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Morgenen efter jrk. Langs død samledes seminariets elever og lærere i
aulaen. Da rektor Gro-Nielsen var fraværende, ledede lektor Niels Ringgaard morgensangen og mindedes frøken Lang.

Mindeord om
rektor Karen Linderstrøm-Lang
I går aftes fik vi besked om. at fhv. rektor frk. Lang var død.
Natten til i går kom hun på sygehuset, ramt af et hjerteanfald.
Hun havde tidligere haft sådanne anfald, og selv om vi nok vidste,
at dette var alvorligt, kunne vi dog ikke tænke, at det så hurtigt bar
mod døden. Vi har ønsket at samles med jer her for at mindes
hende.
Lad ved dag kun op og ned, lykkens leming rulle!
Fandt ved kvæld kun sjælen fred, gik det, som det. skulle.

Karen Linderstrøm-Lang var knyttet til skolen i 40 år, en meget
stor del af tiden som formand for bestyrelsen og rektor, en meget
stor del af tiden desuden som seminariets forstander. Og hendes
betydning for denne skole og for de mange, mange elever og lærere,
hun har haft med at gøre, kan næppe vurderes. Hvilken arbejds
indsats har det ikke været! Del kan kun gennemføres af et menne
ske, der har evner til at lede. Det havde frk. Lang. Klog og skarp
sindig. Hun forstod at disponere, hun kunne forme sine tanker i
ord; men fremfor alt havde hun en dyb menneskelighed, der bl. a.
viste sig i hendes interesse for og hendes tillid til sine medarbejdere.
Jeg husker endnu fra, da jeg første gang kom til skolen, hendes
varme modtagelse af mig og hendes åbne interesse også for min
familie. I det hele taget var hendes omsorg for lærerfamilierne,
ikke mindst deres små børns ve og vel, legendarisk. Mange gange
har hun sagt: er lærerne lykkelige i deres hjem, så vil de også
være gode lærere. Og altid, altid stolede hun på sine lærere, viste
dem den tillid, at hun ikke nedlod sig til at undersøge, om de nu
passede deres arbejde ordentligt, men ganske enkelt gik ud fra, at
det gjorde de. Således handler den rette leder. Skolen blev stor under
hendes ledelse. Rammerne udvidedes, elevtallet blev år for år større,
den voksede i anseelse. For frk. Lang blev der ikke megen tid til
privatliv. Hun havde én gang for alle truffet sit valg. Hun kom
engang til at sige, at hun i sin ungdom var blevet nødt til at vælge.
Hvad det har kostet hende at vælge det, hun valgte, véd vi ikke
noset om.
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Også som lærer var hun en ener. De, ¿er har overværet hendes
religionstimer, véd at fortælle om oplevelser, og alle I, der er her
på seminariet, havde jo lejlighed til at høre hende fortælle ved en
fællestime nu i efteråret, hvor hun, ung, sprudlende og livfuld, fuld
stændig fangede alles interesse. I virkeligheden var hun vel i sin for
ståelse af sine elever og sin opfattelse af lærer-elev forholdet meget
frisindet og på mange måder forud.
I skolens årsskrift skrev hun altid en hilsen til sine gamle elever
med overskriften: Kære venner! Læser vi noget af det igennem, er
del som at høre hende selv tale:
Fra 1961: Som afslutning sender jeg alle gode venner en varm
hilsen. Der må jo nødvendigvis være skygger over de år, hvor kræf
terne tager af, og fysiske svagheder dukker op med påmindelser om
den livsafslutning, som nærmer sig ubønhørligt. Skønt så mange af
dem, jeg har holdt af, er gået forud, er der mange og stærke hånd,
der binder mig til livet, som jeg elsker, og på en måde tynger alde
ren mig vist ikke meget. Og der er jo så meget al være taknem
lig for.
Fra 1962: Mange af de ling, som hører til mit livs tilbageven
dende opgaver, foregår nu for næstsidste gang. Det er ikke helt let
at se, hvordan alt bliver for mig eller for skolen, når den sidste gang
er blevet fortid. Men jeg kan mærke, at min arbejdsdag ikke bør
strækkes lamgere, og der skal nok blive mange glæder også i den
roligere tilværelse, som til den tid venter mig ... og jeg er ind
stillet på at tage én dag ad gangen og stole på, al tingene lægger sig
til rette.
Hun købte el hus i Silkeborg og skriver i 1963: Jeg tvivler på, at
der i hele Silkeborg findes et hus, som bedre kunne opfylde vore
skønneste drømme, og nu er det hele meget snart i orden, så kom
nu bare og se, hvordan det hele har ordnet sig, eller for at sige det
som jeg virkelig mener det: hvor ødselt Gud har skænket mig et
nyt og smukt hjem.
Det er meget svært for frk. Langs venner at forstå, at vi ikke
mere skal se hendes varme smil og høre hendes smittende latter. Vi
kunne have undt hende nogle gode år i ro og fred og med tid til
al læse og skrive. Hun var jo stadig ung og åndsfrisk som få. Men
hun har dog kunnet se tilbage på et livsværk, et stort livsværk, og
lykkeligst al hvile på er fuldendte gerning.
Niels Ringgaard.
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Frk. Langs og skolens ven gennem man
ge år, provst Carl Hermansen. Hjørring,
skriver:

Det gamle ord, at efter en samler kommer en spreder, er et af dem,
der udtaler en tydelig mistillid til generationsskiftet. Så godt som
det gik, kan det ikke blive i fremtiden. Og måske ikke blot en mis
tillid til generationsskiftet, men tillige en almindelig menneskelig
pessimisme med hensyn til fremtiden.
Alene af denne grund er det en mere end vanskelig opgave at
blive nr. 2 i en kongerække. Alle den sidstes fejl vil blive draget
frem til almindelig beskuelse, og den førstes dyder vil stråle med
den glans, der nu engang forlenes den, som kommer på en stadig
større afstand. Der er megen sandhed i det islandske ordsprog om
afstanden, der gør bjergene blå og menneskene store.
Det var under disse i sig selv vanskelige vilkår, Karen Linderstrøm-Lang måtte fortsætte Theodora Langs store gerning.
Tidligt var hun blevet udset dertil. Den unge Karen LinderstrømLang var en jævnlig gæst hos sin faster, og når den unge pige og
den aldrende Theodora Lang fulgtes ad i den have, som da lå lige
op ad skolens legeplads, sagde vi: Nå, nu er lille Langse kommet for
at inspicere godset med avl og besætning. For det vidste vi jo selv
følgelig, al hun skulle arve det hele.
Og sådan gik det da også. Theodora Lang lagde sine planer på
lang sigt, og hun satte dem i værk, når tiden var inde.
Og det tør vistnok siges, at tiden var inde, da Karen Linderstrøm-Lang trådte til som skolernes styrer. Som skoleleder havde
Theodora Lang været forud for sin tid, men måske billedet i de
sidste år tegnede sig lidt anderledes. Jeg tænker på, hvordan for
holdene var for os, der var gymnasiaster i årene 1912-15, altså i
det væsentlige i „den gamle verden“s tid. Vi følte det ingenlunde
som noget unaturligt, at da vi kom i I g, måtte vi gå over til Detiltalen overfor pigerne i vor klasse. Vi måtte ikke mere sige Elvira;
vi skulle sige De og frøken Madsen. For moderne ungdom lyder
dette fuldkommen oldnordisk, men det hørte altså med til de gode
manerer, som også skulle være et led i vor uddannelse. Den tanke,
at et af de unge mennesker kunne møde på skolen uden slips, var
fuldkommen vanvittig. Idag møder selv lærerne uden slips. Og til
studentereksamen var det en selvfølge, at de unge herrer iførte sig
kjole og hvidt.
Og indøvelsen i de gode manerer fortsattes lørdagaftenerne i
English Club. Og der var ikke noget, der hed at følge pigerne hjem.
Men vi følte ikke dette som unaturlige bånd, og jeg beklager ikke
idag, at jeg dog har lært lidt pli.
Det var alt dette, Karen Linderstrøm-Lang omskabte til en mo
derne skoleverden. Som sin faster havde hun sine mål på langt sigt,
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ster-trøjer til familiens børn eller til diverse bazarer. Barselgaver til
alle barslende lærerinder og lærerkoner ved institutionen. Og det
blev efterhånden svært at følge med til dét. for lærerstaben voksede
til 80, og skolerne blev vitterlig i perioder selvforsynende med elever
til ca. 14 underskoleklasse årlig.
Frøken Lang holder af småbørn, og hun har børnetække. De
kravler uopfordret op til hende, og før de kan tale, har ordet rektor
fået et indhold for dem, som man vist uden modsigelse kan betegne
som usædvanligt. I mange år var det også sådan, at når børnene
kom i skole, gik de hver morgen over Hoslrupsgade til gymnasiet
for at deltage i morgensangen, og så stod rektor i døren og tog imod
deres mange små nej og buk. med et lille nik til hver.
Som rektor har man mest med større børn og med unge at gøre.
De samme familier i by og opland sendte år efter år deres børn
hertil, søskendeflokke; familiers liv var knyttet til Th. Langs Skole
i en årrække. Mange kom ind i 1. under og sluttede med studenter
eksamen. De kommer tilbage engang imellem og kigger ind i skole
gårdene. Og siger, at ingen anden skole var som denne. Deres for
ældre gik her måske også. De vil gerne lige engang igen overvære
morgensangen.
Frøken Langs forhold til eleverne var trofast, men usentimentalt.
De måtte lære, at man ikke kan holde hånd over dem. Til dem, der
ikke klarede oprykningen, havde hun imidlertid altid de varmeste,
stærkeste og smukkeste ord ved afslutningen. Det er aldrig en skam,
sagde hun, at måtte tage fat på noget andet, fordi man ikke kan kla
re sig. Det er kun en skam, hvis man slet ikke har gjort, hvad man
ku une.
1 et af frøken Langs første år som rektor var en fremmed taler
på skolen for at tale om pædagogik. Han understregede stærkt de
muligheder, der var for at forme barnet, som man former leret. Det
kunne rektor ikke lade stå uimodsagt. Hun gjorde indsigelse: „Hold
fingrene væk!“
Denne tro på, al man skal lade børnene og de unge være i fred,
og at følgelig en række traditionelle disciplinære foranstaltninger er
ganske overflødige i en skoles daglige liv, har præget skolen og
gjort den til et godt sted at være, for elever som for lærere.
Også for medarbejderne har denne indstilling gjort sig gældende.
De har alle kunnet arbejde i fred, uden indblanding, der er blevet
vist dem fuld tillid.
Derved har Th. Langs Gymnasium fået sit særpræg, men et van
skeligt definerligt særpræg. Der er en naturlig, menneskelig at
mosfære. Balance i tingene. Et lydeligt præg af den private skoles
muligheder for at hvile i sig selv, passe sig selv. Intet præg af en
eksamensfabrik, intet pace. En fornuftig arbejdsplads.
Men som en forudsætning for således at kunne lade skolens liv
udvikle sig i naturlig mangfoldighed, har frøken Lang først og frem
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mest haft sin tro på, at alt, når det kom til stykket, står i Guds hånd.
Frøken Lang er en overlegen taler, sprudlende morsom eller al
vorligt indtrængende. Stærkest har hun imidlertid altid talt, når hun
helt ydmygt sagde de ganske få ord ved den daglige morgensang. Da
forstod man, at for hende må nødvendigvis alt være af Guds nåde.
Man kommer ikke sovende igennem en rektors arbejdsdag. Hvad
ekskursioner, foredrag, skemaomlægning, vikarproblemer, embeds
besættelser, arbejdsplaner, karaktergivning, breve til forældre, lærer
møder, byggemøder, forældremøder, disciplinære småproblemer,
indberetninger, statistik, regnskaber, eksamensprotokoller, repara
tion og vedligeholdelse, af vidtstrakte bygninger, legatuddelinger,
pædagogiske drøftelser, indførelse af nye ordninger, festarrange
menter o.s.v. o.s.v kan give af kontorarbejde, samtaler og overvejel
ser, gør udenforstående sig næppe begreb om. For frøken Langs ved
kommende er hertil kommet ledelsen af kostskolen, og ledelsen af
hele den selvejende institution Th. Langs Skoler, hvilket bl. a. har
betydet et meget stort økonomisk ansvar, et ansvar for mange men
neskers arbejdsplads, et ansvar for en stor virksomhed af den aller
største betydning, på så mange måder, for by og opland.
Frøken Langs arbejdsdag som rektor varede i seksogtredive år.
De første 23 af disse 36 år ledede hun også seminariet. Det er
ikke underligt, at del i sin tid krævede overvejelser at give skolernes
stifter, Theodora Lang, tilsagn om at gå ind til dette arbejde. Del
mærkelige er, at man kan komme igennem en sådan arbejdsdag
uden at blive en embedsfigur. Men sandheden er den, at når man
som ovenfor forsøger at give nogle få streger til et portræt af frøken
Lang, er det i første omgang slet ikke embedets utallige daglige
byrder og frøken Langs varetagelse af dem, man erindrer. Det
store daglige læs er jo blevet trukket, år efter år. Men det er, som
om størstedelen af arbejdet er foregået bag kulisserne. Eller er det
sådan, at det, der er foregået lige for øjnene af os, er sket uden
store fagter, principielle opstillinger og pralende systematik, fordi
frøken Lang var blevet ét med rektorarbejdet, og fordi dette arbejde
ikke var embedsarbejde for hende, men skolegerning? Det er svært
at gøre sig klart. Under alle omstændigheder er det sådan, at et
portræt af frøken Lang ikke kan blive portræt af en embedsmand,
men må blive et billede af et menneske.
Med så meget større respekt må man hilse hendes indsats som
rektor på Th. Langs Gymnasium fra 1927-1963.

☆
Få dage efter at ovenstående var færdigskrevet, døde frøken
Lang. Det måtte forekomme alle helt urimeligt. Netop fordi hun
var mere end sit embede, vidste vi, at hun havde alle betingelser
for et rigt otium. Nu blev det otium altså afbrudt tidligt.
Udadtil måtte det vel se ud, som om frøken Langs vigtigste ind-
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Noget af det sidste, der foreligger fra frk.
Langs hånd, er følgende, skrevet til „Spectret“ i eftersommeren 1963:

Min sammenhæng
med Tli. Langs Seminarium
Jeg lærte Th. Langs Seminarium at kende, da vi som børn indledte vore
sommerferier med et ophold på skolen, indtil min faster blev færdig til
at flytte til Svejbæk. De unge seminarieelever, som dengang boede på
skolen, gik ind og ud hos os i de små værelser i kvistværelserne i byg
ningen mod Hostrupsgade. De boede sammen to og to. Der var liv og
glade dage, og jeg nød det.
I august 1914 kom jeg til Silkeborg for at tage lærerindeeksamen. Jeg
fik et eneværelse, og på det tidspunkt boede seminariekosteleverne i
Estrupsgade-fløjen, og der fandt jeg — efter nogen tids afventende hold
ning — gode kammerater. Mine to seminarieår tænker jeg på med glæde.
Jeg blev optaget i 2. klasse af et treårigt seminarium på min studenter
eksamen, og det første år havde jeg meget at gøre med at stoppe mine
huller i de mange fag, som jeg havde sluppet i mine gymnasieår. 1 det
andet år havde jeg rigelig tid. Det var fag, hvor min gymnasieviden gav
mig overskud, og det var fag, som havde min store interesse. I øvelses
skolen nød jeg at komme. Den var anderledes end i dag: det var børn
fra små hjem, men det var herligt at prøve sine kræfter i rigtige klasser,
især når vi fik dem alene.
Mine seminareår var den første verdenskrigs første år, inden man
sløvedes for beretningernes enorme tabslister. Der var spænding over
livet. I mit sidste seminarieår ved juletid indtraf frk. Theodora Langs
første meget alvorlige sygdomsanfald, et hjerteonde, som først 20 år
senere fældede hende, men som beredte hende svære lidelser og megen
svaghed. Hun kunne ikke dimittere min klasse, og vi havde vikar i både
pædagogik og praktik. Men hun var nogenlunde rask henimod skoleårets
slutning. Og del var en juniaften i 1916, at hun opsøgte mig i mit
værelse på kostskolen og forelagde mig det spørgsmål, om jeg kunne
tænke mig at studere videre for at kvalificere mig til at gå ind efter
hende som rektor og seminarieforstander. Jeg var 22 år dengang, og jeg
fandt det nok meget overvældende; men hun bandt mig heller ikke ved
noget løfte, og embedsstudiet ved Københavns Universitet var jeg oplagt
nok til. Vel havde det nok passet mig bedre, om jeg var kommet igang
med det samme efter studentereksamen i 1913. Men filosofikum havde jeg
dog taget i mit rusår, og faster havde med velberåd hu tilbudt mig den
gratis uddannelse hos hende, både for at give mig lejlighed til at kende
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et seminarium indefra — „Ellers kan man ikke lede et seminarium" —,
og fordi hun havde et anliggende i den inspiration, hun og hendes lærer
stab prøvede at give. Det drejede sig ikke fortrinsvis om kundskaber,
men om opladthed for lærergerningen — og det troede hun slet ikke på,
at universitetet kunne give. Desuden ville hun ved dagligt samvær finde
ud af, hvilke muligheder der var i mig.
Da jeg 7 år senere i 1923 brød op fra København, blev jeg ansat ved
Th. Langs Skoler som lærer i dansk og kristendomskundskab, og jeg fik
hurtigt timer i begge mine fag både på gymnasieskolen og seminarierne,
og desuden praktik på begge seminarierne.
1 1927 fik jeg dimissionsretten overdraget, og jeg vedblev med at være
seminariets forstander indtil 1950. Hvordan kunne det forenes med en
rektorstilling og med ledelse af en kostskole med plads til 40 unge piger?
Jeg havde gode hjælpere alle vegne. Frk. Kirstine Ege havde allerede i
frk. Th. Langs Tid været hendes medhjælpende forstanderinde. Og dette
i alle de mange år. Frk. Ege tog sig med sikkerhed og ordenssans af alt
det skriftlige og en masse af administrationen. Men det tilsyn med ele
verne, som påhvilede hende, tog hun op med en altfavnende moderlig
varme. Eleverne gjorde hende til deres „skriftemoder“, og mange gange
kæmpede hun for at få os andre til al forny chancerne for de vanskelig
ste, langt udover hvad vi fandt rimeligt. Så hele den side af en seminarieleders arbejde kunne jeg helt overlade til hende. Min andel blev at samle
trådene, at varetage lederforholdet til lærerne og til myndighederne.
To store problemer måtte vi sammen ordne. Elevtilgangen var ringe
dengang, og vi troede, det for en hel del hang sammen med, at seminariet
var et kvindeseminarium. Vi syntes selv, at et lille seminarium havde for
dele; men der var dog en grænse. Da vi i 1930 åbnede for mænd, fryg
tede vi, at mændene ville holde sig borte fra et seminarium med to kvin
der i ledelsen. Det første egentlige blandede hold, vi havde, blev på 28,
hvoraf de 21 var mænd. Senere har tilgangen holdt sig godt.
Det andet store problem var rigsdagens lovforslag om sammenlægning
af seminarierne. Dengang frygtede man et lærerproletariat og ville ned
skære dimittendantallet og desuden spare ved færre og større seminarier.
Få år efter var der lærermangel! Vi gik uskadt ud af rigsdagens angreb
på seminariernes eksistens. Folketinget havde „nedlagt“ os, men lands
tinget frelste os. Det var i vinteren 33/34 og først i sept. 34 faldt afgø
relsen. Det var den sidste afstemning, som fandt sted, inden kongen send
te rigsdagen hjem, bogstavelig i rigsdagssamlingens sidste kvarter.
Derefter var der fri bane for en hårdt tiltrængt bygningsudvidelse, som
Faster indviede 23. nov. 1935 få uger før sin død. Under de spændende
måneder, hvor jeg havde talt seminariets sag mod dets angribere, blev
dets arbejde endnu dyrebarere for mig. Varmest slog mit hjerte en strålende
majdag i 1934, hvor landstingsudvalget besøgte os. Alle legepladsens
pæretræer blomstrede, alle elever og lærere lyste af ønsket om at vise,
at seminariet levede, seminariets kor sang under hr. Messelis ledelse, så
det var en livsenslyst.
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Og så voksede alle skoleafdelinger, så det blev indlysende, al ved frk.
Eges tilbagetræden måtte seminariet have sin selvstændige leder. Semi
nariets nutid er hr. Gro-Nielsen og den nuværende lærerstab og elev
kreds. Store forandringer har skoleloven medført, langt større frihed,
langt større midtsamling cm seminariets forpligtelser overfor lærerger
ningen. Jeg sender de unge, som nu befolker vort smukke, nye semina
rium, en hjertelig hilsen. Jeg ønsker Dem tillykke med Deres valg af
lærergerningen og Deres uddannelsessted, fordi jeg tror, at De stadig på
Th. Langs Seminarium kan hente — naturligvis vejledning til at forøge
Deres kundskaber, så De ved, hvad De vil lære børnene — men mere
end det: Glæden over at have lov at arbejde med børn og et ærligt ønske
om at kunne vejlede dem ret.

Karen Linderstrøm-Lang.

Ved
Lorens
Nordentofts
død
Meddelelsen om Lorens Nordentofts pludselige sygdom og bratte død
kom som et chok for hans kolleger her på gymnasiet. Nogle enkelte
af os havde lagt mærke til en vis træthed hos ham — men det kan
jo overgå os alle, så ingen havde fæstnet sig videre ved det.
Når jeg nu på kollegernes vegne mindes ham her i det røde
hefte, glider tankerne uvilkårligt tilbage til begyndelsen af 1950erne, da der blev ansat en hel gruppe unge jævnaldrende lærere her
ved gymnasiet. Vi kom næsten samtidigt, og en del af os kendte
hinanden fra universitetet i København. Det kunne derfor ikke
undgås, at alle disse jævnaldrende kom til at præge lærerkollegiet,
der fik en uhøjtidelig og kammeratlig tone — omend ældre kolleger
undertiden kunne finde os lovlig højrøstede. Mange fra denne grup
pe, der nu alle er omkring de fyrre, er forlængst rejst herfra og
gledet ind i nye sammenhænge med virke andre steder. Og nu er
Lorens også borte.
Ofte gælder det om et menneske, man ser til daglig, og som så
at sige befinder sig til stadighed inden for ens afstukne hverdag,
at man egentlig ikke gør sig klart, hvem han er, eller hvad han
betyder. Først når han er væk, samles de spredte indtryk til en
helhed, som giver en slags mening. Og når jeg skriver en slags
mening, vil det naturligvis sige, at bedømmelsen og vurderingen af
et menneske altid må blive subjektiv.
Dog tror jeg nok, at jeg tør sige, al for de fleste her på gymna
siet vil Lorens blive mindet som den energiske og initiativrige kol
lega. Han var på færde alle vegne, med overalt, hvor der var pro
blemer at tage stilling til. Selv tilsyneladende små og ubetydelige
ting tog han sig af, hvis han mente, de var af interesse for en
eller anden kollega eller måske for hele skolen. Alle måtte uvilkår
ligt respektere den energi, han altid lagde for dagen, når han var
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interesseret i et eller andet. Ofte kunne man være uenig med ham.
men det var jo kun naturligt, når man tager hans usædvanlige ak
tionsradius i betragtning.
Men bag denne store energi lå en endnu større vilje. En vilje til
at trænge igennem overalt, til at manifestere sig i tale eller hand
ling; selvom han undertiden holdt af at kokettere lidt med sin til
syneladende træthed, var han dog inderst inde stærk, fordi han
havde viljen som drivkraft. Men bag denne vilje lå måske det, der
blev hans dybeste særkende som menneske og personlighed, nemlig
idéen. Idéen som igangsættende kraft — eller vi skal måske snarere
sige idéerne. For Lorens var jo de tusinde idéers mand — og hvad
der var det mest beundringsværdige: han prøvede også at være
mand for sine tusinde idéer. Mon han derfor ikke undertiden sled
for hårdt på sig selv?
For mange kolleger gælder det, at vi ved Lorens’ død ikke blot
kom til at betragte ham selv, men også vor Th. Lang’ske gymnasiehverdag i den underlige dimension, som døden giver vor tilværelse.
Fra kollegerne skal der da med disse linjer siges ham en varm tak.

Nils Kjærulf.

Seminariet siden sidst
Kære venner!
Der er kommet kludder i årstiderne. Tidligere var de første lyse
grønne blade på bøgetræerne udenfor min have signalet til, at jeg
skulle skrive min årlige hilsen til det røde hefte. Så blev det et efter
årsforetagende, hvor jeg skulle tage bestik efter det brogede efter
årsløv, og iår ligger der sne derude, og det er rigtig væmmelig
koldt. Det er næsten ikke til at hitte ud af! Yderligere kompliceret
bliver det derved, at jeg kun meget spredt har været på seminariet
siden sidst, så jeg véd dårlig nok, hvad der er sket. Sagen er den,
at jeg er blevet så stærkt impliceret i læreruddannelsesudvalgets
arbejde, at det efterhånden tager næsten al min tid. Vi har nu „sid
det“ i snart fire år, og i begyndelsen var jeg kun med i det store
udvalg — plenarforsamlingen — men da jeg på et tidspunkt gjorde
en hel masse vrøvl over fremgangsmåden, pacificerede man sig
ved at vælge mig ind i det særlige arbejdsudvalg. Det var omtrent
ligesom da man engang i Arabien ansatte nogle af de værste ørken
røvere som politibetjente langs en nyoprettet jernbanelinie! Fra
nov. 63 til sommerferien 64 blev jeg fritaget for mine timer, da jeg
ustandselig havde forsømt dem på grund af de mange møderejser.
I dette skoleår har jeg kun to timer om ugen, hvor jeg til gengæld
har samlet 4®, 3st og 2sm, så jeg forelæser ude i aulaen for ca. 100
elever — undskyld, studerende, hedder det nu. Fra efterårsferien
har jeg måttet trække mig helt ud af det daglige, fordi jeg skulle
være med til at skrive udvalgets betænkning. 1 stedet for er så hr.
Ringgaard blevet aflastet for nogle af sine undervisningstimer og
har fået overdraget den daglige ledelse af virksomheden, mens
jeg flyver, sejler eller kører til et utal af møder i København og
andre steder i landet. Det er efterhånden blevet temmelig lovlig
meget af det gode, og jeg skal ikke nægte, at jeg glæder mig ved
tanken om, at vi forventelig bliver færdige engang i løbet af marts,
så jeg kan komme „hjem“ igen. Det er en mærkelig og ikke spor
rar fornemmelse at være sådan næsten helt udenfor arbejdet på det
kære sem. og efterhånden kun have et meget ringe kendskab til alle
de unge mennesker derinde. Ganske vist kan jeg konstatere, at det
hele går ganske udmærket, selvom jeg ikke er der, — og det kan
jo nok være nyttigt at konstatere, at man ikke er det mindste uund
værlig; men alligevel.
Hvis der så bare kommer en god ny seminarielov ud af det. kan
man jo da sige, at det hele har været ulejligheden værd. Ikke alle
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bliver tilfredse, det véd vi på forhånd, nogle er endda allerede meget
utilfredse, men i en sådan sag er det næppe nogensinde muligt at
gøre alle tilpas. Men jeg mener bestemt, at der i hvert fald er mange
gode ting i det nye, som kommer. Lettere bliver det ikke at blive
lærer, tværtimod, men det gør nok heller ikke noget. Præparandklassen bliver lavet om til et 2årigt adgangskursus, der bygger oven
på realeksamens kundskaber, og kravene ved adgangsprøven bliver
i nogen grad paralleliseret med studentereksamen, så man i selve
uddannelsen ikke mere behøver at adskille de to grupper af stude
rende. Den obligatoriske fagrække for den enkelte bliver indskræn
ket til „klasselærerfagene“ dansk, regning og kristendomskundskab
samt legemsøvelser og i nogen udstrækning håndgerning, sang og
formgivning — og naturligvis de pædagogiske fag. Hertil kommer
to liniefag og et „pædagogisk speciale“, hvor der er valg mellem
undervisningen i de yngre klasser, i de ældre klasser og i special
klasser. Det sidste er nok en af de væsentligste nydannelser, idet det
herved bliver muligt at bevare den brede uddannelse og alligevel i
nogen grad specialisere efter alderstrin. „Helhedsdannelse med ind
bygget specialisering“ har vi kaldt det samlede forslag. Der bliver
eksamen i alt undtagen praktik. Desuden er der en hel del enkelt
heder, som jeg ikke skal komme ind på her. Betænkningen udkom
mer i løbet af foråret, og så kan I jo selv studere den. Hvilken
skæbne forslaget får i folketinget er så en anden sag. Der kan
nemt blive lavet om på mange ting, inden loven bliver vedtaget.
Ikke mindst spændende bliver det at se, hvorledes folketinget stiller
sig til, at der ikke er stillet forslag om bevarelse af den særlige
småbørnslærerindeuddannelse. På vort seminarium skulle vi i inde
værende skoleår have haft en ny præparandklasse på denne uddan
nelse, men på grund af den meget usikre situation — der bl. a. be
virkede, al der var relativt få ansøgere — sprang vi over denne
gang og stillede sagen i bero, til der kommer en afklaring.
Så skal I slippe for at høre mere om den kommende læreruddan
nelse, og vi går tilbage til det nuværende sem.
Her er vi fortsat i fuld gang med forskellige nye ting efter den
såkaldte „bemyndigelseslov“. Jeg skrev vist lidt om det sidste gang,
da vi begyndte på det i efteråret 63. Det nye består især deri, at
visse fag helt eller delvis kan bortvælges som obligatoriske fag, mens
til gengæld alle skal have to liniefag. Det ser efter de foreløbige
erfaringer ud til at være en god ordning, der på flere måder vil
komme til at danne en lempelig overgang til den kommende ordning.
1 efteråret havde vi den sædvanlige hvert-andet-års stortur, som
denne gang gik til Frederiksborg Højskole, hvor vi havde nogle
dejlige dage med foredrag, musik, udflugter og mange slags festlig
komsammen. El par af klasserne var samtidig på lejrskole, da der
ikke var plads til alle på højskolen.
Ved novemberfesten iår opførte dramaholdet Max Frisch’s „An-
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dorra“, og det blev igen en stor og betagende oplevelse. Det er gan
ske ejendommeligt, at sådanne gode amatørspil ofte virker meget
stærkere end det professionelle teater, men det kommer vel af, at
de medvirkende er så stærkt personligt engageret i de roller, som
de giver liv, så det hele ligesom virker mere ægte end på det „rig
tige“ teater. Del var igen hr. Mulvad, der stod for instruktionen.
I 63 havde han instrueret Wilder: „Vor by“, som fik en rystende
aktualitet, da der midt under forestillingen indløb meddelelse om.
at præsident Kennedy var blevet myrdet. Den aften glemmer vi
aldrig!
Vi har fået en ekstra lærer i pædagogik og psykologi, hr. Poul Pe
dersen. Han har haft en fin start ved seminariet, hvor han er faldet
særdeles vel til, både blandt de studerende og blandt kollegerne.
Endelig har vi fået andel i en ny lærer på gymnasiet, mag. art. Ja
cob Mynster, der har fået dansk på studenterlinien. Også han er
gledet fint ind i ensemblet.
Lærerne på seminariet og øvelsesskolen har iår været flittigere
til at tage på kursus af mange slags end nogensinde tildigere. Del
giver undertiden lidt afbræk i den daglige undervisning. Men vi
trøster os — ligesom manden, der gav sin so flæsk — med, at det
kommer igen !
☆

Efterskrift: Nu er der gået flere måneder, siden jeg skrev foran
stående. Af grunde, som redaktøren andetsteds gør rede for, er tryk
ningen af heftet blevet meget forsinket, så jeg kommer til at foretage
en lille ajourføring af mit manuskript. Der ligger aldeles ikke sne
mere, for vi er nu et godt stykke inde i maj. og det årlige mirakel
gentager sig programmæssigt. Jeg har forlængst nu betalt et af bør
nene den traditionelle femkrone for den første udsprungne følfod,
og bøgetræerne udenfor min have er ved at trække i den lysegrønne
silkekjole. Jeg er også forlængst — i slutningen af marts — „kom
met hjem“ til sem, igen, idet betænkningen om den nye lærerud
dannelse er afleveret til undervisningsministeren, der har kvitteret
med en fin middag på Christiansborg slot. Det er dejligt at være
inde i den daglige rytme igen, selvom samme jo nu går i stykker
igen i eksamenstidens uregelmæssigheder. Men det er i hvert fald
en uregelmæssighed, der indfinder sig yderst regelmæssigt!
Nu glæder vi os til lørdag efter Kristi Himmelfartsdag med stæv
net for de gamle elever, som vil være — forhåbentlig godt — over
stået, når I læser dette.
Masser af hilsener fra alle lærerne, min kone og jeres hengivne

Gro-N.

Gymnasiet siden sidst
Sammen med bestyrelsens formand, dr. Dickmeiss, var jeg i foråret
1964 i undervisningsministeriet for at præsentere de endelige teg
ninger og planer for gymnasiets nybyggeri og for at prøve på at
sætte lidt fart i foretagendet. Situationen var da den, at vi havde
væsentlig flere ansøgere til den matematiske linje, end vi var vant
til, således al vi for at tage alle egnede aspiranter ville blive nødt
til at oprette tre matematikerklasser i stedet for de normale to. Hvor
dan det skulle gå til, var ikke let at se, for vore faste matematik- og
fysiklærere kunne under ingen omstændigheder klare flere timer, og
alle forsøg på al finde en til var mislykkedes.
Vi fik ikke meget ud af besøget i ministeriet. Man var klar over
vor situation og indså nødvendigheden af, at vi udvidede, men kun
ne kun strække sig til al love os igangsætningstilladelse inden 1970.
Derimod løsles lærersituationen derved, at der i sidste øjeblik — da
jeg netop havde bøjet mig for, al jeg kom til at afvise ca. 20 egnede
ansøgere — dukkede en tidligere elev op med 1. del af embedseksa
men i matematik og fysik. Han var villig til at lade sig ansætte som
vikar med et begrænset antal timer i hvert fald for et år og viste
sig at være en dygtig lærer, som ¡øvrigt hurtigt blev så tilfreds med
at være her, al han nu er fast ansat som etfagskandidal for en pe
riode af mindst fire år. Jeg slap derfor — og fordi leklor Toft fik
flere gymnasietimer, end han skulle have haft, og fik samlæsning i
matematik i to af de nye klasser — for at sige nej til nogen.
Det ser ud til, at gymnasiet, hvad elevtal angår, vokser hurtigt i
disse år. Til det nye skoleår, 1965/66, har vi så mange ansøgere til
Ig som aldrig før, og det bliver nødvendigt at oprette ialt seks nye
klasser, tre sproglige og tre matematiske, mod de fire, vi har været
vant til. Det medfører en ganske stor forøgelse af lærerkorpset,
men i år er det problem løst på udmærket måde. Lærerkollegiet vil
i det nye skoleår kunne fremvise syv nye ansigter, og vi har fået
fuld dækning inden for så besværlige fag som drengegymnastik,
matematik, fysik, kemi, naturfag og formning og kunstforståelse.
Det sidste er nyt i gymnasiet; i H og IHg kan eleverne efter loven
vælge mellem sang og musik eller formning og kunstforståelse, men
valget er ikke realiseret ret mange steder, fordi det er meget van
skeligt at finde lærere i formning. Interessen for faget var stor
blandt eleverne, og det er derfor rart, at vi nu kan sætte det i gang.
Vort forholdsvis nye formningslokale er meget velegnet.
Året er gået godt. Skemamæssigt har vi haft det lidt vanskeligt.
Frk. Detlefsen har været i USA det meste af året på et stipendium,
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men de øvrige fransklærere påtog sig en væsentlig ekstrabyrde for
at få læst hendes timer. Efter hr. Nordentofts pludselige død blev
mag. art. J. P. Mynster, der netop havde været lærerkandidat hos
hr. Nordentoft og kunne overtage alle dansktimer, fast ansat i em
bedet. De øvrige timer fordeltes blandt kolleger.
Vi prøvede i år efter seminariets mønster at koncentrere lejrsko
ler og ekskursioner mest muligt for al undgå at forstyrre den almin
delige undervisning alt for længe. I samme uge i efteråret sendte
vi alle llg’ere på lejrskole og alle Illg’ere og 3. realere på ekskur
sion til København. På den måde affolkede vi skolen halvt og fik
næsten det hele overstået på en gang.
Et elevinitiativ nu i skoleårets sidste halvdel vil nok fremover
sætte sit præg på skolen og få betydning for dens daglige liv. Vi
har ikke hidtil haft noget elevråd på gymnasiet, men når egentlige
elevrådsopgaver meldte sig, har elevforeningens bestyrelse taget sig
af dem. Nu er det på et møde for alle eleverne blevet vedtaget at
danne elevråd, og foreløbig er der blevet konstitueret et råd, der
hovedsagelig består af Huginns bestyrelse, og hvis opgave er at
forberede det endelige valg af elevråd umiddelbart efter sommer
ferien. Samtidig har man tilmeldt sig den nystiftede sammenslut
ning af danske gymnasiers elevråd. Vi lærere har med glæde hilsi
dette initiativ velkommen, og jeg er ikke i tvivl om, at det vil vise
sig at indebære store fordele for skolen.
Den traditionelle nordiske udveksling blev af mindre omfang i
år, fordi Kalmar — vist nok på grund af manglende interesse hos
eleverne — Irak sig ud. Vi fik besøg i en lille uge af otte gymna
siaster fra Arendal og et norsk lærerpar, og adjunkt Moesgaard rej
ste på genbesøg med otte I Ig’ere herfra. Forhåbentlig lykkes det al
knytte forbindelsen ti] Kalmar igen, for disse nordiske forbindelser
er uden tvivl af stor værdi og besøgene altid meget vellykkede; men
det må vist nok erkendes, at det ikke længere på forhånd står som
den store oplevelse for nordiske gymnasielever at skulle gæste et af
de andre lande i Norden. De vil hellere længere bort.
I det kommende skoleår skal Th. Langs gymnasium være vært for
de svenske kongestipendiater i fire dage, ca. 50 udvalgte svenske
gymnasieelever, der i ca. tre uger skal studere danske forhold. Det
bliver i begyndelsen af september, og jeg håber, det kan lykkes at
få både Kalmar og Arendal til at besøge os i samme periode, så
skolen i nogle få dage bliver fællesnordisk. Det nystiftede elevråd
har lovet at sørge for indkvarteringen.
Og nu går vi ind i skoleårets sidste fase. Skriftlig realeksamen er
overstået. lllg’erne har kun få skoledage tilbage, skriftlig studenter
eksamen står for døren, og så går det slag i slag. Det er en anstren
gende, men spændende cg morsom tid, vi har tilbage, og som sæd
vanlig kommer det lidt bag på os, at vi allerede er midt i alt det.
Hvor blev året af?
Venlig hilsen. E. Thastum.

Hovedskolen
På grund af det fremrykkede tidspunkt er det svært for mig at holde
skoleår og kalenderår ude fra hinanden i denne hilsen til gamle
elever. Det meste drejer sig om skoleåret 1963/64 og er altså snart
gamle minder.
Ændringerne i lærerkorpset er omtalt andetsteds i hæftet, derfor
vil jeg begrænse min omtale til et velkommen til alle nye og en
lak til dem, der er holdt op. Heldigvis er der ikke tale om flere
skifter end dem, som er betinget af naturlig af- og tilgang, den
sidste større end den første på grund af skolens vækst i toppen.
Ved skoleårets afslutning havde vi for første gang elever med
ved 10. klasses prøve. De tog teknisk forberedelseseksamen, og da
der ikke var en hel klasse, var de blevet undervist i samarbejde med
Østre skole. Samarbejdet gik over to år og gav så gode erfaringer,
at vi er gået ind i det med et nyt hold. Jeg er meget spændt på,
om det vil blive almindeligt, at også eleverne i den gren af skolen
fortsætter i 10 år, ligesom dem, der tager realeksamen. Det ville
være en for mig helt naturlig tanke, og det ville i øget grad stille
elever fra skolens forskellige afdelinger lige.
Den store interesse for 8.-10. klasse har medført, at presset på
faglokalerne er blevet meget stort. Derfor har vi fået indrettet et
værksted for metalfag ovre under drengenes gymnastiksal, hvor der
før var et vaskeri. Det er ikke ideelt, for der er ikke plads nok, og
det gungrer voldsomt, når en flok gymnaster arbejder i salen, men
metalarbejdet er jo heller ikke lydløst, så det går an, selv om jeg
håber meget på en virkelig udbygning af vore værksteder. Her
tænker jeg på, at både formning og håndgerning ligesom værk
stedsfagene lider af mangel på lokaler.
Det mest iøjnefaldende træk i skolens liv er nok ellers, at alt det,
som i disse år skal nyudformes, kræver så meget af lærerkorpset, al
arbejdsdagen for de fleste bliver meget lang. Vagn Skibsted har så
mange besøg i læsestuen, at han sjældent får de sidste børn sendt
hjem før hen mod klokken 17. Sangkoret arbejder efter skoletid, og
mange af konferencerne mellem lærerstuderende og praktiklærerne
finder sted ligeledes om eftermiddagen, og så er der kun et par
limer til aftenmøderne begynder. Det er ikke sært, om lærerægte
fæller foreslår, at vi skulle indrette skolen, så al vi også kunne
spise og sove derinde. I konsekvens af dette store krav til planlæg
ningsarbejdet har vi de to sidste år haft nogle planlægningsdage
ved begyndelsen af året.
Ved skolefesten i marts var emnet i år glimt af skolens liv fra
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Formningstime på øvelsesskolen.

stenalderen til et godt stykke ind i fremtiden. Børn, lærerstuderende
og lærere havde efter god — snart gammel — skik hjulpet hinanden
med at forfatte og øve det festlige spil. Det kan være lidt svært at
få sagt til alle gamle elever, at de er velkomne på „de stores“ aften,
men nu er det i alle tilfælde sagt til dem, som ser dette hæfte, og
så må 1 selv finde ud af, hvornår festen holdes. Vi regner med i
år at dele den på tre aftener, så bliver der også bedre plads til jer.
I det hele taget er det rart at se jer på skolen, og selv om vi måske
farer lidt fortravlede rundt, når 1 kommer, må I holde ud med os
og komme igen. Det er rart at følge med i, hvordan det går jer
videre frem.
Venlig hilsen
Georg Enemærke.

De lærerstuderendes forening
Hvis nogen i dette nummer vil lede efter et indlæg fra seminariets
elevforening, må de gøre det forgæves. Det er der nemlig ikke, da
betegnelsen sem. elev jo er udgået af sproget. Landsrådet besluttede
på sin sidste samling, al vi for fremtiden skal hedde lærerstuderen
de — måske ikke så meget for al „højne“ uddannelsen på semina
rierne som for at få disse anerkendt som højere læreranstalter og
dermed afskaffe begrebet skolepenge.
Men ud over denne titelforandring er der ikke sket nogen større
omvæltning for de siuderende ved seminariet. Året gik sin rolige
gang, dog synes jeg, al selve uddannelsen er gjort mere spændende,
derved al det i højere grad er muligt at dyrke de fag. man har
interesse for og undgå andre af de såkaldte pligtfag. Dette er til
syneladende også nået ud til almindeligt kendskab, siden så mange
søger optagelse på seminariet — for det kan vel ikke længere være
pensionen, der frister.
Var året roligt, var del dog ikke uden begivenheder, både posi
tive og med modsat fortegn, ingen af de tilstedeværende kan vist
glemme den tragiske afslutning på skolens fødselsdagsfest. Drama
holdet opførte et amerikansk skuespil „Vor by“, hvor sidste akl
skildrer en scene om en pige, der er død i sin bedste alder og nu
forgæves søger at vende tilbage, som om intet var sket. Da hun så
får lov til al se lidt nærmere på livet, vælger hun alligevel døden . . .
Umiddelbart efter dette mesterligt fremførte spil blev alle mødt af
den barske virkelighed. Rektor kom og fortalte om mordet på præ
sident Kennedy, og den fest, der så stort var lagt op til, blev ikke
til noget. Kor første gang holdt de tre afdelinger fødselsdagsfest
hver for sig, og det er alle parter vist bedst kørende med, da der
simpelthen er for mange til at være under et tag.
Frk. Lang holdt i en fællestime et glimrende foredrag om: Hvad
er vigtigt for en lærer? Med sit spillende vid og af sin store erfa
ring øste hun ud over forsamlingen et væld af tildragelser fra sin
egen lid. Mest dog om hvordan hun gerne ville have båret sig ad
og drevet moderne pædagogik — hun var slet ikke færdig. Lidet
anede vi, at det var sidste gang, hun talte til os i aulaen. Hun fik
lov at udføre en stor livsgerning, hun fik lejlighed til at se sit værk
levedygtigt, og skønt op i årene døde hun, inden hun blev gammel.
Med et slogan kan vi som famlende pædagoger bedst udtrykke vores
taknemmelighed til hende: „Længe leve Langs lære“.
Foreningens arrangementer var sammensat med henblik på at
varetage så mange interesser som muligt. Der var litterære, musi
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ske, oplysende og kunstneriske indslag af mange kende navne bl. a.
professor Lindhardt, forstander Rostbøll, amtsskolekonsulent Niel
sen, Viborg, Århus Kammerorkester, Palle Lauring, Tage SkouHansen og andre. Også pastor Søby, Blovstrød, aflagde os besøg,
men det blev vi nu ikke klogere af. Endelig gik bølgerne højt, da
en såkaldt „Fluxus-gruppe“ præsenterede os for moderne kunst på
scenen. De fleste karakteriserede det som fidus, derfor striden, men
hvis formålet var at vække forargelse, kan aftenen betegnes som
succes.
„Hytten“ i Sminge har fået et nok så indbydende præg, og dette
har klart afspejlet sig i besøgene derude. Næsten hver weekend har
den været oplaget, og i ferierne lejer vi den ud til lejrskole eller
som sommerbolig for private. Det sidste stiver økonomien vældigt af.
På generalforsamlingen i marts blev Jørgen Buus 3.s valgt til for
mand. Der blev uden indsigelse vedtaget en kontingentforhøjelse
fra 20 til 30 kr., hvilket må anses som et kompliment til foreningens
arbejde, og endelig kom der en mindre lovændring, så staben om
kring „Spectret“ for fremtiden bliver sammensat af mere frivilligt
mandskab. Tidligere er det blevet betragtet som borgerligt ombud.
Alt i all: Foreningens virksomhed har haft et naturligt leje ved
siden af og i trit med det daglige arbejde. Der er god kontakt og
samarbejde med seminariets ledelse, og når disse forhold er til stede,
vil det også fremover være en fornøjelse at være med i foreningens
arbejde.
Johs. Bitsch Jensen.

Digt og grafik
..Digt og Grafik“ var titlen på en lille udstilling, som en af Hoved
skolens formningslærere og jeg lavede sidste år, efter at vi i fælles
skab havde experimenteret med et undervisningsforløb, hvor vi
søgte at lade de to fag formning og dansk krydse hinanden.
Jeg skal her søge at give en kort redegørelse for, hvilke tanker
vi har haft om dette fællesarbejde og hvilket formål jeg som dansk
lærer har haft med denne aktivitet.
Lad os begynde med formålsovervejelserne. Lidgangspunktet var
Den blå Betænknings formålsparagraf for faget dansk: „Det må
betragtes som en af skolens hovedopgaver at opøve hver enkelt elev
i at beherske modersmålet så godt som muligt, både hvad angår
forståelse af tale- og skriftsprog, øvelse i at læse og færdighed i selv
at udtrykke sig mundtligt og skriftligt . .
Det sidste: „. . . at ud
trykke sig mundtligt og skriftligt,“ giver muligheder for flere for
tolkninger. Blandt disse muligheder vil jeg pege på den, at man
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tænker på det at give udtryk for noget i kunstnerisk forstand. Med
andre ord: et af formålene med danskundervisningen skulle være at
søge at lære eleverne at bruge sproget som kunstnerisk udtryksmid
del. Det giver de efterfølgende metodiske anvisninger i Den blå
Betænkning ganske vist ingen holdepunkter for, men derfor kunne
fortolkningen måske være legal alligevel.
Det, der har ført mig ind på dette spor, er den megen tale
om de „musiske“ fag. Nu er der naturligvis en lang række fag, der
har „musiske“ indslag, men man tænker vel først og fremmest på
fagene formning og sang. Derfor er det de fag, vi skal se på for at
lære noget om „det musiske“.
De fleste af skolens fag har en videnskabelig „overbygning“. For
de musiske fag gælder det, at de både har en videnskab og en
kunstart. Formning har som „overbygning“ både kunsthistorien og
kunsten; sang har både musikhistorien og musikken. Ganske det
samme gælder faget dansk, der som „overbygning“ både har sprog
videnskaben, litteraturhistorien og litteraturen selv.
Spørgsmålet bliver så: kan vi i danskundervisningen overtage
nogle arbejdsformer fra et fag som formning?
Sammenligner vi arbejdsformerne, som de faktisk tager sig ud i
de to fag, ser vi, at der er store forskelle. Den skabende aktivitet
med et kunstnerisk sigte, som man finder i formning, fører en
meget tilbagetrukken tilværelse i dansk. Nu er det klart, at vi i
faget dansk stiller andre krav i retning af færdigheder og korrekt
hed end i formning. Men er det begrundelse nok for at lade den
skabende aktivitet ligge? Eller er det sådan, at den skabende akti
vitet netop giver en vældig støtte til færdighedsindlæringen? Det
er jo ikke alene færdigheder i ortografisk henseende, eleverne skal
tilegne sig, men også færdigheder i at anvende sproget. De skal
lære at artikulere i ordets videste forstand. — Hvis vi ved at sætte
dem i en skabende aktivitet — ved at lære dem at lege med ordene
— kan udvikle deres evner som sprogbrugere, så er vi på vej til
at gøre dem til mere artikulerede mennesker. — Og det var det,
der var målet.
Nærværende digte er fra en 7. klasse, og konstellationen digt og
grafik kom i stand, efter at formningslæreren og jeg var blevet klar
over, at processen ved at digte i høj grad er parallel med processen
at lave et billede. At lave et billede er at „digte“ med linier og
former, — at lave et digt er at „male“ med ord. Begge dele er
associationsforløb. Ved associationer skaffer man sig elementer, som
kan sammenstilles på forskellig vis — med forskellig virkning. En
løsning vælges, og man har en komposition, det vil her sige et bil
lede eller et digt.
Billederne og digtene er blevet til nogenlunde samtidig i dette
tilfælde; men billederne skal ikke illustrere digtene, og digtene skal
(fortsættes side 34)

Himlen er dyb,
og det evige hænger i krystalklar luft.
Sneen vugger sagte ned til jorden.
Skyggerne standser,
mens luften står stille en stund . . .
Ole Jorn

Altre brænder
i skinnende kirker,
hvor man synger dryssende
salmer,
og hvor lysene oser.

Ole Nielsen

Det er december,
mørket er mere fremme end lyset.
Sneen er kommet,
og når tusmørket hegytider,
står den hvide farve endnu klarere,
Månen titter frem enkelte gange
og seiider sine stråler ned,
på de snebedækkede grene,
der tegner sit silhouet på jorden.
Lars Victor Møller

Sneen falder så tyst og stille
og dækker den frosne jord,
barnet ligger i krybben så lille
og lytter til englenes kor.

Hyrderne knæler på marken,
mens englene synger i kor,
tre kotiger kommer til krybben
for at prise barnet med ord.

Niels og Bent
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ikke forklare billederne, hvad blandt andet kan ses af, at eleverne
ikke har givet billederne „litterært indhold“. Når der alligevel er
noget samstemmende mellem verset og det tilhørende billede, tror
jeg, at det simpelthen er det, at det samme barn har forsøgt at
sige noget med to forskellige udtryksformer. Det er samme sind, der
ligger bag verset og billedet.
Der har været indvendt — med rette —, at digtene ikke er så
gode som billederne. De er ikke så stærke i udtryksformen, og de
er ikke fri for poetisk vraggods. — Men det siger os vel bare, at
vi ikke har arbejdet så godt i danskundervisningen, som der er
arbejdet i formning. Den dag, da vi dansklærere er ligeså dygtige
til vort arbejde som formningslæreren til sit, da vil vore elever
kunne digte ligeså godt, som de kan tegne. Så kan vi tale om det
musiske i danskundervisningen, uden at det bare er et tomt slagord.
Hvordan vi så kan sætte eleverne igang med denne aktivitet, skal
jeg ikke forsøge at svare på. Jeg er ikke kompetent til at give melo
diske anvisninger. Mine forsøg er i høj grad præget af manglende
viden om, hvordan tingene skal gøres. — Derimod synes jeg, at
målet tegner sig ganske klart: Ikke at gøre eleverne til malere og
digtere, men søge at udvikle deres evner til at bruge sproget som
udtryksmiddel, — hvorved de også bliver mere åbne over for,
hvad de møder af kunst af både den ene og den anden art.
Hans L. Thuesen.

Ved Genesareth Sø
Jeg tror, der er mange mennesker, som i barndommen og op gen
nem årene drømmer om en rejse til Det hellige land — sådan gik
det i hvert fald mig. Men i modsætning til mange andre blev mine
drømme til virkelighed — endda to gange oplevede jeg det nye
Israel.
Hvor er det naturmæssigt et overmåde skønt land, Gud gav sit
ejendomsfolk, et af de skønneste lande, han har skabt, og det var
en enestående oplevelse at se Guds ejendomsfolk igen tage landet til
sit hjerte. For det er jo det, israelerne gør. Der er arbejdsglæde hos
disse nybyggere. De går ikke af vejen for nogen anstrengelse eller
vanskelighed for at få landet til at blomstre påny. Alle vegne fik
man bekræftelse på israelernes enestående målbevidsthed, deres dyg
tighed og indsats for at vinde det gamle land tilbage fra dvaletil
standen.
Landets opdyrkning og opbygning er imponerende. Store, mo
derne byer bygges på rekordtid, hundreder af landsbyer ligeså, fa
brikker og skoler rejses i hurtigt tempo — alt i kalk- og limstenenes
lyse farver.
Israels vældige maskinkraft gør det muligt al løse de omfattende
opdyrkningsopgaver i rekordtid. Det er i særlig grad lavlandet, da
lene, der er kommet under kultur. I gammel tid var Israels bjerg
land overstrøet med landsbyer, og det var i høj grad fra bjergene,
rigdommene kom, og endnu kan man mange steder se rester af den
ne kultur. Mange steder ses terrasser på bjergsiderne, afsatser, som
gjorde det muligt at dyrke jorden i bjergdistrikterne. Som en kon
trast til tidligere tiders frugtbarhed ligger bjergene i dag for en
stor del øde. Dog har man hist og her begyndt beplantning med
vinranker på de lettest tilgængelige, de nederste terrasser. Det store
opdyrkningsarbejde er ved at nå Israels bjerge, der ligger og venter
på nyt liv, som profeterne har forudsagt: „Og 1, Israels bjerge, skal
skyde grene og bære frugt for mit folk Israel“ — eller læs selv slut
ningen af Amos’ bog. I salmen „Blomstre som en rosengård“ har
Grundtvig nedskrevet sit profetiske fremsyn — inspireret af bibebelens gamle profetier.
Israel kendetegnes ved den rige afveksling i landskabet. Snart er
man ude på den hvide, sandede kyst, hvor buldozere jævner klit
terne til dyrkning, og hvor man har udsigt over det store, blå hav,
snart er man inde i romantiske bjergdale eller måske i en vild og
storslået natur, som f. eks. i Juda bjerge. En køretur gennem Sarons
slette glemmes aldrig. Den ligger som en „Edens have“, umådelig
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frodig og frugtbar med sine store bananmarker, olivenlunde og
citrusplantager. Man bliver grebet i sind og hjerte af de vældige
kontraster, man møder i det nye Israel. Dertil kommer, at man
overalt i Israel overvældes af mindernes mængde, og det ene bil
lede fortrænger det andet i broget mangfoldighed. Hver plet i Israel
har slemmer og taler sit eget alvorlige, ofte dystre sprog. Både fra
Det nye og Det gamle Testamente hviskes der ord i ens hjerte,
ord, som i mange tilfælde bekræftes af det, øjnene ser.
At være i Jerusalem i påsken var en dyb og rig oplevelse, som
vanskelig kan beskrives. At træde ind i Fødselskirken i Bethlehem
og der høre en fremmed munk ved påsketid præludere over danske
julemelodier fylder en med en særlig følelse. Men jeg tror dog, at
det, der gjorde dybest indtryk på mig, var Genesarelh Sø og dens
omgivelser. Søen udøver en forunderlig tiltrækning, vel fordi den
har så meget at fortælle om Jesus og hans apostelskare, og om de
ord, Mesteren her udtalte: Bjergprædikenen, lignelserne om sæd og
fiskenet og mange flere.
Her stillede han stormen. Her kom han i en sildig nattetime van
drende på bølgerne, her stod han en forårsmorgen i opstandelsens
klæder og vinkede til sine venner på søen, og her kaldte han Jairs
datter op fra de døde.
Hans apostle glemte aldrig disse højtidsstunder ved søen; endnu
som oldinge stod det lyslevende for dem, hvad de som unge hørte
og så ved søens bredder. Større minder har ingen sø i verden.
For det andet betages man af den skønhed, søen og dens omgi
velser frembyder. Jeg kom fra Nazareth med bus gennem det vid
underlig skønne Galilæas 1000 m høje bjerge — og pludselig så
man Genesareth søs spejlblanke flade dernede i dalen. Selve søen
ligger 200 m under havet — og klimaet er subtropisk. Året rundt
plukkes der røde tomater på friland. 36 grader celsius i skyggen
af palmerne ved søens bred er en dejlig temperatur.
Tiberias er den eneste by, der er tilbage af oldtidens byer — og
her boede jeg i 5 døgn — det var simpelt hen ikke til at komme fra
dette dejlige sted.
Endnu før daggry blev man vækket af en betagende fuglesang
fra eukalyptustræernes og palmernes kroner.
Man kan ikke blive i sengen, man tager ud til søens bred med
sit kamera og fotograferer solopgangen over bjergene; søen er
blank og stille — man går ned og stikker hånden i det klare, fløjls
bløde vand — ser de tætte fiskestimer — for lidt senere, når solen
står højere på himlen — at opleve disse voldsomme kastevinde, som
på et øjeblik sætter søen i oprør.
Børnene er på vej til skole. De er kommet fra mange forskellige
nationer og ser glade og tilfredse ud, søde er de alle, smilende og
vinkende, når kameraet rettes mod dem.
Busser med arbejdere stryger hurtigt hen ad vejen. En ny dag
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begynder. En olding, hjemkommen fra Jemen, hakker ukrudtsplan
ter op ved vejkanten — alle skal yde efter evne. Der var faktisk
mangel på arbejdskraft.
Tiberias var den første by, der blev selvstændig efter friheds
krigens udbrud i maj 1948. Hvor var det mærkeligt, at den er den
eneste by, som eksisterer her fra Jesu tid, og man mener, at den
har Jesus aldrig besøgt, måske fordi den allerede dengang var et
rekreationssted, som var besøgt fra hele verden på grund af de
varme kilder, ganske som i dag. Der var så meget hedensk dengang,
at gode jøder ikke ville betræde en så ugudelig by.
Galilæa er i forårstiden en uforglemmelig oplevelse, når de mange
blomster som et broget tæppe er bredt ud over det bølgende land
skab. Stadig kommer man til at tænke på ordene: Betragt markens
liljer — end ikke Salomon i al sin herlighed var klædt som en
af dem.
Ikke mindst egnen omkring Genesareth sø er ubeskrivelig skøn,
hvad enten det er en dag i Kapernaums ruiner, eller det er et af
de betagende øjeblikke, da søen rejser sig i de høje bølger.
Under mit ophold i Det hellige Land mødte jeg så meget, der
med mere eller mindre god tro blev udgivet for at have tilknytning
til de bibelske skikkelser, og jeg har set så mange steder, som blev
påstået at have været skueplads for de hellige begivenheder. I man
ge tilfælde kunne man højst gå med til, at det, man fik forevist,
havde en symbolsk værdi. Men her — ved Genesarethsøens bredder
— var jeg omsider nået frem til noget, der var ægte. Her vandrede
Mesteren selv sammen med sine apostle. Søen er den samme, høj
derne omkring den var uforandrede, og lyset og luften var som for
2000 år siden. Her på Saligprisningernes bjergs skråninger holdt
han sin magtfulde bjergprædiken, der rummer hele Jesu budskab
til menneskene, og den sum af visdom, belæring og forkyndelse, der
er samlet i hin store tale, er og bliver det væsentligste, som nogen
sinde er sagt. Bjergprædikenens bjerg er et sted uden lige på jorden.
Det var svært at løsrive sig, men jeg måtte jo videre. Men i sindet
bevares de dyrebareste minder om den tid, da evigheden formælede
sig med støvet.
Ejnar Jensen.

Et udsnit af Th. Langs Skolers bygninger.
Fra venstre: den fælles naturfagsbygning, øvelsesskolen og længst til højre et stykke af seminariet.

Fra redaktøren
Med stærk forsinkelse udkommer dette røde hefte, som burde have været
medlemmerne i hænde i efteråret 1964. Mange sammenfaldende omstæn
digheder har været medskyldige, ikke mindst de ubesvarede opfordringer
om bidrag, som er sendt fra redaktøren og andre. Men nu er del her som
det syvende og sidste under min redaktion.
Erfaringen har vist, at redaktionsarbejdet ikke er helt let, og derfor
har bestyrelsen besluttet at nedsætte en ny redaktion på 3 medlemmer,
repræsenterende hver sin gren af Th. Langs Skoler. De tre er
for seminariet: seminarielektor J. Maibom (s. 46)
for gymnasiet: adjunkt Torben Berg
for hovedskolen: lærer Hans Thuesen (s. 51).
Den nye redaktion, som hermed bydes hjertelig velkommen, vil sætte
alt ind på at udsende næste hefte ca. 1. februar 1966, så vi med et efter
årshefte 1966 kan være på ret køl igen.
Endvidere har bestyrelsen vedtaget fra og med denne udsendelse at
ophøre med at udsende pr. opkrævning. Opkrævningsgebyret er efter
hånden steget betydeligt, så medlemmerne kan spare en væsentlig del af
portoudgiften ved at indsende 9 kr. på vedlagte girokort. Skulle beløbet
ikke være indgået pr. 1. oktober, vil det blive opkrævet.
Endelig har det været nødvendigt at aflaste Else Madvig, der i en år
række har bestridt sekretærarbejdet sammen med kassererposten. Det er
sket ved, at sekretærarbejdet overtages af fru Asta Andersen, Kjærsgårdsvej 13, Silkeborg.
Og hermed takker jeg af. Venlig hilsen til alle medlemmer — lad den
nye redaktion møde velvilje og medarbejde, som jeg har gjort det —
og slut fortsat op om Th. Langs Skolers Samfund.

Bent Andersen.

TIL LANGS SKOLERS SAMFUND
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Præsident: Sem.-rektor K. Gro-Nielsen.
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EN HILSEN ERA SEKRETÆREN
Hvis navn, stilling eller adresse på Det røde Hefte, som De nu har
modtaget, er forkert, gør mig da den tjeneste hurtigst muligt at
skrive rettelsen på nedenstående blanket og send den til mig. De
vil så ikke ærgre Dem næste gang, der igen er forkert adresse; vi
véd, hvor vi skal finde Dem, og både postvæsen og jeg sparer meget
besvær.
Med hilsen.

Asta Andersen,
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West, Elin, frk.. Horn pr. Fårvang. St. 58.
Westergaard, Søren J., Dallerup pr. Sorring. St. 60.
Vilhelmsen, Bente, frk., Strandvejen 26B, København 0. St. 54.
Vinkel, Else, frue, f. Barslund, læge, Saltøvej 5, Brønshøj. St. 42.
Winther, Mogens, Them by. R. 64.
Worsål, Bodil Høegh, frue, f. Guldberg, Øster Farimagsgade 81,
København 0. R. 62.
Y.

Young, Minna, frue, f. Christiani, Johnston Hall. Johnston,
near Hawerfordwest, Pembs, Wales. St. 28.
Z.

Zethner-Møller, Grete, frk., Sølystvej 61, Silkeborg. St. 55.
Zethner-Møller, Jørgen, Sølystvej 61, Silkeborg. St. 58.
Zetterstrøm, Gustav, kommunelærer, V. Altanvej 18, Randers. St. 31
Zeuthen, Hanne, frk., Sølystvej 29, Silkeborg. R. 62.
Zeuthen, Jytte, frk., Grøndalsvej 9, Silkeborg. St. 61.
Æ.

Ærthøj, Mogens Holm, Ryttergården, Vinding. St. 60.
0.

Ødgård. Henry, Hostrupsgade 45, Silkeborg. St. 49.
Østerbye, Jan Løwe, Slesvigvej 6, Silkeborg. St. 60.
Østerdahl, Birthe, frk., stud, med., Ansvej 53, Silkeborg. St. 50.
Østerdahl, Inga, frk., Grauballe. R. 59.
Østergård, Ellen, lærerinde, Espergærde. St. 36. Sem. 42.

Af to ægtefæller eller flere søskende er den enes navn mærket
med *. Der sendes da intet hefte til vedkommende, og årsbidraget
opkræves med 2 kroner.
— betyder: er også opført på medlemslisten for seminarierne, som
bringes i årsskriftet 1966.

MEDLEMSLISTE C
Medlemmer, som, ikke har været elever i institutionen

Albjørk Sig., sem.lektor, Svejbæk.
Andersen, Bent, sem.lektor, Kjærsgårdsvej 13, Silkeborg.
Andersen, Yrsa, frue, kantinebestyrer, Lyngbygade 15a, Silkeborg.
Baunvig, Inger, frue, lærerinde, Marienlundsvej, Silkeborg.
Berg, Torben, adjunkt, Vestre Allé 29, Silkeborg.
Bienker, Alfred, provst, Resenbro, Silkeborg.
Bloch-Jorgensen, Gudrun, frue, Søndergade, Silkeborg.
Brygmann, Axel, adjunkt,Slesvigvej 20, Silkeborg.
Christensen, Gunnar, lektor, Grenstenvej, Randers.
Ege, G., frk., adjunkt, Nørremarksvej 18, Tønder.
Enemærke, G., forstander, Sølystvej 128, Silkeborg.
Fog, Vibeke, frue, f. Bærentzen, adjunkt, Vasevej 9, Holte.
Gro-Nielsen, K„ sem.rektor, cand. psych., Skovvangen 12, Silkeborg.
Hammeris, Erik, adjunkt, Frederiksborg Statsskole, Hillerød.
Hauschildt, A. M., frue, lærerinde, Godthâbsvej 10, Silkeborg.
Hemmingsen, Reimer, adjunkt, Sejs.
Jensen, Karen Margr., frk., lærerinde, Teglværksvej 10, Silkeborg.
Kjærulf, Nils, Slesvigvej 30, Silkeborg.
Knudsen, Ernst, lærer, Drewsensvej 66, Silkeborg.
Kornum, Viggo, sem.-lektor, Skovvangen 20, Silkeborg.
Kristensen, Ellen Leschly, lektor, frue, f. Linderstrøm-Lang,
Silkeborghus, Silkeborg.
Kristiansen, Eivind Mondrup, seminarielærer. Vestergade 72,
Silkeborg.
Larsen, Ida, frue, f. Munck, Skovløbervej 4, Silkeborg.
Leschly, H., lærer, Ebeltoft.
Lester, Erik, adjunkt, Rønneallé 72, Silkeborg.
Madsen, Kjeld, sem. lektor, Skolegade, Silkeborg.
Mallett, G., frue, f. Utzon, sem.lektor, Vestre Allé 49, Silkeborg.
Marcussen, Kirsten, frk., lærerinde, Færgevej 24, Silkeborg.
Messeil, Erik, seminarielærer, Skoletorvet, Silkeborg.
Morsbøll, Finn, adjunkt, Sejs.
Munk, Anders, professor, dr. phiL, Sauntes Vænge 9, Gentofte.
Munk, Otto, seminarielektor, „Munkebakken“. Paradiset, Virklund.
Nielsen, Anker, sem.lektor, Grøndalsvej 18. Silkeborg.
Nordentoft, Annelise, frk., cand. mag., seminarielektor, Holgersvej
14, Charlottenlund.
Nyborg, Aksel, adjunkt, Svejbæk.
Pedersen, Birgit, frue, f. Fabricius, adjunkt, Søndergade 12,
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Petersen, Børge, adjunkt, Langs Banen 16, Virum.
Rasmussen, E. V., lektor, Hostrupsgade 2, Silkeborg.
Rasmussen, Folmer, lærer, Nørreallé 49, Silkeborg.
Rasmussen, Karen, frue, lærerinde, Frederiksbergg. 55, Silkeborg.
Rasmussen, Knud, sem.lektor Åhavevej 74, Silkeborg.
Ravn, Jørgen Chr., forstander, Ansvej 22, Silkeborg.
Ringgaard, Niels, sem.lektor, Søholtallé 42, Silkeborg.
Schrøder, Sv., pedel, Estrupsgade 5, Silkeborg.
Skibsted, Arne, sem.lektor, Nørre Allé 64, Silkeborg.
Skibsted, Vagn, lærer, Skolegade 60, Silkeborg.
Thastum, Erik, rektor, Th. Langs Gymnasium, Silkeborg.
Toft, Leo, sem. lektor, Vibevej 2, Silkeborg.
Toftbæk, Elly, frk., lærerinde, Solbakkevej 31, Silkeborg.

MEDLEMSLISTE D
Hovedskolen
A.

Andersen, Birthe, frk., Kærsgårdsvej 11, Silkeborg. H.sk. 63.
B.

Blokager, Bo, Skolegade 30, Silkeborg. H.sk. 64.
D.

Dalsgård, Bente, frk., Borupholm, Grauballe. H.sk. 63.
Dalsgård, Birgit, frk., Frederiksberggade 53, Silkeborg. H.sk. 64.
E.

Eriksen, Hardy, Giudsted pr. Hampen. H.sk. 64.
G.

Glerup, Kirsten Holm, frk., Sneppevej 29, Silkeborg. H.sk. 63.
H.

Hansen, Alex Busk, Grønningen 12, Ejstrupholm. H.sk. 63.
Hansen, Anne Lisbeth, frk., Lysbrogade. 46, Silkeborg. H.sk. 63.
Hansen, Flemming, Skolegade 21, Silkeborg. H.sk. 63.
Hansen, Tove, frk., Thorsgade 24, Silkeborg. H.sk. 64.
Holmark, Finn Olaf, Æbleparken 3, Hadsten. H.sk. 63.
Høegh, Karen Lise, frk., Toldbodgade 37. Silkeborg. H.sk. 63.
Høyer, Susanne, frk., Kong Eriksvej 14, Ålborg. H.sk. 64.
J.

Jensen, Grete, frk., Møllegade 1, Silkeborg. H.sk. 64.
Jensen, Helge, Hjøllund st. H.sk. 64.
Johansen, Bente, frk.. Dalsgård, Gjern st. H.sk. 64.
K.

Kristensen, Knud, Flensted pr. Låsby. H.sk. 64.
Kroer, Wolmer, Bjødstrup pr. Rønde. H.sk. 64.
Krogh, Hans Christian, Moselund, Engesvang. H.sk. 63.
L.

Lassen, Aase Richter, frk., Kliiwersgade 1, Silkeborg. H.sk. 64.
Laursen, Grethe. Ingsøe, frk., Låsby bageri, Låsby. H.sk. 63.
M.

Malmbak, Ole, „Klosterhind“, Engesvang. H.sk. 63.
Mikkelsen, Alice, frk., Grauballe. H.sk. 64.
Munch, Jens Ove, „Dalsgård“, Lemming. H.sk. 63.
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N.

Nielsen, Poul Overmann, Paradisvejen, Virklund. H.sk. 64.
Nielsen, Poul Overmann, Paradisvejen, Virklund.
P.

Pedersen, Ole Vinde, Ørnsøvej 52, Silkeborg. H.sk. 63.
Pedersen, Søren, „Krogsholm“, Gern. H.sk. 63.
Petersen, Else Hum, frk., Århusvej 31, Silkeborg. H.sk. 64.
Petersen, Peter, Sorring. H.sk. 63.
Povlsen, Lis, frk., Jernbanevej 2A, Silkeborg. H.sk. 64.
R.

Rasmussen, Birgit, frk., Åhavevej 74, Silkeborg. H.sk. 64.
Roelsen, Karen Elisabeth, frk., „Skovhuset“, Kjellerup. H.sk. 63.
S.

Sangill, Hanne, frk., Chr. d. 8. vej 37, Silkeborg. H.sk. 64.
Sørensen, Erik Lundegård, Borgergade 2, Silkeborg. H.sk. 63.
Sørensen, Jytte, frk., Holbergsgade 271, Silkeborg. H.sk. 64.
Sørensen, Lilly, frk., Aldersrovej 3, Silkeborg. H.sk. 63.
Sørensen, Kirsten Bente, frk.. Hornvej 10, Gern. H.sk. 63.

