nogle vil sikkert undre sig over, at en del af
eleverne er over 18 år. Det forholder sig imid
lertid således, at ministeriet i visse tilfælde gi
ver dispensation for elever over den øvre
grænse for ophold på efterskoler, hvis det
skønnes, at de kan have udbytte af opholdet.
For yderligere at give et indtryk af elev
gruppens sammensætning har jeg medtaget
følgende lille liste over elevernes fordeling på
køn og alder.
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Skolens elevgruppe pr. 24-5-87:
28 drenge og 22 piger
Elever fordelt efter alder og køn:

alder
13
14
15
16
17
18
19
21

piger
1
3
5
5
6
1
1
0

drenge

1
1
7
10
6
0
1
2

Skolens hverdag
I selve opstarten tog de 10 lærere, der er ansat
ved skolen, en vældig tørn. De arbejdede næ
sten i døgndrift
de første
O
o 14 dage. Der blev
udarbejdet et specielt introduktionsprogram
med orientering om lokalområdet, Nr. Nis
sum og Lemvig, samt med tilbud om mange
organiserede fritidsaktiviteter. På denne må
de lærte eleverne hurtigt at kende hinanden
og at kende lærerne.
Efter den første uge kunne vi mærke, at ele
verne var stærkt interesserede i at komme i
gang med mere »alvorligt« arbejde. Vi lod
dem derfor indvælge sig på forskellige værk
steder. I øjeblikket tilbyder vi formning, foto,
musik, drama, sløjd, tekstil, køkken samt an
lægsgartneri. Til 1. november får vi to nye læ
rere og bliver derved i stand til også at oprette
et dansk/matematik- værksted samt et gartnerhold.
Eleverne deltager i den almindelige rengø
ring af deres værelser og vedligeholdelse af
bygningerne. Om eftermiddagen får de tilbud
om en eller anden form for fysisk aktivitet.
Størst tilslutning har svømmeholdet haft. Vi
er i den heldige situation, at vi kan låne semi
nariets svømmebassin og gymnastiksale. Jeg vil gerne her sige seminariet tak for dets
hjælp og velvilje. Jeg håber, vi kan gøre
gengæld på en eller anden måde. Seminariets
studerende erf.eks. altid velkomne som prak
tikanter. - Ud over at benytte seminariets
sportsfaciliteter har vi lejet Østhallen 4 timer
om ugen.
For at give et indtryk af hverdagen på sko
len, som den former sig her i begyndelsen af
oktober, har jeg medtaget følgende dagsplan:

07.00

Køkkenholdet begynder at forbere
de morgenmad.

07.30
08.05

Morgenmad
Fællestime ved forstanderen. Jeg har
fortalt om udviklingspsykologi, læst
to romaner. Som regel hører vi også
pressens radioavis.
09.00 Eleverne går ud til deres huse, hvor
huslæreren underviser. Der udleve
res lommepenge, tøjpenge, rejse
penge m.v. Vi er også begyndt på
nogle af vore obligatoriske oriente
ringsemner bl.a. seksualoplysning. I
den forbindelse har vi overværet tea
tergruppen »Svalegangens« opførel
se af et stykke om AIDS.
Endelig ser vi efter, at værelser og fællesarealer er i orden, og hvis de ikke
er, at de bliver det.
11 .00 Eleverne går til de værksteder, de har
valgt.
12 .00 Middag
13 .00 Fortsat arbejde på værkstederne.
15 .45 Eleverne deltager i »fysiske aktivite
ter«: svømning, boldspil, gymnastik
eller andet. Eleverne skiftes til at skul
le af sted, og de, som ikke skal af sted,
må gerne følge med. Mange benytter
sig af dette tilbud.
18 .00 Aftensmad, forberedt af madholdet.
19 .00 Fra dette tidspunkt er der kun to læ
rere på skolen. Som regel er der et
fællesarrangement af en times varig
hed. I øvrigt er værkstederne åbne til
fri afbenyttelse.
22 .00 Eleverne skal være på værelserne,
hvis ikke fjernsynet har noget interes
sant at tilbyde.
23 .00 Alle skal være i køjerne.

Udover det nævnte går en del af eleverne i
den lokale ungdomsskole og enkelte i den lo
kale boldklub. Efter efterårsferien vil skyde-
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klubben i Nr. Nissum åbne sine lokaler for
vore elever.
I ugen før efterårsferien havde vi omlagt
undervisningen. Eleverne »søgte arbejde« på
skolen og var engagerede fra 08.00-16.00 ved
murerfaget, tømrerfaget, køkkenarbejde,
malerfaget, anlægsgartneri, flisestøbning,
rengøring og almindelig vedligeholdelse. Der
blev lavet mange fine ting. Emneugen fore
kom os af være til stor morskab for eleverne,
og der blev gået til sagen med liv og lyst.

En skole, der ser fremad
Skolen er helt ny. Mange ting er endnu ikke
på plads. Skolen er under stadig opbygning
og udvikling. Vi gør nye erfaringer hver dag.

Vi har indtil videre få rutiner i hverdagen. I
modsætning til andre og ældre skoler, som
måske kæmper for at slippe af med nogle af
hverdagens vaner, så ser mange af os- og må
ske især forstanderen - frem til tider, hvor
ikke alt er nyt, og hvor knap så mange spørgs
mål melder sig hver dag.
Lykkeligvis har forstanderen fået dygtige
og engagerede medarbejdere; lærere og
øvrigt personale. Og lykkeligvis har skolen
en dygtig bestyrelse, som hjælper af alle kræf
ter.
Det er mit håb, at Fenskær Efterskole kan
fortsætte, som den er begyndt, og at den fort
sat vil være en udfordrende 02
O levende arbejdsplads til gavn for dens elever.

På tur til Høgsgård strand i intro-ugen.
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Ældrepædagogisk Center
- det aktuelle arbejde
Af lektor H. J. Scheel Andersen

Siden centret startede sin virksomhed i 1982,
har der i årbogen været gjort rede for hold
ninger og ideer i arbejdet. Men stadig møder vi
spørgsmålet: »Hvad laver I egentlig!«.
Dette spørgsmål er slet ikke så enkelt at be
svare, da vort arbejde i det enkelte tilfælde næ
sten altid afviger fra den opstillede norm.
1 disse dage, sidst i oktober, modtager vi til
meldinger til en landsdækkende konference
med titlen: »Fremtidssikret ældrepolitik - er
faringer- muligheder- begrænsninger«.
Samtidig modtager vi tilmeldinger til to
amtslige konferencer i Norge og til en studie
tur for nordmænd. Konferencerne i Norge
omhandler emnet: »Hvordan starter vi en
omstillingsproces, og hvordan holdes denne
proces igang ?« Studieturen behandler de
mensproblematikken .
Men dette er kun en del af vort arbejde.
Langt de fleste kræfter bruges på hold
ningsudviklende kurser. I denne tid ervi f.eks.
blevet betroet den undervisningsmæssige si
de af et omstillingsprojekt i Strandbyområdet
i Frederikshavn Kommune. Her ombygger
man et plejehjem til en enhed, bestående af
selvstændige boliger, hvor det er muligt for
beboerne at modtage den samme service,
som de tidligere har modtaget. Men nu kan de
selv vælge, om de vil have den. Det vil i realite
ten sige, at pleje i dette område er »hjemme
pleje«.

Man ønsker nu personalet inddelt i tvær
faglige grupper, der hver har ansvaret for, at de
ældre medborgere i et bestemt område får
den støtte, de har behov for, men heller ikke
mere.
Dette kræver holdningsmæssigt og organi
sationmæssigt en stor omstilling fra persona
lets og brugernes side. Her er det, vi sætterind
med undervisning og vejledning så:
a. De nødvendige flytninger, ældre må fore
tage, bliver forberedt så godt som muligt,
samt fulgt op.
b. Samarbejdet mellem personalet på syge
hus, i hjemmeplejen o.s.v. bliver udvik
let.
c. Personalet fra det tidligere plejehjem ikke
overfører den tidligere institutionskultur
til hjemmeplejen.
d. Personalet i hjemmeplejen får udviklet de
res samarbejde, både indbyrdes og i for
hold til brugerne.
e. De pårørende og andre borgere bliver
grundigt informeret om de ændringer, der
sker.
f. Brugerne i videst muligt omfang oriente
res og tages med på råd.

De ønskede omstillinger søges opnået gen
nem lokale møder for borgerne i almindelig
hed og lokale konferencerforpolitikere og le
dere.
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For personalet og brugerrepræsentanter i
fællesskab arrangeres der kurser, der er op
bygget efterfølgende model:
1. dag. Vi gør såvel de ældre deltagere, som de
professionelle behandlere, opmærksomme
på, hvor de ældre har vanskeligheder, når de
gerne vil ind i en samtale til forskel fra at være i
en fortællesituation. Herefter fokuseres på de
professionelles og de ældres dagligroller,
samt deres positive og negative betydninger.
Herved opnåes mulighed for, at man bedre
kan mestre rolleskift, så man kan komme i
reel positiv kontakt. Dette giver naturligvis
den bedste mulighed forforståelse med deraf
følgende formålstjenlig handlen.
2. dag. Her er formålet at afdække de forhold,
som til forskellige tider bestemmer vore hold
ninger til den ældre generation. Med mindre
disse står klare for os, kan vi ikke tage stilling
til vore egne handlinger. Den professionelle
vil altid være under pres fra samfundet med
dets mere eller mindre befordrende hold
ninger. Dette og flere andre forhold bestem
mer i høj grad styrken og arten af personligt
engagement. I denne sammenhæng behand
les også tværfaglighedsproblematikken. En
delig søges der frem til de gensidige forvent
ninger, der er mellem de professionelle og de
ældre. Dagen afsluttes med, at man i fælles
skab aftaler arbejdsopgaver for den næste må
ned.

3. dag. Denne dag afvikles som sagt efter ca.
en måneds forløb. Fler fokuseres på hele selv
respektproblematikken. Hvordan styrkes og
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svækkes denne ? Hvilken betydning har den
for vor gøren og laden ? Emnet ritualdannelse
tages op for at afdække vanernes betydning.
Hvilke skal bevares? Skal vi påvirke vanedannelsen? o.s.v.
4. dag. Nu arbejdes der med, om det er rime
ligt at tale om ældres selvforvaltning i dag?
Hvor har denne betydning o.s.v.?
Hvilke er vore professionelle muligheder i
denne forbindelse ? Også
o efter denne dag
o aftales der arbejdsopgaver for den kommende
måned inden næste kursusdag.

5. dag. Her er det de ældres behov på forskel
lige områder, der afdækkes. Ligesom aktuelle
problemer i omstillingen behandles. Lignen
de modellermed forskelligt indhold benyttes,
når der er tale om omstilling i hjemmeplejen
alene, på et plejehjem, eller i det frivillige arbej
de.

Det viser sig lykkeligvis, at der er et stort be
hov for vort arbejde. Dette har medført, at
centret nu har til huse uden for seminariets
bygninger i lejede lokaler. Det er i sparekas
sens bygning ved Den gamle Præstegård.
Medarbejderstaben er også udvidet kraftigt,
idet vi i dag er 4 faste undervisere, 4 freelanceundervisere, en afdelingsleder i Norge og 2
kontordamer. Hermed har jeg afsløret, at vi
har åbnet en afdeling i Norge. Dette skyldes,
at de mange studierejser, som vi har arrange
ret for nordmænd, har medført et behov for
vort arbejde der.
Alt i alt er vi i en udvikling, som kræver me
get af de ansatte, men spændende er det.

Kontor for Ældrepadagogisk Center.
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Engelskundervisning - før og nu
Af lektor Tage Øe (64) og adjunkt Anders Bertelsen

De snakkede ikke,
som jeg havde lært, de skulle
»Det jeg havde lært i engelsktimerne kunne
jeg ikke bruge til noget, da jeg kom til Eng
land. De snakkede ikke, som jeg havde lært,
de skulle.«
Mon ikke en del af læserne kan nikke gen
kendende til den slags beretninger. En og an
den har vel også selv oplevet det. Men er der
egentlig så mange, der i dag får et sådant reali
tetschok? Det er vores - ganske vist subjekti
ve - indtryk, at børn og unge i dag ikke i nær
samme grad som tidligere lader sig gå på af si
tuationer, hvor de er nødt til at bruge engelsk.
Det er naturligvis nærliggende, ja fristende,
for sproglærere at hævde, at det er, fordi vi er
blevet bedre til at undervise, og helt løgn ei
det vel heller ikke. Fremmedsprogsundervis
ningen i Danmark regnes ude omkring forat
være ganske god. Det skyldes, at der sættes ret
store ressourcer ind på især engelsk (vi synes
stadig ikke, at det er nok), men det skyldes i
endnu højere grad, at der er sket meget med
hensyn til metoder og materialer. Og som det
allervigtigste, at vi allesammen støder på
engelsk/amerikansk stort set hver eneste dag i
mange forskellige sammenhænge, først og
fremmest gennem TV, radio, film, plader,
bånd og i de senere år i forbindelse med hjem
mecomputere. Børn er mere eller mindre for
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trolige med fremmedsprog før de får det som
fag i skolen, og de har set en hel del til engelsk
sprogede kulturer, desværre ofte i en forløjet
form. Hertil kommer, at vi rej ser mere og at vi
oftere møder engelsktalende udlændinge her
hjemme.
Det er derfor ikke så underligt, at børn som
regel er meget motiverede for engelsk. Faget
har en ganske høj status i skolens fagrække.
Børn, forældre og myndigheder forstår vær
dien af at kunne engelsk, selv om det ikke altid
er helt det samme, de umiddelbart oplever, at
sproget kan bruges til.

Engelsk er et hverdagsfænomen
Det er klart, at når engelsk siden 2. verdens
krig i så høj grad er blevet et hverdagsfæno
men, arbejder vi også med det på andre må
der, end man gjorde tidligere. Temmelig for
enklet kan man sige, at tidligere lærte eleverne
en hel del om, hvordan man producerede
korrekte sætninger, men ikke ret meget om,
hvornår disse korrekte sætninger var brugba
re. Derfor tidligere (?) tiders smertelige ople
velser, når man pludselig stod midt i virvaret.
Den gamle metodik var i ret høj grad lagt an
på at lære eleverne at læse, herunder at læse
op, og at skrive. Oversættelser (begge veje),
stiløvelser og grammatiske forklaringer er ka
rakteristisk for den tids engelskundervisning.

Så skete der det, at virkeligheden overhale
de skolen. Fra slutningen af 50’erne får alle
børn engelskundervisning, og som allerede
omtalt møder de i overvejende grad den talte
side af sproget. De får først og fremmest brug
for at kunne lytte med forståelse og forat kun
ne udtrykke sig mundtligt på engelsk.
Dette meget korte rids af situationen frem
til ca. 1960 er naturligvis forenklet. Det bør
nævnes, at der var forskellige opfattelser af
fremmedsprogsundervisning helt fra begyn
delsen af århundredet. Den klart mest frem
trædende person i den forbindelse er Otto Jes
persen, der den dag i dag stadig omtales med
respekt af sprogfolk i hele verden for sit pio
nerarbejde. Et arbejde, der lagde stor vægt på
det talte sprog og på at undgå oversættelse og
grammatiske forklaringer.

Sproglaboratoriet: triumf eller fiasko?
11960’ernes store velstandsfremgang får vi så
rundt på skolerne sproglaboratorier. De var
udviklet i USA før og under 2. verdenskrig,
hvor de viste sig at være hurtige og effektive til
at træne militært personel. De byggede på den
psykologiske teori, at sprog er vaner, og at
man lærer sprog ved mange gentagelsen, ind
til man reagerer helt automatisk på bestemte
sproglige påvirkninger. Denne såkaldte behaviourisme kan give rimeligt sandsynlige for
klaringer på især dyrs, men også i nogen grad
menneskers, adfærd. Men som med så mange
andre mirakelkure viste det sig efterhånden,
at det ikke var så enkelt endda. Man havde
overset, at for det militære personel var det of
te et spørgsmål om liv eller død, om man be
herskede et bestemt sprog. Der var altså en
meget høj motivation for at lære sprog gen
nem systematisk overindlæring i et sprogla
boratorium. En lignende høj motivation fin

dervi sjældent hos vore elever. Selv om de ge
nerelt er motiverede for at lære engelsk, har de
nu ikke tænkt sig at bruge en stor del af tiden
på at gentage næsten til bevidstløshed. De øn
sker naturligvis, at der skal være et fornuftigt
og interessant indhold, og det kunne den tra
ditionelle anvendelse af sproglaboratorier
ikke rigtig leve op til.

At tie stille på korrekt engelsk
Det er ikke kunde praktiske erfaringer, der gi
ver anledning til kritik af behaviouristisk
sprogindlæring. Der bliver også sat spørgs
målstegn ved selve teorien, for skal man tro
på den, så kan vi kun sige, hvad vi først har
hørt, helst mange gange. Men faktisk kan vi
efter ganske kort tids beskæftigelse med spro
get begynde at sige ting, vi aldrig har hørt, og
vel at mærke ting, der er meningsfulde.
Denne erkendelse er meget central i nyere
sprogundervisning. Det er vigtigt at arbejde
med sprogets indholdsside, det er vigtigt, at
eleverne engageres, at de lærer at give udtryk
for, hvad de selv synes. Det er vigtigt, at ele
verne møder sammenhængende tale og skrift,
for derigennem afklares ords betydning. Det
er vigtigt, at sproget ikke løsrives fra de sam
menhænge, hvori det indgår, for det er heri
gennem vore elever lærer, hvad der er passen
de sprogbrug i forskellige situationer, så de
ikke en dag står i England, og ikke er i stand til
stort andet end at tie stille på korrekt engelsk.

Sproget skal være praktisk
anvendeligt
Udviklingen i 70’erne er gået fra en ret ensidig
fokusering på sproget som system og over
mod sproget som et praktisk anvendeligt
kommunikationsmiddel. Hvor det tidligere
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var vigtigt for eksempel at kunne omskrive fra
handleform til lideform, er det i dag vigtigt at
forstå, i hvilke sammenhænge lideformen er
naturligere end handleformen, og det vigtig
ste er naturligvis at kunne bruge lideformen i
de rigtige situationer.
»Why don’t you close the door?« er ud fra
en grammatisk synsvinkel et spørgsmål, og
det kan da også godt være, at sætningen i den
givne situation opfattes som sådan, men i an
dre situationer vil den blive opfattet som en
ordre, eller en henstilling, eller måske en be
klagelse. Situationen er afgørende, herunder
også, hvem der siger det, og til hvem det siges.
Derfor er det uhyre vigtigt, at sproget opleves
og anvendes i meningsfyldte situationer. Vi er
langt fra de traditionelle sproglaboratorieø
velser. I dag bliver sproglaboratoriet da også
brugt anderledes end tidligere: især til indivi
duelt arbejde med lytteforståelse og til parvi
se, sammenhængende dialoger. I klasseværel
set prøver man at skabe situationer, hvor
sproget passer naturligt ind, for eksempel
gennem rollespil og dramatiseringer. Der bli
ver ligeledes brugt mere tid til samtale, og
mindre til indholdskontrol. Børnene hører og læser - mange forskellige slags engelsk, og
der stilles langtfra altid krav om detaljeret for
ståelse. Vi forstår jo heller ikke altid det hele på
dansk.

Sprog og kultur
Den gamle skelnen mellem viden og færdig
heder er naturligvis også relevant for faget en
gelsk. Tidligere skulle eleverne vide en hel
masse om sprogsystemet og dets regler. Så
skiftede vægten over på færdighed i at kom
munikere. Men pudsigt nok har man med
den nye kommunikationsorienterede frem
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medsprogsundervisning igen fået øjnene op
for vidensaspektet, men nu på en helt anden
måde, nemlig i form af viden ikke blot om,
hvilket sprog der er passende i en bestemt
situation, men i sidste instans om engelsk
sprogede kulturer. Det hænger naturligvis
sammen med, at indholdssiden som allerede
nævnt er blevet tillagt stor vægt, men også
med en voksende erkendelse af, at et sprog
hænger nøje sammen med sprogområdets
kultur. I dag kræves det ikke blot, at børnene
arbejder med relevant sprogstof, men også at
de arbejder med relevant kulturstof. Det gør
det ikke lettere at vælge materialer, men
unægteligt mere spændende, for hvilket kul
turstof skal man tage fat på ? I den forbindelse
skal man huske på,atfremmedsprog også har
et dannelsesaspekt. Gennem indsigt i andre
landes levevilkår og tænkemåde får børnene
bedre muligheder for at forholde sig til deres
egne hjemlige forhold.

Hvad med lærerne?
Der har altså været tale om ganske gennem
gribende ændringer i fremmedsprogsunder
visningen i løbet af de sidste 15 år, men selv
følgelig er der stor forskel på, i hvor høj grad
disse ændringer kommer til udtryk i den en
kelte lærers praksis. Vi ønsker ikke, at lærerne
i skolen afviser hele denne udvikling, og heller
ikke, at de ukritisk går med på alt, blot det er
nyt.
I seminariets linieuddannelse i engelsk prø
vervi at ruste de kommende lærere til at klare
de krav, en god engelskundervisning i dag
kræver, men vi prøver også at gøre dem for
trolige med fagets udvikling, så de fortsat kan
arbejde med på at udvilde det.

I Londons underground. Liniehold 1986.

Læreren som model og
kulturformidler
Vi forsøger naturligvis at gøre de kommende
engelsklærere dygtige til engelsk. De skal væ
re model for eleverne, og jo bedre de beher
sker sproget, des sikrere vil de kunne lytte til
eleverne og være positive over for deres spon
tane interesse, selv om den ikke helt svarer til,
hvad læreren forestillede sig på forhånd. Den
store vægt der lægges på, at eleverne skal have
lov at give udtryk for, hvad de selv føler og
mener, betyder også, at læreren skal være pa

rat til at hjælpe med snart sagt alt mellem him
mel og jord.
Men det er ikke nok at være god til engelsk.
Det er også nødvendigt med et solidt kend
skab til engelsktalende landes kultur. Dels studerer vi forskellige væsentlige områder såsom
uddannelse, politiske forhold, religion, mas
semedier og regionale særpræg o.s.v., og dels
arbejder vi med kultur- og samfundsforhold
ud fra litteratur, bånd og film. Det er også me
get værdifuldt for en engelsklærer at have før
stehåndskendskab til for eksempel De briti
ske Øer, så et ophold der eller i USA burde
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være et obligatorisk element i linieuddannel
sen. En del af vore studerende har da også
rejst, boet og eventuelt arbejdet i de pågæl
dende lande, og vi tilstræberat arrangere stu
dieture, hvor vi blandt andet overvejer, hvor
dan man kan tilrettelægge skolerejser med si
ne elever.
Men sprogbeherskelse og kulturkendskab
er ikke nok til at »gøre« en god engelsklærer.
Hun skal også have god indsigt i sprogets fo
netik og grammatik, så hun kan analysere ele
vernes fejl i udtale og grammatik og afhjælpe
dem. Hun skal være parat med grammatiske
forklaringer i det omfang, eleverne kan bruge
dem.

Personlig udvikling
Endelig har læreruddannelsen også det for
mål at fremme de studerendes personlige ud
vikling. Derfor læser vi ikke blot litteratur for
at få anledning til at beskæftige os med kultur
kendskab eller for at få sprogtræning. Littera
tur er en vigtig måde at møde et sprogområ
des kultur på, både i nutidig og i historisk per
spektiv. Litteratur har både et indholds- og et
dannelsesaspekt. Der har også her fundet en
spændende udvikling sted inden for engelsk
faget såvel som inden for andre tekst-basere
de fag. Groft sagt var tekster vigtige på grund
af deres funktion som »vindue« ud til en
fremmed kultur og et fremmed land. Senere
blev det vigtigt, hvad forfatteren havde haft til
hensigt med sin tekst. I endnu nyere tid lagde
man vægt på teksten i sig selv, d.v.s. på, hvad
teksten og teksten alene kunne tages til ind
tægt for. Og den logiske udviklingslinie her
blev så, at hvad teksten kunne udsige i høj
grad var betinget af dens læsere. Der står vi så i
dag, og læsernes reaktion og de processer, de
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gennemløber under læsningen, forsøger vi nu
at bringe ind som en del af tekstlæsningen,
som elementer, der både kan befordre, men i
høj grad også komplicere, tilegnelsen af tek
ster. Det er en spændende proces i et samspil
mellem studerende, lærer og tekst. Men hvad
angår forfatteren, lyder dagens provokation
på, at han forlængst er afgået ved døden.
Arbejdet med litteratur giver således rig
mulighed for personlig udvikling. I det hele
taget er der nok at tage fat på i linieuddannel
sen i engelsk, og uanset hvordan de enkelte
discipliner prioriteres inden for de givne ram
mer, sidder man med en følelse af, at der ikke
er tid nok til det hele. I de sidste tyve år har der
ikke været store ændringer i de rammer, der er
afstukket for linieundervisningen. Der er et
vist spillerum for justering og forskellig vægt
ning, men behovet for en større revision be
gynder at presse på.

Hvordan så i morgen?
Et af målene bør stadig være de studerendes
personlige udvikling. Men det er vigtigt med
en styrkelse af folkeskolerelevansen. Der har
traditionelt været en stræben efter at holde
linieuddannelsen og de pædagogiske fag,
især undervisningslære og praktik, skarpt
adskilte, således at vi i linieuddannelsen skul
le holde os til mere generelle og overord
nede spørgsmål, den såkaldte didaktik. Vi
skulle beskæftige os med undervisningens
»Hvad?«. Undervisningslære og praktik
skulle så beskæftige sig med metodikken eller
undervisningens »Hvordan?«. Derfor kunne
de studerende let komme til at opleve linieud
dannelsen som alt for fjern fra folkeskolens
hverdag.
Udviklingen er da også i de senere år helt

klart gået i retning af at ignorere skellet mel
lem didaktik og metodik. Vi studerer under
visningsmetoder og analyserer lærebogssy
stemer. Vi arbejder med optagelser af elev
sprog og vi retter elevstile. Vi kommer på
mange måder ind i sammenhænge, der også
tages op af andre. Derfor bør mulighederne
for et tættere samarbejde mellem liniefag og
de pædagogiske fag på seminariet gøres bed
re, end de er i dag, hvor skemaer og manglen
de tid stiller sig hindrende i vejen. Og vi bør
have et formaliseret samarbejde med praktik
ken. Sammenhængen består i dag i, at de stu
derende eventuelt spørger linielærerne til
råds om materialer og lignende i praktikpe
rioderne.

The chalk face
De britiske Øer har jo været præget af kulmi
nedrift gennem mange generationer, og man
bruger udtrykket »coal face« om det sted i
minen, hvor kullene brydes. Som parallel
hertil taler man inden for undervisningssek
toren om »chalk face«. Det er der, hvor man
får kridtstøv på fingrene og i øjnene, altså i
praktisk undervisning. Vi må hele tiden holde
fast på, at det derforegår helt fremme ved »the
chalk face«, er forudsætningen for alt det an
det. Ellers kunne vi lige så godt holde op og
straks nedlægge kridtet.
Og det kunne vi bestemt ikke tænke os!
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Fra det talte
til det skrevne ord
Afjournalist Leif Damsgaard Jensen (74)

Efter 11 år som lærer i folkeskolen sprang
LeifDamsgaardJensen (74) ud i det private
erhvervsliv - som så mange andre i disse år.
Her fortæller han om baggrunden for at
skifte til journalistisk arbejde.

- Artiklen skal være færdig til efterårsferien!
Ak, ja, efterårsferien.
Der er da heller ingen grænser for, hvad
skolefolket kan få planlagt - med ferier som
tidsangivelse.
Efterårsferien som en guldrandet stribe af
feriedage, der står opført i kalenderen lige så
trofast og sikkert som selveste juleaften, figu
rerer nu kun i min hukommelse som et antik
varisk minde om noget, der var engang.
Vemodige undertoner i teksten ? Javel, men
med lystigt harmoniske overtoner, for det må
straks tilføjes, at jeg er særdeles godt tilfreds
med tingene, som de har udviklet sig. Har
man et liv fyldt med spændende aktivitet, ser
man stort på sådan noget som skoleferier.
På denne plads har jeg lovet at fortælle lidt
om mit forhold til folkeskolen, lidt om bag
grunden for at skifte til andet erhverv - og en
delig lidt om min nye hverdag som journalist.
Alt sammen med skolen som den krumtap,
hvorom det hele drejer.
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Rejse i ordenes verden
I min egen skoletid blev jeg kaldt »Artig« og
drillet en del, bl.a. fordi jeg aldrig var med på
at lave ballade. Det er jeg fortsat ikke, og mit
skriveri går da heller ikke ud på at fælde fæle
fyre. Indholdsmæssigt handler mine artikler
heller ikke om politiske rævestreger og skum
melt sensationsstof. Derimod går turen langt
hellere ud til en gammel kone på 90 for at hen
te historien om hendes potteplanter. For nu at
sætte tingene på spidsen.
Drilleriet i skolen gjorde ikke så meget, for
bogligt gik det godt, og efter en nysproglig
studentereksamen i Thisted gik rejsen i orde
nes verden videre til Arhus Universitet, hvor
det var planen at fylde munden med engelsk.
Men det blev nu kun til en mundsmag, for
allerede i sommerferien meldte tvivlen sig:
var det nu også den rette vej? Svaret blev et
nej, og efter blot et par uger på Bjerget forlod
jeg den smalle, ensporede vej og satsede i ste

det på den brede og mangfoldige: folkeskolen
via Nr. Nissum Seminarium.

Frihed under ansvar
De fire år i Seminariebyen var gode år. Når jeg
nu ser tilbage, dukker de frie arbejdsforhold
op som en af de særligt positive ting. Man
kunne stort set komme og gå, som man ville,
såvel til timerne som i fritiden. Det var frihed
under ansvar, for man havde jo hele tiden ud
sigt til den eksamensdør, man skulle passere
igennem på vejen ud til de kommende ar
bejdsgivere.
Miljøet i Nr. Nissum Seminarieby
vurderer jeg sådan, at der ganske vist var
længere end et stenkast til såvel kulturhus
som bodega, men til gengæld var samhørig
heden stærk, og generelt kom de studerende
nok hinanden mere ved i Nissum end andre
steder. Og det gælder ikke blot hvad angår
høfligt kaffebord, blødt brød og blid passiar.
En aften, hvor der øves på en revy, spilles
drama, er kaldt sammen om kor og orkester
eller på anden måde gås på opdagelse i den
brogede verden, er en aften, hvor jeg bliver ri
gere. Og jeg blev rigere på Nr. Nissum Semi
narium.
Disse to ting: frihed under ansvar og den
fortsatte opdagelsesrejse i livets brede vifte af
muligheder har altid spillet en væsentlig rolle
for mig og gør det stadig. For dem, der blev
mine nærmeste, har dette ofte været en prø
velse. Mangen gang dominerede ønsket om
friheden over følelsen af ansvar, men friheden
indhentes altid af ansvaret.

Skolens grundlæggende værdier
Efter aftjenelse af CF-tjeneste fik jeg fra marts
1975 ansættelse på Videbæk Skole, og allere

de fra første dag viste skolen sin bredde og
mangfoldighed: Det første hold elever gik i
anden klasse, men timen efter hed eleverne 2.
real.
Gennem næsten 11 år var jeg fast inventar
på Videbæk Skole, og jeg befandt mig rigtig
godt ved det .Som årene går, får man mere un
dervisningserfaring og rutine. Man får flere ti
mer i sine bedste fag og i de årgange, man tri
ves bedst med, og man har sin metodefrihed.
Endelig får man også automatisk flere kroner
i lønningsposen, selvom denne de senere årer
krøbet en del i den politiske møntvask.
Det er iøvrigt mit indtryk, at den pædago
giske debat tilsvarende de senere år er skruet
ned på vågeblus og derfor gør holdningerne
lunkne, mens ordet »penge« straks bringer
sindene i kog. At det forholder sig sådan er
synd for skolen og dermed for samfundet,
men der er ingen tvivl om, at politikernes
manglende forståelse for skolens grundlæg
gende værdier (!) er en væsentlig årsag til, at
så mange lærere i disse år forlader skolen.

Skole og skoda
»Kommunal almisse« har nogle af de unge læ
rere med forståelse for gamle ords indhold og
værdi kaldt det, når de kiggede på skolens
budget eller på det dokument, som trods alt
endnu kaldes en lønseddel.
Og de unge får tilslutning af ældre kolleger.
Det er ikke blot dem med den tyngende stu
diegæld, der græder. Ikke blot dem med rødt
bogomslag og lille ble om håret. Det er også
de grånende overlærere, som dels føler, at tid
ligere tiders anseelse er smuldret bort, og dels
føler, at deres ærligt mente undervisning er
blevet sat på hylde med fidusvarer og tilbuds
ragelse i den discountbutik, som den politiske
landhandel har gjort skolen til.
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At være læreri dag rangerer på linie med at
køre i Skoda.

Min høne var en svane
På grund af de generelt set dårlige økonomi
ske vilkår har lærere altid holdt høns. I gamle
dage var det høns i bogstaveligste forstand,
men nu om stunder hedder de mestendels
ungdomsskole eller aftenskole.
Min høne var en svane - og det kræver en
forklaring.
Allerede i realskolen skrev jeg sange og no
veller. I gymnasietiden kom skuespil til,ogfra
årene på Nr. Nissum Seminarium begyndte
jeg også at skrive musik. Fra 1974 deltog jeg
aktivt i den politiske samfundsdebat med læ
serbreve og kronikker. Jeg har faktisk aldrig
følt mig rigtigt påklædt, medmindre jeg hav
de pen og papir inden for rækkevidde.
Nogle af mine skriverier var digte og sange
på min gamle dialekt, som hører hjemme om
kring Hurup, hvor jeg fødtes.Jævnligt har jeg
underholdt i foreninger med bl.a. disse ting,
og da jeg gentagne gange var blevet spurgt,
om digtene og sangene fandtes trykt, investe
rede jeg i det lille trykkeri, som jeg gav navnet
Svane Tryk, og så blev en del af værkerne
mangfoldiggjort.
Løbesedler, lejlighedssange, foreningsbla
de o.s.v. blev herefter en del af min hverdag.
En af sidegevinsterne var kontakten til men
nesker, som ikke havde tilknytning til skolen,
og sådan noget giver en ekstra dimension i til
værelsen.

Sproglig skoling
Senere gav svanen også navn til et forlag,hvor
jeg udgav flere af mine egne ting, bøger af an
dre forfattere samt lidt undervisningsmate
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riale. Et års tid havde jeg sågar forretning.
Men mine regnekundskaber har konstant væ
ret i forfald siden gymnasietiden, og dette for
søg med privat virksomhed kostede mig flere
penge, end jeg fik ind. Svanens død.
Skriveriet fortsatte imidlertid: revytekster,
flere skuespil og ikke mindst sange. Forstår
man at udøve emnemæssig selvdisciplin, kan
det at skrive sange med rim og rytme give
penneføreren en god sproglig skoling.
Statistisk set har jeg vel for mig selv og for
andre gennemsnitlig skrevet 7-8 sange om
måneden de sidste 15 år plus en masse andet.
Så det har hele tiden ligget og ulmet et sted in
den i mig, at jeg ikke blot skulle bruge det talte
ord i samspillet med eleverne - det skrevne
ord har hele tiden trængt sig på.

Skrivende medarbejder
En fredag i november 1985 så jeg en lille an
nonce i Folkeskolen. Her efterlystes en lærer,
som kunne tænke sig at blive »skrivende me
darbejder« i Thy. Samme eftermiddag ringe
de jeg til Nordensgaards Grafiske Hus for at
få lidt mere at vide om jobbet. Lørdag havde
jeg et par aviser med posten, og mandag mod
tog firmaet noget, der mest af alt lignede en
stillingsansøgning.
Allerførst i december sagde jeg min stilling
som lærer op, og siden januar 1986 har jeg væ
re journalist i Thy. En ændring i min ægteska
belige status samt velvilje fra skolemyndighe
derne gjorde det hurtige jobskifte muligt
uden komplikationer. Skolen som sådan står
ikke til prygl, og jeg smækkede heller ikke
med døren, da jeg drog fra Videbæk.
Faktisk har jeg altid befundet mig godt i
skolen, hvor jeg fik lov at undervise i engelsk
og musik samt en del orienteringsfag med ho
vedvægten de seneste år på samtidsoriente-

ring. Men selvom man er tilfreds med sit ar
bejde, kan man jo godt skifte til noget andet.
For eksempel ud fra motiver som disse:
Thy var en væsentlig del af min opvækst jeg kender sproget og mentaliteten. Thy er
omgivet afvand, mens Videbæk ligger på he
den. Jeg kunne komme til at skrive på fuldtid.
Emnerne for mine artikler må jeg stort set selv
bestemme. Tidsmæssigt er jeg næsten 100 pct.
selvrådende. Og i parentes bemærket er løn
nen bedre.
Af minusser kan jeg ikke finde så mange.
Jeg er groft sagt kun begrænset af de ting, der
sker, af min egen fantasi, af kollegiale hensyn
og af injurielovgivningen.

Det jævne, muntre virksomme liv
Mit arbejde består i at skrive artikler til to
ugeaviser (distriktblade, annonceaviser). De
hedder Thisted Posten og Thyholm Avis og
dækker tilsammen Hanstholm, Thisted,
Sydthy og Thyholm kommuner samt den
nordvestlige fjerdedel af Mors. Disse godt fire
kommunerer jeg stort set ene om at dække til
de to blade.
At skrive for medier af denne type indebæ
rer, at man ikke kan og heller ikke bør være
døgnaktuel. I stedet må man være periodeak
tuel og ellers skrive menneskelig historierom
det jævne, muntre, virksomme liv.
Hver uge skriver jeg 25-30 artikler, hvoraf
nogle er nemme, idet de blot beståri sproglig
tilretning og redigering af pressemeddelelser.
Dem får jeg rundt regnet en bunke på en me
ter af i løbet af en måned, og alt bliver skimmet, men det meste lander straks hos journa
listens bedste ven - d.v.s. i papirkurven.
Andre artikler kræver måske en times kør
sel og halvanden times snak samt en del over
vejelser, før det første bogstav kan skrives.

At og til ryger en aften eller noget af week
enden. Et par gang har jeg taget natten til
hjælp, men det betyder mindre, hvis man så til
gengæld får skrevet den historie, man har fået
øje på.
Lærerjobbet kræver også aftener, natteti
mer og weekender, så på den led er arbejdet
ikke anderledes. Men skoleklokkens kon
stante kimen er afløst af en deadline, som jeg i
et vist omfang selv kan flytte rundt på - altså
igen frihed under ansvar.
I femte klasse skal læreren fortsat undervi
se i de korrekte former af »to have« og »to be«.
Næste skoleår er eleverne skiftet ud, men ud
sagnsordenes bøjningsformer sidder over. År
efter år.
Som journalist kommer man også ud for
opgaver, der ligner nogle, man har haft før,
men der er altid en ny vinkel på historien. To
artikler er aldrig ens.
På et dagblad indgår man som regel i et
team, hvor hver medarbejder har sit eget stof
område, og man indgår i en vagtordning. For
mit vedkommende er der frit spillerum, og
netop fordi dette forpligter til at være alsidig,
er hverdagen særdeles afvekslende og fuld af
spændende historier fra det pulserende liv.
Det jævne, muntre, virksomme liv.

På opdagelse i sproget og livet
En stor del af tiden går med at sidde ved en
skærm og et tastatur, men der er ikke tale om
rutineindtastning af tal og bilagsnumre. Hver
gang man vælger en tast, går man på opdagel
se i sproget.
Ethvert menneske rummer altid en histo
rie. De fleste rummer flere, de skal blot findes
frem. Engang tog jeg ud til en af de mindre
byer og hentede på et par timer fire historier
ved bare at falde i snak med tilfældige men
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nesker. I folkeskolen har man også berigende
menneskelige oplevelser, men de er bundet til
begrænsede årgange. Som pen- og blækfor
valter har man adgang til mennesker fra vugge
til grav, og det er skildringen af hele dette
lange forløb med svinkeærinder og krinkelkroge, der er selve arbejdets indhold. Som
skrivende medarbejder er man på opdagelse i
livet.
Det er krævende af formidle alle disse hi
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storier i en spændende, læseværdig og mund
ret form, men det mest krævende er, at man
skal kunne sætte sig ind i lidt af hvert, for ar
tiklerne skal være alsidige
O ogo komme omkring en frodig mangfoldighed af emner
Men efter næsten to år som journalist kan
jeg sige, at jeg ikke har lyst til at bytte med læ
seplaner, lektier, lektionslængder og lærer
rådsmøder. Det er livet for spændende til. Her
ude i samfundet.

Seminariet set med
barneøjne
Af Meta Pedersen, Struer

Jeg voksede op med seminariet som nabo.
For et barn i 1920erne var seminariet en rig og
spændende verden. Mit barndomshjem var
»Solhjem«, og fra denne vinkel betragtede jeg
seminariets verden, vel uden rigtigt at forstå,
hvor stor indflydelse netop denne institution
havde og skulle få for min egen families tilvæ
relse.
Mit barndomshjem står endnu og stadig
med »Solhjem« malet på facaden, allerførste
gang nævnt og malet med kunstneriske bog
staver af min malermorbror under et af hans
mange besøg hos os. For et barn syntes huset
stort og dejligt, men i virkeligheden var det lil
le til at rumme alle de aktiviteter, det gjorde.

Solhjem i dag.

Mine forældre, Anna og Peter Christian
sen, var tilflyttere. Min mor stammede fra

Harboøre, medens min far var fra Madumegnen. Mor havde lært at sy hos sin gudmor,
der havde en lille systue. På det tidspunkt, mi
ne forældre mødte hinanden, tjente far ved
landbruget hos Christen og Marie Høgsgaard
i Nr. Touborg i Nr. Nissum.Just dengang var
mor sammen med sin søster Nikoline - »Ni
ko« - rundt på gårdene for at sy for familierne.
Sådan et ophold kunne nemt strække sig over
et par uger, afhængig af, hvor stor familien var,
og i Nr. Touborg var familien stor.
Mødet mellem de to endte med bryllup i
Nr. Nissum kirke 31. dec. 1916.
Nogle år efter brylluppet blev »Solhjem«
købt, og mor startede her et pensionat for se
minarieelever. Far forsøgte sig med et lille yd
mygt cykelværksted i baghuset.
Pensionatet var det vigtigste for hjemmets
beståen, det var herfra midlerne skulle kom
me, for selv om min far med stor tålmodighed
og omhu tog sig af de ofte slemt havarerede
cykler og deres nedslidte dæk og slanger, som
de nissumske grusveje var hårde ved, så tror
jeg, det var småt med, hvad det kunne ind
bringe i klingende mønt. Fars godhed og
nænsomhed med henstand med betaling var
stor - ofte langt ud over det rimelige, og dertil
kom, at en flig af den spanske syge havde nået
ham, så han i mange år gik med et belastet hel
bred.
Midlerne måtte komme fra pensionatet, og
her kneb det desværre også tit. Vi børn anede
jo intet derom. Vi levede sorgløse og trygge,
skærmet af vore forældre, og var tilmed en del
forkælede af den megen ungdom, der færde
des i huset.
På loftet i »Solhjem« var fire små værelser,
hvert med en kvindelig seminarieelev som
beboer. Værelserne var så små, at de nærmest
var at regne for smalle kamre, og komfort af
nogen art fandtes selvsagt ikke. Hvordan pi53

gerne kom om ved det med bad og hygiejne,
husker jeg ikke; vi børn kom i bad hver lørdag
i en balje i køkkenet, tæt op ad det varme
komfur, måske var der indrettet elevbaderum
i én af seminariets bygninger.
Stuerne i »Solhjem« og om sommeren
også haven stod altid gæstfrit åben for de
unge. De færdedes selvfølgeligt overalt hos
os, og tit opholdt de sig om aftenen i vore
stuer, optaget af mange ting, de dyrkede sam
men - ofte musik og sang.
Ved middagstid emmede køkkenet af røg
og damp, helt bogstaveligt, for al mad blev jo
lavet over komfurild. Når der blev skramlet
rigeligt med komfurringene og gryderne,
holdt vi børn os i respektfuld afstand derfra,
ventende på det øjeblik, hvor mor og en pige
skiftede de kulørte forklæder ud med rene
hvide stivede, for så vidste vi, at trængslerne
var forbi for den dag, og inden længe, når ser
veringen var slut, var også vores mad inden
for rækkevidde.
De hurtigt skiftende elever, på få undtagel
ser nær, glemtes hastigt igen, derimod tegne
de flere at seminariets lærere sig mere skarpt i
hukommelsen, de blev jo på stedet, og af dem
huskes enkelte bedre end andre. Således vor
genbo musiklærer Rønning Møller og hans
kone. Musiklæreren var blind. Vi børn syntes,
han så mørk og streng ud, til stor forskel fra
hans kone, der var lys og smilende.
Vi så ofte med undren, hvordan den blinde
mand ubesværet færdedes mellem bygninger
og beplantninger, kun med sin stok til hjælp.
Musiklæreren var meget musikalsk begavet
og magtede alle de mest brugte genrer inden
for faget, og det er nemt af forstå hans ofte hef
tige irritationer over de stakkels umusikalske
elever, han fik at bakse med, og dog opgav han
dem sjældent. Han vidste, hvor stor en fordel
det ville være for de kommende lærere, når de
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Min lillesøster Christa og mig i Solhjems have i bin
delsen af 1920me.

søgte embede, hvis det viste sig, at de kunne
spille så godt på orgel, at de kunne fungere
som kirkens organist, eller synge så godt, at
de kunne ansættes som kordegne.
Møller tog det som en pligt at gøre så meget
han kunne for eleven, men surt har det nu of
te været. Des større var glæden så for ham ved
at arbejde med de musikalske elever. Med ild
hu og stor glød arbejdede eliten af de musikbegavede elever og han sammen, og det var
ikke småting, de drev det til. Sangkorene var
en nydelse at høre, og kendt viden om var de
store forårskoncerter. Selv meget krævende
ting kastede lærer og elever sig ud i, og resul
taterne var altid meget flotte. Det kunne være
meget tidsrøvende for eleverne med de man
ge prøver, men at både lærer og elever havde
det dejligt sammen, er der ingen tvivl om.
Musiklærerens var barnløse, des mere tog
de sig af hinanden, og det var festligt at se dem
sammen på tandem. Med fru Møller som sik
ker fører kørte de meget ofte småture ud i na
turen, det foregik altid under megen snak og

latter, ingen kunne være i tvivl om, hvor me
gen glæde det gay dem begge.
Når jeg husker lærer Kirkegård, er det, for
di hans smukke hvide hår og skæg inspirere
de os børn til indbyrdes at kalde ham Abra
ham. Det er hans kone Mathilde, som elever
ne indbyrdes altid var på fornavn med, der
huskes bedst. Fru Kirkegård var, ud over at
være uddannet som sygeplejerske, en sand
dansk udgave af Florence Nightingale, der
trådte til overalt, hvor der var brug for hende
blandt seminariebyens beboere, børn, unge
og gamle. Uden vederlag tog hun sig varsomt
og venligt af forstuvede arme og ben, behand
lede sår, ører og øjne og gav førstehjælp. Hvis
hun skønnede, der måtte hentes læge til de al
vorligere tilfælde, sendte hun bud. Også vi
børn i »Solhjem« husker hende i taknemme
lighed.
Lærer H. J. Hansen tog opgaven som lærer
meget alvorligt. Hans fag var blandt andet bo
tanik, som man kaldte det dengang. Hansen
nøjedes imidlertid ikke med sit klasseværelse,
men tog ofte om sommeren med sine elever
på ekskursioner i naturen. På cykler drog de
afsted, han altid foran, og eleverne smukt ær
bødigt bagefter, hver med en botaniserkasse i
en rem over skulderen. Deri skulle samles
planter til mere indgående studier, når man
var vel hjemme igen.
Da min moster Niko blev gift med semina
riets pedel, Peterjohansen, flyttede de ind i en
lille lejlighed i »Vestenly«, som ellers kun var
beboet af kvindelige seminarieelever, og fra
deres vinduer var der frit udsyn over Hansens
have, der blev holdt helt legendarisk og var
utroligt spændende med de mange bistader.
Det var virkelig spændende at se Hansen
ved staderne, godt gemt i sit »bitøj«, rygende
på en pibe, hvis lugt bierne ikke brød sig om.
Vi så ham også slynge honning i sit bryggers,

men sært nok forekommer det mig, at den
honning, der blev resultatet af alle anstrengel
serne, altid var lidt for tynd.
Seminariets eneste kvindelige lærer den
gang hed Rasmine Nielsen. »Rasmine« varen
meget myndig dame; imponerende hvast
kunne blikket lyne bag brilleglassene. Dog
tror jeg ikke, der var nogen grund til den æng
stelse, vi børn følte i hendes nærhed.
En anden, ikke mindre barsk dame, var El
se Nielsen, som var seminariets postmester
og desuden indehaver af en butik, hvor næ
sten alt kunne købes, vel at mærke hvis man
havde penge, for Else Nielsen gav nødigt kre
dit, og i så fald meget begrænset. På sin bryske
facon følte hun sig kaldet til at være moralens
strenge vogter, især hvad angik elevernes om
gang med penge, og da hun altid sagde tinge
ne ligeud, stundom både vredt og ubarmhjer
tigt, var ganske mange af eleverne lidt bange
for hende. Men hjertet var nu alligevel, hvor
det skulle være. I hendes hus boede slægt
ninge, deriblandt en pige, vi var veninder
med, og da vi ofte kom sammen, lærte vi snart
at omgås Else uden ængstelse.
Sognets præst i de år var pastor Agger, som
pludselig døde af et hjertestop i 1928. Han
havde døbt os børn oppe i den gamle sogne
kirke. Stor og alvorstung og alligevel som
værnende hele sognet ligger den der med sit
store tårn, der kan ses milevidt. Præstegården
lå derimod dengang midt i seminariebyen.
Som skik ofte var, hørte der jord med til præ
stegården. Det lille landbrug drev pastor Ag
ger selv og hans sidste medhjælp var en ung
mand fra Tørring, Pederjohansen, som senere
blev vor onkel. Hans bryllup med moster blev
holdt af mor og far i »Solhjem«.
Onkel fungerede også som præstens kusk.
Det var et flot syn, når pastoren i en sort luk
ket kalechevogn med to heste foran og min
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Min onkel Peder som kuskfor pastor Agger. Det erprästens private køretøj og heste. Onkel Peder var siden seminariets
pedel gennem mange år.

onkel på bukken kørtes til kirke ved hver kir
kelig handling. Min onkel var dygtig til om
gang med heste, og jeg husker, at han blev det
halve sogns helt, engang det lykkedes
ham modigt at få standset to løbske heste,
der skabte panik på vejen.
Den nye unge præst, Ove Nielsen, der med
kone og børn rykkede ind i den gamle præ
stegård efter pastor Agger, forpagtede jorden
ud,- en epoke var dermed slut. Min onkel blev
seminariets pedel i mange år, altid ordnede
han alt på bedste måde, kendte intet til be
stemte arbejdstider, men kom villig og glad,
når der var brug for ham og sluttede aftenen
med en sen runde omkring bygningerne for
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selv at overbevise sig om, at alt var, som det
skulle være.
Min skolegang startede i den meget gamle
og lille Østre Skole, der var ved at være udtjent, men som alligevel rummede megen
hygge i de små lavtloftede klasseværelser. S.
M. Sørensen var skolens lærer, en markant
skikkelse, høj og ranglet. Elevviddet på semi
nariet omtalte ham som »Storken«, et kæle
navn han selv kendte og afog til kunne lide at
kokettere lidt med.
Han var en ihærdig forkæmper for den
sønderjydske sag, og han redigerede i mange
år børnejulebøger, sendte kronikker og meget
andet til aviserne. Var han blevet inspireret af

et eller andet, kunne han i skolestuen være en
sprudlende oplagt fortæller, ellers kunne han
virke lidt fraværende, men om det nu var ma
nér, ved jeg ikke. Jeg holdt meget af ham, og
min sorg var stor, da jeg på grund af bortrejse
fra »Solhjem« også måtte sige ham farvel.
Han sagde farvel, medens han et øjeblik lagde
sin hånd på mit hovede. Jeg følte det, som
havde han velsignet mig, dybt rørt gik jeg der
fra oeO har aldrig
gennem de mange
år oglemt
O O
o
det.

Vore midler slog ikke til. »Solhjem« måtte
sælges. Alt det dejlige for os børn skulle op
høre. Sådan følte vi det i hvert fald.
Min fars familie i Holstebro mente, at der
kunne være en fremtid for os der, så der be
gyndte min mor igen med et pensionat i en
lejlighed, der lå i nærheden af tobaksfabrikken
med de mange arbejdere. Mor beholdt både
sin tro og håb om, at det nok skulle gå, alt
mens skuffelse og arbejdsløshedens mismod
bemægtigede sig fars sind mer og mer.
Og det gik ikke. En ildebrand i husets øverste etage satte en stopper for familiens ophold
i Holstebro. Efter en kort og ulykkelig tid var
vi tilbage i Nr. Nissum, hvor min gode moster
Niko sørgede for en lejlighed til os. Tilbage i
Nissum tog mor igen fat på syning for frem
mede. Hun var meget dygtig til at magte stof
fer og symaskine og sled godt i det. Jeg tror,
det gav hende meget større tilfredsstillelse
end madlavningen.
Vi fik vort hjem i missionshuset, som altså
også skulle passes med rengøring og vedlige
holdelse. Samtidig fik min far fast arbejde på
seminariet. Udvidelserne, der hele tiden skred
fremad dér, gav jo mere arbejde til pedellen,
min onkel, så det blev nødvendigt med en
medhjælper. På den måde blev forbindelsen
til seminariet igen knyttet, og vi blev ofte alle

fire inviteret med til nogle af de mange fester.
Dem havde vi også deltaget i før,i »Solhjems
tiden«, og fra dengang husker jeg KFUK og
Ms julefest, der altid blev holdt tæt ind un
der j ul, og som varen smuk og stemningsfyldt
aften. Selv for børn i 7-8 års alderen fornem
medes det som noget meget dejligt at være
med i. Bare det at opleve den gamle grimme
gymnastiksal helt forandret, med camouflage
af de grimme ribber og bomme ved hjælp af
hvidt og blåt stjernepapir og til overflod even
tyrligt pyntet alle vegne, med små juleneg og
juletræ og en mængde levende lys overalt, var
dejligt.
Sangkoret sang, og der blev også givet små
musikstykker med musiklæreren ved klave
ret og et par dygtige solisterpå violin. Der blev
holdt tale og sunget mange julesalmer, og
selvom repertoiret var næsten ens år efter år,
var det en oplevelse forseminariebyens bebo
ere og de mange fra sognet, der blev inviteret
med.
Elevfesten blev jo, da vi blev store piger,
selvfølgelig det allerbedste for os. Aftenens
clou var revyen, der både tekstmæssigt og ved
selve udførelsen nåede stor højde, når den
hurtigt og dygtigt gik over scenen. Den var
selvfølgelig med mange tætte hip til de højstrangerende af lærerne samt forstanderen,
men også ofte til eleverne selv og til beboer
ne ved seminariet. Det føltes vist nærmest
som en ære at få sig selv forevist og set på med
de agerendes øjne. Stemningen var altid høj;
latter og applaus bølgede igennem salen, og
mon ikke tit »ofrene« morede sig allerbedst.
Et bedre publikum kunne heller ingen
»skuespillere« ønske sig. Festen sluttede ger
ne med et eller andet stemningsfyldt tableau,
som var på mode dengang. Sentimentalt, ville
vi nok sige i dag, men der er også en verden til
forskel fra dengang til nu.
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Sankt Hans aften blev holdt på Byskov
bakke. Byskov Bakke, som slet ikke bare var
en strid bakke at forcere på cykel, den var no
get meget mere, noget helt andet, et dejligt
sted at gå aftenture for voksne, både vinter og
sommer, dag og nat,- ikke mindst for unge,
der søgte tosomheden! Den var også dejlig
som kælkebakke, brugt af både børn og unge.
Da det jo var småt med trafikken, var det ger
ne et hestespand med en jumbe, eller om vin
teren en kane, der dukkede frem. Biler var der
ikke mange af. Fra toppen af bakken er der en
dejlig udsigt.

Sankt Hans aften blev heksen kørt op på
bakketoppen, siddende på en vogn med se
minarieelever forspændt. Drachmanns mid
sommervise blev sunget og også seminariets
egen nationalsang, og medens bålet brændte
ud, fik en talebegavet elev ordet. Der var tradi
tion for, at talen skulle være både vittig og rev
sende al folket.

Den efterhånden årlige sportsfest på
kongens fødselsdag 26. september var en væl
dig dyst mellem Nr. Nissum Seminarium og
arvefjenden Ranum Seminarium. Vi var

De gamle seminariebygninger. Til højre i billedet ses Else Nielsens »blandede landhandel« med bl.a. posthus. Bagest i
billedet »Arken« med larer Hansens hjem.
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Fra kongens fødselsdag 26. september, hvor der dystes med arvefjenderne fra Ranum Semunarium.

mange børn, der var trofaste ved disse sports
fester, blandt andet ved fodboldkampen
mellem de to elitehold. Da stak vi ikke meget
af fra vor tids roligans. Med små flag i hænder
ne heppede vi alt, hvad vi kunne, og skuffel
sen var enorm, hvis hjemmeholdet led nederInpIclg.
Sportsfesten sluttede med musik og optræ
den af nogle elever, og ved en sådan fest hørte
jeg for første gang Osvald Helmuts succesvi
se »Tre raske prinser højt fra nord« sunget næ
sten professionelt af en ung elev med stemme
og sans for de ting.
I øvrigt synes jeg, der altid var stor festivi
tas, så snart der var den mindste anledning

dertil. Nogle af minderne om et seminarium
med hang til fest er selvfølgelig belagt med en
vis nostalgi, det kan ikke være anderledes.
Når så meget af det huskes mange år efter,
tror jeg, at en naturlig, umiddelbar-jeg havde
nær sagt uskyldig - glæde er grunden dertil.
Glæde både hos de optrædende, de vittige, og
i høj grad hos deres publikum.

Som 15-årig forlod jeg Nr. Nissum og kom
kun dertil i ferier. Da mine forældre forlod
sognet i besættelsestiden, mistede jeg helt
kontakten med sogn og seminarium.
Jeg er taknemmelig for, hvad seminariet
gav i de modtagelige barneår.
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Nr. Nissum Friskole
- En brik i det nissumske
skolebillede
Af Henning Ringgaard Lauridsen

En kraftig folkelig religiøs bevægelse vil gan
ske naturligt, når den har nået et vist punkt i
sin udvikling, begynde at markere sig på sko
leområdet. Den grundtvigske bevægelse i
Nordvestjylland var dog endnu ganske ung,
da den første friskole i landsdelen blev stiftet.
Det skete i Nr. Nissum i 1874, og i det følgen
de skal der fortælles lidt om den lille skoles
forhold og vilkår gennem et par generationer.
I sommeren 1874 blev skoleforholdene i
Nr. Nissum ivrigt drøftet blandt en lille grup
pe af nissumfolk, hvoraf nogle havde løst sog
nebånd til den grundtvigske præst Markus
Lund i Fjaltring. De var alle enige om frisko
lens fortrin, og derfor skrevjens Bjerre Sand
holm på deres vegne i sommeren 1874 til sin
ungdomsven Peder Jensen, der oprindelig
stammede fra Vestergård i Fabjerg, men nu
var friskolelærer i Tødsø på Mors. Brevet var
en indtrængende opfordring til ham om at
komme til Nr. Nissum for at begynde en fri
skole, idet skoleforholdene i sognet var så
uheldige og elendige, at der måtte gøres no
get. Peder Jensen accepterede opfordringen,
flyttede med sin familie til Lille Torngård,
hvor friskolen åbnede i en stue den 1. novem
ber 1874.
Men som bekendt er det ikke ualmindeligt,
at det fåtal, som handler anderledes eller for
styrrer det store flertal i den vante skure, må
høre ilde for det. Friskoleinitiativet vakte mis
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hag i sognet.Jens Sandholm fik således på tor
vet i Lemvig i alles påhør både læst og påskre
vet for sine gerninger. »Hvordan er det, du
bærer dig ad! Skulle den præst og lærer, der er
god nok til hele sognet, ikke være god nok til
dig og dine børn? Du skammer jo hele din fa
milie« blev han højrøstet tiltalt af en gård
mand fra Byskov i Nissum. Pågældende var
ganske vist lidt af en gabkæft, men forargelsen
var ægte nok og givet et pålideligt udtryk for
sognets syn på friskoleeksperimentet.
For Jens Sandholm var det lidt vanskeligt
midt i en kreds af forudsætningsløse menne
sker at skulle forsvare, hvorfor forældrene
havde meldt deres børn ud af kommunesko
len. Det blev ved en bemærkning om, at bør
nene ikke skulle lære religion udenad på rem
se, men den forklaring blev straks opfattet,
som om de arme børn nu skulle opdrages i
den sorteste hedenskab. Også var sandheden
dog i stedet, at forældrene netop ønskede at
give deres børn en anderledes god kristelig
opdragelse end den, statsskolen og konfirma
tionsforberedelsen ind terpede dem. De øn
skede en bedre skolegang for deres børn, bed
re end den, de selv havde oplevet.
Friskolen blev således en protest mod det
herskende skolesystem på landet, tillige med
at den blev en pædagogisk fornyelse. Den
grundtvigske kreds i sognet, der bla. talte Kr.
Høgsgård, Lønbækgård og brødrene afBjerreslægten i Nissumby, så med skepsis på den
offentlige skoles prioritering af golde mate
rielle kundskaber, og de kritiserede, at børne
ne skulle tilegne sig viden gennem uinspirerende remseri og udenadslære. Endelig anke
de de over den manglende forældreindflydel
se, idet de fandt, at skolelovens bestemmelser
fratog forældrene ansvaret for børnenes ån
delige opdragelse. Det sidste var naturligvis
ganske væsentligt så længe den grundtvigske

bevægelse med dens folkelige frihedsidealer,
kirke-og menighedssyn fortsat udgjorde en
minoritet i samfundet. Derfor havde den
unge grundtvigske bevægelse i Nordvestjyl
land behov for at etablere sit eget kulturog menighedsfællesskab. Valgmenighedsdan
nelserne i Bøvling, Lemvig og Holstebro skal
ses i det lys, såvel som friskolerne, der skulle
tjene til at sikre, at det livssyn, som holdt
hjemmene oppe åndeligt, sjæleligt og mate
rielt, også blev formidlet til børnene.

Lærerne i Nr. Nissum friskole
Med Peder Jensen fik forældrekredsen i Nr.
Nissum en stille og virksom lærer, der havde
dyb forståelse for de grundtvig-koldske sko
letanker. Han er blevet fremhævet som en
gudbenådet underviser, der blot behøvede
børnenes fantasirige forventning for at kom
me i den stemning, der skulle til for at leve sig
sammen med børnene i sang, fortælling og
samtale. Pederjensen praktiserede på begavet
vis den koldske pædagogik, hvor vægten var
flyttet fra udenadslære, remseri og kadaver
disciplin over på motivationen af det enkelte
barn gennem en appel til barnets leg og fanta
si. Børnenes evner skulle udvikles ved, at læ
reren i højere grad talte til fantasien og følel
serne end til forstanden. Filosofien var, at lær
dommen først hang fast og kunne benyttes i
det øjeblik eleven havde fanget interesse for
emnet. Fortællefagene fik en fremtrædende
plads blandt de almindelige skolefag. Ifølge
skoleindberetninger fra 1879 underviste fri
skolen i Nr. Nissum tillige i naturhistorie,
dansk stil, tegning, husflid, jordbeskrivelse og
verdenshistorie.
Pederjensen virkede kun i fem årsom fuld
tidslærer i friskolen i Li. Torngård. Hans tra
gedie var, at han i en ung alder blev tunghør,

hvorefter han mere af pligt end af lyst måtte
drive landbrug som hovederhverv. Allerede i
vinteren 1879/80 var han tvunget til at ansæt
te en hjælpelærer - vestjyden Søren Larsen og fra 1882 og frem til skolens midlertidige
lukning i 1897 efterfulgte ialt fem lærere hin
anden.
Blandt de fem fremhæves ikke mindst den
første på grund af iøjnefaldende pædagogiske
evner. Anders Sørensen Hjort, der var gård
mandssøn fra Gravballe ved Silkeborg, blev
læreruddannet ved Gedved friseminarium og
kom til Nissum 1. november 1882. Eleverne
omgav ham med tillid og hengivenhed fra
den første dag og huskede ham især fra timer
ne med Grundtvigs bibelhistoriske sange,
højtlæsningen af hagemanns historiske roma
ner og Bjørnsons fængslende fortællinger.
Derfor gjorde det et voldsomt og dybt ind
tryk på såvel børnene som forældrekredsen,
at denne uforlignelige lærer døde pludseligt,
kun 41 år gammel, under menneskelig tragi
ske omstændigheder, den 1. november 1885.
Hjorts efterfølger blev Mads Mølgård
Nielsen, der kom fra Skalstrup friskole i
Nees. Mølgård Nielsen blev i Nissum til 1887
og i 1890 valgtes han som folketingsmand i
Holstebrokredsen.
I vinterhalvåret 1887/88 underviste Jens
Byskov, den senere seminarieforstander og
undervisningsminister, i friskolen. Jens By
skov var født i sognet, men kendte før sin an
sættelse kun friskolen gennem modstander
nes beskrivelse af forholdene. Ifølge flere
erindringsskildringer blev det nærmere bekendskab med skolekredsen imidlertid til
gensidig glæde.Eleverne adlød ham blindt fra
den første dag, selv skolens værste spilopma
ger blev flittig. En tidligere elev beretter, at By
skov formåede at gøre det indlysende Idart
fordern, hvordan de indviklede regnestykker
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skulle behandles, og han lærte dem dansk
sproglære, hvori de var helt blanke.
I sommeren 1888 stod Peder Jensen igen
alene med undervisningen. Den følgende vin
ter havde han sin sidste vikar, Hans Hansen,
hvorefter den 33-årige thybo Peder Chr.
Mouritzen med sin familie rykkede ind i læ
rerboligen i Lille Torngårdhus som eneans
varlig for undervisningen. Elevtallet lå fortsat
på 18-20 børn, som det havde ligget siden
1880. Ved skolens lukning 31. december 1897
var elevtallet på 18, og med det høje børnetal
in mente, virker det lidt mærkværdigt, at sko
len indstillede undervisningen. Muligvis
skyldtes det primært Peder Mouritzens afrej
se til Ollerup.
Friskoletanken var imidlertid ikke død.
Kort efter århundredskiftet fulgte en fornyet
diskussion om friskolens fortrin, muligvis
under indflydelse af Indre Missions tiltagende
dominans i sognet. En ny generation af foræl
dre, nu med deltagelse af de yngre led af Nissumgårdslægten, fandt i 1907 sammen i en
fælles henvendelse til Peder Jensens søster,
Margrethe Westergård og bad hende påbe
gynde undervisningen af deres børn i frisko
lens ånd. De stillede »Rosenlund«, en lille
skolebygning med lærerbolig, til hendes rå
dighed, og her åbnede friskolen med 16 ele
ver. Margrethe Westergård var læreruddannet
fra Vordingborg seminarium og havde endvi
dere opholdt sig en periode i England.
Frk. Westergård efterfulgtes i 1915 af Ka
ren Mortensen, hvis smukke eftermæle lyder,
at hun var en ualmindelig dygtig lærerinde.
Børnene mødte i skolestuen en myndig per
son, der på en positiv måde stillede krav til
dem. Hun huskes endvidere for sin smukke
skønskrift og for en levende undervisnings
form. I den grundtvigske kreds i sognet var
hun en samlende figur, og hun kom meget i
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elevernes hjem. Kun når præsten og skole
kommissionen mødte op til eksamensover
høring blev frk. Mortensen rød på halsen og
tydelig irritabel. Det var ingen hemmelighed,
at sognepræsten helst så hendes lille velfunge
rende skole bortraderet.
Elevtallet i Nr. Nissum friskoles sidste pe
riode svingede en del. Som nævnt indmeldtes
16 elever i 1907, hvorefter tallet steg til 30 i de
følgende år. I 1934, hvor Karen Mortensen
blev syg, var der 15 elever, og med ringe udsigt
til flere de følgende år, lukkede skolen.

Skolebygninger og lærerlønninger
Den lille friskolekreds i Nr. Nissum havde
kun beskedne økonomiske midler at gøre
godt med, hvilket mærkedes både på lærer
lønninger og skolebygninger. Peder Jensen
blev i 1874 ansat til en løn på 1 kr. om dagen,
og lokaleproblemet fandt tilsyneladende en
midlertidig løsning ved, at man benyttede
stuen i Lille Torngård. Ejendommen, som Pe
derJensen købte, var på 14-16 tdr. land, og for
at få den fornødne tid til at undervise, lød afta
len, at forældrene skulle hjælpe med at harve
og så, en ordning, der tilsyneladende ikke
fungerede tilfredstillende.
Problemet blev imidlertid større, da Peder
Jensen måtte ansætte en vikar. Hjælpelæreren
blev lønnet af Peder Jensens lomme og skulle
tillige, indtil 1882, have kost og logi i Li.Torn
gård. Her må forholdene efterhånden have
været ret så trange. Peder og Ane Katrine Jen
sen havde tre børn, da de kom til sognet fra
Mors, og i 18 82 havde de syv børn under kon
firmationsalderen. For overhovedet at få et
lokale til friskolebørnene måtte stuehuset
forlænges med en stue. Men lærer Hjort om
taler i et brev i oktober 18 81, at forældrekred
sen på daværende tidspunkt havde planer om

at købe en jordlod på 4-5 tdr. land og der byg
ge en ny skole med beboelseslejlighed for læ
reren. Disse planer realiseredes delvis i 1883,
hvor en af egnens fremtrædende grundtvigia
nere, Kresten Høgsgård, Lønbækgård i ja
nuar 1893 købte det nærliggende Li. Torn
gårdhus af aftægtsmand Niels Sørensen
Kiersgård eller dennes familie. Ved folketæl
lingen i 1880 boede Niels Sørensen i Torn
gårdhus sammen med sin hustru og to børn.
Han var på det tidspunkt 74 år gammel.
Lærer Hjort blev utvivlsomt den første fri
skolelærer, der flyttede ind i Torngårdhus.
Hvor vidt hans lønforhold, der i 1881 lød på
250 kr. samt fri kost, logi og brændsel i Li.
Torngård, blev ændret med indretningen af
den nye skolebygning, findes ikke oplyst.
Han har siddet til leje, hvorimod efterfølge
ren Mølgård Nielsen i april 1886 fik overdra
get skødet på Torngårdhus.
Modsat lærer Hjort havde Mads Mølgård
Nielsen en familie at forsørge. Det kneb øjen
synligt. 11889, knap to år efter at han var flyt
tet til Hodsager, skrev han til folketingsmand
Christen Berg, at det var gået ham som mange
andre friskolelærere: »de knappe kår har vir
ket det, at vi blev nødt til at forandre vor stil
ling.Med 6 børn og kun 3-400 kr. i løn,kunne
vi ikke holde det ud«. Han måtte opgive fri
skolen.
De næste, som fik tinglyst skøde på Torn
gårdhus, var seks gårdmænd fra forældre
kredsen. Det skete underligt nok først i april
1892, og skødet blev samme dag overgivet til
Peder Mouritzen, der allerede var ansat i maj
1889. Om Mouritzens løn- og ansættelsesfor
hold er der ikke fundet oplysninger. Lærer
parret kom fra det grundtvigske miljø i Klim,
fru Mouritzen stammede oprindeligt fra Harboøre. Ægteparret havde i 1890 fire børn.
Da friskolen åbnede igen i 1907 var det i

nye lokaler. Friskoleforeningen havde købt
eller bygget »Rosenlund«, (nuværende Ring
vejen 39) og det blev her, Margrethe Westergård fik sit virke til en årsløn på 600 kr.
Karen Mortensen kom derimod til at bo og
undervise i bygningen, deri dag har adressen
Ringvejen 13. Denne sidste friskolebygning
blev bygget af forældrekredsen i 1914-15.
Hendes løn var ved ansættelsen på 880 kr.
Den grundtvig-koldske friskole i Nr. Nis
sum havde sin basis i sognets koloni af valg
menighedsfolk. Ved Lemvig valgmenigheds
grundlæggelse i 1883 løste mindst 14 familier
sognebånd, et tal som i 1895 var vokset til 26.
Men herefter mindskedes antallet samtidig
med at den missionske bevægelse blev to
neangivende i sognet. Her spillede Ad. L.
Hansens skoleinitiativer naturligvis en bety
delig rolle. Dette betød, at den lille idébetone
de skole gennem hele sin historie måtte føle et
vist ydre tryk. Grundtvigianerne forblev en
minoritet i sognet.
I hvor høj grad det påvirkede friskolebør
nene i det daglige, er svært at efterspore, hvor
imod eleverindringerne gerne beretter om
frydefulde stunder indenfor i skolestuen.
Imidlertid har det været et næsten permanent
problem for en fåtallig forældrekreds at skulle
skaffe de fornødne midler til lærerlønninger
og en ordentlig skolebygning. Når det allige
vel lykkedes gennem et halvt århundrede,
skyldtes det først og fremmest, at forældrene
oprigtigt ønskede at forplante deres religiøse,
folkelige og skolemæssige anskuelser videre
til deres børn. Det var en hjertesag for dem.
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HF-dimission 1987
Af rektor Henning Fogde

Hjertelig tillykke med velo verstået eksamen.
I de seneste dage har man med mellemrum
kunnet høre høje glædeshyl, når snart den
ene, snart den anden kom ud, efter at det sid
ste fag var overstået, og læreren havde for
kyndt, at alt var gået, som det skulle. Samtidig
har man kunnet iagttage, hvordan der efter
hånden er blevet stille på kollegierne.
Stereoanlæggene er blevet pakket ned sam
men med bøgerne, og de første flyttelæs er al
lerede kørt herfra. I tanken er de fleste på vej
mod næste sæt udfordringer. For HF-eksamen er jo et trinbræt, der skal bringe os nær
mere mod et mål, der måske for en og anden
endnu er uklart. Vi ønsker jer tillykke med det
trin, I nu har taget, og vi ønsker jer al mulig
lykke med det næste trin. Tak for den tid, vi
fulgtes ad på vejen.
Og hvad er det så, vi har lært jer i disse to år?
Ja, det kan man jo ikke uden videre sætte på
en formel. For resten har vi da heller ikke lært
det samme. Det er netop ideen med HF-eksamen, at den kan sættes sammen af forskellige
bestanddele efter den enkeltes lyst og behov.
I det gamle Grækenland og flere andre ste
derhavde man i oldtiden et begreb, man kald
te et orakel. Det berømteste af alle oraklerne
havde man i byen Delphi. Her boede et helt
kollegium af præster og lærde omkring et
tempel. Templet var bygget over en dyb klip
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pespalte, og af spalten kom der giftige dampe
fra den vulkanske undergrund. Her sad en
præstinde på sin trefod, bragt i trance af dam
pene fra dybet. Til hende og til præsterne og
de lærde kom folk fra hele den civiliserede
verden. De kom med deres problemer, deres
spredte iagttagelser af verden, og de kom med
deres spørgsmål til livet og især til fremtiden.
Alle disse ting bragte de frem for de lærde, og
derefter lyttede de til præstindens dunkle og
vilde tale, når dampene slog op omkring hen
de. Men præsterne lyttede med og analysere
de det, hun sagde. Til sidste fremsagde de så i
Idart sprog gudernes svar på pilgrimmenes
spørgsmål. Jeg forestiller mig, at svaret i sig
rummede en overvejelse af alle de spredte
indtryk, man havde fået fra den, der spurgte.
Ud af analysen skabte man en syntese, og det
var denne syntese, der blev opfattet som gu
dernes svar.
Og netop ordene analyse og syntese kan ef
ter min mening stå som en slags overskrifter
over det, som I har beskæftiget jer med i de
forløbne år.
Når man kigger jeres lærere over skuldre
ne, har man gang på gang kunnet se, hvordan
de i vidt forskellige fag har tilrettelagt forløbe
ne for jer, så I gennem det altsammen, tekster,
billeder, kort eller eksperimenter, kunne lære
analysens vanskelige kunst. At analysere er
egentlig et græsk ord. Det betyder, at man lø
ser op for noget, opklarer og lærer at beherske
stoffet gennem en opdeling i detaljer.
Vi kender allesammen til at sidde med en
færdigs krevet dansk stil foran os. Før vi kan
sætte kommaerne, må vi fornemme, hvor
grundled og udsagnsled er i de enkelte sæt
ninger. Kan vi finde dem, kan vi også sætte de
famøse kommaer. Akkurat på samme måde
forholder det sig, når vi skal tømme en bog el
ler en film for indhold. Vi får først hold på bo

gen eller filmen, når vi har opløst den i be
standdele. Måske kan vi også huske fra den
gang, vi var små, hvordan vi kunne lide at skil
le tingene ad for at se, hvordan de hang sam
men.
Det er vigtigt, at vi lærer, hvordan ting
hænger sammen, og at vi lærer at skille delene
ad i en analyse. Det skal vi kunne, når vi læser
avisen for ikke at blive bundet alle mulige hi
storier på ærmet. Det skal vi kunne, når vi læ
ser de flotte brochurer, der dumper ind ad
brevsprækken, og det skal vi kunne, når på
gående agitatorer vil trække os med i den ene
eller den anden nye bevægelse. Uden analyse
kan vi ikke vurdere og bedømme de påvirk
ninger, som vi udsættes for.
Det modsatte af analyse hedder med et an
det græsk ord syntese. Syntese betyder sam
mensætning. Når vi har skilt tingene ad, må vi
kunne føje dem sammen igen i en helhed, for
at tilværelsen ikke skal falde fra hinanden for
os.
Vi får ikke helheden og sammenhængen
foræret i form af et orakel, men vi kender sik
kert allesammen til, at vi pludselig får fat i en
sammenhæng og en mening med tingene,
som vi aldrig før har begrebet. Det kan være,
mens vi læseren god bog, ser en film, eller måske mens vi går en tur.
I stedet for ordene analyse og syntese kun
ne vi nemlig også bruge nogle andre ord, be
herskelse og hengivelse for eksempel.
Når vi lærer at analysere eller løse op, lærer
vi at beherske, og det er både nyttigt og nød
vendigt at lære den kunst. Derfor må også en
stor del af tiden på en skole bruges på den
måde. Men når vi oplever med alle sanser, når
vi læser en god bog, ser en film eller pludselig
står over for noget aldeles imponerende, ja, så
er vi midt i det, man kunne kalde hengivel
se. Spørger nogen bagefter, hvad vi opleve

de, kan vi have svært ved at forklare det.
Vi er i hvert fald nødt til at prøve at analyse
re os frem til, hvori oplevelsen egentlig be
stod.
Derfor aner vi umiddelbart, at vi har at gøre
med meget farlige ord. En hengivelse uden
beherskelse er farlig. Så kan vi jo hengive os til
hvad som helst eller hvem som helst, blot på
virkningen er stærk nok.
Når Hitler i sin tid kunne rive et helt folk
med sig i afgrunden, var forklaringen nok
den, at han i sine taler fik folk til at give sig hen,
uden at de fik den afstand til det oplevede,
som analysen giver.
Den berømte tyske forfatter Heinrich Böll
fortæller, at han hele sit liv skyldte en bestemt
lærer stor tak. Heinrich Böll gik i skole, mens
Hitler fremturede, og på skolen var det
strengt forbudt lærere og elever at kritisere fø
reren. Eleverne skulle læse Hitlers store pro
paganda-skrift : Mein Kampf. Læreren bad nu
eleverne omskrive de lange, lange afsnit til de
res egne ord. Hvad skete? Jo, eleverne var nu
tvunget til at kigge nøjere på Hitlers sprog.
Talerne faldt fra hinanden og mistede deres
kraft. Der blev nok ikke mange nazister i den
klasse! Vi har også i vor tid eksempler på,
hvordan unge bliver revet med af forførere,
der umiddelbart får dem til at glemme alt om
kring sig. Kun en grundig analyse kan afsløre,
at man har ladet sisO narre.
Hengivelse uden beherskelse er altså noget
farligt. Men beherskelse uden hengivelse er
måske lige så farlig. At sidde med en masse
detailviden uden at kunne sætte det ind i en
sammenhæng og uden at kunne se en mening
med det, man gør, er ulykkeligt.
DigterenBenny Andersen harengang skrevet
et morsomt, men også tankevækkende digt.
Det hedder »Udsigt i kikkert«. Når Benny
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Andersen står med kikkerten for øjnene, ser
han en masse enkeltdele:
En sø med en båd og en måge,
en olding der maler en låge,
en bus der passerer en rose,
en frø standser op ved en mose,
en rødternet dug på en snor,
et barn lægges frem på et bord
En tømrer der slår med en hammer
på et skur som han hver gang rammer
En dreng dumper ned fra en stige
og gribes straks af en pige.
Der er tusind detaljer, der fortæller om alle de
daglige ting, om drenge og piger, mænd og
kvinder, om dyr og mennesker og om natu
ren. Men i kikkerten hænger det ikke sam
men. Først da han til sidst sænker kikkerten,
sker der noget:

Jeg sænker min kikkert og ser,
at alle de adskilte dele
hænger sammen som et hele,
der kan blive til endnu mer.
Jeg synger, mens solkuglen bunder:
Gid jorden aldrig går under.
At gå i skole er på én gang at bruge kikkerten
forat få øje på detaljer, man ikke kendte før, og
så engang imellem at tage kikkerten væk for
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sammen med kammerater og lærer at søge
detaljerne samlet i en helhed. For det er helhe
derne, der skal lede os og give os mening og
sammenhæng i tilværelsen.
»Jeg synger, mens solkuglen bunder: Gid
solen aldrig går under«, digtede Benny An
dersen, og dermed antyder han, at vi allesam
men, unge såvel som gamle, netop stillet over
for tilværelsens udfordringer kan blive grebet
af ængstelse for vore næste skridt. Hvor vil de
føre os hen ? og venter undergangen os ikke et
eller andet sted forude ? Benny Andersens ord
kan minde om ordene på Bibelens allerførste
blade om, at »jorden var øde og tom, og der
var mørke over verdensdybet«. Men Bibelen
føjer til: »Men Guds And svævede overvan
dene«.
Vi tror ikke på orakler, der kan befri os fra
arbejdet med selv at oplede og skabe helheder
og finde vej gennem tilværelsen. Men vi tror,
der er hjælp af finde undervejs. Vi kan søge
hjælp i kunsten, i litteraturen, i historien-og i
troen, ikke på en ophøjet og fjern gud, men på
ham, der i manden Jesus fra Nazaret gjorde
sig til ét med almindelige mennesker og altså
også med os. Det er værd at tage med sig her
fra.

At gå på HF-kursus i Nr. Nissum er ikke blot
at overstå et større eller mindre antal fag. Det
er også, og måske først og fremmest, en chan
ce for jer til at søge og finde helhed og sam
menhæng i jeres tilværelse.

Telehuset: Orla Andersen med en studerende.
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HF-dimittender 1987

Gitte Aasborg, Dybe
Dorthe Aggerholm, Ringkøbing
Joan Borup, Bonnet
Olina Brauner, Viborg
Connie Krogh Christensen, Aulum
Henriette Rahbek Fyhn, Rungsted
Kirsten Gravesen, Vejen
Lisbeth Nørby Hald, Harboøre
Birgit Kathrine Hansen, Gudum
Camilla Holst, Stege
Marianne Bjerre Jensen, Nr. Nissum
Poul Richard Gefke Jensen, Nr. Nissum
Else Marie Johannesen, Roslev
Flemming Jørgensen, Nr. Nissum
Helle Riis Kyndesen, Harboøre
Doris Pihl Lindholmer, Thisted
Tenna Riis, Skive
Dorte Sørensen, Lomborg
Hanne Klith Sørensen, Ejsing
Dorthe Østergaard, Lemvig
Elin Engholm Pedersen, Lejrskov
Finn Asbjørn Albertsen, Nr. Nissum
Karsten Tværmose Andersen, Høgild
Inge Binderup, Nibe
Arne Krogh Bratiner, Herning
Birgitte Juul Christensen, Ulfborg
Marianne Kongsbak Christiansen, Bindslev
Henrik Toft Dissing, Nykøbing M
Janni Sigaard Drejer, 0. Assels
Mette Grud, Vestervig
Inger Odgaard Hansen, Vestervig
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Mette Hauskov, Fabjerg
Thorben Jakobsen, Gudum
Lisbeth Jensen, Kragelund
Eiler Fabricius Munck Jepsen, Vildbjerg
Hanne Kjeldsen, Nykøbing M
Inger Kristensen, 0. Assels
Lone Pilgaard Madsen, Lemvig
Pia Majgaard, Holstebro
Michaele Rørdam Michelsen, Lemvig
Anni Mundbjerg, Feldborg
Flemming Nederby, Gudum
Sverre Stein Nielsen, Rødvig
Gitte Viola Pedersen, Humlum
Karin Fruergaard Rasmussen, Aars
Hanne Thomsen, Sindal
Else Margrethe Vestergaard, Gudum
Pia Holm Christensen, Harboøre
Elisabeth Agger, Resen
Solveig Ørregaard Andersen, Kibæk
Susanne Gjærdum Andersen, Struer
Peter Nygård Blæsberg, Fabjerg
Marianne Gaardsted Christiansen, Skals
Thomas Maribo Christiansen, Løsning
Karen Elise Dahl, Fousing
Jesper Demming, Lemvig
Anette Finnerup, Hammerum
Hanne Sejersbøl Hansel, Bording
Ulla Falck Hansen, Givskud
Helle Holm, Karrebæksminde
Dorthe Hørdum, Løgstrup
Bjørn Istrup, Lemvig

Dan Emtkjær Jensen, Lemvig
Laila Kamp, Vedersø
Poul Henrik Madsen, Skals
Lisbeth Muff, Esbjerg
Karin Sondergaard Munck, Lemvig
Lars Christian Nørgaard, Bækmarksbro
Benthe Olesen, Nr. Nissum
Dorthe Ringgaard Poulsen, Tvis
Ulla Schöneberg Steffensen, Gudum
Niels Kåstrup Vestergaard, Vestervig
Anne Wirring, Sæby
Hanne Blindkilde Pedersen, Asp
Berit Brusgaard Andersen, Nors
Helle Hove Andersen, Bøvling
Klaus Bang Carstensen, Bøvling

Peder Eriksen, Harboøre
Birthe Dyrholm Horslund, Thisted
Jens Chr. Damgaard Jensen, Ejerslev
Alice Kirkeby, Lomborg
Rita Larsen, Jernved
Conny Lundsgaard, Thyborøn
Rita Lund Mathiasen, Fabjerg
Lise Meldgaard, Lemvig
Leila Søe Mortensen, Randers
Lisbet Paninguaq, Noes
Anne Lis Nygaard, Karby
Else Marie Salhøj Rask, Kjellerup
Thomas Engelhardt Rasmussen, Linde
Helen Nørby Skov, Fabjerg
Martin Møller Pedersen, Serup
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KLASSE 2.p. Bageste rækkefra venstre: Hans Colding, Poul R. Jensen, Dorthe Østergaard, Gitte Aasberg, Kirsten Grave
sen, Camilla Holst, Else Marie Johannesen, Lisbeth Hald, Hanne Klith Sørensen, Tenna Riis. Forreste rækkefra venstre: Elin
Engholm Pedersen, Helle Kyndesen, Doris Lindholmer, Olina Braüner, Connie Christensen, Marie Frederiksen, Dorthe
Aggerholm, Marianne Bjerre Jensen, Lene Jepsen, Henriette Fylin, Joan Borup. Manglerpå billedet .-Birgit K. Hansen, Flem
ming Jørgensen, Dorte Sørensen.

KLASSE 2.q. Bageste række fra venstre: Lisbeth Jensen, Hanne Kjeldsen, Arne Braüner, Eiler Jepsen, Sverre Stein Nielsen,
Gitte Pedersen, Thorben Jakobsen. Midterste række fra venstre: Arne Petersen, Else Vestergaard, Henrik Dissing, Karsten
Andersen, Flemming Nederby, Michaela Michelsen. Forreste rækkefrafra venstre: Anni Mundbjerg, Marianne Christiansen,
Birgitte Christensen, Inger Odgaard Hansen, Inge Binderup, Alexis Williams, Karin F. Rasmussen, Mette Hauskov, Finn
Albertsen. Manglerpå billedet .-Janni Drejer, Mette Grud, Inger Kristensen, Lone Madsen, Pia Majgaard, Hanne Thomsen,
Hanne Østergaard.
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KLASSE 2.r. Bageste rakkefra •venstre: Benthe Olesen, Dan EmtkjærJensen, Lisbeth Muff, Laila Kamp, Lars C. Nørgaard,
Helle Holm, Jesper Demming. Midterste rakke fra venstre: Orla Andersen, Jesper Kallesø, Thomas Christiansen, Bjørn
Istrup, Henrik Madsen, Niels K. Vestergaard, Anne Wirring, Ulla Falck Hansen, Hanne S. Hansen, Stig Rosenstand. For
reste rakke fra venstre: Elisabeth Agger, Ulla S. Steffensen, Elise Dahl, Anette Finnerup, Marianne Christiansen, Dorthe
Hørdum, Susanne G. Andersen, Peter N. Blxsbjerg, Dorte R. Poulsen, Karin S. Munck.

KLASSE 2.t. Bageste rakkefra venstre: Lars Obbekjær Christensen, Peder Eriksen, Lisbeth Nisgaard, J. C. Damgaard Jen
sen, Rita Lund Mathiasen, Rita Larsen, Alice Kirkeby, Helen Nørby Skov, Birthe Horslund. Forreste rakkefra venstre: Else
Marie Salhøj Rask, Klaus Bang Carstensen, Leila Søe Mortensen, Lise Marcussen, Berit Brusgård Andersen, Anne Lis
Nygaard, Lise Meldgaard, Leif Bjerre.
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Seminariedimission
1987
Af rektor Henning Fogde

Kære dimittender, kære festdeltagere.
At dimittere nye lærere til arbejdet i skolen
er altid en fest. Ikke mindst i disse år, hvor af
gangsholdene på Danmarks seminarier er
små, og tilgangen af nye lærere rundt om på
skolerne er lille, skal der holdes fest. Vi ved,
der er knyttet mange forventninger til de rela
tivt få nye unge lærere, der ansættes. Man ven
ter af jer, at I i jeres bagage medbringer ikke
blot faglig og pædagogisk dygtighed, men
også entusiasme og inspiration.

Arbejdet i skolen er af den allerstørste vigtig
hed for Danmarks fremtid. Så langt er alle enige, politikere, forældre, lærere og elever. Midt
i en sparetid har vi set det illustreret gennem
den seneste tids udviklingsplan forarbejdet i
folkeskolen. Det betyder også, at flere unge
nu igen får øje på jobbet og på læreruddannel
sen efter nogle år med ringe søgning til semi
narierne. Det er vi naturligvis glade for, for
jobbets skyld og for seminariernes skyld.
Men samtidig mærker vi hos nogle af jer, der
nu er færdige med jeres læreruddannelse og
skal ud i skolen, en ikke ringe ængstelse.Kan
man klare udfordringerne ? Kan man løse op
gaverne, så kolleger og forældre er tilfredse,
og vil børnene arbejde med? Det er nogle af
spørgsmålene.
Hjemme hos os har vi i maj og juni haft et
dyreparpå allernærmeste hold. Et solsortepar
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byggede i foråret rede lige uden for vore vin
duer. Først blev der ruget, og så blev der fod
ret. Dag for dag kunne vi se ungerne blive
større og større. Og på pludselig - en morgen
var reden tom og ungerne fløjet. Helt voksne
og flyvefærdige. Der gik nogle dage, hvor sol
sorteparret nøje fulgte dem, og hvor de hvert
øjeblik skræppede op og advarede mod kvar
terets katte. Så var det hele forbi. Tilbage i ha
ven lå en enkelt død fugl. Den havde ikke kla
ret overgangen mellem den lune rede og vok
sentilværelsen . De andre var borte. Mærkeligt
var det at se, hvordan disse fugleunger i løbet
af få dage magtede at leve livet alene. De hav
de tilsyneladende de voksne dyrs adfærd in
den i sig, klar til udfoldelse, straks vingerne
kunne bære.
Sådan forholder det sig ikke med menne
skenes børn. Ganske vist fortælles der rundt
om i verden historierom menneskebørn,der
er vokset op i dyrenes verden. Det kan umid
delbart lyde spændende og romantisk, og i
tidligere tider kunne det endog danne grundlag for spændende drengebøger om Tarzan,
abernes konge og mange andre. Men sandhe
den var jo den, at sådanne børn, der voksede
op uden sprog og uden menneskelig kontakt,
ret hurtigt døde. Et menneskebarn er ikke
som dyrenes børn færdigt, når det fødes.
Ganske vist har det i sig en lang række mulig
heder, der kan gøre det til fuldt menneske.
»Skabt i Guds billede« siges det om menne
sket i Bibelens 1. Mosebog. Men menneskelig
heden skal bringes til udfoldelse gennem en
lang udvikling. Mennesket skal lære at blive
menneske i et samvær med andre mennesker.
Ellers bliver mennesket et umenneske, som vi
undertiden kan se det, eller det går til grunde
og dør. Derfor er et menneskebarn da også det
skrøbeligste af alle levende væsener, når det
bliver født.

Barnet og kulturen
Ethvert lille menneskebarn indgår sammen
med sine forældre, sine jævnaldrende og sine
lærere i en sammenhæng, som vi alle er med
til at holde vedlige. Sammen danner vi det,
man kalder kultur. Og det mærkelige er, at
samtidig med at vi allesammen er medskabe
re på denne kultur, så påvirker den samme
kultur os og er med til at forme os. Det er den
ne dobbelte bevægelse, som filosofferne kal
der dialektik. Gennem skiftende tider er den
ne proces forløbet, uden at ret mange har in
teresseret sig for den. Sådan var det bare. Man
satte sin lid til, at udviklingen ville føre men
nesker frem til stadig nye horisonter og stadig
nye forbedrede vilkår for det enkelte menne
ske og for samfundet.
Trods alle katastrofer og trods alle tilbage
slag har der i hvert fald hos os været en grund
læggende forestilling om, at det trods alt gik
fremad for verden og for os. Derfor kunne en
hver ny generation da også fæste lid til, at den
kultur, som man indgik i, og som man lærte
af, ville én det bedste.

Børnene og angsten
Når man i vore dage er tilbøjelig til at tale om
skolens arbejde som et problem, og når man
taler om problembørn og problem-unge,
hænger det måske sammen med, at der er sket
noget på hele dette område. Mange er kom
met til at tvivle på den kultur, som man tidli
gere helt ureflekteret rakte videre. Og samti
dig har man mistet meget af det, man før var
fælles om, nemlig fælles forpligtende normer.
Det er derfor måske heller ikke så underligt, at
en pige i en 8. klasse i København, da hun
skulle skrive en stil om »Et godt liv«, skrev
følgende:

»Det er muligt, at med den udvikling, som
verdenssituationen har taget, at jeg slet ikke
lever til den tid, hvor emnet bliver aktuelt.
Men hvis jeg lever, bliver det nok under be
sværlige forhold«.
Fra samtaler med store børn og unge genken
der jeg i det lille citat nogle træk, som jeg tror
er fælles for mange ganske unge. Man taler om
atombomber, krig og forurening, man taler
om arbejdsløshed og fattigdom. Endelig ser vi
netop i disse år nogle, der reagerer ved helt at
melde sig ud af samfundet.
Nogle af jer kender sikkert navnet Mikael
Strunge. Mikael var en ung digter med store
evner. Han nåede i sit korte liv at udgive en
række digtsamlinger og bøger, inden han som
27-årig valgte at tage sit eget liv. Mikael
Strunge skrev i et af sine digte, som han kaldte
Bus 1977:
Stir dig blind på mit tøj
bare sig at det er møg
som et sandt normalt borgerdyr
grin bare, lav postyr
det hele var en stor vittighed.
Drik, forbrug, æd dig fed
luk din kæft med en dansk frikadelle
så vi slipper for at høre vi er specielle
eller bøsser eller simpelthen gale
nej, vi er bare normale
reaktioner på en vanvittig virkelighed.
Vi er alle afvigere fra almindelighed
afvig, afvig fra pæne normer og kedsomhed.

Undersøgelser, der viser, at i hvert fald nogle
børn reagerer på vor tids virkelighed ved at
stjæle, begå vold osv., er ikke vanskelige at
skaffe frem. Og det værste er måske, at de
samme børn synes helt ude af stand til at for
stå, at det skulle være forkert, det de gjorde.
Det var jo spændende,detvar sjovt,og det gav
status i det slæng, hvor man hørte til.
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Er noget gået galt?
Der er mange af os, der i dag er voksne og for
ældre, som i dag erkender, at noget er gået galt
i vor måde at bygge kulturen op på. Vi tror
ikke mere på, at mennesket er et fornuftsvæ
sen, der gennem fornuftig undervisning kan
bringes til at beherske sig selv og sin omver
den. Vi tror egentlig heller ikke mere på vækst
og fortsat udvikling, som man gjorde tidlige
re. Men vi kan alligevel ikke frigøre os fra
denne måde at leve livet på.
Og netop denne dobbeltholdning er det
nok, at mange af tidens børn bliver ofre for.
Når forældregenerationen er så usikker, får
det konsekvenser for børnene. De leder alt for
tit forgæves efter pejlemærker, de kan udvikle
sig ud fra eller reagere imod.
For år tilbage var titlen på mange pæda
gogiske foredrag noget om »Barnets fri
hed«. Man troede, at blot man satte barnet i
frihed og gav det udfoldelsesmuligheder, vil
le det udvikle sig i retning af det gode men
neske.
Idag er vi tilbøjelige til med baggrund i for
nuftsdyrkelsen at forlange af vore børn, at de
skal kunne klare sig med fornuften og den
opstablede viden om alting, som vi læsser på
dem. Derfor pukker forældre på skolen, for at
den skal lære børnene mere dansk (og her
med tænkes ikke på litteratur, men på retstav
ning), mere matematik og mere fremmed
sprog. Og det skal skolen naturligvis og har
gjort det længe.
I reaktionen på det pres, som forældre læg
ger på skolen, er der lærere, der siger nej, og
som i stedet søger at appellere til elevernes
kritiske sans, deres evne til at sortere i vok
senverdenens krav. Men mennesker bliver
heller ikke mennesker ved blot at sige nej. I en
skole, hvor fag og færdigheder presser sig på,
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må en ny generation af lærere stå vagt om det
almene i skolen.

Mod et mål, man aldrig skal nå
I maj udkom en bog med titlen: Mod et mål,
man aldrig skal nå. Forfatteren er en gammel
mand: frihedskæmperen, filosoffen og politi
keren Frode Jacobsen. Hans bog er på næsten
hver eneste side præget af spørgsmålstegn.
»Var det rigtigt, det vi gjorde dengang under
den store krig?« »Hvorfor blev verden allige
vel ikke bedre? «Frode Jacobsen rejser mange
spørgsmål i sin bog. For det, som man kæm
pede mod dengang var langt lettere at define
re, end det, man kæmpede for.
Men man kæmpede i hvert fald ikke for et
samfund, hvor alting kan forklares rationelt.
Ganske vist vil Frode Jacobsen ikke kalde sig
kristen, men han er i hvert fald religiøs. Han
kender til længslen efter det, som mennesket
aldrig kan nå, men ikke kan undvære at ræk
ke efter. Måske vil han acceptere den længsel,
som Grundtvig digtede om med ordene:

»Med øjet som det skabtes himmelvendt,
lysvågen for alt skønt og stort herneden,
men med de dybe længsler velbekendt,
kun fyldestgjort af glans fra evigheden«.

Som lærere i en fremtidig dansk skole skal
I og vi fortælle vore elever, at kundskab
ikke blot er noget, der kan læres mekanisk,
og som kan rummes i prøver og eksaminer.
Sand kundskab har sammenhæng med livs
erfaringer og vil formidle indsigt i tilværel
sen.
Derfor er alt det, der laves i en skolestue no
get, der har værdi i sig selv. Det er aldrig blot
noget, der skal overstås, men det kræver vores
fulde nærvær, mens det sker.

Eleverne må igen lære, at livet er mere end er
hvervslivet, og at kundskab rummer mere
end blot erhvervsforberedelse. I nogle år var
det problematisk at tale om, at læreren skulle
gribe eleverne gennem undervisningen. I dag
siger alle, at undervisning er mere end blot
mekanisk påfyldning. Eleverne skal møde jer
som dem, 1 er, ikke blot som mekaniske for
midlere af noset, andre står for. Skolen er et
møde mellem mennesker, der er forpligtede
på hinanden.
Det er vigtigt at fastholde, at mennesket er
mere end dyret, og at det i sig rummer ukend

te muligheder og ukendte risici. Det er også
vigtigt med Frode Jacobsens ord at fastholde,
at mennesket alene kan stræbe »mod et mål,
man aldrig skal nå«. Det betyder, at opdragel
se og undervisning skal give plads for drøm
men og længslen, for kreativiteten og for fan
tasien.

Selvfølgelig er I ængstelige og spændte på, om
I vil kunne klare udfordringen. Det kan I ikke,
og det kunne vi ikke. Men netop kampen
mod det mål, der aldrig nås, giver livet per
spektiv og jobbet mening.
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Dimittender 1987
Seminariet

Iben Bülow, Bøvlingbjerg
Else Marie Byskov, Nr. Nissum
Annette Hansen, Struer
Jens Henriksen, Fabjerg
Jens Kjær, Hvidbjerg
Kurt Lilleør, Houe
Tove Loft, Harboøre
Else Mathiassen, Lemvig
Etha Marie Mauritson, Bøvlingbjerg
Annelise Ager, Skjern
Kirsten Petersen, Haderslev
Lene B. Fyrstenberg Sørensen, Holstebro
Annette Lindberg Toft, Vemb
Inga Moselund Østergaard, Aulum
Tine Jensen, Ferring
Ella Blæsberg, Fabjerg
Dorthe Hejlskov, Ålborg
Inge Høgsberg, Ulfborg
Gitte Buus Jensen, Lemvig
Karen Lis Bæk Jensen, Engesvang
Tove Lund Jensen, Videbæk
Henriette Hedegaard Lyhne, Herning
Ninna Balleby Møldambjærg, Struer
Birgitte Nørgaard Abrahams, Nr. Nissum
Lone Falch Nielsen, Kolding
Marie Poulsen, Bedsted
Pia Poulsen, Aulum
Eva Dahlgard, Hvidbjerg
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Bestået eksamen dec./jan. 1986/87
Grethe Roer Pedersen, Snedsted
Erik Villadsen, Skjern

Bagest rakkefra venstre:^ren Lis BækJensen, Kirsten Petersen,Jens Henriksen,! lenrietteHedegård Lyhne,Gret
he Koar Pedersen, Erik Villadsen, Birgitte Nørgaard Abrahams, Kurt Lilleør,Jens Kjær. Mellemste rakkefravenstre:
Tine Jensen, Marie Poulsen, Tove Loft, Iben Bülow, Tove Lund Jensen, Ninna Balleby Møldambjærg, Dorthe Hejlskov, Anette Lindberg Toft, Inge Høgsberg. Forreste rakke fra venstre: Lene Bredahl Fyrstenberg Sørensen, Inga
Moselund Østergaard, Else Marie Byskov, Else Mathiassen, Etha Marie Mauritson, Pia Poulsen, Annelise Ager,
Lone Falch Nielsen, Ella Blæsberg, Annette Hansen og rektor Henning Fogde. Ikke medpå billedet: Eva Dahlgaard,
Gitte Buus Jensen.
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Af årets dagbog
Ved lektor Gunner Eriksen (43)

Årgangsstævner
29 Den 30. maj havde 4 dimittender med æg
tefæller en lille sammenkomst hos Niels
Gade og hans kone Anna i Tappernøje.
Altså 8 ialt,Efterhånden harde resterende
af holdet jo nået en kritisk alder på lidt
over eller under 80. De fremmødte var i
god stand og havde et hyggeligt møde.
Det blev besluttet at prøve et nyt træf i
1989; 60 års jubilæum.
Kr. Larsen

30 Onsdag d. 19. aug. 1987 var der festlig
sammenkomst for (30)erne i Esbjerg i de
to hjem her fra den årgang.
Vi delte dagen. Først var vi hos Esther og
Sv. Løkkegaard, Wessels Allé, dernæst
hos Marie og Kr. Larsen, Grundtvigs Allé.
Det blev en fornøjelig og god dag med
sang, snak, spisning, syn af haver m.m; et
dejligt samvær, begunstiget af usædvan
ligt fint vejr.
Af 13 mulige var mødt 7, de to med ægte
fæller, desuden 4 efterladte ægtefæller,
hvilket er et plus for helheden.
Marie E. Larsen
31 Stævnet blev i år fejret den 13. aug. hos
familien C. J. Christensen, Herning.
33 Klassen havde stævne hos Knud Aage
Andersen den 2. juli 87.
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37 Det var i år 1937-holdet, der mødtes på se
minariet til 50-års jubilæum. Af holdets
18 dimittender var kun 12 i live. To var
forhindret i at give møde på grund af syg
dom. Af de resterende 10 mødte de 9, de
fleste med ægtefæller. Det blev et festligt
gensyn, dog iblandet vemod ved tanken
om dem, som af nævnte årsager savnedes.
Erik bød de fremmødte velkommen til
stævnet, som fik et særdeles vellykket for
løb. Efter frokosten blev der tid til at se et
mindre udvalg at det store seminariekompleks under Ejgils ledelse. Som for
mand for seminariet var han den rette til
dette job. Under middagen havde flere or
det. Man mindedes vore afdøde kamme
rater og lærere, ligesom der blev sendt en
hilsen til Harald Berg, som er den eneste,
der er i live af lærerkollegiet fra dengang.
Man gav hinanden hånden på at møde til
60-års jubilæet, hvis ildte endog meget
væsentlige hindringer lagde sig i vejen.
Hartvig Eriksen
42 Den 23. juni holdt 42’erne 45-års stævne,
denne gang i Himmerland, på Sebber
sund kro ved Nibe. Af 27 nulevende di
mittender var mødt 18, desuden 8 ægte
fæller. Under den gode middag gik snak
ken livligt, afbrudt af hilsener fra fravæ
rende og af medbragte sange. Senere kør
te vi til det gamle Sebber Kloster, dernu er
sognekirke. Her fortalte en tidligere kir
kesanger om klosteret og kirken. Inden vi
skiltes, hyggede vi os igen i kroens smuk
ke lokaler og fik aftensmad. Tak til komi
téen, ErnstJensen, Valdemar Andersen og
Svend Åge Kock for et vel tilrettelagt
stævne. Vi var enige om, at der ikke skul
le gå 5 år, inden vi ses igen.
Bodil Abrahamsen

47 Lørdag d. 15. august samledes vi for at fej
re vort 40-års jubilæum. 47-årgangen var
på 28. Siden da er 6 fra klassen døde. Der
var mødt 18 af holdet, så det kan vist siges
at være et fint fremmøde. Vi havde sat
hinanden stævne i Guddes og Sørens
sommerhus i Ejsingholm, og med ægte
fæller var vi 27 til frokost her. Vi havde fint
sommervejr, og snakken gik lystigt. Dog
skulle nogle præsentationer overstås
først. Midt på eftermiddagen kørte vi til
Remmer Strand, hvor Grete DambakHeuson gav eftermiddagskaffe. Hun un
derholdt os også med sang og guitarspil.
Til aften tog vi til seminariet, hvorGudde
og Søren gæstfrit åbnede deres hjem for
os. Her sluttede A. Koch og G. Eriksen
med frue sig til flokken. Under middagen
her blev der sunget og holdt taler. Der var
en meget hyggelig og god stemning afte
nen igennem. Det blev sent, inden de sid
ste forlod stedet. Vi havde en meget god
dag, hvor der var tid og ro til rigtig at få
snakket med hinanden og genopfrisket
gamle minder fra seminarietiden - og som
det nye: pensionisttilværelsen. En stor
part af deltagerne er trådt ind i de pensio
neredes rækker.
Anna Pedersen

52 52-erne holdt stævne i Ans den 23. maj
hos Marie og Gerhard - Hep og Sulla som sammen med Ester havde planlagt
det hele - masser af gæstfrihed, dejlige
omgivelser og megen god snak. Det vær
ste var, at man ikke kunnne nå hele om
gangen rundt, for vi var mange - 24 fra
klassen + 13 ægtefæller. Det var yderst
vellykket - og så var det den dag, det var
sommer.
Svend Larsen

57 51 A’ere og B’ere inclusive ægtefæller
havde i maj henlagt 30-års jubilæet til
Thyholm. Vi mødtes i præstegården i
Søndbjerg, hvor Ellen og Poul Hansen
stod for eftermiddagens program. Tak!
Foruden mulighed for at opfriske gamle,
gode minder var det sight-seeing i egnen,
rundvisning i kirker og besøg hos kunst
malere m. fl. Festlighederne sluttede på
Tambohus kro. En helt igennem fin dag.
Preben Norup
62 Den 8. august mødtes 44 ud af 66 mulige
fra årgang 62 til 25-års stævne. En del
havde ægtefæller med, så i alt var vi 64, der
havde en dejlig dag sammen på Nr. Nis
sum Seminarium. Vi havde ikke set hin
anden siden 15-års stævnet, og mange
havde ikke set hinanden, siden vi forlod
seminariet, så nogle genkendelsesproble
mer var der, men lang tid gik der ikke, før
de 25 år var som forsvundet, og snakken
gik som i gamle dage, så meget, at formid
dagen i Den Gamle Præstegård tog noget
længere tid, end arrangørerne havde
tænkt. Der blev dog tid til en orientering
om og rundgang på seminariet under le
delse af Gunner Eriksen, inden vi igen
samledes omkring kaffebordet. Har vi
forandret os, så har seminariet ikke min
dre. Nu er Arken og cykelskuret borte, så
Theben, Athen og Sparta ligger lidt isole
ret midt mellem alle de nye og restaurere
de bygninger. Når (hvis?) de engang for
svinder, dukker der frem af det, deri vores
tid var noget af et rod af gammelt og nyt,
en smuk, harmonisk helhed. Tak til de læ
rere, der havde tid og mulighed forat være
sammen med os ved kaffebordet, til Gun
ner Eriksen og frue, til Thøgersen for en
veloplagt festtale og sidst men ikke
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mindst til Vittrup, Gosvig og Valdbjørn,
der havde arrangeret stævnet og som lo
vede også at arrangere vort 30-års stævne.
Mogens Tarp
66 4. april 1987 var vi samlet 42 til årgang
66’s forsinkede 20-års jubilæum: Tur til
fjorden, hyggesnak og kaffe sammen med
nogle af vore forhenværende seminarie
lærere, rundvisning på seminariet, tanker
om skole og seminarium v. rektor Fogde,
festmiddag i Den gamle Præstegård med
forårssange, aktuel præsentation,lysbille
der fra dengang for længe siden på semi
nariet, lidt filosofi over emnet »halvvejs«.
Det var en dejlig dag, og snakken gik liv
ligt til knap midnat. Vi mødes igen til 25års jubilæet - gerne mange flere!
Inge Hertz Aarestrup
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77 10-års jubilæet blev fejret d. 30/5-87 på
Den gamle Præstegaard, der smukt havde
sørget for rammerne. Klassen var invite
ret med ægtefæller og børn. For en del var
det første gang man sås siden seminarieti
den, så der var mange hjertelige gensyn.
Selvfølgelig blev mange gamle minder
genopfriskede. Efter middagen blev der
tid til en lille tur rundt på seminariet. Ar
rangementet sluttede sidst på eftermidda
gen med ønsket om at noget lignende
kunne laves senere. Alt i alt et dejlig uhøj
tideligt gensyn.
Gunnar H. Pedersen

Personalia
24 Hilda og Gunnar A. Friisbæk holdt
diamantbryllup 17.4.87
50 Jens Kr. Hedegård, skoledirektør i Tjele
kommune
57 Mary H. Nielsen, cand, theol, fra Århus
Universitet
61 Evald Saarup, skoledirektør i Farsø
Inge Osgood (f. Kjærgaard), Spjald
62 Ruth og Bent Erik Schmidt, Grejsdalens
Ungdomsskole
Erling Mors Nielsen, Løjt Kirkeby
63 Jørgen Østerby, Skrødstrup Efterskole,
indvalgt i Indre Missions bestyrelse
66 Eskild Hvam Jessen, medarbejder ved
beskyttet pensionat i Hanstholm
Ole Meir, forstander på Fenskær
Efterskole, Nr. Nissum
Henry Ladekjær, forstander på
optagelseshjemmet »Gudrun«, Nr.
Snede
67 Arne Hessel Andersen, skoleinspektør
ved Nr. Løgum Centralskole
68 Kjeld Rønn Christensen, Rungsted
private realskole
Elly Bækgaard Andersen, Skjernåskolen, Skjern
69 Ingerlise Lund, Løjt Kirkeby
70 Erik Lund, distrikschef i Jydsk
Rengøringsselskab, Åbenrå
71 Poul Øe, konsulent for KFUM & K
idræt
Ruth Thøgersen, leder af daghøjskolen i
Skive
72 Tove Holm (Krüger), Bøvlingbjerg
skole
Jens Krüger, skolepsykolog i Struer,
Vinderup og på Thyholm
Erland Riege, skoleinspektør i Fynshav,
Augustenborg

Bodil Lousdal, udd. etnograf, under
viser fremmedsprogede i Holstebro
77 Per Mortensen, orlov fra Langhøjskolen,
Asp, p.gr.a. ansættelse på Grønland
Lars Skovbakke, Fenskær Efterskole,
Nr. Nissum
78 Kirsten L. Christensen, Fjellerup Efter
skole
79 Jytte og Niels Jørgen Sloth, Norup Privat
skole
Birte Beck-Lauritzen, Rosmus skole,
Djursland
Jesper Ørskov Larsen, Bjerget Efterskole
80 Eva Fjeldgren, timelærer i Stauning
Helga og Kurt Nielsen, forstanderpar på
den danske skole i Iringa, Tanzania
Svend Aage Smedegaard, fast ans. v.
Lemtorpskolen, Lemvig
81 Kirsten Loll Pedersen, Brønderslev
Friskole
Connie og Jan Hedegaard Jensen,
Nr. Nissum Efterskole
Egon Østergaard, Skave skole
82 Arne Lauridsen, forstander på Svankjær
Ungdomsskole
Knud Olav Nielsen, u-landsfrivillig i
Kenya
Karen Margrethe Jensen (f. Laugesen),
Borgerskolen, Struer
Finn Lauridsen, vikar i Århus
Flemming Jakobsen, Humlum
Svend Østergaard, fast ans. i Aulum
Leo Toftgaard, Svankjær Ungdomsskole
Jan Lilholt, fast ans. v. Lemtorp skole,
Lemvig
83 Preben Dalgaard, Sjørring skole samt
leder af aftenskole
Gitte Skov Christensen, Kildebakke
skolen, Vildbjerg
Lene Christensen, Ellebækskolen,
Holstebro
81

84

85

86

87

82

Frank Sjøstrøm, Pedersker skole,
Åkirkeby
Inger Roesen, ans. v. Ringkøbing
Amtskommune
Lene Kjelgaard Bech, Svaneke skole
Gunhild Andreasen, efter to år i Bahrein
nu på missionsskole i England (DMS)
Lisa Bilde, voksenundervisningen i
Sønderborg
Torben Vad, Vesterbølle Efterskole
Chris Nybo Jensen, Højmark skole,
Ringkøbing
Birgitte R. Pedersen, timelærer i Vemb
Ellen Margrethe Toftgaard (f. Damgaard
Andersen), Svankjær Ungdomsskole
Michael Johansen, Herningsholm skole
Bjørn Frandsen, Fenskær Efterskole,
Nr. Nissum
Suzanne Kvist, personaleunderviser på
Bilka, Hundige
Ronald Jensen, Præstø
Steen Thomsen, Svankjær
Ungdomsskole
Helle Søgaard, Fenskær Efterskole,
Nr. Nissum
Dorit Sørensen, elev på Haslev udv.
Højskole
Vibeke Klausen, Husby Efterskole
Helle Braad Mikkelsen, Nøvlingskov
Efterskole
Leif Kjær, sang- og musikkonsulent for
KFUM & K i Danmark
Ellinor Naef, lærer ved Ranum Stats
seminariums socialpædagoguddannelse
Iben Bülow, Bøvling Friskole
Else Marie Byskov, Bonnet Friskole
Annette Hansen, Ørsted skole
Jens Henriksen, Christinelystskolen,
Lemvig
Jens Kjær, Fiskeriefterskolen i
Thyborøn

Kurt Lilleør, Gimsing skole
Tove Loft, Nr. Nissum skole
Else Mathiassen, (har barsel og er ikke i
arbejde)
Etha Mauritson, Ramme skole
Annelise Ager Nielsen, Skjern Byskole
Kirsten Petersen, Rinkenæs
Ungdomsskole
Lene Bredahl Fyrstenberg Sørensen,
Hodsager skole
Annette Lindberg Toft, Christinelyst
skolen, Lemvig
Inga Moselund Østergaard, Skjoldbjerg
skole, Billund
Tine Jensen, Bøvling skole
Ella Blæsberg, Flynder skole
Dorthe Hejlskov (g. Thomsen),
Svankjær Ungdomsskole
hage Høgsberg, Lyngs Skole, Thyholm
Gitte Buus Jensen, Søndbjerg
Ungdomsskole
Tove Lund Jensen, Tanzania D.M.S.
Henriette Hedegaard Lyhne,
Sønderlandsskolen, Holstebro
Nina Balleby Møldambjærg, Hestlund
Efterskole, Bording
Birgitte Nørgaard Abrahams, Vinderup
skole
Marie Poulsen, Klinkby skole
Pia Poulsen, Fabrik i Reykjavik, Island
Eva Dalgaard, Rebild Efterskole
Grethe Roer, Harboøre skole
Erik Villadsen, Den Kristne Friskole,
Holstebro

Afsked med pension
47 Olaf Scriver, Hobro, 31.7.87
Niels Pedersen, Bjerringbro, 31.8.87
48 Niels Helligsøe, Bjerringbro, 31.7.87
50 Stig Holdgaard, Harboøre, 1.11.87
Katrine Holdgaard, Harboøre, 1.11.87
57 Aase Visgaard Rohde, Aller, Haderslev
(gr. svagelighed), 31.12.87
Gunnar Moisgaard, Asminderup (gr.
svagelighed)

Dødsfald

Mors, dec. 86
36 Kristian Groth (f. Hansen) Bogense,
marts 87
Edith Rendtorff (f. Jensen) Helsingør,
april 87
45 Kaj Herman Pedersen, Viby, feb. 87
47 Svend Aage Nielsen, Viborg, maj 86
Christian Rindom, Vejle, juni 87
57 Per Knudsen, Tåstrup, juni 87
64 Erik Nielsen, Lemvig (Nr. Nissum),
feb. 87
Henning Emil Pedersen, feb. 87
80 Merete Raunholt Christensen,
Hammerum, okt. 86

23 Peter Chr. Pedersen, nov. 86
Jens Chr. Larsens hustru, Mignon,
Hjørring, marts 87
24 Peter Frandsens hustru, Else, Fjerritslev,
sept. 86
Peter Frandsen, Fjerritslev, juni 87
Kristian Øes hustru, Barbara, Struer,
dec. 86
Anna Lauridsen, f. Andreassen, Oksbøl,
okt. 87
25 M. E. Mikkelsens hustru, Anna Katrine,
nov. 86
26 Th. Thøgersen, Aalestrup, april 87
27 Chr. Jensen Christensen Vaarning,
Odense, aug. 87
28 Alex Kochs hustru, Kristine, Nr.
Nissum, aug. 87
29 Aage Terkildsen, Gladsakse, sept. 84
Kr. Pedersens hustru, Poula, juni 87
Peder Andreas Olesen, Simested, sept.
87
30 Alfred Andreas Fredbøg, Århus, juli 87
32 Magnus Julius Jensen, Sunds, feb. 87
Hans Hansen, Hanstholm, marts 87
33 Gert Poulsen, Ans, april 87
Gunnar Peters-Lehm, Rødekro, jan. 87
Agnes Vestergaard Hansen, Fredsø,
83

Nr. Nissum Seminariums Elevforening
Regnskab for året 1. oktober 1986 -30. september 1987
Indtægter
Årbog 1985
Årbog 1986
Renter
Gave

Status pr. 30/9 1987
805,00
53.190,00
4.605,86
350,00
58.950,86

Aktiver
Girokonto
SDS
Obligation
Kassebeholdning

112,70
73.577,44
6.358,42
54,05

80.102,61

Udgifter
Årbog 1986:
Trykning
Postbesørgelse m.v.
Moms
Fotos

26.127,78
9.987,50
8.078,20
180,00

Passiver
Overførsel pr. 1/10 1986
Overskud 1/10 86-30/9 1987

70.321,28
9.781,33

—
80.102,61

44.373,48
Redaktions- og bestyrelsesudgifter
Fotos til årbogen 1987 •
Porto
Kontorartikler
Kopiering
Gaver
Krans

2.916,00
125,00
920,70
258,00
117,35
209,00
250,00
49.169,53

Overskud
Nr. Nissum, den 30. september 1987

9.781,33
V. Gohr Lauridsen

Nærværende regnskab er dags dato gennemgået af undertegnede. Bøger og bilag er sammenholdt. Intet er fundet
at bemærke.

Nr. Nissum, den 12. oktober 1987 A. C. Sørensen Gunner Eriksen
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Foreningsmeddelelser
Ved formand A. Koch (28)

Året er gået sin vante gang uden større pro
blemer eller særlige opgaver. Det kan nævnes,
at foreningens arkiv er flyttet fra Sparta til et
lokale i »Telehusets« kælder. Det nye lokale
ligger i nær tilknytning til seminariets arkiv,
der er under opbygning (omtales andetsteds i
årbogen). Placeringen må siges at være hen
sigtsmæssig.

taknemmelige for, at Gohr er villig til atter i tre
år at bestride det krævende job som kasserer.
Foreningens gode økonomi er ikke mindst
hans fortjeneste.
Såfremt der ikke inden 1. februar 1988 er
fremkommet andre forslag, bortfalder valget.
De lærerstuderende har valgtjane Larsen II
klasse som deres repræsentant i bestyrelsen.
Det undrer måske en og anden, at der ikke
vælges en elev fra HF til bestyrelsen. Forkla
ringen er ligetil. HF har sin egen elevforening,
der indgår i et tæt samarbejde med semina
riets elevforening om årbogen.

Opfordring

Økonomien
Det er glædeligt at konstatere, at foreningens
økonomi stadig er god. Formuen følger no
genlunde pristalsudviklingen. Foreningen
står således godt rustet til kommende opga
ver. Seminariets 100-års jubilæum rykker jo
nærmere.

Betalingen for årbogen,
der samtidig er medlemskontingent
Som følge af den gode økonomi kan vi nu for
fjerde år i træk fastholde prisen uforandret på
kr. 45
Ekstra eksemplarer kan fås for 30 kr + porto.
Sammenligner man med dagsaktuelle priser
på bøger og publikationer, må de 45 kroner si
ges at være en særdeles rimelig betaling.

Valg
Kirsten Simonsen, Benny Boysen og V. Gohr
Lauridsen er på valg i år. Bestyrelsen foreslår
genvalg og retter samtidig en tak til dem for
den forløbne periode. Navnlig er vi meget

Jeg kan ikke tilbageholde en opfordring til
medlemmerne om så vidt muligt at gøre ar
bejdet let for kassereren. Det gøres navnlig
ved:
1. at benytte vedlagte girokort omgående,
2. at angive afsender, navn og årgang.
I ikke så få tilfælde mangler disse oplys
ninger, og hvem har så betalt?

Bestyrelsen
Formand: Alex Koch, Hellasvej 16,
7620 Lemvig, tlf. 0789 11 55.
Kasserer: V. Gohr Lauridsen, Østerled 6,
7620 Lemvig, tlf. 07891164.
Red.: J. Hauge Nielsen, Seminarievej 6,
7620 Lemvig, tlf. 078911 84.
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.
Jane Larsen, II klasse, repr. for de lærer
studerende.
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Nr. Nissum Seminariums HF-Elevforening
Regnskab for året 1. april 1986 -31. marts 1987
Status pr. 31/3 1987

Indtægter
Kontingent 86/87
1/2 kontingent 86/87
Kontingent 87/88
Renter
Gensynsfest 86

3.000,00
575,00
400,00
184,28
4887,15

Formue pr. 31/3 86

9046,43
5479,32

14.525,75

Aktiver
Nordvestbank
Giro
Kasse
Underskud 86/87

5.479,32
Passiver
Formue 31/3 86

Udgifter
1.854,40
1.425,00
1.171,74
1.551,00
4.980,55

Formue pr. 31/3 87

10.982,69
3.543,06

14.525,75

Skejby, den 2. april 1987 Johnny Berg Jensen

Ovenstående regnskab er dags dato revideret af undertegnede.
Indestående på giro og i bank er afstemt med kontoudtog.
Intet er fundet at bemærke.

86

5.479,32
5.479,32

Årbog 86
Porto
Kontorartikler
Bestyrelsesudgifter
Gensynsfest

Nr. Nissum, den 27. april 1987

1.913,62
1.583,24
3.543,06
1.936,26

J. Hauge Nielsen Poul G. Wemmelund

HF-Elevforeningen
Ved formanden Jens Jørgen Kallesøe

Det sidste par år har vi i foreningen haft en
medlemstilbagegang. Det er, som om de nye
dimittender ikke rigtig ved, at foreningen ek
sisterer.
Derfor besluttede bestyrelsen, at den ville
prøve at drage 2. HF-klasserne mere ind i for
beredelserne af elevstævnet. Det lykkedes.
For det første var der mange, der lagde et stort
arbejde i sagen, hvilket var med til at give os
en udbytterig dag. For det andet har det bevir
ket, at alle HF-erne nu kender foreningen,

samt at vi har fået mange flere indmeldelser,
end vi nogensinde havde turdet håbe på.
Vi er derfor sikre på, at der kommer rigtig
mange til det næste elevstævne lørdag d. 16.
april 1988.
Ved stævnet i år deltog også en del lærere,
det var vi glade for. Det betyder meget, at man,
når man kommer tilbage til seminariet, kan få
en sludder med sine gamle lærere.
Det skal også nævnes, at vi har holdt gene
ralforsamling med valg af bestyrelse m.m. Vi
tog afsked med Johnny Berg (79) og Ole Arnbak (79). De ønskede ikke at genopstille. Det
er mærkeligt at undvære Johnny, der i så
mange år som kasserer har været med til at
præge foreningen.
Ny i bestyrelsen er Helle Birch Jensen (84)
og Arne Bjerrum (75). Sidstnævnte blev også
valgt til HF-elevforeningens repræsentant i
seminariets bestyrelse.
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Arrangementer på
Nr. Nissum
Seminarium 1988

Stævneensemble:
G. F. Händel: Orgelkoncert i F-Dur op. 4
nr. 4 udsat for blæserkor og strygere
H. I. F. Biber: Sonata per tabula a 10 for
strygere og blæsere
Dirigent: Poul Erik Henriksen

11. kor- og orkesterstævne
på Nørre Nissum Seminarium

Desuden vil der blive lejlighed til forskellig
musikalsk udfoldelse med eksempelvis a ca
pellasang, kammermusik, folkemusik og
-dans etc.

22.-24. januar 1988.

Indbydelse
Hermed indbydes igen alle sang- og musikin
teresserede til weekend-stævne på Nr. Nis
sum Seminarium.
PROGRAM:

Symfoniorkester:
Peter Tjaikowsky: Symfoni nr. 5
e-mol, op. 64.
Dirigent: Alf Sjøen
Kor og orkester:
A. Dvorak: Te Deum for soli, kor og orke
ster, op.103
Solister: Dorrit Basse (sopran)
Villy Petersen (baryton)
Korinstruktion: Tage Ringgaard
Dirigent: Alf Sjøen
Kor a capella:
Hugo Distier: Selig sind die Toten
Solo og kor
Otto Mortensen: Vagantvise, Minnesang
Svend S. Schultz: Åliv, Rondeau
Dirigent: Tage Ringgaard
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FDF/FPFs seniorstævne 1988
15.-17. januar 1988 gennemføres et omfatten
de seniorstævne for medlemmer af FDF/FPF
og beslægtede korps.
Stævnet, som tidligere var en fast årlig tra
dition, har ligget stille et par år, men fra og
med 1988 håber vi, at traditionen vil kunne
genoptages som en årlig tilbagevendende be
givenhed.
Programmet, der lægger op til en broget
blanding af fællesoplevelser og oplevelser fra
gruppeaktiviteter, omfatter akrobatik, idræt,
sang og musik, EDB, miljøkendskab og me
get mere. I programmet indgår også som i alle
tidligere stævner en midnatsgudstjeneste.
Vi håber på stort fremmøde.
Stævneleder: Lærerstuderende Mogens
(Mugge) Lind ved.

HF-elevfesten
Der afholdes stævne, og i forbindelse hermed
generalforsamling, lørdag den 16. april 1988.

