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Forord

Det er denne årbogs opgave og ambition at udgøre et bindeled mellem alle dem, 
som har eller har haft en forbindelse med Nr. Nissum Seminarium & HE Med 
denne brogede læserskare for øje har vi tilstræbt at give et signalement af 
seminariets hverdag i året 1989. Der er dog også fundet nogle ting frem fra 
seminariets historie.
Vi bringer desuden i år en serie om: »Skoleprofiler i Danmark og hos vore 
naboer«. Vi har bedt forfatterne til denne serie om at give et billede af, hvorledes 
deres skolehverdag tager sig ud, her og nu. Som det vil vise sig, drives der skole 
på yderst forskellige måder i Danmark og omkring os. En broget buket af skole
praksis præsenteres her for læserne, forhåbentlig til inspiration eller til mod
sigelse. Vi skylder at sige en stor tak til de mange bidragydere, fordi de har villet 
bruge tid og kræfter til gavn for årbogen!
Der skal også rettes en varm tak til lektor Jacob Haage Nielsen, der med omhu 
og iver har været denne årbogs redaktør gennem 6 år. Hauge er, som det vil 
fremgå af årbogen, blevet valgt til formand for Nr. Nissum Seminariums Elev
forening. Elevforeningen har derfor opfordret undertegnede til at løfte arven 
efter Hauge: at redigere årbogen. Vi har sagt »ja tak« til op- og udfordringen og 
skal efter bedste evne og overbevisning søge at føre den linje videre, der er lagt.

Hans Colding Lise Marcussen



Årsberetning 1988/89
Af rektor Henning Fogde

Årsberetningen fra Nr. Nissum Seminarium 
og HF er først og fremmest en redegørelse til 
seminariets bestyrelse. Men det er samtidig 
gennem seminariets årbog en hilsen til de 
mange, der følger seminariets arbejde på af
stand, men gerne vil vide lidt mere om semi
nariet end det, der står i aviserne. Når man 
som leder skal samle alt det, man gerne vil for
tælle, på nogle få sider, kan det synes ret 
uoverkommeligt. Så meget sker der. Det føl
gende kan da også kun blive en slags oversigt. 
Et kik indenfor på institutionen vil hurtigt vi
se, at hverdagen er langt mere mangfoldig.

Striden om seminarierne
Det, som optog sindene mest i det forløbne år, 
var naturligt nok den strid om seminarierne, 
der blev udkæmpet i Folketinget. Udgangs
punktet var oplægget til finansloven, der blev 
offentliggjort 31. august 1988. I tilslutning 
hertil blev forelagt en skitse til en nedbringel
se af seminariernes antal. Hensigten var at 
samle undervisningen på færre og større se
minarier og samtidig opretholde en regional 
spredning af seminarierne med to seminarier 
i de større amter og ét seminarium i de min
dre.

Der var ikke på noget tidspunkt offentligt 
sat spørgsmålstegn ved Nr. Nissum Semina
riums eksistens. Alligevel fulgte vi debatten

med stor spænding. I politik kan alting ske, og 
ingen vidste sig rigtigt sikre, før seminarielo- 
ven var underskrevet i februar 1989. Nr. Nis
sum Seminarium fortsætter og udvides fra 
1989 fra to til tre spor, mens Ringkøbing 
Amts andet seminarium i Herning må lukke, 
forsåvidt angår læreruddannelsen. Naturlig
vis var der bitterhed i Herning og andre ste
der, hvor det blev besluttet at lukke. Ingen kan 
glæde sig, når store velfungerende institutio
ner standses, og en del af forårets aktiviteter 
gik da også ud på at afbøde nogle af skade
virkningerne. Bl.a. har Skive Seminarium og 
vi skabt plads til nogle lærere fra Herning Se
minarium.

Men naturligvis er vi lettede over, at den 
lange usikkerhedsperiode nu er ovre. Vi kan 
koncentere os om at konsolidere og udbygge 
institutionen, og det gør vi.
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Fra år til år
Hvert forår er det spændende at se, hvor 
mange der melder sig til henholdsvis HF og 
seminarium. Som andre stederi landet kunne 
vi konstatere en stigning i antallet af HF-an- 
søgere. Vi havde 111 kvalificerede ansøgere 
og fik tildelt fire nye HF-klasser. Oven på de 
nærmest foregående års frustrationer var det 
dejligt i 1989 at kunne tilbyde plads til alle, der 
havde ønsket at komme på Nr. Nissum Semi
nariums HF. En hastig undersøgelse viser, at 
langt de fleste (60 %) har været ude af skolen et 
eller to år, inden de påbegynder deres HF-ud- 
dannelse. Ca. 30 ansøgere var fra Lemvig- 
Struerområdet, de øvrige fordelte sig jævnt 
over Ringkøbing og Viborg amter. Det er 
også værd at mærke sig, at en meget stor del af 
ansøgerne havde haft et eller to år på eftersko
le. Vi er tilsyneladende i meget høj grad efter
skolernes HF-kursus!

I år var der naturligt nok særlig stor inter
esse for ansøgertallet til seminariet. Ville ansø
gerne fordele sig rimeligt mellem de 18 semi
narier, der nu kan optage studerende? Som 
ventet var presset størst i storbyerne, men der 
var bedre plads f. eks. her i Vestjylland. Vi hav
de 158 ansøgere,heraf 66 1 .-prioritetsansøge
re til vores 72 studiepladser.

Da EDB-maskinerne havde fordelt ansø
gerne til landets uddannelsesinstitutioner, 
havde vi med den sædvanlige overbooking 
optaget 84 nye studerende og dertil en lang 
venteliste. Nogle fandt ind hos os eller andre 
steder i ugerne derefter. Men der var også nog
le, vi måtte skuffe.

Ikke sært, at mange af de nye studerende 
både på HF og seminariet har givet udtryk for 
glæde og lettelse over, at de fik lov at begynde. 
De ved godt, at der rundt omkring går skuffe
de kammerater, der havde håbet på en studie

plads et eller andet sted. Måske er denne ople
velse med til at give den første studietid en ek
stra dimension. I hvert fald er man gået i gang 
med stor iver. Vi mærker opslutning og stor 
interesse både for selve studiet og for det stu
diesociale arbejde, som vi lægger så stor vægt 
på.

Måske en engel
Gennem nogle år har vi sat næsen op efter at få 
en stor udendørs skulptur til plænen foran ad
ministrationsbygningen. Den ser ud til at 
komme nu. Det er Statens Kunstfond, der vil 
bekoste skulpturen med lokal støtte fra semi
nariets elevforening og seminariets egen kas
se. Skulpturen er i støbejern og granit, og 
kunstneren er Erik Heide, der har flere større 
værker i det vestjyske. Han har kaldt sin 
skulptur »Måske en engel«, og det synes vi, 
passer godt i vores sammenhæng.

I øvrigt moderniserer og udbygger vi, så 
langt midlerne rækker. I København har man 
længe ment, vi skulle opsige lejemålet med 
lærerrådskollegiet Minerva. I dets lokaler har 
vores sprogafdeling haft til huse i en årrække. 
Vi skylder Minerva stor tak for de mange år, 
men har nu nødtvungent måttet flytte sprog
afdelingen »hjem« igen. Den har nu til huse i 
biblioteksbygningen, og en tidligere elevdag
ligstue er blevet sproglaboratorium. Til 
gengæld har vi været nødt til at intensivere 
brugen af vore lokaler på øvelsesskolen. Her 
bor nu de pædagogiske fag.

Med velvilje fra Ringkøbing Amt fik vi i 
sommer på seminariet placeret en skolebogs
samling fra Amtscentralen for Undervis
ningsmidler. Det hænger sammen med, at 
amtscentralen for at spare måtte lukke alle si
ne filialer og dermed også filialen i Nr. Nis
sum. Vi gjorde gældende, at det var uheldigt, 
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hvis vi dermed ikke fik mulighed for at indfø
re de lærerstuderende i brugen af en amtscen
tral. Og det resulterede altså i, at vi nu huser 
en såkaldt gennemsynssamling. Det er vi gla
de for, selv om vi naturligvis hellere havde set, 
at filialen var blevet bevaret.

Vi er nu begyndt at restaurere seminariets 
allerældste bygninger. Vores drøm er, at disse 
bygninger, der rækker helt tilbage til semina
riets første år, kan stå færdigrestaurerede ved 
hundredeårsjubilæet i 1992. Det er vores agt 
så vidt muligt at genskabe dem, som de så ud 
dengang med »løvefødder og gensvejs
ninger«, dog kun hvad angår det udvendige! 
Indvendigt tjener de mange gode nutidige 
formål. Det er bl.a. også her, skolebogssam
lingen har til huse.

Udfordringerne
I øjeblikket har Nr. Nissum Seminarium og 
HF ca. 425 studerende. Dertil kommer en
keltfagsstuderende og kursister på efterud
dannelseskurser. Der er nok at rive i. 1 HF føl
gervi nøje det reformarbejde, undervisnings
ministeren har sat i gang omkring HF. Resul
tatet synes at blive en HF-uddannelse, der 
stiller lidt større krav ved optagelsen, krav, de 
allerfleste af vore HF-studerende i forvejen 
opfylder. Samtidig vil man i nogle fag ændre 
niveauet, så det passer bedre end nu til de 
lange videregående uddannelser. Vi venter 
spændt på flere detaljer og følger udviklingen 
nøje.

Et står fast: HF-uddannelsen er kommet 
for at blive. Den er smidig og kan tilpasses den 
enkeltes behov. Og vi vil gerne tilføje: HF er 
jo ikke bare to års arbejde. Det er to vigtige år 
for den unge, år, hvor der sker en voldsom 
personlig udvikling. Denne udvikling bør ud
dannelsen stimulere. Derfor er vi hos os opta

get af at udbygge uddannelsen med fritidstil
bud, studierejser, temadage o.s.v. Alt det hø
rer også med.

Også i læreruddannelsen venter vi en re
form inden længe. Den bliver næppe særligt 
omfattende. Men det synes oplagt, at vi skal 
videre i retning af at uddanne de studerende 
(og os selv) til et større og bedre samarbejde 
omkring klasser, fag o.s.v. Det personligheds
dannende moment i uddannelsen skal styr
kes, siger man. Det kan vi ikke være uenige i. 
Der stilles store krav til vore dages lærere, 
ikke blot som undervisere, men også som op
dragere og kulturformidlere. Netop de ting 
handler iøvrigt de temadage om, vi afholder i 
november i år.

Vi tror, at Nr. Nissum Seminarium kan bi
drage med noget vigtigt her. Det højskole
præg, Nr. Nissum Seminarium altid har haft, 
er der grund til at værne om. Det er der brug 
for i dansk læreruddannelse.

Med den udvikling, der finder sted i folke
skolen i disse år, er der også brug for videreud
dannelse og efteruddannelse. Vi har fundet 
sammen med Danmarks Lærerhøjskoles af
deling i Skive og Skive Seminarium i et tæt 
samarbejde, hvor vi hjælpes ad med planlæg
ningen af områdets kursusaktiviteter for læ
rere. Langt de fleste kurser afvikles naturligvis 
af Lærerhøjskolen, men ofte med vore lærere 
som instruktører. Enkelte kurser afvikler vi 
også selv. Gennem det således etablerede 
samarbejde er en mængde ideer og initiativer 
kommet frem til gavn for skolerne rundt om 
os. Det glæder vi os til at fortsætte.

Forsøg og udviklingsarbejde
Selv om samfundet skal spare, postes der i 
disse år mange penge ud i forsøg og udvik
lingsarbejde. Nr. Nissum Seminarium er in
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volveret i en række projekter under Folke
skolens Udviklingsråd, og sammen med Den 
jyske Pensionisthøjskole og Ældrepædago
gisk Center står vi bag en såkaldt »Formid
lingsenhed«, der får tilskud fra Socialministe
riets Udviklingsmidler. Formidlingsenheden 
har kontor på Nr. Nissum Seminarium. Dens 
opgave er at følge og formidle oplysning og 
inspiration på det sociale område.

Gennem nogle år har vi samarbejdet med 
Lemvig kommune om det såkaldte Telepro- 
jekt. Vi har indrettet den tidligere rektorbolig 
til telehus. Nu er forsøget forbi, men telehuset 
på Nr. Nissum Seminarium fortsætter til 
gavn ikke blot for de studerende, men for hele 
området. I tilslutning til dette elektroniske 
værksted er seminariet netop blevet tilbudt 
deltagelse i et forsøgsprojekt, der skal gøre det 
muligt for den enkelte seminarieklasse ad 
elektronisk vej at træde i forbindelse med 
hold og lærere på andre uddannelsesinstitu
tioner ikke blot i Danmark, men i hele verden. 
Ad åre skal alle seminarier tilkobles et sådant 
netværk, men vi bliver altså et af de første. Det 
er utroligt spændende, selv om vi knap nok 
kan overskue mulighederne endnu. Set i sam
menhæng med vort ligeledes nyopbyggede 
Mediecenter håber vi at kunne komme i gang 
med fjernundervisningsforsøg o.L

Personerne bag institutionen
På en stor uddannelsesinstitution som vores 
er der hele tiden folk, der går, og folk, der kom
mer. Vi hari år taget afsked medjørgen Søren
sen, der gennem mange år var en skattet ar
bejdskraft i faget musik. Han og Thorkild A. 
Nielsen er begge gået på pension. Thorkild A. 
Nielsen var jo ikke blot biologilærer af de 
sjældne. Han var desuden prorektor og gjor
de et meget stort arbejde også for fælleslivet.

I forbindelse med seminarieomlægninger- 
ne har vi genansat en af vore tidligere lærere, 
nemlig Lone Jensen, i faget dansk. Lone Jen
sen har nogle år haft det meste af sit arbejde på 
Herning Seminarium. Det betød desværre et 
farvel til Kirsten Ringgaard Steffensen, der 
var timelærer hos os et år. I faget musik har vi 
ansat højskolelærer Erik Sommer, tidligere 
Danebod Højskole, og i pædagogiske fag de
ler vi Viggo Larsen med børnehaveseminariet 
i Holstebro. Viggo Larsen er tidligere skole
psykologi Nykøbing M. og iøvrigt en af vore 
egne gamle elever. Som deltidslærer i pæda
gogiske fag låner vi fra Herning Seminarium 
Troels Johansen i nogle timer. I faget biologi 
låner vi Stig Konnerup-Møller fra VUC i 
Struer og i tysk Per Lützen fra Handelsskolen 
i Lemvig. I faget fransk har vi knyttet Anne 
Mabire tættere til os. Anne Mabire har nogle 
år været timelærer i faget, men er nu kvotaan
sat.

I geografi har det været helt galt. Midt i for
tvivlelsen over ubesatte timer, indvilgede en 
af vore tidligere lærere, Edvard Fonsmark i at 
række os en hjælpende hånd. Puslespillet var 
gået op endnu engang!

Åh, de penge...
Det er almindeligt, når seminariefolk mødes i 
disse år, at man diskuterer økonomi og bespa
relser. Der er ikke mange penge til rådighed, 
og med det nye såkaldte taxametersystem, 
der måler penge og løntimer ud i forhold til 
antallet af studerende, kan det være nødven
digt at lave ubehagelige beskæringer. På semi
nariet er det således ikke mere en selvfølge, at 
fag og kurser har det normerede timetal. Det 
kan beskæres med op til 20 %, hvis det er nød
vendigt. Selv om vi synes, vi er gode til at plan
lægge, betyder det også på Nr. Nissum Semi-
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narium indgreb både her og der. Vi har således 
genindført skemafrie arbejdsdage af og til for 
at spare dyre lærerløntimer.

I HF er alt foreløbigt som før, men for
mentlig indføres snart lignende principper 
der. Ønsket fra ministerielt hold er, at den en
kelte institution skal forsøge at indrette sig 
med sine særlige muligheder og med en udgift 
for staten, der er nøje afpasset efter det øjeblik
kelige antal brugere af uddannelsen.

Det nye system gør det attraktivt for semi
nariet at skabe sig indtægter i form af såkaldt 
»indtægtsdækket virksomhed«, d.v.s. kur
susaktiviteter o. 1., der kan tilføre seminariet et 
vist overskud. Også det går vi i gang med lidt 
efter lidt.

Samarbejdet med »Ældrepædagogisk

Center« er et eksempel på en sådan virksom
hed. Noget helt nyt er en række kurser for 
tyrkiske lærere, der afvikles i et samarbejde 
med Lærerhøjskolen i Skive. Der er forelø
bigt planlagt fem kurser af hver én måneds va
righed.

På Nr. Nissum Seminarium ser vi hele den
ne udvikling i møde med sindsro. Ganske vist 
giver det hovedbrud og travlhed. Men vi er 
vant til at kunne samarbejde om tingene, læ
rere, andre personalegrupper, studerende og 
naboinstitutioner. Det vil vi også kunne i 
fremtiden.

Hverdag og perspektiv
Travle hverdage, stadige omstillinger og øko- 
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nomisk vanskelige tider kan slide så hårdt, at 
der ikke bliver tid til at sætte de samme hver
dage ind i et større perspektiv. Det sker for en
keltpersoner, og det kan vel også være en risi
ko for uddannelsesinstitutioner. Men mistes 
perspektivet, bliver hverdagene grå, og de 
skiftende opgaver til næsten uløselige proble
mer.

Mange drøftelser med kolleger, studerende 
og med vestjyske mennesker ikke mindst i 
det sidste år har for mig tegnet en række per
spektiver forNr. Nissum Seminarium og HF, 
som jeg håber, vi kan få tid og mulighed for at 
drøfte med hinanden og udmønte i hverdage
ne de kommende år:

1. Nr. Nissum Seminarium og HF er et 
nordvestjysk seminarium og har dermed 
et ansvar for, at først og fremmest vestjy
ske unge, hvis de ønsker det, kan få uddan
nelse på deres egen egn og under vilkår, 
der ikke er alt for forskellige fra det, de 
kender hjemmefra.

2. Nr. Nissum Seminarium og HF har et 
medansvar for Nordvestjyllands udvik
ling. Det lyder dyrt og ambitiøst, men da 
uddannelsesinstitutionerne i Nordvestjyl
land er få, påfører det en institution som

Nr. Nissum Seminarium og HF en for
pligtelse til at være foran med uddannel
ses- og kursustilbud, ideer og inspiration 
til andre og da især til skolerne i området. 

3. Nr. Nissum Seminarium og HF er vokset 
op og har udviklet sig sammen med den 
kirkelige og folkelige tradition i Nordvest
jylland. Historisk set er institutionen ble
vet til som barn af Indre Mission akkurat 
som så mange andre skoler, sociale institu
tioner o. s. v. Den tradition er fastholdt ikke 
blot som ord på et papir, men gennem le
vende menneskers medvirken og medar
bejderskab i bestyrelse og lærerkollegium. 
Der er over Nr. Nissum Seminarium et 
præg af højskole, der synes helt i pagt med 
tidens ønske om at styrke det personlig
hedsdannende element i læreruddannel
sen. Vi ønsker, at der fortsat skal være rum 
også for kirkelige røster. Allerede semina
riets stifter ønskede en dialog mellem tra
dition og nytænkning. Den skal der fort
sat være plads til også i 1989.

Der er nok at tage fat på. Politikere og andre 
har vist os tillid ved at give plads forfortsat ar
bejde og udbygning. Nu gælder det for os om 
at fylde travle hverdage med perspektiv.
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Siden sidst
Af lektor J. Hauge Nielsen (51)

Mange har sikkert gjort den iagttagelse, at der 
på det sted, hvor man bor, ikke synes at fore
gå ret meget, ikke sker ret mange foran
dringer. Så får man besøg af en bekendt, der i 
nogle år ikke har besøgt en. »Kære, hvor der 
dog er sket meget her. Stedet er næsten ikke til 
at kende igen«, lyder det. De mange æn
dringer, der kommer lidt efter lidt, mærker 
man ikke så meget. Lægges de derimod sam
men, bliver de ret så synlige.

Det er alle disse hverdagens forandringer, 
denne artikel søger at beskæftige sig med. De 
store ændringer overses ikke så let. De får jo 
altid omtale.

En af ændringerne er, at »Siden sidst« ikke 
er skrevet af lektor Koch, da han ikke længere 
er formand for elevforeningen. Der har imid
lertid været så stor tilfredshed med den form, 
Koch har givet denne gennemgående artikel, 
at jeg ikke ser nogen grund til at ændre på den.

Efter disse indledende bemærkninger vil 
jeg gå over til den sædvanlige »rundtur«.

Nr. Nissum Skole
Denne skoles funktion som øvelsesskole får 
denne gang en lidt nærmere omtale. Efter i 
nogle år at have haft lavt blus under praktik
undervisningen er øvelsesskolen ved at om
stille sig til at undervise flere studerende som 
følge af ændringerne i seminariestrukturen.

Der er for tiden ansat 10 lærere i specielle 
øvelsesskolestillinger, men dette tal forventes 
at stige til 17. De sidste syv stillinger vil blive 
på kontraktansættelse i indtil 6 år. Der vil dog 
også i fremtiden være behov for, at der træffes 
aftaler med lærere på honorarbasis til vareta
gelse af praktik for enkelthold.

Praktikken på den faste øvelsesskole er 
under stadig forandring såvel indholdsmæs
sigt som strukturelt. Som følge heraf er der 
på skolen etableret en studiekreds under 
DLH i Skive. Studiekredsens emne er prak
tikbegrebet i Lereruddannelsen i relation til 
skolens undervisningsbegreb. 17 lærere er til
meldt. Skolen venter sig meget af dette kur
sus.

Den faste øvelsesskole forbereder også et 
tættere samarbejde med de supplerende øvel
sesskoler i området, hvorfor der i januar 1990 
arrangeres et kursus sammen med direktora
tets centrale studielektor. Kurset finder sted 
på øvelsesskolen og henvender sig til lærere 
og ledere. Målet er at intensivere praktikar
bejdet, så læreruddannelsen ved Nr. Nissum 
Seminarium yderligere styrkes.

Nr. Nissum skole har nydt godt af tilde
lingen af midler fra 7-punkts-programmet. 
Der er givet støtte til 8 forskellige udviklings
programmer, og der er udsigt til støtte til 
yderligere to i indeværende skoleår. Disse to 
sorterer dog underS.U.M.: socialministeriets 
udviklingsmidler.

Skolens elevtal er 280 fordelt på 16 klasser. 
Heraf er fire specialklasser under § 19.2. Ud
viklingen i børnetallet i Nr. Nissum er stabil. 
Men i fødeskolernes område er den mindre 
gunstig. Dette giver problemer for tilgangen 
til 8.-10. klasserne.

Skolen håber ligesom alle andre på en mere 
gunstig udvikling i fremtiden for vort områ
de.
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Nørre Nissum Høj- og Efterskole 
Efterskolen har stadig én 8. klasse, tre 9. klas
ser og tre 10.klasser.Ialt 122 elever.Trods be
skæringer i elevtilskuddene er der fortsat stor 
søgning til skolen, og ventelisterne er lange.

Skolens repræsentantskab og bestyrelse 
har i 1989 bestemt sig for at købe plejehjem
met »Elmely«. Siden 1982 haren nedlægning 
af dette hjem været inde i kommunens over
vejelser. Med udgangen af dette år bliver ned
lægningen effektueret.

Det er hensigten, at der igen skal pustes liv i 
»den gamle højskole«, som har eksisteret i 
Nissum siden 1887, men altså ligget i dvale si
den 1980. Til forstanderfordenne højskole, er 
sognepræst Jens Munksgaard, Kibæk, ud
nævnt. Det bliver en overordentlig spænden
de opgave at gå i gang med. En sådan udfor
dring er helt i samklang med indstillingen hos 
skolens grundlægger, Ad. L. Hansen. Det 
gjaldt om at tage udfordringerne op.

Kongensgård Landbrugsskole
Skolen har haft rimelig tilslutning til de al
mindelige grundkurser, stor tilslutning til ef
teruddannelseskurser for bosiddende land
mænd og meget stor tilslutning til »grøn li
nie«: Landbrugsundervisning for gymna
sieelever.

I 1989 begyndte den nye landmandsud
dannelse. Den er opdelt i fire moduler. Det er 
den teoretiske del af modul 1, Kongensgård 
Landbrugsskole tager sig af.Modulet består af 
et otte ugers kursus og et 16 ugers kursus. 
Imellem disse kurser er der indlagt et års prak
tik. Efter den nye ordning kan eleverne be
gynde landmandsuddannelsen lige efter, at de 
har forladt folkeskolen. Men de kan også væl
ge at tage et halvt års praktisk landmands ar

bejde først. Man kan nemlig begynde uddan
nelsen enten til august eller til februar.

»Grøn linie«, som er etableret i samarbejde 
med Lemvig Gymnasium, fortsætter. Der er 
indtil nu udklækket to hold. I øjeblikket mod
tager 3 6 elever fra gymnasiet undervisning på 
Kongensgård Landbrugsskole.

Fenskær Efterskole
Skolen udbygger stadig sine faciliteter. Byg
ningen af en samlingssal er nu afsluttet, og et 
stort drivhus er under opførelse.

En vigtig nyskabelse er et udskolingsfor- 
søg. Foreløbig omfatter det ni elever. De bor 
alene, sørger selv for indkøb, madlavning, 
rengøring o.s.v. Kort sagt, lærer de at klare 
hverdagens almindelig gøremål. På denne 
måde søger man at gøre disse elever bedre eg
nede til at klare sig, når skoletiden er forbi. 
Deltagerne i forsøget har eget undervisnings
program. Penge til forsøget er stillet til rådig
hed af socialministeriets udviklingsmidler, al
mindeligvis kaldet S.U.M.

Forsøget omtales som de tre U’er: Ang- 
dom, é/ndervisning og t/dvikling.

Efterskolen har 69 elever.

Den jyske Pensionisthøjskole
Denne skole har stadig fulde huse, d.v.s. at 
over 1600 hvert år deltager i skolens kurser. 
Interessant er det, at kursisterne kommer fra 
alle dele af Danmark.

I januar måned samlede skolen over hun
drede deltagere (skole- og socialfolk) til en 
konference om Folkeskolen som kulturcenter 
og den sociale udvikling. Konferencen var ar
rangeret i samarbejde med Seminariet og Æl
drepædagogisk Center.

Skolen har indrettet værksteder i kælderen 
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samt ansat en lærer (Kr. Tikjøb) til at tilgo
dese de kreative kunstneriske fag. Der er 
ikke tale om at drive terapi, men om at give 
interessegrupper muligheder for at beskæfti
ge sig med alt lige fra milebrænding til akva
relmaling.

Skolens park er under udvidelse, og der er 
nu vand i den 500 m2 store nyanlagte sø. Be
plantningen i den eksisterende park har fået 
godt fat og indbyder til spadsereture for såvel 
kursister som lokalbefolkningen.

Den månedlige kunstudstilling agter sko
len at fortsætte med. Det er et godt aktiv, der 
er med til at gøre lokalbefolkningen opmærk
som på skolen.

Fra og med i år vil skolen udgive et årsskrift 
med artikler og nyhedsstof. Årsskriftet ud
sendes til skolekredsens medlemmer, der i 
samme anledning må imødese en stigning af 
årskontingentet til 50 kr. Skolekredsen mod
tager gerne nye medlemmer.

Ældrepædagogisk Center
Ældrepædagogisk Center er inde i en periode 
med fortsat udvikling. Aktiviteterne på både 
det danske, norske og svenske marked er i 
stadig ekspansion.

Det er opmuntrende, at stadig flere samar
bejdspartnere, samt nye arbejdsområder 
kommer ind i billedet. Eksempelvis kan det 
nævnes, at centret har fået et fint samarbejde 
med Levnedsmiddelstyrelsen, Storkøkken
centret og Forsorgslederne.

For centret har det været spændende at ar
rangere den første konference for menigheds
rådsmedlemmer og præster. Emnet var »Me
nigheden som formidler af åndelig og prak
tisk kraft i en omstillingstid«.

Centret hari årets løb flyttet sit kontor, der 
var blevet for lille.

Placeringen er nu igen på seminariet. Det 
har til huse oven på seminariets kontor.

Sluttelig kan det nævnes, at alt i alt har op
bremsningen i de offentlige udgifter ikke haft 
indvirkning på centrets aktiviteter, snarere 
tværtimod.

Sogneforeningen
Denne forening har været særdeles aktiv 
i planlægningen af de ældreboliger, hvoraf 
de første er under opførelse. Boligerne lig
ger ved Nr. Nissum Skole. Sådanne boliger 
kan naturligvis ikke erstatte plejehjemmet 
»Elmely«, der er nedlagt, men kan for vis
se grupper af ældre være en god bolig
form.

Sogneforeningen har igen i år arrangeret 
virksomhedsbesøg, og desuden har den sam
arbejdet med andre foreninger og institutio
ner om forskellige arrangementer, f.eks. mu- 
sikaftener. Det ligger fint i forlængelse af 
ideen med en sogneforening: at virke til 
gavn for alle sognets beboere.

Sportslige aktiviteter
Der er i området stor interesse for sport og 
idræt, og der bydes på gode muligheder for at 
dyrke forskellige sportsgrene. Aktiviteterne 
samler sig om Østhallen og banerne i dens 
umiddelbare nærhed.

Høstfest. Der er god grund til at nævne, at 
en af sportsafdelingerne »Old Boys Drenge
ne« ud over at spille fodbold - det gør de vist 
engang imellem - hvert år arrangerer en høst
fest, der samler ca. 400 mennesker. I år er der 
jubilæum, da det er 10. gang et sådant arrange
ment afholdes.
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Andre kulturelle aktiviteter
Teologisk voksenundervisning, der afholdes 
på seminariet 6 lørdage i vinterens løb,har sta
dig stor tilslutning (ca. 80 deltagere).! år sam
ler forelæsningerne sig om emnet: »Bibelen 
som læsning og inspiration«. Man får et godt 
indtryk af spændvidden og kvaliteten af dette 
kursus ved at se på programmet:

30. 9.1989: »Myte som sandhed«, ved lek
tor Finn Jacobi.

4.11.1989: »Bibelen som inspiration for lit
teraturen«, ved sognepræst 
Johs. H. Christensen.

18.11.1989: »Fra mit salmeværksted«, ved 
biskop Johannes Johansen.

9.12.1989: »Den ny bibeloversættelse«, 
ved generalsekretærerne Niels 
Jørgen Cappelørn og Poul 
Langagergård.

27. 1.1990: »Johannes’ åbenbaring og fol
kelig bibellæsning«, ved rektor 
Niels Thomsen.

3. 3.1990: Genfortælling af Gøran Tun- 
ströms roman »Tyven« ved 
højskolelærer Ditte Krøgholt. 
»Jakob Knudsens kristendoms
forståelse«, ved tidl. højskole
forstander Jakob Krøgholt.

Kor- og orkesterstævne. Dette stævne, som 
mange udøvende amatørmusikere landet 

over ser frem til som en oplevelse og en inspi
ration, afholdtes i år i dagene 27.-29. januar.

Teaterkredsen Limfjorden. Dette tilbud til 
egnens beboere har stadig god søgning. Der 
bydes på et varieret program. I år har for
eningen haft den særlige glæde, at premiere
forestillingen af: »Jeppe på Bjerget« med Ole 
Ernst i hovedrollen var lagt i Nørre Nissum.

Erhvervsvirksomheder
I Nørre Nissum er det skolerne, man først får 
øje på. Naturligvis findes der også anden 
virksomhed. Men nægtes kan det ikke, at en 
større udbygning af erhvervs- og industriliv 
ville være ønskelig. Et par virksomheder skal 
omtales her.

Trævarefabrikken »Daqua«, der beskæfti
ger 15-18 mand, fremstiller halvfabrikata til 
møbler og limtræ til vinduer og døre. Fabrik
ken har i år for første gang haft en stand ved 
messen i Herning. Initiativet ser ud til at være 
en rigtig investering fra fabrikkens side.

Fiskeforædlingsfabrikken »Jeka«. Fabrik
ken er med sine 35-40 ansatte efter egnens 
forhold af betydelig størrelse. Fabrikken op
skærer, filetterer og salter fisk, hovedsagelig 
torsk. Hovedparten går til eksport. Fabrik
ken har problemer med spildevandsmæng- 
den, men klarer dem ved hver dag at køre tre 
tankbiler spildevand til Lemvig. Det er 
oplagt, at fabrikken ser frem til, at dette pro
blem finder en bedre løsning.
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Gunner Eriksen
Af lektor J Hauge Nielsen (51)

Onsdag den 3. maj døde seminarielektor 
Gunner Eriksen, 68 år gammel.

Gunner Eriksen blev født i Flynder ved 
Lemvig i 1920. Efter præliminæreksamen tog 
han til Nørre Nissum for at uddanne sig til læ
rer. Seminariet var ingenlunde ukendt for fa
milien i Vester Flyndergård. To af Gunners 
brødre havde fået deres uddannelse her, og 
Gunners far, Evald Eriksen, var i en årrække 
medlem af seminariets bestyrelse.

Efter i 1943 at have afsluttet sin uddannel
se, fik Gunner Eriksen ansættelse ved Lemvig 
skolevæsen, men vendte allerede i 1947 tilba
ge til seminariet. Her fik han sit virke, indtil 
han i 1986 søgte og fik sin afsked.

Som lærer ved seminariet var Gunner Erik
sen højt respekteret og vellidt. I omkring 40 
år var det især faget engelsk, der blev hans vir
kefelt. De studerende værdsatte hans dygtig
hed og det gode humør, hvormed han for
midlede sin viden. På en eller anden måde 
passede hans vestjyske sind og lune godt 
sammen med det engelske sprogs nuancer.

Gunner Eriksen udfoldede sig ikke blot på 
undervisningens område. Hans evner og vir
kelyst var der bud efter. Han var i en årrække 
formand for lærerrådet og senere seminariets 
prorektor. Og i den alt forkorte pensionisttid, 
han fik, arbejdede han flittigt med i opbyg
ningen af seminariets arkiv. De mange år i 
Nissum og Gunners store viden om semina

riet og dets elever kom også årbogen til gode. 
Gunner redigerede gennem mange år 
ÅRETS DAGBOG.

Med Eriksens åbenhed og engagement var 
det naturligt, at han deltog i sognets,ja egnens 
liv. Igennem en lang årrække lagde han såle
des et stort arbejde inden forKFUM-spejder- 
bevægelsen, både lokalt og på landsplan. I fle
re perioder var han medlem af menighedsrå
det, og i de senere år var han i ledelsen af »Æl
dres Venner« i Nørre Nissum og af Kirkehøj
skolen i Lemvig.

Når alt arbejde og virke er nævnt, står som 
det væsentligste personen tilbage. Det fortro
lige »Gunner« passede så godt på ham, der 
nød at være blandt venner. Hans klare hold
ninger gav tryghed. Mange har i tidens løb 
søgt hjælp hos ham og fået den.

Vi, hans kolleger, vil savne ham, savne hans 
åbne og glade måde at færdes blandt os på. Og 
jeg er sikker på,at jeg også talerpå hans gamle 
elevers vegne, når jeg siger, at mødet med 
Gunner Eriksen som underviser og menne
ske hører til blandt vores bedste minder.
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Skoleprofiler i Danmark og hos 
vore naboer
NissumskeÅrbøger bringer i dette nummeren serie om, hvorledes der driv es skole iDanmark og hos 
nogle af vores nærmeste naboer. Først fortællerNAery Stephens om Den danske Folkeskole set med 
engelske øjne, ud fra erfaringer, hun indhøstede som udvekslingslærer på Nr. Nissum Skole. Derpå 
svarer Rita Frank igen med en karakteristik afden engelske folkeskole. Her var Rita Frank udveks
lingslærer på tilsvarende måde i efteråret 1988.

Helga Møller Hansen, der er lærer ved Den danske Skole i Sydslesvig, beretter om denne skoles 
dagligdag og om de helt specielle vilkår, en sådan mindretalsskole er underkastet.

Fra Norge fortæller Heggen om den norske skoles dagligdag og om de skolepolitiske  front-
stillinger for tiden - noget minder om »danske tilstande«, men der er bestemt også afgørende forskel
le.

Karsten Olesen beretter om, hvorledes dagligdagen tager sig ud på en efterskole med en særdeles 
markant pædagogisk og holdningsmæssig profil, og endelig giver Emma Lund Lisberg (f. Mathie
sen ) en skildring af en skolevirksomhed på Færøerne.

Glimt af en dansk 
hverdag
Den danske Folkeskole set 
med engelske øjne
Af lærer Valery Stephens, Cornwall, England

Fredag d. 2. september 1988, tid 8.15, sted 
Austell Street, Cornwall, England. Da jeg 
stod på perronen, tænkte jeg på det foreståen
de 4-måneders udvekslingsophold som lærer 
i Nørre Nissum, og jeg var skrækslagen. Det 
danske skolesystem ville være meget anderle
des end det, jeg forlod, og oven i købet var jeg 
ikke i stand til at tale sproget.

I løbet af de måneder, jeg tilbragte i Jylland, 
fandt jeg mange forskelle i skoler, undervis
ning, lektier, elevholdninger og forældres og 
læreres forventninger. Nørre Nissum Skole 
dækker alle ni års undervisningspligt, hvor
imod børnene i England går på forskellige 
skoler, alt efter hvor gamle de er. Vi har »nur
sery« (3’/2-5 år), »infant« (5-7 år), »junior« (7- 
11 år) og »secondary« (11-16 år) skoler. Efter 
det 16. år kan unge mennesker vælge at be
gynde på et arbejde eller fortsætte på et »6th 
form college« (gymnasium) eller »technical 
college« for at få eksaminer, der gør det muligt 
for dem at fortsætte på universitet, når de er 
18. Vort system betyder, at elever får mange 
skift med forskellige lærere og bygninger i lø
bet af de første skoleår; jeg foretrækker det 
danske system, der giver eleverne en tryg ba
sis, hvor de kender lærerne og andre elever.
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Bygningerne i Danmark er meget større, og 
eleverne har mere plads til aktiviteter, og jeg 
var meget overrasket over mængden af det 
materiel, der stod til rådighed.

Jeg fandt meget mindre pres på både lærere 
og elever i Danmark. Fra begyndelsen af de
res skolegang er elever i England nu tvunget 
til at dække en bred læseplan, der indbefatter 
matematik, biologi, engelsk, skrivning, læs
ning, religion, historie, geografi, formning og 
sløjd, samt idræt, design og teknologi. Der 
bliver holdt officielle prøver i alle fag, når ele
verne er 7,11,14 og 16 år gamle, for at kontrol
lere deres fremskridt. Dette skyldes en natio
nal læseplan lavet af regeringen, og alle stats
skoler er pligtige til at undervise efter den og 
offentliggøre eksamensresultaterne. Der bli
ver opstillet forskellige færdighedsniveauer, 
og alle forældre bliver så informeret om deres 
børns fremskridtsniveau, sammenlignet med 
den nationalt forventede norm. De fleste læ
rere er ulykkelige over denne udvikling og er 
i tvivl om, hvilken virkning den vil have 
på børn.

Jeg finder systemet i Danmark meget min
dre formelt og ikke indrettet efter et på
tvunget eksamenssystem; derved bliver det 
muligt at gøre undervisningen mere afslap
pet, og det bliver muligt for eleverne at foreta
ge valg. Imidlertid føler jeg, at det danske 
eksamenssystem ikke ville fungere i England 
på grund af behovet for eksamen til at sikre ar
bejde i et meget konkurrencepræget sam
fund.

Danske elever er venlige, socialt modne, 
glade og fulde af selvtillid, men synes ofte 
temmelig lidt motiverede for at frembringe 
gode resultater. De er fuldt ud i stand til at yde 
præstationer af højere standard, og mange 
realiserer ikke deres muligheder. Det er van
skeligt at vurdere slutresultaterne i voksenliv 

og arbejde, men det engelske system kræver 
højere standard og en mere seriøs, konkur
rencepræget holdning til at lære i en ung al
der; undervisning sigter her mod eksamens
resultater. Med dette mål for øj e har elever fra 
11-16 år en tung lektiebyrde på op til 4 fag 
hver aften efter en 9.00 til 16.00 skoledag. 
Den danske skoledags længde, afslappede 
holdninger og meget små klasser skaber langt 
mindre pressede lærere og gladere elever. For 
tiden har jeg 39 elever fra 9.00 til 15.30 uaf
brudt hver dag og underviser i alle fag inden
for den nationale læseplan.

Danmark synes at have mindre vandalis
me, vold og anti-social adfærd fra deres teena
gers; måske skyldes de engelske problemer 
tidlig stress, følelsen af nederlag og presset, 
der opstår, når man vokser op med kun lidt 
håb om arbejde. Vort system giver ikke mu
lighed for at tage hjemmefra og gå på efter
skole, hvor unge mennesker kan få en ny 
start. Jeg er også imponeret over den måde, 
hvorpå alle inden for det danske skolesystem 
får mulighed for at udtrykke meninger og fo
retage valg; således bliver ansvaret for at lære 
placeret på eleverne. (Engelske lærere føler, at 
det er deres skyld, hvis eleverne dumper til 
eksamen).

Det var en behagelig overraskelse at finde 
en fortræffelig børnehave, efterskole og pen
sionisthøjskole i Nørre Nissum; den gliden
de måde, hvorpå studerende inden forvidere- 
gående undervisning kan skifte kurser, synes 
også meget fornuftig; karrierevalg behøver 
ikke at blive foretaget i en ung alder. Det dan
ske skolesystem er afslappet, det engelske 
fuldt af pres; jeres metoder synes at forårsage 
mindre gnidning mellem lærere og elever; 
mens vores forbereder eleverne til et »rotte
ræssamfund«, hvor der stadig er megen ar
bejdsløshed og lav boligstandard. Personligt
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Nr. Nissum Skole.

synes jeg, der er meget, der bør roses i det dan
ske skolesystem, men jeg ville være mest glad 
for et kompromis mellem jeres og vores me
toder.

Når jeg ser tilbage på udvekslingsopholdet, 
synes jeg, det i høj grad var umagen værd. At 
tage herfra den 22. decembervarmed en blan
ding af bedrøvelse og glæde over at skulle 
hjem. Jeg har mange gode minder fra Nørre 
Nissum: folks venskab og hjælpsomhed, et 
mindre klassebevidst samfund, det smukke 

landskab og fjorden, lækker mad, mange ti
mer i Lemvigs forretninger, rene gader, og 
Toelberg i det lokale mini-marked.

Danmark er et godt land at bo i, med høj 
social bevidsthed, folk er fordomsfrie og åb
ne. Hvis man ser bort fra de høje leveomkost
ninger og det forvirrende sprog (især den jy
ske dialekt!) ville jeg med glæde bosætte mig 
her - fast.

(Oversat fra engelsk af lektor Bodil Led)
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Indtryk fra et semester på en primary school 
i England
Af lierer Rita Frank, Øvelsesskolen i Nr. Nissum

I efteråret 1988 har jeg deltaget i et lærerud
vekslingsprogram, som i Danmark koordi
neres af ICU (Informationscenter for Studie- 
og Udvekslingsrejser) og i Storbritanien af 
CBEVE (Central Bureau for Educational Vi
sits and Exchanges). Udvekslingen er ar
rangeret således, at den danske lærer erstattes 
af en britisk kollega i samme periode. De to 

lærere bytter job, men bliver lønnet af egne 
myndigheder.

Sandy Hill er en primary school i St. Au
stell, Cornwall. Den består af en nursery unit 
(3-5 årige), 3 infant classes (klasse 1 -3) og 5 ju
nior classes (klasse 4-8). Skolen er ensporet, 
da klassekvotienten er flydende. Skolens rek
tor afgør, hvor mange elever der kan være i 

Sandy Hill Primary School.
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klasserne. I klasse/(10-11 årige), som jeg un
derviste, var der 33 elever i et klasselokale, der 
var væsentligt mindre end et tilsvarende 
dansk. I naboklassen var der 39 elever, men vi 
havde også Idasser med »kun« 25-28. Til at 
varetage undervisningen af skolens ca. 300 
elever var vi 9 lærere, en for hvert klassetrin, 
samt en rektor, som foruden at klare skolens 
administration også måtte vikariere for sine 
lærere, når disse var fraværende med kort var
sel i kortere perioder, eller hvis vikar ikke 
kunne skaffes.

Hver klasse undervises hele skoleåret af en 
og samme lærer, som er ansvarlig for samtli
ge fag og deres indhold. Jeg skulle således selv 
udarbejde læseplan og lægge skema for klasse 
7. Begge dele skulle godkendes af rektor ca. 2 
uger efter semestrets begyndelse. Med jævne 
mellemrum blev vi bedt om at foretage eva
luering af arbejdet i klasserne og om nødven
digt ændre planlægningen, så evt. skævheder 
kunne rettes. Også disse evalueringer og ju
steringer skulle godkendes.

Der undervises hver dag fra kl. 9-15.15, 
men lærerne skal være i klasselokalerne kl. 
8.45, når dørene bliver låst op, dels for at sørge 
for god ro og orden, dels for at give forældre
ne mulighed forat tale med børnenes lærer. Vi 
var ligeledes forpligtet til at blive på skolen et 
kvarter efter sidste lektions afslutning.

På Sandy Hill vælger de fleste af lærerne i 
juniorafdelingen et overordnet emne for 
hvert semester og integrerer flest mulige fag 
heri. Man er ikke forpligtet til hver gang at 
dække alle fag. Det, der ikke nås i et semester, 
medtages i det følgende. Der er dog tendens til 
at arbejde med matematik løsrevet fra em
neundervisningen - og først på dagen!

Gruppearbejde synes at være den foretruk
ne arbejdsform. Klasselokalerne er ikke store 
nok til fællesundervisning, og den tavleplads, 

der er til rådighed,er ca. 1,5 nr. Der er ikke be
regnet en bog pr. elev. Et klassesæt består nor
malt af 12-15 eksemplarer. Der er tradition for 
at sammensætte grupperne efter elevernes 
evner og arbejdsindsats, hvorfor mere ærger
rige elever stræber efter at blive flyttet op i næ
ste gruppe.Eleverne i en gruppe følges ad,un
derviser sig selv (hvis de kan) og hinanden og 
hjælper den kammerat, der har været fravæ
rende, med at indhente det forsømte. Grup
perne arbejder ikke nødvendigvis med de 
samme fag eller proj ekter samtidigt, så der fo
regår ofte mange forskellige aktiviteter i et 
klasselokale.

Lærerens rolle?
Der er næsten altid en gruppe, som har be

hov for hjælp. Samtidig forventes læreren 
også at have tid til at høre hver enkelt elev i 
højtlæsning et par gange hver uge, rette og 
evaluere den enkeltes arbejde (især matema
tik og engelsk), mens eleven starved siden af, 
så evt. fejl korrigeres på stedet.

For at dette arbejde kan lykkes, er det by
dende nødvendigt med en vis arbejdsdiscip
lin. Eleverne skal være - og er - trænet i at ar
bejde stilfærdigt og selvstændigt, undlade at 
forstyrre andre, når de forlader deres pladser 
for at hente materialer, og i at vise hensyn. 
»Excuse me, piease« var vist, bortset fra »Em 
stuck,Miss«, den ytring,jeg hørte mest det se
mester.

Hvis eleverne ikke når tilfredsstillende re
sultater, er urolige eller på anden vis opfører 
sig mindre hensigtsmæssigt, erdet sædvane at 
imødegå dette på følgende måder: klassen 
som helhed fratages timer i idræt eller P-fag, 
og må lave ekstra matematik, ekstra engelsk 
etc. Har en enkelt elev forset sig, bliver han be
røvet sin »play-time« og bedt om at sætte sig 
op ved siden af rektors kontor, ofte forat skri
ve 100 »lines«, en stil eller lign. Et meget van
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skeligt disciplinært tilfælde prøvede man at 
klare ved at udstyre eleven med en »report 
book«, hvori læreren dagligt skulle kommen
tere vedkommendes opførsel, og som foræl
drene skulle underskrive.

Skolen råder ikke over en gymnastiksal, så 
al idræt foregår udendørs året rundt. Eleverne 
skal selvfølgelig være omklædt (dvs. shorts, 
T-shirts, sportssko), men omklædningen fin
der sted i klasselokalerne, og der er ikke mu
lighed for et efterfølgende brusebad.

En gang om ugen får alle skolens 250 elever 
(infants og juniors) svømmeundervisning. 
Det er faktisk muligt på 2 timer at organisere 
buskørsel til og fra svømmehal for hold å 15 
elever, omklædning, et kvarters svømmeun
dervisning samt normal undervisning for 
ventende og tilbagekomne elever.

Naturligvis blev efterårssemestret 1988 
meget anderledes for klasse 7 på Sandy Hill. 
Ingen havde før prøvet at have »Denmark« 
som emne. Når vi var ansvarlige for morgen
samlingen, som skulle afspejle det daglige ar
bejde i klasserne, viste klasse 7 en dramatise
ring af Prinsessen på Ærten, en dansk alfabet
sang, danske børnerim og -remser, leg baseret 
på danske bynavne og et Lucia-optog.

Størst lykke gjorde nok vores »Danish 
Evening«, som fandt sted i november måned. 
Klasseforældremøder i lighed med de danske 
afholdes ikke på Sandy Hill, så denne aften 
blev imødeset med megen spænding.

Eleverne havde bagt grovboller (science 
workshop), deres mødre danske kager, og 
jeg selv havde stegt frikadeller de foregående 
aftener. Uden smålige hensyn til årstiden 
havde jeg valgt at lade eleverne prøve at slå 
katten af tønden, en skik, som englænderne 
ikke kendte. Det viste sig umuligt at opdrive 
en tønde, så vi måtte selv indsamle træ og 
bygge den, godt hjulpet af vores pedel. Af 

praktiske grunde var vi nødt til at lave den 
firkantet, hvorfor den straks blev døbt »the 
box«.

Som afslutning på arbejdet med dette ar
rangement fik klassen (naturligvis) til opgave 
at skrive om aftenens forløb. Nedenstående 
er Suzanne Body’s referat.

Our Danish Evening
On the night of the Danish evening we intro
duced Denmark by saying and singing the 
Danish alphabet. We also said the numbers up 
to ten in Danish. By using the map and the 
town signs we showed the grown ups some 
of the Danish towns.

After that we played a Danish game (that 
was great fun!) When we had finished intro
ducing Denmark, the children changed from 
their uniform while the adults watched some 
colour slides with Mrs. Frank.

Now the funbit came when we could tilt 
the barrel. Mr. Ashwell (our caretaker) made 
a barrel out of orange boxes and painted it

Rita Frank sammen med en af pigerne fra klasse 7.

25



To elever fra klasse 7 i deres skoleuniformer.

white. A few of us drew some black cats and 
stuck them on the barrel. We used a bat and 
tried to knock it apart. Some of the dads had a 
go, and some succeeded at it. After that we 
had some refreshments. Some of the things 
we had made ourselves.

At the end of the snack we said and song 
our name song.

After an evening of fun we all went home 
very excited.

I løbet af efterårssemestret oplevede jeg 
mange nye og spændende skikke: Har
vest Festival, Armistice Day, Music Festi

val, Christmas Concert for blot at nævne 
nogle.

To forhold adskiller sig generelt fra, hvad 
jeg kender fra Danmark. Konkurrence
momentet spiller en langt større rolle, selv i 
en primary school. Det er f.eks. almindeligt 
at uddele præmier i mange forskellige sam
menhænge. Da vi i forbindelse med et min
dre projekt om H. C. Andersen byggede 
dukketeatre, spurgte flere af børnene, om 
der ikke var en »prize« for det bedste teater. 
Ved morgensamlingen overværede jeg flere 
gange, at en elev blev fremhævet på grund af 
fordelagtig placering ved en musikfestival, 
ved konkurrence i fremsigelse af poesi, 
sportspræstationer m.m. Ved den halvårlige 
forældresamtale var det ligeledes ganske ty
deligt, at forældrene ikke kun ønskede, at de
res barn skulle klare sig bedst muligt, men 
helst rykke længere op i klassen. Placeringen 
i topgruppen var særdeles eftertragtet.

På Sandy Hill lægges der stor vægt på bør
nenes opførsel. Det er et særsyn at se elever 
løbe på skolens indeområder, og kø-kultu- 
ren er gennemført overalt. Møder man ele
ver på gangene, hilser de og gør øjeblikkeligt 
plads for den voksne, ligesom enhver hen
vendelse altid besvares med »Yes, Miss«, 
»No, Miss«, »Thank you, Miss«, »I’m sorry, 
Miss« eller lign. Børnene trives øjensynligt 
ved disse regler, som billiges af forældre
kredsen.

Udvekslingen var i enhver henseende en 
meget lærerig oplevelse. Det er en spænden
de udfordring at få lejlighed til at arbejde på 
lige fod med engelske kolleger i et skole
system, der er organiseret anderledes end 
det danske, og hvor holdningen er en lidt an
den.
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Lærer i Sydslesvig
Af lærer Helga Hansen, f. Møller (65)

Mange af de lærere, der gennem årene har fået 
ansættelse ved Dansk Skoleforening for Syd
slesvig, vil jeg gætte på er kommet her på no
genlunde samme grundlag, som jeg selv: nys
gerrig efter at se, hvad det var for noget under
ligt noget, der foregik uden for Danmarks 
grænser, og man kunne jo blot kigge lidt på 
det, og så vende næsen nordpå igen. For mit 
eget vedkommende har opholdet her varet i 
24 år, så måske er det meget sundt at gøre sig 
nogle tanker om, hvordan det er at være lærer 
i Sydslesvig.

For at få det geografiske helt på plads, så er 
Sydslesvig landsdelen fra den dansk-tyske 
grænse ned til Ejderen. Det område, der ved 
afstemningen i 1920 ikke blev stemt »hjem« 
til Danmark. Da der sad mange skuffede, 
danske familier i landsdelen, fik man lov til at 
oprette danske skoler, først i Flensborg og si
denhen rundt om i hele landsdelen. Men fra 
tysk side gav man ikke denne mindretalssko
le store chancer, idet man i Flensburger Nach
richten fra 1920 kan læse, at dette kulturfrem
stød er et misfoster, som på forhånd er dømt 
til at mislykkes.

Men således gik det heldigvis ikke, og sam
men med den danske skole, som blev en na
turlig højborg for danskheden, opstod der 
mange danske foreninger, og lidt efter lidt 
måtte tyskerne indrømme, at det danske ar
bejde var kommet for at blive.

Det er ikke min mening, at jeg vil beskrive 
det danske skolevæsens udvikling op til i dag, 
men blot med disse par linjer gøre opmærk
som på, at foregangsmændene for det danske 
arbejde her syd for grænsen ikke altid har haft 
så let en tilværelse, som vi hari dag, hvor dan
ske og tyske lever som fredelige naboer.

Nu er det Dansk Skoleforening for Syd
slesvig, der er overordnet myndighed for de 
godt 60 børnehaver, 53 skoler og næsten 700 
pædagoger ved børnehaver og skoler. For no
gen lyder det nok absurd, at skolevæsenet ef
ter forældreønske er underkastet den tyske 
lovgivning, mens pædagogerne er ansat efter 
danske regler.

Der findes ikke vuggestuer, så den første 
mulighed, børnene har for at komme i dansk 
institution, er i børnehaven. Som regel varer 
børnehaveårene 3 år. De fleste børn kommer 
fra hjem, hvoraf kun den ene af forældrene 
har gået i dansk skole, og hjemmesproget vil 
da ofte være tysk. Desuden må man tænke på, 
at de allerfleste forældre har en tysk arbejds
plads og har måske endda været bortrejst fra 
landsdelen, så det danske sprog er blevet 
trængt noget tilbage, men det er jo da glæde
ligt, at de så sender deres barn i en dansk insti
tution og dermed igen får kontakt til det dan
ske.

Efter endt børnehavetid er næste etape star
ten i 1. klasse. Eleverne er skolepligtige, når de
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inden 1. juli er fyldt 6 år, så det er ikke usæd
vanligt, at en 1. klasse har en del elever, der i 
Danmark ville være børnehaveklassebørn. I 
første klasse undervises eleverne i dansk, ma
tematik samt de øvrige fag, som man kender 
fra andre 1. klasser. Men allerede i 2. klasse 
starter tyskundervisningen, og eleverne skal 
så have lige så mange tysktimer, som en til
svarende klasse i den tyske skole. Dette er et 
krav fra undervisningsministeriet i Kiel. Lige
ledes kræves det, at tysklærerne skal have ud
dannelse fra et tysk seminarium el. lign., men 
dog kan lærere, som er opvokset i Sydslesvig 
og har tysk linjeuddannelse fra et dansk semi
narium, også anerkendes. Allerede i 2. klasse 
stilles der store krav til vore elever. Vi som 

dansklærere arbejder ihærdigt på at få så me
get dansk som muligt slået fast i de små hove
der, og tysklæreren skal gerne indhente 1. 
klasses pensum så hurtigt som muligt, for det 
er meget vigtigt for forældrene, at deres lille 
barn læser lige så godt som naboens, der går i 
tysk skole, og det er meget vigtigt forden dan
ske skoles ry, at eleverne også får en god tysk
undervisning. Det er jo det sprog, de allerfle
ste elever kommer til at bruge mest den dag, 
de kommer ud af skolen.

Når eleverne har afsluttet 4. klasse, bliver 
de ved den tyske skole delt således, at de gym- 
nasieegnede går på gymnasiet, realskoleegne
de fortsætter i en realskole, og folkeskoleeg
nede går til hovedskolen. Heldigvis har vi ved 
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det danske skolevæsen fået dispensation fra 
denne lov, idet eleverne går sammen til og 
med 6. klasse, men så falder hammeren også, 
og der skal nu tages stilling til, om eleverne 
skal fortsætte i realskole eller hovedskole.

Inden forDansk Skoleforening er der da/ty 
anerkendte realskoler i Slesvig, Husum og 
Flensborg. For eleverne fra de små skolerude 
på landet starter der nu en meget besværlig 
skolegang, idet de nu ofte må regne med en 
skolevej på mere end en time. Efter 2 år i real
afdelingen skal elevens standpunkt igen tages 
op til drøftelse, og lærerne skal finde ud af, om 
eleven kan anbefales til gymnasium eller blive 
i realskolen. Da der kun findes ét dansk gym
nasium, nemlig Duborgskolen i Flensborg, 
bliver det atter nye omgivelser og for mange 
en endnu længere skolevej. Inden for de sene
re år er det blevet mere almindeligt, at elever
ne først afslutter realskolen, svarende til 10. 
skoleår, og de er da mere modne og noget æl
dre til at klare den besværlige skolegang i 
Flensborg. En studentereksamen fra Du
borgskolen er ligeledes dansk og tysk aner
kendt, hvilket betyder, at studenterne også 
kan søge ind på tyske læreanstalter, hvis de 
ønsker det.

Som man vil forstå, stilles der ret store krav 
til eleverne, og lærerne har hele tiden det 
hængende over hovedet, at eleverne endelig 
skal nå lige så meget, som eleverne fra de ty
ske skoler. Eleverne bliver i en tidlig alder 
konfronteret med både dansk og tysk, og de 
allerfleste elever klarer begge sprog meget 
fint, dog vil det ene sprog som regel have en 
smule »overvægt«, alt efter hvilket hjemme- 
sprog eleven har. Men da vi bor i et grænse
land, har mange forældre set fordelen i, at de
res børn behersker begge sprog.

Men det er ikke kun i skolen, vi søger at gi
ve eleverne en dansk påvirkning. Efterhån

den er der i de større byer danske fritids
hjem, som står under Sydslesvig danske 
Ungdomsforeninger. Fra skolens side har 
man lavet en ordning, så eleverne bliver 
bragt direkte til fritidshjemmet, hvis foræl
drene ønsker det.

Efterhånden er der mange steder, såvel i 
store som små byer, et velfungerende ung
domsarbejde, og da lærerne kender børnene 
og har »fri« på tidspunkter, hvor behovet for 
fritidsaktiviteter blandt børn og unge er 
størst, er det meget ofte dem, der er det natur
lige midtpunkt for de mange tilbud, derbydes 
på i fritiden.

Sydslesvig danske Ungdomsforeninger 
(SdU) er tagorganisation for alt dansk ung
domsarbejde. Herunder hører sportsgrupper 
af forskellig art, ungdomsklubber, spejderar
bejde og F.D.F./F.P.F.-organisationer.

Som andre steder er disse fritidssysler 
ulønnede, men som dansklærer er man selv-

Som det ses er humøret højt hos de to nybegyndere i 1. 
klasse. De har som alle andre » Tutter« med, fyldt med 
slik, frugt og andre gode sager på deres 1. skoledag.
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følgelig interesseret i, at børnene får deres 
danskkundskaber fyldt op ved også at slutte 
op om det danske fritidsarbejde. Ungdoms
arbejdet har ikke altid lige gode kår at arbejde 
under. Meget ofte foregår aktiviteterne i rum 
på de danske skoler, men den økonomiske si
de må foreningen selv klare, idet den tyske 
kommune ikke automatisk giver tilskud. Selv 
om der efterhånden fra tysk side gives mange 
flere penge til det danske arbejde, end man 
gjorde tidligere, er der alligevel langt igen, in
den vi er på fuld højde med tyske organisatio
ner. Alt, hvad man ønsker af tilskud, skal der 
søges om, og det er langt fra en selvfølge, at 
man får pengene.

Ved byskolerne er der flere lærere om at de
le fritidsarbejdet, men ved den lille skole på 
landet er skolelederen ofte alene om også at 
sørge for tilbud efter skoletid både til børn og 
voksne. Selv om der selvfølgelig er nogle hjæl
pere, er det som regel skolelederen, der er ini
tiativtager til det danske arbejde, og det kan 
godt være et stort arbejde ved siden af alle de 
andre opgaver.

Hvert år har SdU hovedsendemandsmøde, 
og der er igennem tiderne blevet lavet mange 
gode revyer. 11966 var der således en revyvi
se, der beskrev den danske lærers situation, og 
da den stadig er aktuel, synes jeg, at første og 
sidste vers beskriver det bedre, end noget an
det.

Jeg er degn i Lillebøl 
eller, som det hedder 
på vort sprog her sønden skel: 
stedets skoleleder.
Jeg er snart de tres, 
men stadig fuld af stress.

Klokken fem om morgenen biir jeg vækket af mit hvil. 
Morgenkaffen når jeg knap, for jeg skal køre bil. 
Rundt i otte sogne samler jeg de små børns smil.

Sådan er’ed jo, ja, det er’ed jo.

Én er kommet lidt for sent, og én er blevet syg, 
én skal passe lillebror, mens mor’en er i by, 
men det ti’r vi stille med på grund af skolens ry, 

sådan er’ed jo, ja, det er’ed jo.
Det ved I, og det ved jeg,
men vi ved det godtnok hver for sig.

Og så sidder jeg i skolen med den lille klat, 
som jeg lader øse af vor rige danske skat, 
men når de så kommer ud, så snakker de kun plat, 

for det gør de jo, ja, det gør de jo.

Og når freden sænker sig 
over skolegården, 
ligger jeg og tænker mig 
til den dag i morgen: 
alt, hvad jeg skal nå 
og endelig huske på:

Først skal børn ’ne hentes, så skal vi ha religion, 
og hos posten skal jeg ha betalt min telefon. 
Så skal jeg ha ordnet et foreningsbal i kro’n, 

sådan er’ed jo, ja, det er’ed jo.

Så skal jeg til Storebøl og spille amatør 
og til udvalgsmøde som så mange gange før. 
Det får ingen ende, førend jeg går hen og dør, 

men det gør jeg jo, ja, det gør jeg jo. 
Det gør I, og det gør jeg, 
men vi gør det godtnok hver for sig.

Og så kan I skrive på min mindesten, at her 
hviler lærer Hansen, for nu kan han ikke mer, 
men det er for resten også første gang det sker, 

for det er’ed jo, ja, det er’ed jo.

Tidligere i indlægget skrev jeg, at danske og 
tyske lever side om side som fredelige naboer. 
De tider er forbi, da der blev rynket på næsen 
af det danske arbejde, tværtimod bliver derfra 
tysk side vist stor respekt for vort arbejde, og 
for det tyske skolevæsen har det været af stor 
betydning at have de danske skoler at hente 
ideer fra.

Selv om man fra tysk side er meget måde
holdende og skeptisk over for nye ting, har 
begrebet enhedsskole været til debat mange 
steder, og på et tidspunkt må man regne med, 
at det nok indføres fra højeste sted.
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Da de økonomiske midler fra tysk side, 
som tidligere nævnt, ikke uden videre udbe
tales til det danske arbejde, er det af overor
dentlig stor betydning, at der for mindretallet 
sidder en talsmand i regeringen i Kiel. Det har 
i mange år været Karl Otto Meyer, og det kan 
ikke beskrives, det store arbejde, han har 
gjort, og den store betydning, han har haft for 
mindretallet. Gennem ham bliver regeringen 
hele tiden gjort opmærksom på mindretallet 
og dets problemer. Det er derfor utrolig vig
tigt, at Sydslesvig Vælgerforening - SSV- har 

en repræsentant på dette sted, og da han er 
talsmand for hele mindretallet, er det ikke kun 
det politiske parti, der er aktivt op mod et 
valg, nej, det er alle foreninger og organisatio
ner, der hjælper til.

Det at være læreri Sydslesvig er ikke blot et 
6 timers katederjob, der følger mange andre 
gøremål med. Men det er så afgjort afvekslen
de og interessant, og det bedste man kan gø
re, hvis man har fået lyst til at vide mere om 
grænselandet er at besøge landsdelen og selv 
komme i snak med befolkningen.
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Norsk skole ved en skillevei
Af Terje Heggen, Bærum, Norge

Skole i krise står det i aviserne. Nivåsenkning, 
lærere og elever kan ikke norsk og matema
tikk, elevene er uhøflige, ukonsentrerte, udi- 
siplinerte og likegyldige, ungdomsskolen er 
oppbevaringsplass for mange, nå må noe dra
stisk gjøres, roper kritikerne.

Aldri har det vært satset mer på skolen, al
dri har vi hatt færre elever pr. lærer, aldri har vi 
bygd så mange fine skolebygg, vi har verdens 
beste skole, sier sentrale politikere.

Hvem har rett?
Faktum er at den norske skolen, som har 

utviklet seg jevnt og trutt siden krigen, nå er 
kommet til en skillevei. Diskusjonen om 
veien videre blir hard - og resultatet av kam
pen er uviss.

Olje-Norge opplevde at den internasjonale 
høyrebølgen slo inn over oss i 1981 - og nyri
ke børsspekulanter ble landets store sønner. 
Mange fikk merpengerå rutte med, men ikke 
lærerne. Og reaksjonen på dette ble, at landets 
lærere stod solidarisk sammen, for at også 
skolen skulle få sin del av kaken. Vi fikk en 
tragisk og bitter kamp, og en langvarig streik i 
1987.

Sosialdemokratiet la seg på en konfronta
sjonslinje med lærerne - og bare den sosialisti
ske ventresiden var uenig i dette.

Det er nå høyresidens syn på norsk skole, 
som preger debatten.

Det liberalistiske syn erpå vei til å fortrenge 

det kollektivistiske eller sosialdemokratiske 
syn som vi i hovedtrekk har vært enige om al
le sammen siden krigen.

Det norske arbeiderparti opptrer usikkert i 
denne situasjonen.

Rune Gerhardsen - sønn av velfredsstatens 
far, den store statsminister Einar Gerhardsen 
- har skapt røre i sosialdemokratiet ved å kri
tisere dagens skole og ved å tvile på kunn- 
skapsinnlæringen og ved å stille spørsmål ved 
blant annet avskaffelsen av karakterer.

Vi harfått en karakterfri barneskole, 1.-6. 
klasse, men på ungdomsskolen, 7.-9. klasse, 
slår karakterene inn for fullt - noe mange så 
som uheldig på 70-tallet.

Nå vil høyresiden med Fremmskrittspar- 
tiet i spissen gjeninnføre karakterer i barne
skolen!

Fortsatt står Arbeiderpartiet fast på, at sko
len skal gi alle lik mulighet til utdanning, og at 
vi skal ha en gratis åpen skole for alle, som 
skal drives av det offentlige.

En kjent skolemann sa nylig i en debatt: 
Der hvor vi tidliger vandret sammen langs 
velkjente stier staket ud i felleskap, finner vi i 
dag et oppstykket og bølgeskadet terreng.

Midt oppe i denne uroen står mange fru
strerte lærere, som kjører drosje ved siden av 
lærerjobben og rette stilerpå holdeplassen for 
å få litt mer penge å rutte med enn de ca. 
140.000 kr. de får i begynnerlønn i året. Forel- 
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drene er usikre, og politikerne vet ikke helt, 
hva de snakker om.

Dyktige lærere
I det stille, og alt for stille, arbeider en kjerne av 
ivrige pedagoger, som utfolder seg med et 
mangfold av nye ideer.

Med glød og entusiasme har de kastet seg 
over blant annet de danske guruer, Poul Nis
sen med sin involveringspedagogikk, og 
Knud Illeris med sine ideer om prosjektar
beid.

Disse lærerne eri ferd med å skape en skole 
i tråd med vår allment aksepterte Mønster
plan av 1974, nyrevidert i 1987.

Disse lærerne fortjener støtte og oppmun
tring. De burde få mye større mulighet til å 
formidle sine erfaringer til kolleger, og til å vi
dereutvikle sin pedagogikk.

Men hva skjer! Jo, de må betale av sin egen 
lommebok, dersom de vil ut for å møte andre 
eller lage kurs og seminarer.

Heldigvis begynner Norsk Lærerlag å 
komme på banen, og de har gitt ut et tipunkts- 
program: »Bedre skole«. Tidligere var de 
mest opptatt av å stå på kravene og glemte pe
dagogikken og skoleutviklingen.

Leder i Lærerlaget, Per Wøyen, hadde et 
enestående sterkt utspill før valget - han gikk 
ut i media og advarte mot Fremskrittspartiets 
skole!

Ringstabekk u-skole - fornyelse 
suksess
Selv har jeg i femten år arbeidet ved Ringsta
bekk ungdomsskole i Bærum. Her bygde vi 
på forpliktende lærersamarbeid, og det enkel
te lærerteam hadde alt ansvaret for, og dekket 
alle fag, for en elevgruppe på 45-60 elever, 

med tre klassestyrere, som hadde spesielt an
svar for hver sin gruppe, i dette målstyrte fel
lesskap satset vi sterkt på en tverrfaglig un
dervisning, prosjektarbeid, og på at flest mu
lig av skolens ressurser skulle komme elever 
og lærere tilgode i undervisningssituasjonen, 
bl.a. ved økt lærertetthet og ved å integrere 
spesialundervisningen.

Lærersamarbeid krever åpenhet, og for 
mange av oss var dette uvant og litt skrem
mende i starten. Men vi angrer ikke, rimene 
med elevene ble mer innholdsrike og bedre, 
undervisningen ble mer variert og iderik, og 
vi mestret alle typer av elever, fordi vi bygde 
på hverandres sterke sider.

Pedagogikk skal ikke være noe mystisk og 
hemmekg. Vi samarbeidet nært, det ga trygghet 
og styrke i forholdet til blant annet foreldrene. 
Vi inviterte til samarbeid. Hvordan skal ellers 
lærere, som ikke kan samarbeide, kunne vise 
elevene, hvordan de skal gjøre det?

Læring gjennom opplevelse bygger på det 
faktum, at læringen skjer best, når også de ef
fektive deler av personligheten blir involvert.

Det er moro å drive med prosjektarbeid, å 
benytte seg av eksemplarisk læring, velge ut 
eksempler, temaer som har overføringsverdi 
til og gir innsikt i større deler av kunnskaps- 
massen enn eksempelet dekker.

Elever og lærere diskuterer lærestoffet og 
arbeidsmåtene, og ungdomsskoleelever er 
kreative, når de biir vant til å arbeide slik. Når 
også arkitekten har lagt forholdene tilrette, 
helt fra skolen var ny, gjennom en fleksibel og 
åpen planløsning, med et mediasenter i mid
ten, biir det hele mye lettere. Det er utrolig, 
hvordan elever kan brukes som en ressurs for 
hverandre, bare vi tør å slippe dem løs innen
for klart avtalte rammer - dette gjelder også 
med hensyn til omsorgsarbeid for hverandre.

Elever fra Ringstabekk spør, hvorfor deres
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Gruppearbejdet i fuld gang på Barrum Skole.
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venner ikke får samme mulighetene til en me- 
nigsfull skole. Og som voksne kommer de og 
forteller, hvor stor nytte de har hatt av å lære å 
ta ansvar, tenke og handle selvstendig. Aller 
best husker de minibedriftene, de drev, hvor 
elevene stod for alt: planlegging, produksjon, 
markedsføring, salg, økonomi, o.s.v. Det ble 
stilt store krav, men de følte at de lærte noe.

Radikalerne skremte
I dag ville mange flere skoler mestret denne 
arbeidsformen dersom ikke progressive radi
kalere tidlig på 70-tallet hadde satt i gang uten 
skikkelig teoretisk fundament og erfaring 
med åpne skoler.

Det endte i de fleste tilfelle med noen hode- 
løse forsøk som brøt over tvert med alt det 
gamle. Det ble mislykket!

Politikerne skyndte seg å bygge skoler med 
klasserom igjen. Sjansen til å skape moderne 
skoler i takt med samfunnet utenfor var for
spilt for lange tider fremover.

Barneskolen best
Den karakterfrie barneskolen er stedet, hvor 
pedagogisk utviklingsarbeid har kommet 
lengst.

Lærerne her har 27 timers undervisnings
plikt og har ikke mye tid til felles planlegging 
på skolen. Likevel satser de friskt på en meng
de forsøk, og mange skoler arbeider nå syste
matisk med tverrfaglig undervisning, inte- 
grert-dagvarianter, LTG-inspirert opplæring, 
klassemiljøutvikling, ansvarslæring og lokale 
prosjekter i nært samarbeid med foreldre og 
nærmiljøet.

Den nye Mønsterplanen av 1987 kom også 
med et helt nytt fag som skulle integreres i 
helheten: Praktisk sosialt og kulturelt arbeid.

Det er en fornøyelse å studere livet på 
mange av barneskolene.

Mye saktere går utviklingen i ungdoms
skolen. Men mest tragisk er videregående. 
Der står lektorene fortsatt og har uinspirerte 
forelesninger eller lar elevene rekkelese Ibsens 
Gjengangere, mens elevene sover eller skul
ker, så mye de kan. Dette gjelder de allmen- 
teoretiske linjer, det tidligere gymnas.

Nylig ble det gjort en stor undersøkelse i 
Bergen.

Den konkluderer med, at klasseroms- 
miljøet er svært avgjørende for elevenes fag
lige utvikling. Mye avhenger altså av, om læ
rerne klarer å skape et godt miljø. En kvali- 
tetshevning i skolen er i vesentlig grad av
hengig av et positivt samspill mellom men
nesker.

Ulike lærerholdninger
Grovt sett kan vi dele lærerne i to hovedgrup
per med ulike holdninger og verdisyn.

I Norge er det et klart skille mellom lærere, 
som fortsatt holder på den tradisjonelle lærer
rollen, og de, som tar den nye Mønsterplanen 
på alvor og ser på eleven som en aktiv med
spiller.

Dette er et ømt punkt. Behandler vi elevene 
som likeverdige samarbeidspartnere?

Mange foretrekker denne eleven: Lydig, 
sitter stille på rekke og hører på og gjør det ka
teterlæreren sier ut i fra et fastsatt gjennom- 
snittspensum. Hvordan kan dette fortsette i 
et samfunn, som forventer, at vi skal gjøre ele
vene til aktive, kreative mennesker med sans 
for, at de selv, i samarbeid med andre, har an
svaret for utformmingen av samfunnet?

Disse motsetningene må nå lærerne selv 
ordne opp i. Uten at lærerne og ledelsen ved 
den enkelte skole bygger på en helhet og en 
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felles plattform, kan ikke skolen komme noe 
særlig videre.

Vi må begynne å begrunne, hva vi gjør, set
te oss klare mål og få kyndig hjelp i kollega
veiledning og vurdering. 

skolene gratis datautstyr f.eks. Hvorfor skal 
vi ta etter de store industrinasjoner, som nå 
begynner å innse, at den mennesketypen, 
som denne skolen utvikler, er udugelige i et 
moderne samfunn.

Back to basic
Dessverre er dette Norge anno 1989:

»Kutt ut valgfagene, sats på kjernefagene, 
bruk mer tester, prøver, eksamener og karak
terer. Gjør som Japan, U SA og England, det er 
dem, vi skal konkurrere med.Drill elevene,gi 
dem eksakte kunnskaber, øk skoletiden, gjør 
skoledagen lenger, sats mer på de flinke eleve
ne, gi prestasjonslønn til lærerne, la skolene 
konkurrere om elevene, la foreldrene betale, 
vi må få flere privatskoler, la næringslivet og 
markedskkreftene få slippe til i skolen!« Et 
knippe av dagens utsagn!

Allerede nå er vi på full fart mot desentrali
sering av skolen, og dermed får elevene et 
ulikt skoletilbud avhengig av, hvilken kom
mune elevene bor i. Foreldrene er allerede 
trukket inn som sponsorer sammen med næ
ringslivet, som i rike kommuner gjerne gir

Stemningsbillede fra Bærum Skole.

Politisk kaos
Nå sitter vi her da og venter på det nye Stor
tinget. Det ser ut til å bli litt av et sirkus. Val
gets vinnere og politiske motpoler, Frem- 
skrittspariet og Sosialistisk Venstreparti 
kommer nå inn på Stortinget med tilsammen 
en fjerdedel av representantene!

Valgets to store tapere, Høyre og Arbei
derpartiet kan nå like godt slå seg sammen, 
synes jeg. Da ville vi fått en levedyktig regje
ring, som kunne styrt landet etter gjennom
tenkte og langsiktige mål.

I dag har vi ikke peiling på, hvem som skal 
styre oss.

Med Kristelig Folkeparti i midten prøver 
nå Høyre, som vil fortest mulig inn i EF, å lage 
en avtale med Senterpartiet, som er mest i 
mot EF av alle partier i Norge!

Og hvor sitter de så og drømmer om regje
ringsmakt disse tre ?

Jo på Lysebu - som er vår »takk for ma- 
ten«-gave til Danmark for etterkrigshjelpen. 
Så nå er dere med på å felle vår nåværende 
statsminister, Gro! Til slutt en liten hilsen til 
vårt kjære Danmark fra noen hundretusen 
nordmenn, som setter pris på den lune, 
aksepterende, koselige og litt eksotiske at
mosfæren - som bare dere kan by på i Nor
den.
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Vore kære unge mennesker
Af lærer Karsten Olesen, Tarm (86)

Mangfoldighed er en dyd i dansk skolepolitik 
og mængden af forskelligartede skoler, og 
skoleformer manifesterer dette tydeligt. Fol
keskolen er stadig en betydelig institution i 
det danske samfund, og den er i stadig udvik
ling på mange planer. Derudover findes utalli
ge former for skolevirksomhed: Friskoler 
oprettet på vidt forskellige baggrunde, privat
skoler, efterskoler med forskellige baggrunde 
og mål.

Efterskolen Solgården i Tarms sydlig
ste udkant er et af tilbudene. Skolen ligger i 
et område med flere forskelligartede efter
skoler. Den er oprettet af Luthersk Mission 
og påbegyndte sin virksomhed i 1978 på 
»ruinerne« af et børnehjem, som også blev 
drevet af Luthersk Mission. Rammerne er til 
70 elever ligeligt fordelt mellem piger og 
drenge på 9.-10. klassetrin. Lærerstaben er 
på 10 heltidsansatte + nogle timelærere 
og består af mennesker fra Luthersk Mis
sion og Indre Mission. Et årsophold er 40 
uger.

Disse var de strengt formelle data og hva’ 
° sa?

Formelle data har deres berettigelse, men 
det indre liv i skolens hverdag er desto mere 
interessant og vedkommende. Dette liv har 
selvfølgelig sin styring og retning ud fra det af 
bestyrelsen udstrukne formål for skolen og 
dens virksomhed.

Skolens formål 
- at undervise.

Den ene del af skolens formål er undervis
ning i de traditionelle boglige fag dansk, ma
tematik, historie, fysik, tysk og engelsk. Disse 
timer ligger om formiddagen og i første time 
over middag. En grundlæggende regel vedrø
rende al undervisning på skolen er kravet om, 
at eleven skal kunne være stille og forholde 
sig roligt i timerne - for ellers kan undervis
ningen efter vor opfattelse ikke flyde ind i 
hjerneskallen. Dette forelægges altid ved det 
første møde med de nye elever og deres for
ældre.Kan eller vil de ikke gå ind under denne 
regel, så hører de ikke hjemme på skolen. Det 
er en fordel i skolens hverdag at kunne fast
holde eleverne på dette - det er os (lærerne) 
der bestemmer, hvornår der må snakkes i ti
merne. Vil en elev ikke respektere dette, kan 
vi midlertidigt udelukke vedkommende fra 
undervisning. Måske kommer eleven på bed
re tanker efter en samtale med forældrene. Vi 
(lærerne) ønsker altså at bestemme fart og 
tempo - skolen skal ikke være elevstyret. Dis
se vendinger lyder måske barske - men vi øn
sker at kunne overleve som lærere. Eleverne 
har gennem tiderne som regel hurtigt indret
tet sig på dette princip .Jeg mindes ikke nogen 
udelukkelse. Har eleverne først accepteret 
dette strenge disciplinære udgangspunkt, så 

35



er der som regel lagt en god basis for samar
bejde omkring undervisningens indhold og 
form. De første par måneder er altså lærerens 
markeringstid. Man kan selvfølgelig kalde det 
magt for magtens skyld, men sådan ser vi ikke 
på det og oplever det heller ikke. Først når læ
rerens position i forhold til eleven er klarlagt, 
er der et godt udgangspunkt for frugtbart 
samarbejde. Starter man ud med generel ven
lighed, så ender undervisningen som regel i 
kaos. Venligheden må komme senere. Det er 
nemmere at gå fra skrap til venlig end at gå fra 
venlig til skrap.

Om eftermiddagen skifter fagfladen ud
seende - det er rart for eleven at få lettet bagde
len efter de teoretisk/boglige timer. Valgfage
ne myldrer nu frem på rad fra klokken 13.40 
og frem til 17.10. Mangfoldigheden er iøjne
faldende: Elektronik, motorlære, syning, 
svømning, fodbold, volleyball, håndbold, fo
to, kreativ hobby, sløjd o.s.v. Der er i indevæ
rende skoleår oprettet 28 valghold. Holdenes 
størrelse varierer mellem 6 og 16 elever. I dis
se timer har vi rigelig mulighed for at udfolde 
os. Her står vi med elever, som for det meste 
har valgt efter interesse, og dette har en væ
sentlig betydning både for lærere og eleverne. 
Frivilligheden i valg peger på et fælles mål for 
både lærer og elever. Når en elev har valgt sy
ning, så er det for at lære noget på dette områ
de, og når læreren har valgt at tilbyde/under- 
vise på dette område, får vi som regel en inter
essesamklang. Dette er frugtbart både for ar
bejdet, klimaet og samværet i disse timer. 
Ydermere kan eleverne i mange af valgfagene 
selv vælge det, de vil arbejde med. Alle behø
ver ikke sy kjoler.

Valgfagene i idræt har rige muligheder i sig. 
For det første får vi sat lidt legemlig bevægelse 
i de unge mennesker. Idræt løser op for mange 
bånd og meget stress. Alle elever skal vælge 

mindst to timer idræt ugentlig ud over even
tuelt valg af svømning. Vi mener simpelthen, 
at det er sundt for samværet på en sådan 
døgnskole, at man ugentlig får bevæget del
lerne en anelse og får lungekapaciteten holdt 
vedlige eller endog for nogens vedkommende 
udvidet en smule. En sund sjæl i et sundt lege
me er væsentligt. Man kan jo gå og blive sla
sket og dårlig uden motion, og sygdomme bi
der som regel nemmere en i halen i sligt tilfæl
de. Rygere burde vel egentlig vælge mindst 
seks timer idræt om ugen.

Motorlære har også mange muligheder i 
sig. Her kan der bl.a. også bliver tid til at vedli
geholde markræsbilen. Eleverne kan nemlig 
få lov til at køre markræs på skolens kartoffel
mark, hvis forældrene vil give en tilladelse. 
Man kan arbejde med sin knallert, hvis man 
har en sådan kværn.

Sådan kunne så mange valgfag nævnes. Ef
termiddagen er altså udfyldt med disse.

Kl. 17.10 forestår så hverdagens (man.- 
fre.) konsekvent tilbagevendende rædsels- 
stund -35 minutters rengøring afalle skolens 
offentlige områder. Det drejer sig om daglig
stue, klasseværelser, hallen, entreerne, toilet
terne, og hvad der iøvrigt forefindes af fælles
arealer. Skolen har ikke selvstændigt rengø
ringspersonale. Iøvrigt er det også af betyd
ning, at de unge mennesker får erfaring med 
grundlæggende sammemhænge på dette om
råde: »De »ting« man bruger og færdes i til 
daglig, må man også selv have et ansvar for at 
rengøre. Vi kan ikke bare lade det skidt vi ef
terlader ligge - i så fald ville vi hurtigt drukne i 
skidt og snavs. Ansvarligheden på rengø
ringsområdet er vigtig. Vi nøjes ikke blot med 
teorien, men inddrager praksis. Dette kan gi
ve mange morsomme oplevelser de første da
ge af hver skoleår.

Eleverne er opdelt i to rengøringshold, så- 
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ledes at de arbejder 14 dage ad gangen og der
næst har rengøringsfri i 14 dage. Der findes 
endnu mennesker, som ikke har stiftet nær
mere bekendtskab med en så elementær ting 
som en gulvklud, endsige aldrig har brugt en 
sådan. Det må de så selvfølgelig lære under di
verse udbrud som : Puha (sjællændere), ad’er 
(østjyder) og guf (vestjyder). Toiletterne er 
der heller ikke så mange elever, der før har haft 
fingrene i efter intens brug - mor har nok kla
ret det derhjemme, og det var jo også meget 
nemmere. De må lære, at vi ikke kan/skal be
tale os fra alt det beskidte arbejde - hvorfor 
skulle vi det?

Kl. 17.45 indtages aftensmaden. Vi har fæl
les start med bordvers, men ellers kan man 
forlade spisestuen efter endt konsumering. 
Her gives også meddelelser om resten af da
gens forøb. Endelig skal der også udvælges to 
til køkkentjeneste - tørre borde af efter målti
det, vaske op - som de får krydser for.

Dagen er ikke tilendebragt efter aftensma
den. De næste to timer frem til lektielæsning 
kl. 20.00 er forbeholdt det frie initiativ. Man 
kan tage sig for at føre almindelig samtale, se 
lidt TV, dyrke idræt i hallen, gå turi nærmeste 
omegn af skolen efter tilladelse fra vagthaven
de lærer eller arbejde selvstændigt i skolens 
forskellige faglokaler.

Kl. 20.00 ringer skolens klokke til lektie
læsning frem til kl. 21.10. Så må der knok
les og slides, for selvfølgelig har man lektier 
for.

Kl. 21.10 har vi fælles andagt, og klokken 
22.00 ringes til sengetid. Kl. 23.00 skal lyset 
på værelset være slukket, og eleven kan sove 
roligt ind i søvnen i vished om, at morgenda
gen med usvigelig sikkerhed vil vende tilba
ge med mange af de samme krav som den 
brugte dag. Sådan går den sædvanlige dag, 
men alt er endnu ikke klarlagt til fuld indsigt.

Skolens formål 2
- at give eleverne almen opdragelse.

- at være eleverne en hjælp til at leve som af
gjorte, bekendende kristne.

Som det klart fremgår, er skolens formål 
todelt. Den ene side er undervisningen, som 
fagligt skal bringe eleverne i en position, hvor 
de er ligestillede med de elever, som forlader 
folkeskolen. Anden del af formålet udtrykker 
den menneskelige og åndelige dimension/ 
sammenhæng, som skolen har basis i. Det er 
en vækkelsesbevægelse, den ervokset frem af, 
hvilket også giver sig udslag i en nær tilknyt
ning til det lokale LM-samfund. Samfundet 
har årligt 5-7 møder (åbent hus) henlagt til 
skolens mødesal, således at de kan se og ople
ve lidt af skolens liv indefra, og således at ele
verne kan få et nærmere bekendtskab til be
vægelsen, der står bag skolen.

Det skal bemærkes, at skolens elever ho
vedsageligt kommer fra LM og IM hjem, 
samt enkelte fra kirkefremmede hjem.

Den åndelige linie i vækkelsesbevægelsen 
LM er sammenfaldende med LM-skolernes 
linie. Kan den åndelige linie, der præger sko
lens hverdag udtrykkes kort og klart, måske 
sådan: Vi er skabt af Gud, Jesu Kristi fader; 
menneskeheden og dermed også det enkelte 
menneske er faldet og underlagt syndens læn
kerved Adam og Evas fald; den eneste mulig
hed for frelse fra denne evige fortabthedstil- 
stand er troen på Jesus Kristus som soning for 
vor synd.

Bibelen er grundlaget for bevægelsens og 
skolens arbejde.

Hvorledes giver nu disse synspunkter sig 
udslag i skolens hverdag? Dagen er pakket 
ind i Guds ord, således forstået, at vi hver ene
ste dag i skoleåret efter den »gående« morgen
mad starter med en fælles andagt i skolens 
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mødesal. Læreren holder denne andagt med 
udgangspunkt i en tekst fra bibelen, som så af 
ham eller hende udlægges og forklares. Tek
stens budskab til vor tid, os, eleverne gøres 
klar. Altså, dette vil Gud sige til os denne 
morgen - tag det med ud i jeres hverdag som 
Guds absolutte og mente ord.

Efter denne morgenandagt fortsættes 
ugens første fire dage med en kristendomsti
me, hvor alle elever er samlet tilstede. Timer
ne varetages i øjeblikket af skolens forstan
derpar og en af de fastansatte lærere. Disse ti
mer er forkyndende og ikke traditionel kri
stendomsundervisning, som vi kender den 
fra folkeskolen.

I disse timer bliver der tid til også at tage ak
tuelle problemer fra skolens hverdag op til 
behandling og sætte dem i relation til Guds 
ord. Ellers er timernes indhold fastlagt om
kring kirkehistorie, ny testamente og 
gi. testamente. Efter denne »vækkelsens« 
stund begynder dagens boglige timer fra 9.05.

Omkring middagsbordet spiller formålet 
også ind. Der synges til bords og måltidet af
sluttes med et andagtsstykke fra en andagts
bog.

Endelig afsluttes dagen med en samlet an
dagt fra 21.10-21.30. Disse aftenandagter va
retages i begyndelsen af året af den vagtha
vende lærer, som ud fra Bibelen forkynder or
det til tro og omvendelse og som retningsgi
vende for vort liv. Senere på året åbnes der 
mulighed for, at eleverne kan komme til orde 
ved disse andagter, således at elever holder an
dagter for de øvrige elever. Således er den 
daglige rytme indkredset og lagt i rammer af 
formålets åndelige dimension.

Den udenforstående læser har måske nu al
lerede mistet pusten!!!

Formålet har endnu ikke afsluttet sin gæl
dende indflydelse. Andagterne er det åndelige 

livs ydre rammer,ligesom lærernes ord erdet. 
Det indre liv kan vi ilie skabe, det kan kun 
Helligånden. Troen kommer ved åndens 
overbevisning om synd, fortabelse og frelse 
vedjesus Kristus. Som lærere kan vi kun være 
Guds redskaber. Forståelsen af det, vi siger, 
beror alene på Helligåndens og Guds indgri
ben. Lærerne er nemlig heller ikke fuldendte 
og syndfrie. Det forholder sig nemlig heller 
ikke sådan, at samtlige elever på vores skole er 
kristne, når de kommer til os.

Omkring en måned hen i skoleåret opfor
drer vi eleverne til at oprette deres egne bibel
grupper, som så en gang om ugen kan samles 
fra 20.45-22.00 og uden lærernes tilstedevæ
relse kan tale sammen om deres kristenliv 
med udgangspunkt i bibelen og eventuelt en 
bibelpjece. Her opfordrer vi især gamle elever 
til at tage intiativ til opstarten. Det er frivilligt, 
om man vil være med.

Endelig opfordrer vi også eleverne til at 
starte deres egne bedemøder- et forum, hvor 
de kan være sammen, fremlægge problemer 
dem selv imellem, i forhold til lærerne o.s.v. 
forså at bede sammen til Gud, om han må gri
be ind og berede vore hjerter til forligelse med 
hinanden og løsning af problemerne. Delta
gerantallet ligger fra ca. 15 til ca. 50 elever.

Formålets anden del kan ikke i sin opfyl
delse begrænses til de fastlagte rammer. Be
grebet fritid er for en efterskolelærer ofte uklar 
og udefinerlig. Vi har vore 17 undervisningsti
mer og vores vagt hver fjortende dag, men...! 
Samtalens og samværets nødvendighed med 
en enkelt eller flere elever kan gøre fritid til 
»arbejdstid«. Er der noget, der skal gøres op, 
så skal det gøres, når tiden er moden. Er der 
nogen, der trænger til en samtale, eller som 
skal vejledes nu, ja, så er det nu.

At være eleverne en hjælp til at leve som af
gjorte bekendende kristne! Det betyder at 
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hverdagens samvær i og udenfor timerne har 
en anden grundtone end i en almindelig fol
keskole. Vi kan klart og utvetydigt fastholde 
eleverne på deres gerninger og opførsel over
for hinanden og overfor lærerne. I de tilfælde, 
hvor efter vor opfattelse rammerne for kristen 
adfærd tilsidesættes, kan vi gå ind og vejlede 
og irettesætte ud fra vores åndelige baggrund. 
Synd er synd og må bekendes og tilgives af 
mennesker og af Gud. Dette gælder også i de 
tilfælde, hvor lærerne forser sig over for ele
ven/eleverne. Vi ønskerat gøre eleverne klart, 
at synden er en realitet både i deres og i vores 
personlige liv. Vi kan ikke selv bortskaffe den, 
men vi må være villige til at bekende den, når 
den giver sig konkrete udslag i vort samvær, 
og vi må være villige til at ville tilgive. Er vi 

enige om dette udgangspunkt, er der basis for 
et frugtbart samvær i et skoleår. Så kan vi glæ
des sammen, så kan vi græde sammen, så kan 
vi hjælpe hinanden og berige hinanden, vi kan 
bede sammen og for hinanden.

Ethvert skoleår er forskelligt med sine for
skellige glæder og sine forskellige problemer, 
som må løses. Meget er undladt i denne skri
velse - meget som måske burde havde haft sin 
plads her for at give et fyldestgørende hel
hedsbillede af skolens hverdag og atmosfære, 
men ikke alt kan medtages på så kort plads. 
Lejrskole, udenlandsture, sportssamvær med 
andre skoler (IM og LM), endagsture, kano
ture, fester og meget andet er undladt, men fo
refindes. Desuden burde Weekendsamværet 
have haft sit eget afsnit, men...
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Skitse fra Færøerne
Hvad vil du med en HF-eksamen?
Af Emma Lisberg (f. Mathiasen) (HF 77)

Det spørgsmål stillede jeg mig selv, da jeg af
sluttede min HF eksamen i 1977. Min første 
tanke var, at den var god at have, og med den 
tanke gik jeg ud på arbejdsmarkedet et år.

I det år var der hele tiden noget, der trak 
nordpå, langt nordpå - nemlig Færøerne. Før 
min HF tid havde jeg arbejdet som ung pige i 
huset i Våg i 2 år, og da faldt jeg pladask for en 
sød fyr, og han betød, at mine tanker mere og 
mere drejede sig om Færøerne. Altså pakkede 
jeg sammen og flyttede til Færøerne i 1978.

Jeg bor i Sumba, en bygd med ca. 400 ind
byggere. Den er Suderø’s sydligste bygd og 
ligger ud mod det åbne Atlanterhav og trod
ser de mange storme. Her er en barsk natur, 
men hvilken skønhed i de stille sommeraft
ner, når solens rødme blidt glider bagom Bei- 
nisvørd, vort stolte forbjerg, der knejser 469 
m lodret mod Atlanten.

Efter i nogle år at have været hjemmegåen
de søgte jeg et vikarjob ved Sumba skole-og 
fik det. Jobbet har jeg nu haft i 5 år.

På skolen, der har 7 årgange, gårder godt 40 
elever fordelt i 3 klasser. 1. og 2. årg. er sam
men, 3., 4., 5. årg. sammen og 6., 7. årg. er 
sammen. At have 2 årgange sammen kan 
godt gå, men problemet viser sig, hvor 3., 4., 
5. årg. er sammen, der er simpelthen for stor 
aldersforskel. Eksempelvis i dansk er 3. kl. 
nybegyndere, og 5. kl. har dansk på 3. år. Altså 
må der undervises efter 3 forskellige bøger, og 

så er det timerne bliver for korte, hvis man 
skal nå det hele. Det stiller også store krav til 
eleverne, da de, det meste af tiden, må arbejde 
selvstændigt, og det synes jeg, de har meget 
svært ved. Det er nemmere at lade være at ar
bejde og meget sjovere at forstyrre.

Jeg underviser i dansk, engelsk, skrivning, 
særundervisning og håndarbejde, og mit ti
metal har ligget mellem 12 og 27. Det er, hvad 
jeg bruger min HF eksamen til, og jeg har haft 
stor glæde deraf.

Hvad man ellers har at tilbyde børn og 
unge i et lille bygd som Sumba, er ikke så me
get. I idrætsforeningen spilles fodbold i alle al
dre, og som et alternativ til dette bydes derpå 
musik for fuld udblæsning. Som fritidsunder
visning tilbydes blokfløjtespil.

På øen har vi en velfungerende musikskole. 
En del af dens lærere er udlændinge, hvilket 
kan været et problem, men børnene lærer 
overraskende hurtigt at forstå det fremmede 
sprog. Musikskolen har ikke til huse i én byg
ning, men fungerer i samtlige af øens skoler, 
og jeg synes det er flot, at lærerne kommer til 
børnene, så de ikke skal med bus over fjelde
ne.

Sumba har, som omtalt, en fantastisk flot 
beliggenhed, hvor solen kan skinne fra kl. 6 
om morgenen til kl. 10 om aftenen. Når jeg 
skriver kan, er det, fordi vi har det berømte 
»grå rullegardin«, som alt for ofte bliver truk- 
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ket for vinduerne. Tågen kan være både smuk 
og fascinerende i dens måde at ligge eller be
væge sig på, men efter en uge med tåge - glæ
der man sig til at se blå himmel igen.

I Sumba har vi udover skolen en kiosk og 2 
købmandsforretninger, hvor man praktisk 
talt kan få alt. Derudover idrætshuset, for
samlingshus, dansestue, Brødremenighedens 
hus og kirken. Kirken er 102 år, smuk og vel
holdt. Her er kirkegang hver søndag, men da 
kirken hører til et præstegæld, der har 5 kirker, 
er vi ikke så privilegerede, at vi har præst hver 
søndag, men en gang om måneden. De øvrige 
søndage er det degnen, der afholder gudstje
nesten, som foregår på samme måde som en 

præstegudstj eneste, dog med undtagelse af de 
kirkelige handlinger foran alteret og ved dø
befonten. Min mand har været degn ved kir
ken de sidste år.

Jeg må lige nævne det færøske sprog, et 
sprog med en svær grammatik. Det er flot, det 
er fortryllende, det erfærøsk. Og lad Sumba’s 
kendte digter Poul F. Joensen slutte af med et 
par ord om modersmålet:

So hått eg elski mitt modurmål, 
id ljodar stint eins og herdad stål 
å mannamunni 
frå hjartans grunni 
og instu sål

Sumba set mod nordøst. Det højeste punkt på billedet er forbjerget Beinisbord.
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Lærerjobbet 
frem mod år 2000
Af skoledirektør Finn Sørensen, Lemvig

Finn Sørensen tiltrådte i 1989 som skoledirek
tør i Lemvig Kommune. Han vil i denne posi
tion naturligt blive en samarbejdspartner også 
for Nr. Nissum Seminarium, hvortil vi hilser 
ham velkommen.

Finn Sørensen er født i Nykøbing M. i 1944 
og tog lærereksamen fra Ribe Seminarium 
1968. Finn Sørensen har virket som lærer i Ska
gen i en lang årrække, først ved Ankermedet 
Skole og siden ved Hedeboskolen.

Sideløbende hermed har Finn Sørensen væ
ret tilknyttet undervisningsministeriet som 
konsulent ved Udviklingsrådet. Finn Sørensen 
har udviklet nogle ideer om »skolen som kul
turcenter«, der har vakt interesse i brede kredse 
og kaldt ham ud i en flittig foredragsvirksom
hed herom. Endvidere er Finn Sørensen en af 
»kuglestøbeme« til »7-punkts-programmet«, 
der jo netop er en realisering af tanker om sko
len som kulturcenter, der skal huse en mangfol
dighed af aktiviteter, også efter skoletid, for 
unge og for gamle.

Vi har bedt Finn Sørensen fremlægge sine vi
sioner om den fremtidige folkeskole og dens 
virksomhed - og specielt hvilken slags lærere, 
der vil blive brug for. Her følger hans reaktion 
på udfordringen:

Hver gang, der laves undersøgelser over det 
offentlige skolevæsen i Europa, får Danmark 
topkarakter. Alligevel er der absolut ingen

Skoledirektør Finn Sørensen.

grund til at hvile på laurbærrene. Udviklingen 
i samfundet er i dag så hastig, at det, der er 
godt nok i dag, kan være en katastrofe i 
morgen. Desuden kan det med nogen ri
melighed siges, at den danske skoles »suc
ces« kun er en succes på baggrund af andres 
fiaskoer.

En skoles opgave er altid at kvalificere ele
verne til det liv, de senere skal leve. Traditio
nelt har vi nok fokuseret for meget på arbejds
livet og for lidt på fritidslivet, og derved op
draget mennesker, som har haft svært ved at 
administrere fritiden. Denne situation er na
turligvis uholdbar, da flere mennesker får me
re og mere fritid, samtidig med at det for an
dre er blevet et statussymbol at have en over
tegnet kalender, bl.a. for at undgå den besvær
lige frie tid.

Løsningen på problemet har vi kendt 
længe - nemlig en skole, som giver en langt 
bredere dannelse, end vi kenderi dag - men vi 
har ikke fået lavet de tilstrækkelige ændringer 
i skolernes indhold - måske fordi som en 
svensk forsker sagde engang: »Det er let at 
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skifte livsholdning, men svært at skifte va
ner«. Nu er vi nødt til at udskifte vore vaner, 
selvom det er svært. Vi kan ikke længere gå 
rundt med konstant dårlig samvittighed over 
ikke at løse problemer, som vi godt kender 
løsningen på.

For at komme fra en skole, der sigter på at 
give eleverne uddannelse - først og frem
mest i akademisk retning - og over til en 
skole, der sigter på det bredt dannende, er 
store forandringer i skolernes »indhold« 
nødvendige.

Vi må være bevidste om, hvilket liv vi op
drager vore elever til. Skolens interessenter 
(forældre, elever, lærere, politikere o.s.v.) må 
sammen finde ud af, hvad vi vil med vore sko
ler, og hvordan vi ønsker at kvalificere børne
ne til det liv, de skal leve. Og selvom det bliver 
en svær diskussion p.gr.a. de forskelligartede 
forventninger, der er til folkeskolen, er jeg 
overbevist om, at man kan nå til et resultat i 
bred enighed, når vi blot ikke prøver at tvinge 
noget igennem.

Trods alt vil vi jo alle det bedste for børne
ne.

Løsningsforslag
Skal jeg give nogle bud på, hvor der vil ske 
ændringer, vil jeg pege på følgende:

En styrkelse af det musisk-kreative 
element i skolen. Læg mærke til, at der ikke 
står en styrkelse af de musisk-kreative 
fag. Det kan jo være sådan, at matematikti
mer er mindst lige så kreative som form
ningstimer.

Denne styrkelse har der været talt om i 
mange år, og alle politiske partier er enige i 
det (siger de). Men med den nedskæring, der 
har været i elevernes timetal, er muligheder
ne for en styrkelse mindre end nogen sinde.

Endnu større fagintegration, så eleverne 
lærer, at der er sammenhæng mellem tinge
ne.

Grundlæggende færdigheder: Området 
bør indsnævres i forhold til nu - til gengæld 
bør der lægges langt mere vægt på de områ
der, der er helt nødvendige.

Udvidelse af den samlede undervisnings
tid. Det er uanstændigt, at børn i tider, hvor 
kravene er større end nogen sinde før, får 
mindre undervisning, end deres forældre 
gjorde.

En undervisning, der lægger vægt på det 
eksperimenterende, altså en undervisning, 
hvor eleverne får flere aha!-oplevelser (eller 
fra det deduktive til det induktive).

Den nye lærertype
Lærerne skal igen til at være pædagoger, og 
selvom vi i dag bruger ordet pædagogik som 
et modstykke til undervisningslære, så erdet 
rent faktisk ikke korrekt. Pædagogik betyder 
opdragelseskunst.

Lærerne skal væk fra »sparekasse«-pæda- 
gogikken, som består i, at der »indsættes no
get på bøgerne« = børnene får nogle input. 
Senere forventer man så at kunne trække be
løbet ud - evt. med lidt renter. Det kaldes 
også pensaformidlet undervisning, hvor 
børnene forventes at kunne gentage det pen
sum, som lærerne har øvet med dem året 
igennem.

Lærernes opgave bliver ikke længere at do
cere og kontrollere, men i stedet at være kon
sulent og »sparringspartner« for børnene. 
Dette kræver først og fremmest af læreren, at 
han/hun tør være sig selv, at han/hun har lært 
at bruge sig selv, og at han/hun kan det til
strækkelige, faglige stof. Rækkefølgen i de tre 
er ikke tilfældig.
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Lad os begynde nu
Endvidere må vi nøje undersøge værdien og 
lødigheden i de enkelte fags indhold og der
med skolens grundindhold. Er det mon de 
bedst mulige læseplaner, vi anvender? Ellerer 
der dele af indholdet, som vi kun har bevaret 
på grund af vanetænkning?

Selv om man dårligt kan tale om en nytte
værdi i børnenes dannelsesproces - og abso
lut ikke kan bruge en sådan målestok for alle 
emner - må vi kritisk gennemgå vore læsepla
ner, og ved hvert del-element naivt spørge: 
Hvorfor gør vi det? Hvad er meningen med 
det?

Men vi må holde os for øje, at det er indhold 
og ikke struktur, vi skal beskæftige os med.

Tidens løsen er modul- og semesterord
ninger. Og det kan der være megen idé i, men 
det afhænger naturligvis af indholdet.Ellers er 
det blot gammel vin på nye flasker.

Et andet af tidens modeord er helhed. Alle 

bruger dette begreb, som vistnok stammer 
fra det engelske holisme (altså ikke med 
»W«). I dag har man indtrykket af, at alle har 
set en større helhed i alting. Den har jeg selv 
svært ved at få øje på. Hvis man i stedet 
brugte ordet sammenhæng, var der mening i 
galskaben.

Denne liggen på maven for en floskel kan i 
værste fald resultere i, at vi må forlade den 
tværfaglige og emneorienterede undervis
ning, som netop har sin grobund i sammen
hænge.

Det, der i informationsalderen - som vi er 
langt inde i - bliver den væsentligste egenskab 
for menneskene, er det grænseoverskridende 
element. Vi har, som aldrig før, brug for men
nesker, som er i stand til at træde nye stier.

Lad os hjælpes ad med at opdrage og oplæ
re en ny generation, som sætter større præg på 
udviklingen end vi andre, hvis indflydelse 
kan karakteriseres ved at stikke fingeren i et 
glas vand og efterfølgende måle hullet.
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Da FF-klasserne*) bidrog til underholdningen 
... eller »Frem bondemand, frem«
Af lærer Knud Elkjær-Larsen (64)

Vi skriver 1. februar 1959.
En ny FF-årgang er på vej til Nr. Nissum 

Seminarium. Enhver seminarist ved det. Og 
eleverne i FF-klasserne er forventningsfulde 
som var det juleaften. Anden klasse, der står 
for aftenens festforestilling, har sendt repræ
sentanter til Holstebro og Struer for at infiltre
re i lokalbusserne på vej til seminariet. Udsty
ret med klædebylt og en kæmpemadpakke 
spiller de rollen utrolig godt som kommende 
elever. Drøfter ivrigt aktuelle landbrugspro
blemer og hvad der nu har optaget dem indtil 
denne dag. Ind imellem får de også en drøftel
se af den forestående fest, som de har hørt skal 
finde sted samme aften.

Enkelte prøver de nye af med dybsindige 
spørgsmål om pædagogik, Lille Hertz og om, 
hvor man skal bo (selvfølgelig med en skum
mel bagtanke).

Betuttede, forventningsfulde og klædt på 
til situationen arriverer de intetanende FF-ere 
til seminariet og bliver i løbet af dagen instal
leret på en passende hybel med en beliggen
hed og med faciliteter, der kan spores tilbage 
til vedkommendes nære eller fjerne kontakter 
til seminariemiljøet: Et gavlværelse mod øst 
på »Røverhulen«, et enkelt, men billigt kæl
derværelse i landbetjentens villa i Korinth, 
stort kvistværelse på Byskov (godt nok uden 
varme), værelse med 2 vinduer på Theben 
(men så skulle man også have haft en bror på 

stedet). Dem, der bor på Troja eller Elysium, 
det errigtige seminarister. Derfor. I løbet af da
gen er man i den første audiens hos lektor 
Koch. Siger De, Dem og Deres, får betalt 36,- 
kr. for den første måned, og er godt tilpas, når 
man er ude igen. Ligesom tilfældigt får man 
igen at vide, at deri aften er »officiel modtagel
se« af alle nye elever i Lovsangssalen, og at der 
er mødepligt. Et helt nyt begreb for os, der har 
gået i den to-klassede, men virkningen ude
bliver ikke: Der er stuvende fuldt allerede en 
time før, men da FF-erne kommer, bliver man 
beredvilligt ført op på de bedste pladser. Ikke 
én aner uråd. Det er da meget naturligt, at læ
reanstaltens lærere - om forladelse, fra nu af 
hedder det vist adjunkter og lektorer - får lej
lighed til at se de nye ansigter.

Kl. 20.00 præcis rejser alle sig som på kom
mando. Op ad midtergangen kommer, nej, 
det rigtige udtryk må være »skrider« rektor 
med sit følge af udvalgte repræsentanter fra 
lærerkollegiet. Alle er i smoking. Det gør godt 
nok indtryk.

Så er der fællessang. Det er imponerende, 
som de kan synge, især omkvædet: »...Frem, 
bondemand, frem«. Det nærmest brøles. At 
vi nu er midtpunktet, opfattes kun af få, og de 
tør ikke stå af nu, hvor forestillingen eri gang.

Rektor holder tale (det har siden undret, 
hvordan man fik Erik fra 2.A til at ligne en 
rektor). Han boltrer sig belevent i udsøgte
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Betuttede FF"ere 
foran det store »valg«: 
linjefaget.

fremmedord som en anden Leonard Sachs fra 
Leeds. Forsamlingen er engageret og forstår, 
hvad der siges, de morer sig i hvert tilfælde på 
de rigtige steder. Vi forsøger at gøre det sam
me, man skulle nødigt blive diskvalificeret 
den første aften. Rektor Høgel sidder i det 
fjerneste hjørne godt camoufleret i en strik
trøje og morer sig.

Efter denne velkomst, går man så over til 
noget mere håndgribeligt. De nye skal intelli
genstestes. Ens kranium bliver målt. Læng
den divideret med bredden = intelligenskvo
tient. Så er man placeret, og man kan tage fat 
på næste punkt: »Du skal nu vælge dit linje
fag. .. og husk, det gælder for de næste 5 % år, så 
gør dig umage«. Det er barsk at skulle tage en 
så stor beslutning nu. Men da vi har orgel 
hjemme i stuen, og jeg selv håndterer en lille 
harmonika med 12 basser, må musiklinjen 
sikkert være det rigtige. Thi det går over min 
fatteevne, at 2x + 3y = 7z. Det er for skørt.

Musiklinjen er samlet på scenen, de øvrige 
»linjehold« testes andre steder. Vi sidder 7-8 

stykker og oplever cand.musicus Knud Erik 
Green i rollen som Ringgård. Hans Anton 
får udleveret en violin, der er mere end 
ustemt. Men fire hurtige strøg, og Hans An
ton er klar og spørger beredvilligt, hvad man 
ønsker. Det bliver »Poul sine høns..«, og han 
ryger direkte ind på holdet med 1. violiner
ne, men bliver samtidig bortvist fra scenen, 
han er en ulv i fåreklæder. Resten kommer 
nu gennem en musiktest, der smadrer en
hver forestilling om engang at gøre karriere 
udi det musiske. For når man ikke engang 
kan banke »Ole sad på en knold og sang« i 
en 8/9 takt, eller hvis man ikke er i stand til 
at skelne en Mozart-symfoni i dur og moll 
fra hinanden her og nu... Ved den lejlighed 
er jeg sikker på, at der blev taget skelsætten
de beslutninger angående fremtidige fagvalg 
og -interesser. Deltagerne er gennem testen, 
der brøles igen »Frem, bondemand, frem...« 
og forsamlingen kan gå hjem til hybelen. 
Nogle for at være friske til Dueholms 
morgengymnastik kl. 6.00 (hvor der i øv
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rigt kom 30), andre for at planlægge næste 
fase.

Nat på Sparta og Athen. Dyb nat på Røver
hulen og alle andre steder, hvor de nyeFF-ere 
er gået til ro efter en bevæget aften.

På Sparta ænser Villy Mølby næppe, hvad 
der sker, før han er kneblet og bundet til otto
manen. På sekunder er møblet med sit ved
hæng kantet ud af døren. Få minutter senere 
finder han sig selv i selskab med »Hermes«, 
der er Sara Abrahamsens forevisningsskelet 
med hjemsted på 1. sal i »Den Gule«. Bånde
ne løsnes.» God nat, sov rigtig godt« - og nøg
len drejes udefra. Sang de ikke på vej ned ad 
trappen »Frem, bondemand, frem...«?

På »Centralen« indfanges Ole Tolsgaard. 
En hurtig standret konstaterer, at skægget og 
frisuren bør trimmes, hvorefter venstre halv
del af ansigtet finjusteres. Smukt arbejde, sy
nes 2. klasse. Nu kan man kende dem -FF-er- 
ne. Ole er meget let at kende.

På dette tidspunkt har Harald Thunbo alle
rede hængt i lysekronen en time. Egentlig en 
ufarlig stilling, men ubekvem, og så en hel 
nat uden dyne. Først næste morgen bliver 

båndene løsnet. Den kommende, danske læ
rerstand har gjort indtryk. FF-erne er mere 
end rystede.

Det var egentlig underligt, som forsam
lingen sang i aftes. Det var vel ikke...? Der 
snakkes ikke så meget, og slet ikke højt om 
festaftenen i de næste dage. Først senere, 
da man er ovenpå igen, kan man deltage i den 
almindelige munterhed. Bare vent, til det er 
vor tur...

Vi får revanche - 3 år senere, og præcis lige 
så sadistisk. Det er bare mærkeligt, at FF-erne 
stadig går i fælden, at de ikke har hørt om den 
tradition.

Traditionen er væk nu. For mange vidste vel 
besked. Vel var det pjat og banalt, men det var 
med til at give sammenhold. Var der nogen, 
der stod sammen, var det FF-erne. Det var en 
god fornemmelse. Og det varede længe. 85% 
af os mødte op, da der var 25 års jubilæum på 
Nr. Nissum Seminarium i august i år.

Men nu er der jo ikke FF-ere mere.

*) Forberedelse til Forberedelsesklassen.
Varighed: 5 måneder.

FF’eme intelligens 
prøves.

47



Om Herman M. Boye
Af lektor Hans Colding

legat, som regel i forbindelse med seminariets 
forårskoncert. Ved denne lejlighed er tavlen 
oplyst af brændende fakler og pyntet med 
blomster og grønt. I denne anledning og i an
ledning af, at vi i år har et mindeår: 50-året for 
udbruddet af 2. verdenskrig, skal her i korte 
træk berettes historien om Herman Boye og 
hans korte skæbne.

Mange forbipasserende har sikkert undret sig 
over, at der på Nr. Nissum Seminarium findes 
en mindetavle over Herman Boye. Hvilken 
historie ligger der bag? Mindetavlen er idag 
placeret på musikbygningens søndre væg. 
Ved denne tavle tildeles seminariets 4.-maj-

Opvækst og ungdom
Herman M. Boye er født i 1913 i landsbyen 
Græsvænge ved Marstal. Han kom på mel
lemskolen i Marstal og blev ivrigt optaget af 
spejderarbejde i disse år. Han var af sømands
slægt (faderen var skipper). Man skulle 
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nok have ventet, at han ville fortsætte i sin 
slægts og sin egns stolte sømandstraditioner, 
men nej: han besluttede sig for at søge ind på 
læreruddannelsen. Han søgte ind og blev op
taget på det fjerntliggende Nr. Nissum Semi
narium, kom i forberedelsesklasse som 17- 
årig og blev dimitteret som lærer herfra med 
smukt resultat i 1935. Det var iøvrigt det før
ste hold med 4-årig læreruddannelse.

Boye som lærer
11930’erne var det ret vanskeligt at få arbejde 
som nyuddannet lærer, arbejdsløsheden var 
stor, også her. Boye måtte derfor i første om
gang tage til takke med et vikarjob på hjem
egnen, i Marstal. Men i 1936 fik han fast arbej
de som lærer i Sønderborg, først som timelæ
rer, og fra 1939 blev han fast ansat ved Set. 
Jørgens Skole i Sønderborg.

Af de vidnesbyrd fra kolleger, forældre og 
skolebørn, der foreligger om hans skolevirk
somhed, tegner der sig en smuk profil. Han 
var vellidt og samtidig respekteret. Han ar
rangerede »skattejagter« i skoven for sin klas
se og konkurrencer i kunsten at skære træski
be i faget sløjd, der fremstår et billede af en 
varm, engageret og seriøs lærerpersonlighed.

Fremfor alt var han personligt og af indre 
drift engageret i sang og musik. Han tog ini
tiativ til og ledede skolens kor - fik sågar et 
skoleorkester på benene, bestående af skolens 
elever, »gamle« elever, samt lærere. Udenfor 
skoletiden underviste han gratis i instrumen
talspil og han indførte et da ret ukendt instru
ment: blokfløjten.

Jens Lampe, der har forfattet et mindeskrift 
om Boye, sammenfatter hans personlighed 
således: »Boye betragtede sig aldrig som fær
dig, altid på vej. Der var noget af en Natanael- 
natur i ham: en mand uden svig, en fintfølen
de sandhedskærlig natur, som nok havde sit

Herman M. Boye.

ståsted, men som stadig arbejdede med pro
blemet: ‘Hvad er sandhed?’

I elevernes poesibøger skrev han tanke
sproget: »Se indad! Inde i dig selv er en kilde 
til det gode; den kan altid vælde frem, hvis du 
altid graver«. Dette passede også på ham 
selv«.

Under besættelsen
I 1940, da Danmark kom under tysk besæt
telse, var Boye 26 år gammel. Den danske re
gering valgte at indgå i et samarbejde med den 
tyske besættelsesmagt. Dette samarbejde blev 
indgået under indtryk af tyskernes overlegne 
militære position og som følge af et meget 
stærkt tysk pres. Regeringen opfordrede den 
danske befolkning til at være loyal overfor 
denne linje.

Boye reagerede imod den danske regerings 
samarbejdspolitik. Som mange andre gik han 
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ind i »den passive modstand«. I første om
gang gik han ind i dansk-nationalt forenings- 
og kulturarbejde, f.eks. i Det unge Grænse
værn. Han søgte overfor den fremstormende, 
aggressive nazisme at finde frem til og skabe 
samling omkring danske og demokratiske 
frihedsidealer. Senere blev han deltager i en il
legal forening: »Læsekredsen af 1941«, hvor 
man afholdt dagligstuemøder med f.eks. Vil
helm la Cour og Arne Sørensen som talere. 
Boye medvirkede til at udbrede og sælge la 
Cours illegale skrifter: »Om at sige ja og nej« 
eller » Ord til os idag«, skrifter, der hånede den 
danske regerings samarbejdspolitik og opfor
drede til modstand mod nazisterne.

Boye træder i karakter
Fra 1943 skærpedes forholdet mellem dan
skerne og den tyske besættelsesmagt betyde
ligt. Samarbejdspolitikken med tyskerne 
ophører fra 29. aug. 1943, da den danske rege
ring går af i protest. Herefter bliver tysk terror 
og tiltagende retsløshed det daglige vilkår for 
danskerne. Et af de mest kendte ofre for disse 
tilstande er digterpræsten Kaj Munk, der blev 
myrdet for sin åbenmundethed af tyske 
håndlangere i jan. 1944. Sådanne begivenhe
der og tilstande bevirkede, at Boye nu fattede 
den skæbnesvangre beslutning at gå ind i ak
tiv modstand mod den tyske besættelses
magt. Han må have erkendt, at dette kunne 
koste livet, men:» Ord uden handling er som 
korn uden spirekraft«.

En kollega fra Boyes skole, Arne Petersen, 
opfordrede ham til at gå ind i en sabotage
gruppe. Boye, der ganske vist ikke rigtigt 
kunne lide Arne Petersen, men alligevel stole
de på ham, vovede springet og gik ind i grup
pen. I månederne nov. 1943 til jan. 1944 gen
nemførte gruppen 5 sabotageaktioner, mere 

eller mindre vellykkede, mod værksteder, der 
arbejdede for tyskerne i Sønderborg og 
omegn.

Men allerede 10. febr. 1944 bliver to af 
Boyes kammerater dræbt, da de under udfø
relse af en aktion ved Kollund Strandhotel 
bliver omringet og nedkæmpet i ildkamp 
med en større tysk styrke. Noget kunne ty
de på stikkeri her, så Boye besluttede at »gå 
under jorden« og tage ophold hos en ven. 
Det viste sig desværre, at mistanken om 
stikkeri var alt for velbegrundet, og at stikke
ren var alt for godt underrettet om Boye og 
hans bevægelser. Den 28. febr. 1944 blev 
Boye arresteret på sin dækadresse af Gesta- 
po-folk, og hans husvært, Børge Borgå, blev 
også arresteret. Under forhørene viste det 
sig, at Gestapo kendte Boyes sabotagevirk
somhed i detaljer, og da ejeren af en af de sa
boterede virksomheder, skrædder John, 
mente at kunne genkende ham fra sabota
geaktionen (selv om han da var maskeret), 
måtte Boye, der hidtil havde nægtet alt, er
kende, at spillet var tabt: Han måtte tilstå sig 
skyldig i sabotagevirksomhed.

Dommen
Dermed var udfaldet af sagen givet under den 
tyske terrors vilkår: Den 9. juni 1944 blev 
Boye dømt til døden ved skydning. Boye var i 
mellemtiden blevet overført til Vestre 
Fængsel i København. Her tilbragte han sine 
sidste dage med at snitte legetøjsskibe, spille 
skak og komponere en børnesang. Fremfor 
alt skrev han testamente og et afskedsbrev, 
der lykkeligvis er bevaret.Brevet gengives her 
i fuld udstrækning - det er skrevet natten før 
henrettelsen, der skulle ske kl. 5 morgen på 
Ryvangen:
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Vestre Fængsel, 11.6. 1944 kl.3

Mine kære og bedste venner!
Nåri får dette brev, har jeg forladt denne sor
gens og ondskabens, glædens og godhedens 
bolig, de levendes rige og er gået ind i evighe
den.

9. ds. blev jeg dømt til døden af SS-politi- 
retten i København. For 4 timer siden fik jeg at 
vide, at benådningen var afslået, og at jeg skal 
skydes kl. 5 morgen, d.v.s. om 2 timer.

Jeg ved, det vil ramme jer hårdt, og det gør 
mig ondt for jer, som bliver tilbage. For mit 
vedkommende er jeg jo snart fri for alle be
kymringer. Som jeg skrev til min mor og mi
ne søskende: Tænk på, når I sørger, sørger I 
over jeres savn, ikke over mig...

Jeg tror på den Gud, som har skabt det uen
delige rum, som har fyldt det med kloder, hvis 
gang han styrer, som har fyldt vor klode med 
det største af alle undere: livet. Og jeg tror, at 
denne Gud har indrettet alt på bedste måde, 
og jeg overlader ham at anvise mig plads i 
evigheden.

Det er vel efterhånden rygtedes, at jeg har 
været med ved sabotagen hos John. Jeg tilstod 
Langfredag, og du Børge, kom hjem næste 
formiddag. Ellers var måske hr. og fru B. sat 
fast, og de er jo også ganske uskyldige.Når jeg 
tilstod, skyldes det også, at forholdene den
gang var så rolige. løvrigt vidste det tyske po
liti alt.

Men vi må gå ud fra, at der ikke sker noget, 
som ikke må ske, og at det altså ikke kunne 
være anderledes. Send mig en venlig tanke en
gang imellem, men gå ikke rundt og sørg. I til
hører endnu livet. Overfor døden bliver alt så 
betydningsløst. Derfor: hils alle kolleger ved 
skolen og mine bekendte iøvrigt.

Hils også min klasse og sig, jeg håber, de 
bliver til stærke danske mænd og kvinder.

Og så en sidste hilsen fra jeres ven
Herman

Angiveren
Efter befrielsen kom det for dagen, at det var 
kollegaen, Arne Petersen, der forrådte Boye 
og hans gruppe, den selvsamme, lidt ældre 
kollega, der i sin tid opfordrede Boye til at 
træde ind i sabotagearbejdet! Arne Petersen 
var allerede før besættelsen i nazisternes sold 
som »Stimmungsberichter« (han arbejdede 
dengang på den danske Ansgar-skole i Sles
vig.) Fra dec. 1943 til maj 1945 var han »Ver
trauensmann« - eller på godt dansk: stikker 
for den tyske sikkerhedstjeneste - med fast 
løn: 400 kr.mdl. + bonus i særlige tilfælde. Så
ledes virkede han - dels som lærer ved Set. 
Jørgens Skole i Sønderborg - dels som tysk 
kontraspion i et utroligt dobbeltspil. Adskilli
ge modstandsgrupper optrævledes ved ham i 
Jylland - ikke alene Boyes gruppe.

Boye havde nået at hviske sin mistanke 
om, at det var A. P., der var stikkeren, til en 
ven under sin fængslingstid. Under forhøre
ne kom Gestapo-folkene frem med nogle 
oplysninger om Boyes pengeforhold, som 
Boye havde røbet overfor A. P., og ellers 
ikke for noget menneske. Dette meddeltes 
videre, og en likvideringsgruppe under le
delse af modstandspræsten Harald Sandbæk 
blev »sat på« A. P. Dette undgik A. P. dog 
kun ved en tilfældighed, idet A. P.’s elever 
netop på den planlagte dag gik i strejke. 
Herved kom A. P. tidligere hjem end bereg
net, og han undslap foreløbig sin skæbne. 
Han levede resten af besættelsestiden under 
fast Gestapo-vagt, og videre likvideringspla
ner blev umulige.
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Efter befrielsen blev A. P. dog indhentet af 
sin skæbne: Den 6. maj 1945 blev han an
holdt, og i de følgende undersøgelser og for
hør oprulledes hans resultatrige virke for ty
skerne. Han blev dømt for 53 strafbare for

hold - hvorfor han dømtes til døden den 23.5. 
1949, og dommen fuldbyrdedes den 12.7. 
1949.

Kilde: Jens Lampe: Mindeskrift om Her
man Boye, 1968.
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Livet på landet
Ved Lene Glintborg (HF 89)

Da Nr. Nissum Seminarium og HF er placeret i et landbrugsområde, kunne det være af interesse for 
årbogens læsere at se, hvordan en studerende fra et landbohjempå Mors kombinerer erfaringer derfra 
med studier på HF.

Blandt det spændende på HF-studiet fremhæ
ves ofte den større skriftlige opgave i 2. HF, hvor 
den studerende vælger et emne i et af sine fag, 
studerer det over en periode - for til sidst i løbet 
af en uge at skrive opgaven under en titel, for
muleret af vejledende lærer. I 1989 skrev Lene 
Glintborg om emnet »Landbolitteratur i 80er- 
ne«. Opgaven behandlede bl.a. Anne Marie 
Løns »Fodretid« og »Den sorte liste«, Knud Sø
rensens noveller og Morten Arnfreds film »Der 
er et yndigt land«. I den meget fine opgaves slut
ning hedder det bl.a. efter analyse af ovennævnte 
værker omkring landbomiljøet, dets sproglige 
og kulturelle forhold i afsnit som »Ensomhe
den«, »Kulturskel«, »Blufærdighedstærsklen«, 
»Det ordknappe sprog«:

Væremåden, traditionerne, ja, hele kulturen 
afsætter sig nemlig i sproget. Det kommer af, 
at landbruget ikke er et erhverv, der er baseret 
på sproglig kunnen. I stalden er det tankerne, 
der jongleres med, og derfor er behovet for at 
kunne formulere og udtrykke sig ikke af sær
lig stor betydning i landbokulturen.

Personerne i »Fodretid« lever groft sagt de
res sproglige og følelsesmæssige liv under 
sprogets overflade. Dog er den yngre genera
tion ved at bryde dette mønster - eller prøver i 
hvert fald på det.

Det lyder helt uhyggeligt og næsten utæn
keligt, synes jeg. Men det er bare ét af det land
lige sprogs »bagsider«, A. M. Løn her har 

trukket frem. Blufærdighedstærsid  en er 
mange steder - som her - faretruende lav: ... 
At udtrykke følelser i ord undgås helst. Følel
serne hører hjemme i det fælles underforståe
de, siger K. Sørensen i et interview.

Uhyggelige kendsgerninger
-1 det hele taget synes jeg, det er lykkedes me
get godt for A. M. Løn at gøre opmærksom på 
det drama, der for tiden udspilles på landet. 
Jeg sidder med en følelse af, at det er ved atvæ
re i ellevte time, hvis vi skal nå at ændre den 
virkelighed, der hverken passer til dyr eller 
mennesker. Bag den teknologiske udvikling, 
bag det nye og spændende gemmer sig nemlig 
umenneskeligheden. Der er ikke længere 
plads til følelserne i de ellers rummelige stal
de, hvilket forårsager personer som Niels Pe
ter, hvis eksistens er ophørt, men hvis puls og 
blod endnu arbejder. Han er et menneske, for 
hvem svinene blev ulykken - og han deres.

Rystende kendsgerninger lægger både A. 
M. Løn og K. Sørensen frem for os: Den blø
de landmand med de kvindelige værdier dur 
ikke. Han er'fortid. Hans følelser og kærlig
hed er en hindring for optimalt udbytte af 
produktionen. Det går ikke mere at være 
landmand på naturens betingelser. Landman
den må konstant være opmærksom på at tæn
ke i samfundets forandring og på foran- 
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dringen af de vilkår, der er for liv og produk
tion. Det erforNiels Peter en psykisk udmar
vende situation at stå i. Men den ender jo også 
med at tage livet af ham. (Niels Peter er ho
vedpersonen i »Fodretid«.)

A. M. Løn anskueliggør, at for at eksistere 
må landmanden finde en balance mellem eg
ne behov og de krav, der påtvinges ham ude
fra. Den balance er åbenbart meget svær at fin
de . Det går igen i» Fodretid«,» Den sorte liste« 
og i »Der er et yndigt land«, at det er det øko
nomiske pres, der vejer tungest, og det nerve
pres, der følger, som skaber ubalancen. I alle 
tre tilfælde er der tale om svære kriser. Ydre 
kriser, der bliver til indre kriser. Altså: Her er 
noget, vi skal være opmærksomme på!

A. M. Løns sympati med de »bløde« perso
ner (det gælder både i »Fodretid« og i »Den 
sorte liste«) smitter i høj grad af på læseren. 
Jeg sidder med en følelse af dyb fortvivlelse 
over ikke at kunne gøre noget lige nu og her. 
Og for at understrege alvoren bag, slutter hun 
begger romaner med spinkle harmoniske na
turbeskrivelser, der langt fra kan opveje de 
ubehagelige fornemmelser, hun harputtet ind 
i kroppen på mig undervejs.

Nogle tanker
K. Sørensen sætter hele tiden idyllen, selv
stændigheden, friheden og åbenheden op 
mod pligterne, isolationen, bundetheden og 

fallitten. Og just fallitten er den så altafgøren
de og mest dominerende faktor. Det er altså 
heller ikke til at fatte, at landmændene ikke 
engang kan leve af at producere føde i en ver
den, der skriger på mad. -1 en verden, hvor ca. 
1/5 af befolkningen rent faktisk sulter! Nej! 
Beskyldninger og bebrejdelser er den tak, de 
får. Og jeg tror, man skal være landbruger- el
ler i hvert fald have tilknytning til landet - for 
at forstå, hvorfor nogen bliver ved at kæmpe 
til den sidste blodsdråbe, ja, ligefrem bliver 
ved, til de nærmest betaler for at få lov til at 
knokle ti timer dagligt, og til sidst er så langt 
ude, at den eneste udvej tilbage er rebet og ha
nebjælken...

Fallitten hører også med i en anden slags 
bundethed: Det økonomiske bånd, der i 
80erne binder landmanden på hænder og 
fødder. Det nutidige stavnsbånd, der klyn
ger ham op med ryggen mod muren og si
ger: Hænderne op eller.. Og som presser 
hans store, røde, varme og bløde hjerte sam
men og lader ham vide, at målet hedder 
mønt!

Det er farligt, hvis vi accepterer, at der ikke 
findes nogen anden målestok end den gæl
dende mønt. Og det bliver endnu farligere, 
hvis ikke vi snart finder lidt selskab til ensom
heden, og hvis vi bliverved med at overse den 
tomhed, der til høstfesten danser rundt på la
degulvet i en solstribe af støv fra den åbne la
deport...
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Nye ansigter

Viggo 
Larsen

Født 19. april 1939. Lærereksamen, Nr. Nissum Se
minarium, 1967. Lærer - skoleleder/viceforstander, 
skole-behandlingshjemmet Vejstrup på Fyn, 1967- 
72. Pædagogisk konsulent, skolepsykologisk rådgiv
ning for Holmsland, Ringkøbing og Ulfborg-Vemb 
kommuner, 1972-76... dog afbrudt af orlov i 1975- 

76 for at vikariere som seminarielærer med under
visning i psykologi og pædagogiske specialer på Nr. 
Nissum Seminarium.

Ansat som pædagogisk konsulent i Viborg amt, 
ved det skolepsykologiske afdelingskontor i Thi
sted, 1976-83. Arbejdsområde: observationsunder
visning. Efter kandidateksamen i psykologi - cand.- 
pæd.psyk. - 1983, ansat samme sted som skolepsy
kolog. Uddannelsesmæssigt forventer jeg endv. sna
rest at afslutte kandidatuddannelse i pædagogik.

Samtidig med ovennævnte arbejde har jeg været 
beskæftiget med videreuddannelse af lærere ved 
DLH og som konsulent i forsk, pædagogiske ud- 
viklingsarbejderZ-projekter. Arbejds- og problem
området: specialundervisning, ind- og udskolings- 
problemer, pæd./psyk. - teori/praksis bh.kl.-l.-2. 
kl. og 8.-10. klasse.

Fra aug. 1989 fast ansat som psykologi- og pæ
dagogiklærer samt studievejleder på Holstebro Bør
nehaveseminarium og som pædagogiklærer på Nr. 
Nissum Seminarium.

Født 4/2 1951 i Gettrup i Sydthy.
Lærereksamen fra Nr. Nissum Seminarium 1975.
Ansat ved Vinderup kommuneskole 1975.
Magisterkonferens i Filmvidenskab fra Københavns 

Universitet 1984.
Ansat ved Nr. Nissum Seminarium 1987.
Underviser i Film- ogTV-kundskab.
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Født 16/12 1955 i Resen.
Cand.mag. i fransk og religion fra Århus Univer

sitet 1986.
Ansat ved VUC Holstebro fra 1985.
Ansat ved Nr. Nissum Seminarium og HF 1986.

Cand. scient, et art.
Embedseksamen i 1974 - Hovedfag Botanik og 

bifag Zoologi m. Geografi og Geologi som 
støttefag. I 74 ansat ved Th. Langs gym. og sem. 
som årsvikar.

Fra 76 desuden deltidsansat v. Silkeborg Forbere
delseskursus. Samtidig påbegyndtes bifags
studium i Engelsk som afsluttedes i 80. Herefter 
ligeledes undervisning i Engelsk v. Silkeborg 
Forberedelseskursus.

I 85 ansat v. Ringkøbing - Holmsland voksenud
dannelsescenter samt fra 86 v. Det Kristne Gym., 
Ringkøbing.

Aug. 87 fast ansættelse v. VUC Lemvig-Struer.
Aug. 89 desuden timelærer ved Nr. Nissum 

Seminarium.

Erik
Sommer

Født 4/4 1948 i Gedsted, Himmerland.
Oprindelig bankuddannet, herunder studieophold i 

udlandet.
Musikpædagog fra Det kgl. Musikkonservatorium i 

København 1977.
Højskolelærer ved Silkeborg Højskole 1977-1984.
Højskolelærer ved Danebod Højskole, Fynshav 

1984-1989.
Har været leder af Tingluti-koret og har kompo

neret en række sange og korværker.
1989 ansat ved Nr. Nissum Seminarium, underviser 

i musik.
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Afskedsportrætter

Tli. A.
Nielsen

Th. A. Nielsen kom til Nr. Nissum Semina
rium i 1966 fra et job som lærer ved statsøvel
sesskolen i Skårup.

Han tog lærereksamen fra Skårup Semina
rium i 1950, blev derefter ansat ved Ryslinge 
skole fra 1950-57. Fra 1957-58 ved forsøgs
skolen i Emdrupborg. Foruden at virke som 
lærer og kirkesanger på Fyn blev der også tid 
til at tage faglærereksamen i naturhistorie.

I Nørre Nissum blev det biologien, der 
skulle komme til at udfylde det meste af Th. 
A. Nielsens tid.

Hans engagement i og inspirerende opta
gethed af faget har sat sig spor forskellige ste
der. Således har Th. A. Nielsen været én af de 
drivende kræfter både ved etableringen af na
turskolen: Kjærgaard Mølle og ved oprettel
sen af Biologforbundet, hvis formandspost 
han beklædte en del år.

De fleste biologilærere ved seminarier og 
folkeskoler har kunnet hente pædagogisk 
støtte i de indlæg, som Th. A. Nielsen har for
fattet til: Kaskelot, Pædagogiske særnumre.

Det sidste gælder ikke mindst hans lærebø
ger i biologi til folkeskolen. Disse er meget be
nyttede og værdsatte og afspejler i høj grad 
Th. A. Nielsens pædagogiske princip: at gå fra 
det konkrete til det abstrakte. Dette vil de fle
ste HF-studerende og liniestuderende, der 
har haft den glæde at opleve Thorkild i en un
dervisningssituation, kunne nikke genken
dende til. Måske husker de også Thorkilds 
valgsprog: »Den har aldrig levet, som klog på 
det er blevet, han først ej havde kær«. Det ef
terlevede Thorkild til fulde i en undervis
ningssituation.

Thorkild var meget vellidt af kolleger og 
studerende for sin hjælpsomhed, altid gode 
humør, rolige gemyt og interesse for andre 
problemer, hvad enten det var i egenskab af 
lærerrådsformand, prorektor eller som pri
vatperson. Denne personlige styrke havde 
Thorkild bl.a. i kraft af et godt bagland - Gu
dum vej 13.

Ja, denne adresse gælder ikke længere for 
Thorkild, idet han og Agnete for 3 år siden ryk
kede teltpælene op efter 20 år i det Nordvestjy
ske og flyttede tilbage til Fyn. Så efter en del 
kørsel mellem Fyn og Nørre Nissum skulle 
Thorkild have mulighed for at nyde sit otium.

Men tro ikke, at Thorkild af den grund vil 
lade biologien ligge brak. Vi, der kender ham, 
ved, at han fremover - såvel i skrift som tale - 
vil udbrede kendskabet til biologien og væk
ke børns og voksnes interesse for et fagområ
de, hvis vigtighed han ikke tit nok kunne 
pointere over for sine studerende.

Skulle der bliver tid til o vers, har Thorkild 
både fiskeriet og musikken at slappe af ved.

Johannes Krogsgaard
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Jørgen 
Sørensen

I løbet af ganske få år har vi oplevet et drama
tisk generationsskifte på Nr. Nissum Semina
rium. Mange rige personligheder har forladt 
institutionen, og det føles afgjort som et tab. 
En af dem er seminarielektor Jørgen Søren
sen, som i mangfoldige år har varetaget mu
sikundervisning her på stedet.

Jørgen Sørensen er født i Brønderslev i 
1929, men har altid pointeret, at han nødig vil 
prale af, at han er vendelbo! - Vendelbo er jo 
undertiden noget særligt, og dette har han i 
årenes løb til overmål demonstreret. Men 
først nogle konkrete data: Han blev nysprog
lig student fra Hjørring Gymnasium i 1948. 
Allerede her viste han sider af sit talent, idet 
han fremtrådte som en glimrende violinist. I 
1950 tog han lærereksamen fra det gamle 
Blaagaard Seminarium, hvorefter han en år
række var lærer i Brønderslev og Frederiks
havn. 1 1959 gik det til København, hvor han 
ved musikkonservatoriet uddannede sig til 
musikpædagog samtidig med, at han under
viste på Østrigsgades Skole. I 1963 blev han 
ansat ved Nr. Nissum Seminarium som mu
siklærer.

Da undertegnede i 1971 kom til det vestjy
ske var alt, hvad jeg vidste, at en vis Jørgen Sø
rensen havde komponeret en børnesang med 

den gribende titel: »Hvis du seren krokodille 
i dit badekar«. Det skulle senere vise sig, at der 
var meget andet end krokodilleri det badekar. 
Der var f.eks. en overordentlig seriøs og 
stringent musikpædagog, der skrev lærebøger 
om musikteori. Disse lærebøger var, med de
res kompetence og systematiske progression, 
særdeles efterspurgte og blev flittigt brugt 
over det ganske land. Men det var ikke teori 
altsammen: Jørgen Sørensen kunne synge 
selv, og i årene 1963-64 kunne man i Dan
marks Radio nyde hans smukke baryton
stemme, når han ved solistudsendelser præ
senterede danske sange og romancer.

Mest kendt er Jørgen Sørensen givetvis for 
sine børnesange. Det er egentlig lidt uretfær
digt. Han har nemlig komponeret adskillige 
»voksensange«, som alle har stor kunstnerisk 
værdi. Han er et naturtalent som melodiska
ber. Det er aldrig akkordrækken der bestem
mer melodilinien, men omvendt. I dette li
neære princip er det derfor akkorderne, der 
smykker og fremhæver det melodiske forløb, 
der fremstår som særdeles sangbart.

Det er næppe nogen overdrivelse, at digte
ren Ludvig Holstein står hans hjerte nærmest, 
hvorfor han da også har leveret en række Hol- 
stein-sange, hvoraf nogle allerede har fundet 
vej til skolesangbøgerne og desuden findes 
indspillet på grammofonplade. Et hefte med 
»seks norske sange« er lidet kendt, hvilket 
imidlertid ikke gør dem mindre værdifulde.

Som pædagog har Jørgen Sørensen gen
nem årene været kendt både for sine markan
te holdninger og sin ironisk humoristiske at
titude. Er man en interesseret elev, er det ga
ranteret, at man lærer noget, - også, at man 
morer sig. Jørgen Sørensen er ikke kun inter
esseret i noder. Han kan også lide ord, ikke 
mindst ordspil og overraskende formule
ringer. Ud over at han selv har skrevet tekster 
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til mange af sine melodier, er han en passione
ret dyrker af epigrammet. Fra det rige udvalg 
blot et enkelt eksempel, som klart markerer 
stilen:

Ingen betvivler, 
at Beethoven havde 
et helt usædvanligt talent. 
Men alting er sandelig 
også langt lettere, 
når man bli’r født med et navn, 
der er kendt!

Det vil på dette sted være uoverkommeligt at 
komme ind i alle kroge af hans komponist- 
virksomhed. Meget tyder på, at vi stadig har 
mange værker til gode fra hans hånd. Som 
pensionist er han ikke gået i stå. Tværtimod: 
han er så produktiv som aldrig før. Sidst har 
det udmøntet sig i tolv smukke salmer for 
blandet kor til tekster af biskop Johannes Jo
hansen. - Og børnesangene har han heller 
ikke glemt. Der kommer flere. Vent bare! 
Hermed en tak for godt samarbejde og 
mange inspirerende stunder gennem årene.

Sten Abrahams
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Profeten
Jesper Kallesøe, der til daglig underviser i kristendomskundskab/religion og tysk, bierer på en poetisk 
åre, der til tider munder ud i digte og sange.
Vi bringer her et af hans nyeste digte, der skildrer, hvad det indebærer at være profet.
Digtet er et bestillingsarbejde til rektor Henning Fogdes planlagte folkeskolebog om profetismen.

1. Det sker, at et menneske hæver 
sit blik mod et punkt i det blå 
og sér i sekunder, der bæver, 
hvad aldrig et menneske så,

2. og hører i brændingens brusen 
et varsel om kommende gru. 
Måske er det bare en susen, 
der lyder som én, der sir: »Du!«

3. Og helst vil du flygte og glemme, 
at det overho’det er sket.
Men når du at kende den stemme, 
der talte - så biir du profet!

5. Og du, som var vænnet til vintre 
og hjerter så hårde som sten, 
du føler en ild i dit indre 
og får som en brand i dit ben.

6. For nu kan du se med de øjne, 
der kendte os, før vi blev født 
- så ras imod koldsind og løgne 
og råb om den vold, du har mødt!

7. Men hvisk om den usete glæde, 
hvor høgen og duen er ven, 
og krig’ren går hjem for at smede 
sit panser til plovjern igen!

4. Nu har du et lys, som skal spredes, 
et råb til det fjerne. Så tal!
- hvis ikke et mørke skal bredes, 
som om du blev slugt af en hval.

8. Det sker, at en stemme kan flytte 
syv bjerge af tvivl med et råb, 
så du, som tør standse og lytte, 
får ord til din angst og dit håb.

Jesper Kallesøe sept. ’89
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Tale til de nye HF-ere 1989
... et eventyr hvor du selv er helten!

Af rektor Henning Fogde

Sådan står der i undertitlen på en række bøger 
for børn og unge, som jeg tilfældigvis blev 
gjort opmærksom på for en tid siden.» Sværd 
og trolddom« hedder serien. Det er nogle helt 
fantastiske eventyr, hvor man selv er helten - 
eller rettere: Man kan ende med at blive hel
ten, hvis man klarer en lang række drabelige 
opgaver undervejs.

Bøgerne er lavet som en serie små numme
rerede afsnit, og hvert eneste afsnit er skrevet 
sådan, at man ender med at stå i en frygtelig 
farlig situation. Så skal man til at vælge, hvad 
man nu vil gøre, d.v.s. hvilket afsnit i bogen 
man nu vil blade frem til. Man kan f.eks. få 
valget mellem afsnit 37 og afsnit 73. På den 
måde skriver man selv med på bogens hand
ling.

Nogle af bøgerne handler om uhyggelige 
slimede uhyrer, andre om fantastiske rumvæ
sener ude fra en fjern planet. Dem skal man så 
kæmpe mod. Risikoen undervejs er, at man 
ender sit liv som offer for et uhyre med et stort 
gab og lange tænder, eller man kommer til at 
trykke på en forkert knap, så rumfartøjet eks
ploderer.

Det er en spændende verden, bøgerne for
tæller om. Men den er også uhyggelig. Farer 
og trusler lurer overalt, og et eneste forkert 
skridt kan betyde død og undergang. Derfor 
gælder det om at lære at begå sig. Det kræver 
evner, udholdenhedog, held, fortælles det. Går 

det galt, ja, så skyldes det, at evnerne ikke slog 
til, udholdenheden ikke var stor nok, eller at 
heldet ikke fulgte en.

På den måde kommer bøgerne til at tegne 
et billede af livet. De fortæller, at tilværelsen 
hele tiden drejer sig om at vælge og vælge rig
tigt. Vi er allesammen deltagere i en livslang 
kamp, hvor nogle ender som helte, mens an
dre bukker under. Derfor gælder det om hele 
tiden at tænke sig godt om og hele tiden være 
mistænksom over for det, der kommer. Man 
kan nemlig ikke stole på nogen eller noget. 
Og alligevel kan livet overraske en, og det kan 
gå rent galt.

Bøgerne fortæller altså, at vi skal vogte os 
for livet. Om livet lykkes for os, afhænger 
hele tiden af, om vi vælger rigtigt. For selv
følgelig gælder det om at komme gennem li
vet som sejrherre. Men modstanderne er 
frygtelige, og man kan blot håbe på, at hel
det, udholdenheden og evnerne slår til.

Nogle af jer synes måske, at det billede, dis
se bøger tegner af livet, passer meget godt. 
Selv om I endnu er unge, har nogle af jer allere
de gjort en række erfaringer, der passer alt for 
godt til det billede, bøgerne tegner af livet.

Skolelivet var tit en kamp for at klare sig, 
hænge ved og bestå eksamen, måske endda i 
forreste række, så man har rimeligt gode 
chancer, når man skal videre til det næste. Det 
gik godt for de fleste, men der var jo også nog
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le, der måtte give op undervejs. Og dervanke- 
de drøje knubs til andre. Det ved vi godt. Det 
var rent faktisk en kamp for mange, og nogle 
følte helt sikkert, at der var brug for både ev
ner, udholdenhed og held. Nogle oplevede 
vel også, at evnerne ikke slog til her og der, 
nogle havde mere udholdenhed end andre, 
og endelig var dervel også nogle, der var mere 
heldige end andre.

I disse år er det tit en kamp at få sig placeret i 
erhvervsliv og samfundsliv, og det var vel tan
ken om den kamp, der af og til smittede af på 
skolelivet, så det blev hårdere og mere 
ubarmhjertigt, end det var tænkt.

Dertil kommer så, at også det private liv 
har sine kampe, når man er ung. Det glemmes 
tit af den ældre generation, der lidt nostalgisk 
tænker tilbage på »den dejlige ungdomstid.« 
Men ungdomstiden er også skuffelser, briste
de forhåbninger og frygt. Vi behøver blot at 
antyde nogle af de farer, som også vi har følt 
os forpligtede til at tale med jer om: misbrug 
af alkohol og narkotika, AIDS for blot at 
nævne nogle få. Og så har vi endnu ikke 
nævnt den måske allervigtigste kamp, nemlig 
kampen for at placere sig i kammeraternes 
kreds, kampen om vennerne og kampen for 
at få den eneste ene, som man længes efter.

Livet er mere end kamp
Når I om kort tid har hvilet ud efter over
stået eksamen, er det mit håb, at I ikke blot 
ser tilbage på årene på Nr. Nissum Semina
riums HF-Kursus som en kamptid. Kam
pen er en del af livet. Det er rigtigt nok. Men 
der er meget mere.

Først og fremmest var de mennesker, der 
omgav jer, ikke blot uhyrer som i bøgerne. De 
var også kammerater, venner og hjælpere, 
som man kunne dele oplevelser, glæder og 

sorger med. Det var jo ikke gennem kampen, 
man lærte at leve voksenliv, men gennem fæl
lesskabet med alle de mennesker, man fik lov 
at omgås.

Og ikke nok med det. Alt det faglige stof 
var ikke blot våben, der skulle bruges i kam
pen for at erobre sig en plads i et videre stu
dium eller i erhvervslivet. Det var meget me
re . I fagenes stof ligger gemt mange generatio
ners erfaringer og oplevelser. Disse erfa
ringer fik I lov at dele med hinanden og med 
jeres lærere, hvad enten der var tale om hu
manistiske fag, naturfag eller mere kunstne
risk betonede fag.

Mange af jer fandt også ind i de forskellige 
foreninger og klubber, vi har så mange af. Her 
eller i fællesskabet om køkkenbordet og op
vasken fik I lov til at forsøge jer med løsninger 
på tilværelsens store spørgsmål og de mindre 
med. Og måske var oplevelserne her ikke de 
mindst vigtige at jeres studietid i Nr. Nissum.

Drømmen er det vigtigste
Nu da forløbet er vel overstået, går det vel an 
at minde jer om, at der undervejs var en og an
den, der på kontoret kom til at betro os, at 
man havde perioder, hvor man var inderligt 
træt af kampen, ræset, bøgerne og det alt sam
men. Det gav så anledning til en snak. Måske 
handlede snakken om noget af det, der var 
gået forud: Skuffelser, nederlag, sygdom 
O.S.V., men tit bevægede snakken sig også 
fremad mod det, man drømte om. For de al
lerfleste har jo en lille drøm, de går med in
derst inde. Så endte snakken tiest med, at vi 
blev enige om at tage fat på en frisk. Og så gik 
det igen.

Først når drømmen er død, er der for alvor 
fare på færde. Så skydes man let i sænk, og 
man lader sig overvinde af vanskelighederne.
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...af lys og varme vor skole stå!
I Højskolesangbogen er der en gammel sang, 
som Grundtvig digtede for langt over hun
drede år siden, da man skulle indvi en skole på 
Sjælland. »Hvad solskin er for det sorte 
muld...« hedder sangen. I den taler Grundtvig 
om, hvad det er at holde skole. Han sammen
ligner skolen og dens arbejde med landman
dens mark ved forårstid. På marken ligger sæ
dekornet Idart. Det venter på lyset og varmen, 
for at det kan spire og blive til en ny høst. Så
dan er det også i skolen, siger Grundtvig. Må
ske gårdet an at sammenligne bøgerne med al 
deres viden og med alle deres færdigheder 
med lyset. Men bøgerne er ikke nok, når der 
skal holdes skole. Der skal noget mere til. 
Mennesker og menneskeerfaringer skal give 
bøgernes stof den varme, der kan få det til at 
gro, så vi sammen kan lære at leve et bedre og 

rigere menneskeliv. Grundtvig undså sig ikke 
for at sige, at sådan vil Vorherre, at skolen skal 
være. I sin sang taler Grundtvig overhovedet 
ikke om at vælge og vælge rigtigt. Han taler 
igen og igen om lys og varme. Grundtvig var 
nemlig overbevist om, at når vi på den måde 
får lov at mødes med mennesker, med histo
rien og med naturen, ville Vorherres eget liv 
gro i os.

At være menneske er ikke blot at være i en 
livsvarig kamp med alt og alle. Det er noget 
meget mere. Det er at turde tro på, at der er 
meget mere i tilværelsen, og at bag det alt 
sammen er Gud selv med uanede muligheder 
for enhver af os og med tilgivelse og håb for 
os, når vi fejler. Tør vi tro det, tør vi også leve 
uden at være bange for, at evner, udholdenhed 
og held ikke slår til.

Så tør vi glæde os til livet og til det næste 
skridt. Til lykke!
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HF-dimittender 1989

Susanne Agger, Hygum
Karen Marie Andersen, Nr. Nissum 
Charlotte Dammeyer, Randers 
Lars-Erik Foged, Rønde 
Birgit Østerholm Hansen, Tvis 
Christin Mølby Henriksen, Nr. Nissum 
Bente Bilstrup Jensen, Hobro 
Dorte Jensen, Vemb
Ingrid Sandal Jensen, Øster Jølby 
Astrid Birgitte Juul, Nr. Nissum 
Birgit Jørgensen, Tvis
Lene Kirk Ladekjær, Vejle
Lone Korsholm Mathiasen, Alestrup 
Tinne Agerskov Møberg, Hygum 
Ulla Nees, Harboøre
Jytte Lund Nielsen, Ikast 
Michael Oxlund, Vestervig 
Tomas Bjørn Pedersen, Nr. Nissum 
Annette Bech Poulsen, Vostrup 
Rikard Haunstrup Poulsen, Ebeltoft 
Alette Raft Rasmussen, Lemvig 
Elin Smedegaard, Vedersø 
Lars Svankjær, Ørding 
Klaus Søndergaard, Ikast 
Anne Petrea Krabbe Villadsen,

Hvidbjerg
Ole Rønn Olsen, Struer 
Sonja Broe Aagaard, Harboøre 
Marianne Nygaard Andersen, Hygum 
Annette Christensen, Lydum 
Anne Marie Djernes, Sejerslev

Markus Augustinus Maria van Gessel, 
Holland

Lene Mark Glintborg, Redsted 
Mette Hansen, Gudum
Elin Hedegård, Ilskov
Dorthe Thaagaard Jensen, København 
Mette Brun Kornum, Lemvig
Berit Kaasgaard Kristensen, Gudum 
Hanne Schmidt Madsen, Stadilø
Hanne Mikkelsen, Thyborøn
Ann-Kirstine Bech Mortensen, Nr. Nissum 
Jannick Stærmose Mortensen, Århus 
Charlotte Kleist Rønfeldt, Vodskov 
Bibi Salskov, Lemvig
Henriette S værke, Ramme
Karen Søgård, Bøvling
Iben Lund Thomsen, Spjald
Selina Ørregaard Andersen, Kibæk
Birthe Andersen, Harboøre
Laila Øhrberg Andersen, Frederiks
Lene Anderson, Gudum
Lene Refstrup Christensen, Vilstrup
Jenny Cathrine Dahl, Fousing
Lise Højbjerg, Lemvig
Hanne Iversen, Spjald
Holger Kirkedal Jacobsen, Thyborøn
Birgit Jakobsen, Gudum
Inger Merete Jensen, Tarm
Jesper Peter Jensen, Lemvig 
Lisbeth Kristensen, Vorgod 
Eivind Kallesøe Tang Nielsen, Asp
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Lars Pedersen, Harboøre 
Pernille Lading Pedersen, Lemvig 
Heidi Bang Pilgård, Vinderup 
Bo Bjarne Poulsen, Ørnhøj 
Ulla Smith, Holstebro 
Ninna Stausholm, Lemvig 
Hanne Mette Sønderby, Lemvig 
Hanne Sørensen, Resen 
Kirsten Borgen Uhre, Ulfborg 
Anita Øgendahl, Lemvig 
Henriette Bjerreskov, Lemvig 
Betina Christensen, Harboøre 
Else Gade Hansen, Spjald 
Jesper Skinhøj Hansen, Lomborg 
Niels S chølerHj ørnholm, Herning 
Betina Jensen, Ramme 
Flemming Wang Jensen, Gudum 
Michael Ladegård Jensen, Kjellerup

Silvia Elisabeth Elung Jensen, Hvilsom 
Jens Abildtrup Jørgensen, Ejstrupholm 
Mikael Saugmandsgård Kristensen,

Resen
Henriette Mouritsen, Lemvig 
Mette Munksgaard, Vandborg 
Anne-Marie Najbjerg, Timring
Anne Mette Nielsen, Staby
Tina Nielsen, Lemvig
Brian Bugge Nygaard, Nr. Nissum 
Henriette Bundgård, Brønderslev 
Jette Finnemann Pedersen, Skjern 
Esben Glintborg Riis, V. Hvidbjerg 
Jakob Sandgrav, Lemvig
Gunhild Sigaard, Skive
Lisbeth Due Torp, Ulfborg 
Anne Marie Wad, Hjerm
Hanne Houkjær Rasmussen, Odder
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KLASSE 2.p. Øverst fra venstre: Arne Petersen, Michael Oxlund, Lars Svankjær, Lars-Erik Foged, Dorte Jensen, Lone Mathiasen, Ingrid Sandal 
Jensen. Midten fra venstre: Susanne Agger, Birgit Østerholm Hansen, Astrid Juul, Alette Raft Rasmussen, Ole Olsen, Annette Bech Poulsen, 
Karen Marie Andersen, Birgit Jørgensen, Jytte Lund Nielsen, Fogde. Nederst fra venstre: Ulla Nees, Bodil Andersen, Anne Krabbe Villadsen, 
Christin Mølby Henriksen, Bente Bilstrup Jensen, Klaus Søndergård, Tinne Møberg, Rikard Haunstrup Poulsen, Charlotte Dammeyer, Lene 
Kirk Ladekjær.



KLASSE 2.q. Øverst fra venstre: Lise Marcussen, Jannick S. Mortensen, Ann-Kirstine Mortensen, Karen Søgaard, Mark van Gessel, Sonja 
Aagaard, Lene Glintborg, Selina Ørregaard, Berit Kristensen, Hanne Schmidt Madsen, Fogde. Nederst fra venstre: Mette Hansen, Dorthe 
Thaagaard Jensen, Annette Christensen, Marianne Andersen, Hanne Mikkelsen, Mette Brun Kornum, Henriette Sværke, Bibi Salskov, 
Anne Marie Dj ernæs, Elin Hedegaard.



KLASSE 2.r. Øverst fra venstre: Bo Poulsen, Lene R. Christensen, Jesper Jensen, Kirsten Uhre, Inger Merete Jensen. Midten fra venstre: Lise 
Marcussen, Birgit Jakobsen, Hanne Mette Sønderby, Anita Øgendahl, Lars Pedersen, Holger Jacobsen, Laila 0. Andersen, Ulla Smith, Fogde. 
Nederst fra venstre: Ninna Stausholm, Birthe Andersen, Hanne Iversen, Lisbeth Kristensen, Jenny Dahl, Heidi Bang Pilgaard, Hanne Sørensen, 
Lise Højbjerg, Inge Burchardt, Lene Anderson.



KLASSE 2.t. Øverst fra venstre: Arne Petersen, Anne Mette Nielsen, Hanne Houkjær Rasmussen, Gunhild Sigaard, Betina Jensen, Esben 
Glintborg Riis, Mikael Saugmandsgaard Kristensen. Midten fra venstre: Henriette Bundgård Pedersen, Jesper Skinhøj Hansen, Tina Nielsen, 
Monika Hockerup Andersen, Niels Hjørnholm, Jens Abildtrup, Michael Ladegård Jensen, Jakob Sandgrav, Brian Bugge Nygård, Fogde. Ne- 
derst fra venstre: Silvia Elung Jensen, Jette Finnemann Jensen, Mette Munksgård, Else Gade Hansen, Flemming Wang Jensen, Lisbeth Due 
Torp, Anne Marie Wad, Betina Christensen, Henriette Mouritsen, Henriette Bjerreskov.



Dimission af årets nye lærere 1989
Af rektor Henning Fogde

En af Europas mest spændende storbyer er 
Rom, Italiens hovedstad. Mange af jer har væ
ret der, nogle måske endda flere gange. Rom 
er kendt som pavens, kirkernes og palæernes 
by. Men det er også byen med de mange min
der om verdensriget Rom, der gik til grunde 
for snart 1600 år siden. Ligegyldigt hvor man 
færdes, dukker ruinerne op af asfalten: søjler, 
templer, væddeløbsbaner og midt i byen det 
vældige Colosseum, der engang var rammen 
om kæmpemæssige teaterforestillinger, gla
diatorkampe og meget andet. Oppe på Palati- 
nerhøjen kan man fornemme stemningen i 
det forsvundne rige, når kejseren stod på bal
konen i sit palads og befalede sine embeds- 
mænd at give folket »brød og skuespil!«

Kejseren vidste nemlig, at hvis blot man 
gav menneskemasserne brød, ville de glem
me at tænke på oprør. Gav man dem skuespil 
nok, ville de glemme at tænke på statssager. 
Mens romerne åd, drak og forlystede sig, 
kunne kejseren regere det vældige rige, som 
han ville.

Der er gået mange hundrede år siden da. 
Men den gamle opskrift er ikke gået af mode. 
Vi bruger ganske vist lidt andre ord. I stedet 
for brød taler vi om levestandard, og i stedet 
for skuespil taler vi om underholdning. Men 
meningen er den samme. Brød og skuespil er 
også en del af vores liv. Tænk blot på, hvordan 
diskussionen om TV 2 i lang tid kunne erobre 

den bedste spalteplads i aviserne, og tænk på 
den katastrofe, det tilsyneladende er, hvis 
skærmen går i sort en enkelt aften.

Op gennem historien har vi gang på gang 
kunnet iagttage, at hvis et folk blot fik brød og 
skuespil, kunne dets herskere - i hvert fald for 
en tid - have nogenlunde ro for ubehagelige 
spørgsmål om, hvad meningen i grunden var 
med det hele.

Det vidste i min barndom Adolf Hitler, og 
det vidste Josef Stalin. Men i disse tilfælde gik 
det galt til sidst. Hitler-Tyskland brød sam
men, og Josef Stalins kæmpeimperium synes 
netop i disse år på vej ind i et vældigt opgør 
med sin fortid. Opskriften viste sig alligevel 
ikke at kunne holde.

Engang levede i en fjern afkrog af det gamle 
romerske rige en mand, der sagde: »Menne
sket lever ikke af brød alene...« Også disse 
ord er blevet gentaget op gennem historien, 
og måske skyldes det netop sandheden i disse 
ord, at det vældige romerske rige til sidst brød 
sammen, akkurat som det senere skete med 
mange andre riger, bygget op på magt og 
ringeagt for mennesker.

Netop vi, der skal være lærere, har en særlig 
forpligtelse til at gøre det klart for vore elever 
og for os selv, at hverken de eller vi må lade os 
nøje med »brød og skuespil«.

Har de gamle romere i Roms kæmpemæs
sige cirkus ikke deres moderne pendanten de 
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roligans, der i tusindvis bevæbnet med klap
hatte og bajere, sætter sig til rette for at se 2 
gange 11 mænd spille landskamp i Idrætspar
ken, og i os, når vi skubber os til rette i stolen 
foran fjernsynet og ikke orker at lade os enga
gere i poEtiske eller kultureUe diskussioner, 
hvad enten de finder sted i Bruxelles, på Chri
stiansborg eller i foredragssalen på Nr. Nis
sum Seminarium?

Eller endnu mere ondskabsfuldt: Erde 400 
mill. kr., deri disse år stilles til rådighed for fol
keskolens udviklingsarbejde et udtryk for 
den selvsamme gamle opskrift om brød og 
skuespil? Det kan blive det, hvis vi bruger 
pengene til flotte udvendige eksperimenter 
og samtidig lader andre om at bestemme det 
dybere indhold i fremtidens skole!

Vi skal holde skole, og det er i virkelighe
den en helt uoverkommelig opgave! Sådan 
sagde nu afdøde professor K. E. Løgstrup 
engang, og han fortsatte: Det betyder nemlig, 
at alt det, der mislykkes mellem voksne men
nesker indbyrdes, skal lykkes i lærerens for
hold til børnene. Og det er jo umuligt. Sam
fundet har den skole, det fortjener.

Nu mente professor Løgstrup naturligvis 
ikke, at vi af den grund skuUe holde op med at 
holde skole. Tværtimod viUe han have os til at 
besinde os og vise os, hvor utroligt spænden
de opgaven i virkeligheden er. I skolen tvinges 
vi til at se tilværelsen i øjnene og forme vores 
opgave derudaf.

Det var i den sammenhæng, Løgstrup for
mulerede sine berømte ord om, at skolens 
fornemste opgave er tilværelsesoplysning. 
Og med tilværelsesoplysning mente han 
oplysning om den tilværelse, vi deler med 
hinanden, oplysning om samfundet, om hi
storien og om naturen.

Men for at kunne give tilværelsesoplys
ning må man selv fornemme en mening ogen 

helhed i tilværelsen. Man kan aldrig affinde 
sig med, at alt er lige godt. Det er åndelig do
venskab, sagde Løgstrup. Mon ikke det er så
danne tanker, der har smittet af på det udvalg, 
der i øjeblikket sidder og laver udkast til en ny 
læreruddannelseslov? I hvert fald skriver 
man i et brev, vi netop har modtaget: »... ud
valget er optaget af, at der i fremtiden skal læg
ges større vægt end hidtil på de studerendes 
menneskelige udvikling og på at fremme per
sonligt engagement i og personligt perspektiv 
på lærervirksomhed!«

Måske er den største anklage mod min ge
neration af lærere, at vi ofte i lutter rådvildhed 
lod os forlede til at tro, at undervisning er en 
slags uforpligtende underholdning. Jeres se
minarieuddannelse har haft lidt af samme ten
dens. I hvert fald giver den jo mulighed for at 
vige udenom i en lang række tilfælde, hvis 
man ikke har lyst til at lade sig konfrontere 
med stoffet, læreren eller kammeraterne.

Vi har brug for at erindre os selv og andre 
om, at »mennesket lever ikke afbrød alene...« 
Ordene stammer jo fra Det nye Testamente, 
men han, der sagde dem, udleverede aldrig 
nogen facitliste, hvor man kunne slå op og 
finde et entydigt facit, som man kunne det i 
facitlisten til min barndoms regnebog. Tvært
imod. Da de ville gøre ham til konge og der
med overlade ham ansvaret for deres liv, gik 
han bort og gemte sig i bjergene. Han ville, at 
de selv skulle overtage ansvaret for deres liv 
med dets muligheder og umuligheder. Og det 
er vel netop den uoverkommelige opgave, vi 
skal holde skole på. Vi skal ikke tage afgørel
sen fra hinanden, men hjælpe hinanden og os 
selv til at være ansvarlige og medansvarlige 
over for tilværelsen og over for hinanden.

Det lærer man ikke ved at stille sig op og på 
formynderisk vis docere, hvordan livet skal 
leves og tingene foregå. Det læres heller ikke 
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ved, at nogle serverer nogle fikse leveregler 
for en nem og ansvarsløs brugertilværelse. 
Måske er den allerstørste opgave for jeres ge
neration af lærere, at I skal være med til at dre
je undervisningen væk fra det overfladisk un
derholdende til en undervisning, der tager fat i 
mennesketog gør dem bevidste overfor deres 
egen tilværelse.

Jeg husker, at min gamle metodiklærer (så
dan hed det dengang) var utroligt optaget af et 
nyt og nemt formningsmateriale, man den
gang havde opfundet. Materialet hed pap
maché. Det lod sig fremstille af gamle aviser 
og tapetklister, og man kunne lave de utrolig
ste ting. Fortalte man i praktiktimen om vi
kingetiden, skulle der helst ved siden af stå en 
papmachémodel af Trelleborg. Fortalte man 
om vulkaneri geografitimen, skulle man helst 
medbringe en model af Vesuv osv. osv. Det 
var godt nok. Eleverne spærrede øjnene op og 
levede med, i hvert fald de første gange. Men 
efterhånden blev de jo nok lidt trætte af al den 
pap. Modellerne skulle være stadig større og 
stadig finere. Og sådan gik det vel med megen 
undervisning i 60erne og 70erne. Emner og 
udstyr skulle være stadigt mere fængende og 
udfordrende.

I de allerseneste år har trætheden meldt sig. 
I den nyeste tids pædagogiske udvikling sy
nes tendensen at være en anden, som også ci
tatet fra læreruddannelsesudvalget antyder. 
Det er, som om vi i nogen grad har opgivet 
forlagene, undervisningsmiddelproducen
terne o.s.v. Vi har jo iøvrigt heller ikke råd til 
at købe særlig mange af deres produkter me
re ! Vi er måske begyndt igen at forstå, at ud
viklingen skal komme indefra og betales med 
vore egne erfaringer, før den kan blive til for
nyelse.

Jeg ved ikke helt, hvor meget det er gået op 
for os. Nogle af os håber vel endnu, at andre 

vil gøre forsøgene for os, så vi uden alt for me
get besvær kan overtage resultaterne, eller vi 
håber på, at næste skolereform vil medføre en 
total ændring af skolen og løse alle proble
merne. Vi kender allerede nogle af overskrif
terne: samordning, modulundervisning, 
projektskole o.s.v. Og nogle af os håber vel 
på, at hvis politikerne blot vil skaffe penge, 
kan disse ord løse problemerne for os.

Vi lærere er nemlig også blevet forbrugere - 
af pædagogiske slagord, af fine materialer og 
af nye metoder. Det er en stadig fristelse for os 
at blive en slags pædagogiske ekspedienter 
uden personligt ansvar for den umulige opga
ve, Løgstrup talte om. Vi er blevet fristede til, 
og mange af os er vel også blevet tvunget til at 
bruge recepten med brød og skuespil for at 
skaffe os ørenlyd. Og det kniber for os at er
kende, at vi derved alt for let kommer til at 
sætte den egentlige medmenneskelige kon
takt ud af kraft.

Hvad erdet da for forventninger, der netop 
i dag stilles til os som lærere i en dansk skole, 
helt uafhængigt af, om denne skole er en 
kommuneskole, en friskole, en højskole eller 
en efterskole?

Dybest set kan nok kun den enkelte besva
re spørgsmålet, når vi opfatteros som person
ligt ansvarlige formødet mellem os og elever
ne, og når vi derigennem opfatter os som 
hjælpere i arbejdet med at videregive en livs
oplysning, der kan give unge mulighed og 
mod til at leve en tilværelse, derfor de flestes 
vedkommende vil række langt ind i det 21. år
hundrede.

Der var sikkert nogle af jer, der med en vis 
begærlighed rakte ud efter undervisningsmi
nisteriets fine nye publikation »Pejling og 
perspektiv«, der kom for en tid siden. Den vil
le lægge op til en debat om disse spørgsmål, 
men der var nok også nogle, der lidt skuffede 
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lagde bogen væk igen. Der var nævnt mange 
smukke ting, skolen kunne gøre. Men der 
manglede noget, nemlig stillingtagen til nogle 
værdier. Og man kan ikke behandle livets sto
re spørgsmål uden at tage stilling. Det er ikke 
nok for os som lærere at kunne pege på et ske
matiseret menneskesyn eller et værdistand
punkt, når vi skal leve vores eget pædagogiske 
arbejde ud.

Udfordringen er dybest set den, at vi selv 
tager stilling og formulerer vort ansvar derud
fra. Derfor er det vigtigste i jeres læreruddan
nelse heller ikke alt det, I lærte, og alt det, I 
præsterede undervejs. Nej, det vigtigste var 
og er det liv, I levede med hinanden og med os 
i en fælles modningsproces. Det var her, I lær
te at tage ansvar for jer selv og for jeres hand
linger - også over for jeres kommende elever.

I sin bog om den etiske fordring taler pro
fessor Løgstrup om, at man altid holder noget 
af sit medmenneskes liv i sine hænder. Det er 
denne oplevelse af ansvar, der må bestemme 
vore undervisnings- og opdragelsesværdier. 
Det bliver vi aldrig færdige med at overveje.

Jeg ved godt, at det i vore dages skole kan 
være svært at skaffe sig ørenlyd. Der kan være 
god brug for både brød og skuespil, når man 

skal vinde eleverne for sig og sit fag. Men også 
vortids børn ved godt inderst inde, at menne
sket ikke lever af brød alene.

Måske mere end nogensinde før har jeres 
elever brug for en voksenkontakt, der rækker 
ud over det overfladiske og underholdende.

Nogle af jer vil måske derefter sige: Det 
kan vi ikke leve op til. Men så harman misfor
stået det hele. Der er nemlig ikke tale om, at vi 
skal være en slags overmennesker, der besid
der svar på alle tilværelsens spørgsmål.Men vi 
skal have mod til at være mennesker mellem 
mennesker og dele både vores sikkerhed og 
vores usikkerhed med vore elever, være ærli
ge i vores egen søgen, men samtidig forlange 
ærlighed af dem, vi underviser.

Vi ved det jo godt: Den undervisning og de 
lærere, der gjorde indtryk på os, var jo ikke 
dem, der havde de smarteste modeller, og vel 
heller ikke altid dem, der havde de hurtigste 
svar. Det var de lærere, der med varme og 
engagement forsøgte at være vejvisere for os 
ind i virkeligheden. Det varde lærere, der må
ske uden selv at vide det, gav os både brød og 
ånd!

Det er fortsat en fantastisk opgave at være 
lærer. Lykke til!
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Dimittender 1989 
Seminariet

Bente Moeskjær Balle, Tarm
Jesper Friis Christiansen, Hjerm
Hanne Benedikte Granlund, Frederiksberg
Lone Haubjerg, Spjald
Kirsten Lynge Jensen, Bording
Rigmor Vestergaard Laursen, Ans
Jørgen Lyng, Harboøre

Jørgen Damgaard Nielsen, Lemvig 
Knud Erik Stehr Nielsen
Peter Frank Nielsen, Tommerup 
Ellen Refsgaard Burkarl, Nr. Nissum 
Else Marie Bitsch Rønn, Thyborøn 
Birtemarie Korsgaard Sørensen, Græsted 
Helle Sørensen, Nykøbing M.
Kaare Maretty Sørensen, Nr. Nissum 
Anette Thomsen, Hjørring 
Anne-Marie Winther, Horsens 
John Østergaard, Nr. Nissum 
Viola Irene Skovmose, Vandborg 
Poul Erik Rosenberg Jespersen, Sørvad 
Hanne Kristensen, Thyborøn 
Jan Paakjær Mikkelsen, Vildbjerg 
Poul-Erik Svanstrøm Braiiner, VibyJ. 
Bo Gunner Sørensen, Ørum Sdl.

74



Øverst fra venstre: Poul-Erik Svanstrøm Braüner, Knud Erik Stehr Nielsen, Jan Paakjær Mikkelsen, Jørgen Lyng, Lone Haubjerg. Midten fra 
venstre: Jørgen Damgaard Nielsen, Jesper Friis Christiansen, Poul Straagaard Jensen, Kaare Maretty Sørensen, John Østergaard, Anette 
Thomsen, Hanne Kristensen, Kirsten Lynge Jensen, Helle Sørensen. Nederst fra venstre: Anne-Marie Winther, Peter Frank Nielsen, Poul Erik 
Rosenbergjespersen, Rigmor Vestergaard Laursen, Birtemarie Korsgaard Sørensen, Ellen Refsgaard Burkarl, Hanne Benedikte Graulund, Viola 
Irene Skovmose, Else Marie Bitsch Rønn, Bente Moeskjær Balle. Ikke med på billedet: Bo Gunner Sørensen.



Af årets dagbog
Ved lektor Søren Porup (47)

Årgangsstævner
29 Angående 60 års jubilæum, 20. juli 1989. 

Sammenkomsten formede sig ved, at 
Krogsgaard og hans kone og jeg og min 
kone, Marie (1930) samledes til formid
dagskaffe i Thisted for at markere de 60 år 
og havde et par hyggelige timer sammen. 
Vi opfriskede stort og småt fra den svund
ne tid, men måtte konstatere, at det nok 
var sidste gang, noget sådant kunne lade 
sig gøre.
Vi har gennem årene haft 10 samlinger, 
begyndende med 25 års jubilæum. 5 
gange har det været i Nissum.

Kr. Larsen

31 Af de 13 nulevende fra nævnte årgang har 
en trofast kreds med ægtefæller traditio
nen tro været samlet til stævne - denne 
gang d. 8. august i Albæk tidl. skole pr. 
Dronninglund. Hans Bakbo

33 Årgang 1933 havde den 26. juni 1989 
stævne hos M. Linderoth i Herning.

39 I smukt sommervejr afholdt 39’rne 50- 
årsstævne på dimissionsdagen, den 14. ju
ni. 19 deltagere havde fulgt indbydelsen 

til at fejre dagen på seminariet, deraf 16 di
mittender af 21 mulige. Vi mødtes i god 
tid før middagen Id. 12 på Den Gamle 
Præstegård. Eftermiddagen plantede vi et 
træ på pladsen, hvor »Arken« har stået, til 
minde om det »runde« stævne. Derefter 
var der rundvisning til seminariets nyeste 
aktiviteter, især Telehuset og seminariets 
Lokalhistoriske Arkiv. løvrigt nød man 
samværet og kaffen hos Bodil og Svend 
Erik på Lindealle.
Den eneste levende af vore lærere, Harald 
Berg, kunne desværre ikke være med på 
grund af svagelighed; men holdet sendte 
ham en hilsen. Vi siger stor tak til rektor 
Henning Fogde for medvirken ved træ
plantningen og for en spændende oriente
ring under kaffen om vort seminariums 
seneste udvikling, og hvordan det har kla
ret sig igennem skærsilden for nylig. Vi 
kan se de kommende år i møde med for
trøstning og glæde os til 10 0-års j ubilæet - 
hvor 39’rne naturligvis vil mødes igen - 
om ikke før! Det festlige og hyggelige 
stævne sluttede med aftensmad på Den 
Gamle Præstegård. Sv. E. A.

42 På en af de mange dejlige solskinsdage 
denne sommer har givet, helt nøjagtig d. 
15. juni, var der inviteret til kom-sammen 
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med årgang 42 hos Rosa og Frode. Vi var 
25 ialt, deraf 17 fra klassen. Værtsparret 
gav i stor stil både kost og logi til alle, der 
var mødt op. Der var middag på kroen 
Vildsund Øst - kaffe i sommerhuset - og 
om eftermiddagen tur til det 8-kantede 
forsamlingshus i ØsterJølby, hvor flav. fri
menighedspræst Lau Jørgensen fortalte 
om den historiske baggrund for frimenig
heden på Mors.
Derefter til Rosa og Frodes »rigtige« hus 
i Erslev, hvor et overdådigt aftensmåltid 
ventede os. Så var det for de flestes ved
kommende tid til afsked. Resten nød det 
videre samvær og overnattede.
Stor tak til Rosa og Frode for en god og 
hyggelig dag! Karen Bodil Fonsmark

49 For 10. gang (fantastisk) stævnede klassen 
sammen. Denne gang til 40 års jubilæum. 
Det var lørdag d. 10. juni 1989.
Jessen suppleret af Sam, Frode og Fred- 
berg var arrangører. Jo, de kan andet end 
spille håndbold, bordtennis og skak de fi
re fyre. Fint klaret. Tak for jeres dåd!
Vejret var de ikke herrer over, men det kla
rede Vorherre til ug. I strålende solskins
vejr mødtes 26 klassekammerater og 12 
ægtefæller til frokost i Den gi. Præstegård. 
To »veteraner«, Koch og Graversen, var 
vore gæster, og minderne fra de fem gode 
år på sem. fik endnu engang deltagerne til 
at blive fjerne i blikket, da Koch og Gra
versen tog ordet og repeterede fælles 
oplevelser fra 1944-49.
Vemodigt var det, at samværet med Gun
nar Eriksen, som vi havde glædet os til, i 
stedet for blev til to minutters stilhed, 
hvor vi i taknemmelighed mindedes den 
nyligt afdøde elskede lærer.

Med Sam som toastmaster, (hvem skulle 
have troet det for 40 år siden ?) afvikledes 
frokosten festligt og fornøjeligt.
Alle var efter tur »oppe«. D.v.s., at alle fik 
nogle få minutter til at berette om deres 
egen aktuelle hverdagssituation. Et bro
get og spændende kaleidoskop af livsbil
leder.
Inden frokosten havde hele flokken været 
samlet på plænen i seminariegården forat 
plante 49-ernes træ.
Her udtalte Fredberg på klassens vegne:

Vi har tilbragt nogle af vore bedste år her 
på gi. sem., og nu erdet altså 40 år siden, vi 
forlod stedet, opildnet af den tanke, at 
komme ud og give den kommende ung
dom det bedste i os.
Tak til gi. sem. fra årgang 1949 for hvad 
det har betydet for os hver især.
Jeg vil slutte med et lille vers.

I Edens Have stod et træ 
ja egentlig så stod der to: 
Kundskabens træ og Livets træ, 
der skulle menneskene bo.

Balancen mellem Liv og Kundskab 
den er så svær, så svær.
Der er ej langt fra top til bundskrab, 
men alt det, som vi læste her, 
har båret frem til dommedag.
Det er en vis og afgjort sag.

Nu planter vi et træ i Nissums muld 
med tak fra et af dine bedste kuld 
med ønsket om, at begge egenskaber må 
i dette træ til evigt minde stå.

Efter frokosten inviterede Koch os alle til 
frit samvær hjemme i hans dejlige have.
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Dagen sluttede med middag på Restau
rant »Søens Perle« i Holstebro. Troels 
holdt festtalen: Pædagogiske dybsindig
heder krydret med jysk lune. Sådan ken
der vi Troels.
Tak til Jessen og co. for et vellykket stæv
ne ! Karl Emil Sørensen

54 Årgang 54 mødtes i fint sommervejr på 
Sem. den 26. august i år i anledning af vort 
35 års jubilæum. Der mødte 22 fra klassen 
samt flere ægtefæller.
Vi mødtes i »Den gamle Præstegård« kl. 
12 til middag, og vi havde den glæde, at 
flere af vore lærere fra sem.-tiden var til 
stede.
Kort før stævnet modtog vi meddelelsen 
om, at Gunnar Eriksen var død. Det rørte 
os dybt, men vi var glade for, at Ragnhild 
Eriksen deltog i middagen.
Det var inspirerende at møde lektorKoch, 
som alderen til trods var i god form. Snak
ken gik livligt ved bordet og mange min
der blev opfrisket.
Efter middagen forestod lektor Søren Po- 
rup en rundvisning på seminariet. Der var 
meget at se for os, som ikke har besøgt ste
det, siden vi fejrede 10 års jubilæum.
Vi mødtes igen kl. 18 til et par »håndmad
der« og skiltes så efter et godt stævne. Vi 
skylder arrangørerne og de deltagende 
sem.-lærere en stor tak for deres medvir
ken.
Til slut bestemte vi, at vi vil søge at mødes 
igen om 5 år den sidste week-end i august.

Viggo Bach

5 8 På grund af en misforståelse fik vi sidste år 
ikke fortalt til »Årets dagbog«, at årg. 58 

holdt jubilæumsfest i Nr. Nissum i week
enden d. 25.-26. juni 1988.
Vi mødtes til eftermiddagskaffe hos semi
nariets rektorpar, Herdis (58) og Henning 
Fogde. Festmiddagen for årg. 58 + lærere 
fandt sted på Nr. Nissum Høj- og Efter
skole, hvor forstanderparret, Gerda og 
Niels Bråd Andersen, begge fra årg. 58, 
stod for det praktiske arrangement. Alt 
var meget vellykket. En del af os overnat
tede på høj skolen. Vi siger tak til de af vore 
lærere fra seminarietiden, der var med til 
festen. Det var dejligt at se jer igen. Også 
en stor tak til vore værter.

Festkomiteen

64 Årgang 64 havde 25-års jubilæum lørdag 
d. 26. august på Borgen. Jubilæet startede 
med eftermiddagskaffe, hvor de »gamle« 
lærere, der bor i Nr. Nissum, var inviteret 
med.
Jonas Albertsen causerede over, hvordan 
det var at være lærer på seminariet den
gang og nu, og flere andre lærere benytte
de lejligheden til at sige et par ord. Deref
ter kunne man gå rundt og kigge på de 
ændringer, der er overgået stedet - og 
kammeraterne - i løbet af årene. Olav 
Thastum havde taget en serie lysbilleder 
med, og gensynet med idrætsdage m.m. 
fremkaldte mange morsomme kommen
tarer.
Om aftenen startede man med at mindes 
fire kammerater, der er døde. Derefter var 
der festmiddag. Poul Erik Madsen holdt 
festtalen - eller rettere to: først den tale, 
han holdt til vores dimission, og bagefter 
den analyse og de kommentarer, som kun 
kan foretages efter 25 års erfaring. Niels 
Stokholm leverede både en seriøs sang og 
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en sang i den noget lettere genre, og i øv
rigt blev højskolesangbogen brugt en del. 
Tove og Hans Anton Thomsen spillede. 
Efter middagen spillede et tremands-or- 
kester, og der blev danset og snakket re
sten af aftenen. I alt var 100 mødt frem, og 
der var enighed om, at man fortsætter 
med at mødes hvert femte år som hidtil.

Tage Øe

69 Den 30. sep. var vi 18 fra A-klassen + på
hæng, i alt 29, der fejrede 20-års jubilæet. 
Vi mødtes (som for 10 og 15 år siden) i 
»Den gamle Præstegaard« til en god fro
kost, sang en enkelt sang og tog en præ
sentationsrunde, hvor det viste sig, at vi 
ikke havde forandret os ret meget. Senere 
fik vi et lille indblik i Telehusets (den gam
le rektorbolig) funktion i nutid og fortid, 
samt gik en tur rundt til nogle af de kendte 
steder. Sidst på eftermiddagen kørte vi til 
Betty i Vinderup, hvor vi drak kaffe og 
snakkede videre. Ellen Lauritsen

69 Den 16. sep. varB-klassen samlet til stæv
ne på Hotel Agger Tange. Elsebeth og 
Henrik Elkær havde taget initiativet. 
C-klassen har også været samlet til 20 års 
jubilæum.
S-klassen samles hvert femte år sidste lør
dag i skoleåret - i år for at fejre 20-års jubi
læum. Det var de tre piger i kommunens 
yderområde, der var værter, og vi sluttede 
med en middag på Dybe kro.
Klasserne A, B og S er enige om at prøve at 
samles til fælles jubilæumsfest om fem år 
sidste lørdag i skoleåret. Vi håber at få de 
to sidste klasser med også.

Jens Lynge

Personalia
61 Thomas Grave, Munke vængets skole, 

Kolding
65 Knud Erik Kirkegaard, pr. 31/10-89 

arbejdsminister i KVR-regeringen
69 Susanne Juul, ejendomsmægler i Mid

delfart
Bente Böttger (Quade Nielsen), 
viceinsp. i Hvidovre
Terkil Sondergaard, stud, på Ålborg 
handelshøjskole
Eigil Kristensen, Hardsyssel Ungdoms
skole
Anne Grete Kvejborg, f. Hansen, skole
bibliotekskonsulent i Nørre Rangstrup 
Kommune

70 Dorte Gunner, f. Høy-Hansen, Mejrup 
skole

71 Frank Arendt Laursen, insp. ved Ama
gerskolen, Skjern

72 Leif Nielsen, Grønnehaveskolen, Nykø
bing Sjælland
Mogens Opstrupjakobshavn, form. f.
DL i Grønland
Ruth Kirkedal, den nyoprettede friskole 
i Lemvig
Tonni Schaldemose, pr. 1.7.89 forstander 
for Gartner- og Frugtavlerhøjskolen 
Søhus, Odense

75 Gudmund Mortensen, organist v. Fre
dens kirke, Herning
Niels Nørskov Stidsen, information
schef inden for Landbruget i Viborg og 
Ringkøbing amter.
Hartvig Mumm, Petersskolen, Rønne 
Elna Feldtmose, f. Olesen, Elling skole 
Ingrid Gøtzsche Olesen, f. Jensen, 
Møborg skole

76 Sv. Aage Schmidt Pedersen, skoleinsp. i 
Bredsten
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Kaj Oluf Nielsen, Grønhøj skolen, Nr. 
Hald kommune

77 Jørgen Frederik Sellebjerg, cand.pæd.- 
psyk., ansat ved Sønderjyllands amts 
norddistrikt
Birthe Dueholm, leder af Fjaltring fri
skole

78 Kirsten Lindgren Christensen, skolele
der i Aulum
Ejvind Haubjerg, leder af den nyopret
tede friskole i Lemvig
Arne Præstholm, års vikar på Færøerne
(orlov fra Hjerm skole)
Lis Weidemann, ulandsfrivillig i Zambia

79 Poul Krag, Ellebæksskolen, Holstebro
80 Herdis Damgaard Andersen, f. Nissen, 

Blidstrup Ungdomsskole
Marie Kjeldsen, Thisted skolevæsen 
Marianne Jæger, Aars skole (tidl. Hor
num skole)

81 Knud Damgaard Andersen, Blidstrup 
Ungdomsskole
Flemming Kousholt, Djurslands Efter
skole
Benthe Kleon Jeppesen, Rønde Efter
skole
Anne Mette L. Christensen, cand.jur., 
ansat i Sydbank
Kirsten Loll Pedersen, Herning Friskole

82 Søren Nielsen, Fjellerup skole
Anne Birgitte Jørgensen, en privatskole 
i Odder
Jenny Haldrup, Indien, udsendt af Dia
logcentret
Bente Christensen, Østre skole, Struer 
Karen Margr. Jensen, f. Laugesen, Østre 
skole, Struer
Lilli Laursen, Østre skole, Struer
Lissi L. Jepsen, Bøvling Friskole 
Finn H. Lauridsen, Møllevangsskolen, 
Århus

Knud Olav Nielsen, Frisenborg Ung
domsskole
Poul Erik Skov, Hyldgårdsskolen, Ikast 
Allan Villesen, Bøgelundskolen, Lom
borg
Birthe D. Pedersen, dagcentret »Kilde
gården«, Thisted
Lisbeth Hermansen, løs vikar på Frede
riksberg - og kunstmaler

83 Preben Dalgaard, Thylands Ungdoms
skole, Hundborg
Susanne Schnoor Nielsen, Fjellerup 
skole

84 Marianne Sørensen, Skrødstrup Efter
skole
Michael Johansen, Videbæk skole

85 Peder Sylvestersen, Århus skolevæsen 
Kristian Rahbæk Nilsson, Rindum 
skole
Bent Vestergaard, Djurslands Efterskole 

86 Lisbeth Vestergaard, Djurslands Efter
skole

87 Erik Villadsen, Djurslands Efterskole 
Iben Bülow, Århus
Else Marie Byskov, stud, på Holstebro 
Børnehaveseminarium
Kurt Lilleør, forsikringsbranchen 
Else Mathiasen, Vestjyllands Høj
skole
Annelise Ager Nielsen, Tarm skole 
Annette Lindberg Toft, idrætslærer på 
Lemvig gymnasium
Inga Moselund Østergaard, 1/2 tid
Skjoldberg, 1/2 tid Vorbasse
Tine Jensen, VUC i Lemvig 
Henriette Lyhne, Hardsyssel Ung
domsskole
Marie Poulsen, Lemvig kommune

88 Mogens Lindved, Hoptrup Højskole 
Tove Villadsen, Djurslands Efter
skole
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89 Bente Moeskjær Balle, Hestlund Efter
skole, Ikast kommune
Jesper Friis Christiansen, Rydhave Slots 
Ungdomsskole, Vinderup
Hanne Benedikte Graulund, Snekker
sten
Lone Haubjerg, Alkjærskolen, Ringkø
bing
Kirsten Lynge Jensen, regionssekretær 
for KFUM og K’s Sjællandsprojekt 
Rigmor Vestergaard Laursen, medarbej
der ved TV/Midt-Vest
Jørgen Lyng, foreløbig et halvt år på 
jordomrejse
Jørgen Damgaard Nielsen, Grejsdalens 
Ungdomsskole, Vejle
Knud Erik Stehr Nielsen, vikar i Her- 
lufmagle
Peter Frank Nielsen, Lukasskolen,
Vejle
Ellen Refsgaard Burkarl, vikar i Thybo
røn og medarbejder ved Radio Bov
bjerg
Else Marie Bitsch Rønn, Thyborøn 
Helle Sørensen, Nykøbing Mors 
Kaare Maretty Sørensen, vikar i Har- 
boøre
Anette Thomsen, privatlærer i Tan
zania
Anne-Marie Winther, efterskolen Sol
gården, Tarm
John Østergaard, ungdomsskolen
Lægården, Holstebro
Viola Irene Skovmose, vikar i
Fabjerg
Poul Erik Rosenberg Jespersen, Skam- 
lingsbanke Ungdomsskole
Hanne Kristensen, foreløbig et halvt års 
ophold i Australien
Jan Paakjær Mikkelsen, Blåkilde Ung
domsskole, Tarm

Afsked med pension
38 Jens Jensen, 0. Hassing, afsked som 

kirkesanger efter 50 år i jobbet
45 Axel Dahl Jensen
47 Olaf Rørbæk Madsen, Hellebjerg 

Idrætsungdomsskole, 31.7.89
48 Niels Stenbæk Jensen, aug. 89
49 Lars Andersen, Vildbjerg

Ruth Andersen, Vildbjerg 
Gerhard Corydon, Christiansfeldt 
Henri Fredberg, Mønsted 
Svend Erik Jessen, Randers 
Kjeld Karslund Madsen, Agger 
Ester Gadegaard Frandsen, Nykøbing 
Mors, 31.10.89

50 Gudrun Helligsøe, Bjerringbro, 31.7.89 
51 Marie Riise Gregersen, Eltang
54 Viggo Bach, Odense, 31.7.89

Aksel Christiansen, Gerå, 31.12.87 
p.gr.a. stillingsnedlæggelse
Anna Marie Skov Jensen, Nykøbing 
Mors, 31.7.89

Dødsfald
24 Kr. J. Vestergaard, Nyk. M., forår 89
26 Ester Nielsen, Kolding, november 88 

Peder Gjaldbæk Nielsen, Borris, 
september 89

31 Tage Vesterager, tidl. Ejsing før Vinde
rup, marts 89

43 Gunner Eriksen, Nr. Nissum, maj 89
44 Erik Vork, Struer, maj 89
48 Edmund Højen, Brovst, efterår 88
57 Liscy Maksten, f. Ottesen, Blåkilde, 

maj 89
62 Thorvald Friis, efterår 88
64 Erhard Hougesen, forår 89
69 Birthe Illeborg Riis, Brødstrup, 

dec. 88
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Forenmgsmeddelelser
Ved formanden J. Hauge Nielsen

Som nævnt andetsteds i årbogen har for
eningen skiftet formand, idet jeg har afløst A. 
Koch på denne post.

Der skal her lyde en stor tak til Koch for 
hans virke i og for foreningen. Koch har været 
medlem af bestyrelsen i mere end 40 år og har 
været formand i 35 år. Imponerende.

Med sin iderigdom, sit overblik og med sit 
årelange kendskab til seminariet og dets ele
ver, har Koch været et stærkt samlingspunkt. 
Vidste man ikke andet om elevforeningen, så 
vidste man, at Koch var formand.

Bestyrelsen sagde tak til Koch ved en mid
dag efter et bestyrelsesmøde. Det blev en fin 
aften, hvor Koch rullede sig ud og fortalte om 
de mange år i Nissum. Koch har altid været 
nær begivenhedernes centrer, så dervarmeget 
at øse af.

Det er ikke uden en vis betænkelighed, jeg 
påtager mig opgaven af være foreningens for
mand. En forening som vor har jo en meget 
løs struktur. Den bindes stort set sammen af 
årbogen. Ja, og så må jeg bestemt ikke glem
me af interesse for og kærlighed til vort semi
narium. Jeg sporer en tendens til, at det måske 
ikke er helt så let at holde samling om elevfor
eningen, som det har været. Måske hænger 
det sammen med, at seminariet ikke længere 
er den første voksenskole, de lærerstuderen
de møder. Måske er det samfundsudviklingen 
med de hurtige ændringer, der gør det.

Jeg vil naturligvis forsøge at føre elevfore
ningen videre ad det gode spor, der er lagt, og 
håber på hjælp dertil.

Økonomi
Foreningens økonomi er fortsat sund, og vi 
kan stadig holde prisen på 45 kr. Ønsker man 
ekstra eksemplarer af årbogen, kan disse fås 
for 30 kr. + porto.

Regnskabet ses på side 85.

Valg
Kirsten Simonsen og Benny Boysen er på 
valg. Bestyrelsen foreslår genvalg. Såfremt 
der ikke inden 1. februar 1990 er indgivet an
dre forslag, tages ovenstående til efterretning.
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Redaktionen
Af årbog 1988 fremgik det, at Hans Colding 
har overtaget jobbet som redaktør, samt at Li
se Marcussen har lovet at assistere ham.

»Årets dagbog« har gennem en årrække 
været redigeret af Gunner Eriksen. Gunner 
var levende optaget af personerne bag de nav
ne, han mødte. Mange år i Nissum gav ham 
den baggrund, at han kendte de fleste.

Bestyrelsen er glad for, at Søren Porup har 
lovet at påtage sig denne vigtige del af det re
daktionelle arbejde med årbogen.

Endelig skal det nævnes, at foreningen har 
skiftet revisorer. Som det fremgår af regnska
bet, harjens Lynge og Søren Porup påtaget sig 
opgaven.

Bestyrelsen:
Formand: J. Hauge Nielsen, Seminarievej 8, 

Nr. Nissum, 7620 Lemvig, tlf. 97 891184
Kasserer: V. Gohr Lauridsen, Østerled 6, 

Nr.Nissum, 7620 Lemvig, tlf. 97 891164
Redaktør: Hans Colding, Præstegårdsvej

14, Gudum, 7620 Lemvig, tlf. 97863064
Horst Knüppel, Højgårdsvej 2, Sædding, 

6900 Skjern, tlf. 973643 62
Benny Boysen, Dalhus, Præstevej 3, Resen, 

7600 Struer, tlf. 97861780
Kirsten Simonsen, Ringgade 116, 

7600 Struer, tlf. 9785 0403
Jane Larsen, Teglgårdsbakken 9, 

7620 Lemvig, tlf. 97810763 
(repr. for de lærerstuderende)
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Nr. Nissum Seminariums Elevforening

Regnskab for året 1. oktober 1988 -30. september 1989

52.626,96

Indtægter Status pr. 30/9 1989
Årbog 1987 405,00 Aktiver
Årbog 1988 51.895,00 Girokonto 194,32
Renter 5.282,48 SDS 81.907,99
Underskud 190,33 Obligation 6.358,42

57.772,81
Kassebeholdning 83,25

— 88.543,88

Udgifter
Årbog 1988: Passiver
Trykning 32.825,10 Overførsel pr. 1/10 1988 88.734,31
Postbesørgelse m.v. 10.153,58 Underskud 1/10 88-30/9 1989 190,33
Moms 9.648,28 88.543,98

57.772,81

Redaktions- og bestyrelsesudgifter 1.006,20
Billeder til årbog 1988 215,90
Porto 857,50
Kontorartikler 70,00
Kopiering 219,75
Avis 113,50
Fest for den afgåede formand 2.067,00
Gaver 596,00

Nr. Nissum, den 30. september 1989 V. Gohr Lauridsen

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

Nr. Nissum, den 10. oktober 1989 Jens Lynge Søren Porup

85



Arrangementer på Nr. Nissum 
Seminarium 1990

13. kor- og orkesterstrevne
19.-21. januar 1990

PROGRAM:
Symfoniorkester:

A. Dvorak: Symfoni nr. 9 op. 95 e-mol.
Dirigent: Alf Sjøen.
(Separat blæser- og strygerinstruktion 
lørdag)

Kor og orkester:
Carl Orff: Carmina burana - med solist
Korinstruktion: Tage Ringgaard.
Dirigent: Alf Sjøen.

A capella kor:
Vagn Holmboe: Benedic Domino, 1. del 
Orlandus Lassus: Tristis est anima mea 
Palestrina: Sicut Servus
Dirigent: Tage Ringgaard

Stævneensemble:
Johan Seb. Bach: Orkestersuite nr. 3
i D-dur
Scott Joplin: Afro-amerikansk intermezzo 
Dirigent: Poul Erik Henriksen.

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

HF-elevforeningens aktiviteter er 
foreløbigt stillet i bero, men seminariet 
byder alle tidligere HF-studerende til:

Gensynssammenkomst
lørdag d. 3. februar 1990

15.00 Vi mødes til kaffe på Borgen.
Derefter frit samvær.

18 .00 Spisning.
Der kræves tilmelding til spisning til 
Arne Petersen, tlf. 9748 73 39.
Senest 28. januar.

19 .00 Underholdning ved lærere og stude
rende.
Derefter dans.

Velkommen og på gensyn.
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CaféEv- også hos os!
Initiativrige HF-ere har åbnet »Den blå Café« under musikbygningen


