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Siden sidst
Af Alex Koch (28)

Siden sidst er der sket rektorskifte ved seminariet, idet rektor E. Høgel 
p. gr. a. alder fratrådte ved undervisningsårets slutning med udgangen af 
juli, og den nye rektor Poul Erik Andersen tiltrådte pr. 1. august.

Grundet herpå vil årbogen i år ikke indeholde den sædvanlige årsberet
ning fra seminariets rektor. Derfor vil jeg gennem denne artikel søge at give 
et bredere overblik over årets foreteelser.

Kathrine Storgaard
Årbogen for 1975 indeholdt en omtale af Kathrine Storgaards virke her ved 
seminariet i anledning af hendes fratræden som økonoma på »Borgen«. Ingen 
anede dengang, at hendes gamle sygdom skulle bryde frem med voldsom 
styrke og i løbet af ganske kort tid volde hendes død. Mange her fra stedet 
fulgte hende til graven på Aulum kirkegård den 5.1.1976.

Æret være hendes minde.

Restriktionerne på læreruddannelsen
For få år siden blev alle sejl sat til for i en hast at få uddannet et større antal 
lærere. Seminarierne fik besked på at udnytte alle mulige ressourcer. Nr. 
Nissum havde svarende til sin fortid indrettet sig efter modulen 8 årgangs
hold og forventede, at dette måtte blive normen. Men ganske kort efter be
gyndte begrænsningerne. Det endte med, at vi sidst på året fik meddelelse 
om, at vi i 1976 kun måtte optage 4 årgangshold, altså en nedskæring til 
50 %>. Dette føltes meget urimeligt, eftersom landsgennemsnittet for ned
skæring kun var på omkring 30 °/o. De store byseminarier blev favoriseret. 
Lignende stærk nedskæring ramte også Herning Seminarium. Dette semina
riums bestyrelse foretog en statistisk undersøgelse, der tydeligt viste, at de to 
seminarier i Ringkøbing amt blev diskrimineret, Nr. Nissum mest. En poli
tisk aktion medførte bl. a., at Nr. Nissum fik tildelt et ekstra årgangshold, 
så vi kom op på 5. Der var ansøgere til omkring det dobbelte.

Det er sikkert uomgængeligt nødvendigt at skære ned på antallet af stu
derende. Men det burde gøres med meget stor nænsomhed, navnlig over for 
de seminarier, der er tvunget til så godt som udelukkende at benytte fast 

7



ansat lærerpersonale i modsætning til de byseminarier, der i vid udstrækning 
bruger deltidslærere med engagement andetsteds. Lad os derfor håbe, at Nr. 
Nissum i hvert fald kan fastholde 5 årgangshold.

HF-institutionen
Der blev optaget 5 årgangshold i år. Det var ved at knibe med at have an
søgere nok hertil, mens vi tidligere havde et meget stort antal overskydende 
ansøgere til 6 spor. Der er flere årsager til denne ændring. Rundt omkring 
os er der vokset en hel del nye kurser frem, der tager sin part af vort tidli
gere klientel, så meget mere som de forringede offentlige støtteordninger i 
ikke ringe grad tvinger de unge til så vidt muligt at bo hjemme. Til trods 
for den store ungdomsarbejdsløshed synes tilgangen til HF ikke som ventet 
at være steget, måske nærmere tværtimod.

Hertil kommer en anden udvikling, nemlig en stærkt øget interesse for 
gennem løse enkeltfagskurser stykvis at skaffe sig en HF eksamen. Der kører 
dels i Lemvig, dels i Thyborøn godt 10 sådanne kurser, der i væsentlig grad 
betjenes af lærere fra seminariet.

Andre opgaver for seminariet
Andetsteds i årbogen er omtalt den nydannelse, der består i funktionerende 
læreres komplettering af linieuddannelse ved at tilslutte sig et af seminariets 
liniefag. Det samme gælder pædagogiske specialer.

Sideløbende hermed har seminariets lærere et ret stærkt engagement i 
betjening af en række kurser under lærerhøjskolen.

Disse forskellige engagementer kan hjælpe til med at fastholde lærerstaben 
under de skiftende vilkår.

Bysamfundet omkring seminariet
Bysamfundet omkring seminariet skifter langsomt karakter. Mens det for
hen var præget ensidigt af lærere og studerende og sov sin tornerosesøvn i 
ferierne til bedrøvelse for byens erhvervsdrivende, skifter det ved tilflytning 
karakter til mere alment samfund med et stærkt islæt af »almindelige men
nesker«. Det er ved at blive attraktivt at bo her. Navnlig i Grummesgård- 
parken bygges der livligt. Bebyggelsen rækker nu helt tæt på gården. Oppe 
vest for kirken har lokale håndværkere ladet et areal udstykke til nogle 
udsigtsmæssigt meget tillokkende grunde.

I årbogen bringes andetsteds et par bykort, der viser udviklingen.

Nr. Nissum kommuneskole
Denne skole, der nu rummer det meste af overbygningen for den østre del 
af Lemvig kommune - der er en enkelt klasse tilbage i Gudum - har for tiden 
et børnetal på ca. 300. Børnetallet er svagt stigende på grund af tilflytning, 
f. eks. kom der efter sommerferien 15 tilflyttende elever. Der er nu 23 lærer
kræfter ved skolen.
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I øjeblikket projekteres blok nr. 2 af den nye skole ved seminariet færdig, 
så byggeriet af denne kan gå i gang pr. 1. marts. Den oprindelige plan gik 
ud på at bygge en blok hvertandet år, men nu tyder meget på at man vil 
fremskynde byggeriet under presset af den landbrugsskole, der er undervejs.

Landbrugsskolen
Der skal ikke her siges meget om denne, eftersom den får særskilt omtale i 
bogen. Men det vil være på sin plads at sige nogle anerkendende ord om det 
initiativ især personer ved Nr. Nissum Høj- og Efterskole tog for at få ud
nyttet den gunstige mulighed, der bød sig til ved anvendelse af den dejlige 
kommuneskole oppe på bakken. Det var jo klart, at denne skole, der ville 
blive ledig ved flytningen til seminariet burde anvendes til et virkelig godt 
formål. Et sådant formål kunne ikke være bedre end det, der nu synes at 
kunne gå i gang allerede til sommer efter ministeriets for nylig givne accept 
af planerne.

Østhallen
Dette er jo navnet på den store idrætshal, som driftige folk tog initiativet 
til at få rejst til dækning af behovet for idrætsfaciliteter i kommunens østlige 
område. Efter en meget energisk indsats af bestyrelsen for hallen og af fri
villig arbejdskraft er hallen nu taget i brug og er allerede hårdt belagt af 
børn og unge. Hallen er funktionel og god uden nogen form for luksus.

Nørlem-Nr. Nissum
Jeg kan ikke forlade det sportslige område uden at slå navnet Nørlem-Nr. 
Nissum ind på papiret. Det navn ses stadig ofte på TV-skærmen. Det er en 
vældig form for Pr.-virksomhed for stedet her. Det er ganske usædvanligt, 
at et håndboldhold fra et så lille område kan placere sig i 1. division, og ikke 
mindre at det kan blive hængende der i to sæsoner. Lad os håbe, at det stadig 
kan klare sig.

Musikskole
Med støtte fra Lemvig og Thyborøn-Harboøre kommuner er der blevet op
rettet en selvejende institution til at drive en musikskole. Denne har nu ca. 
500 elever. Formand for skolen er pastor Juhl Jensen, Nr. Nissum. Der er 
ansat en leder, tidligere folkeskolelærer Mogens Andersen, Sindal. Denne sy
nes at have et særdeles godt greb på både organisatorisk og pædagogisk at 
udfylde rammerne.

Kommunerne betaler ca. 1/3 af udgifterne, forældrene resten. En del af 
seminariets lærere og studerende underviser der.

Teaterkredsen »Limfjorden«
Teaterkredsen har stor tilslutning. Dette har medført, at man nu kører med 
tre parallelle forestillinger og et udvidet program.
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Folkeuniversitetet, der ledes af seminarieadjunkt Jan Michell har god til
slutning.

Nordvestjysk realkursus
Dette kursus er foreløbig indstillet, men ikke ophævet. Den nye folkeskole
lov medførte jo realeksamens bortfald. Indtil videre er kurset i en vente
position. Det skal vise sig, om der bliver nogen opgave til det, når tingene 
er mere afklaret.

Pensionisthøjskolen
Denne trives i bedste velgående. Til november sidste år overtog ægteparret 
Wemmelund midlertidigt ledelsen i vakancen efter forstander Christensen. 
Lektor P. Wemmelund kunne kun afse begrænset tid hertil p. gr. a. semina- 
riearbejdet, så byrden faldt især på fru Wemmelund.

Der blev indført nogle rationaliseringer og gjort forberedelser til at udvide 
kapaciteten fra 40 til max. 56 elever, hvilket altsammen havde en gunstig 
indvirkning på skolens økonomi. Pr. 1. maj blev der udnævnt et nyt for
standerpar: Agnes og Orla Johansen. Johansen forlod sin stilling som skole
inspektør i Vejstrup ved Ärs for at overtage forstanderstillingen. Parret er 
faldet godt til her og har vist ikke fortrudt byttet.

Skolen har haft fuldt hus og eleverne er glade for at være der.

Borgen — Den gamle præstegård
Ovennævnte to virksomheder har nu gennem længere tid sørget for, at de 
studerende kunne få dækket deres materielle behov — Borgen endda gennem 
flere menneskealdre.

For dem begge har de sidste par år været skæbnesvangre. De stærkt sti
gende priser, ændrede spisevaner, den nedskårne studiestøtte, de moderne 
køkkener på kollegierne, de halvvejs mennesketomme week-ender, alt dette 
har skabt for dårlige indtjeningsmuligheder for disse virksomheder, navnlig 
for præstegården med den lange åbningstid og deraf følgende store lønnings
udgifter. Følgen har været store underskud begge steder. Borgen fungerer i 
øjeblikket ikke. Den gamle præstegård er i en alvorlig økonomisk krise. Det 
står endnu ikke klart, hvad udgangen bliver af dette. Kun en ting er sikkert. 
De har begge betydet meget i det daglige liv her på stedet og synes os uund
værlige. Forhåbentlig lykkes det at finde en vej ud af vanskelighederne.

Legater
Til seminariet er der knyttet en række legater. Blandt disse er: Cand. Strøms 
mindelegat, der bestyres af elevforeningen, Ad. L. Hansens sølvbryllupslegat 
og 5. maj legatet. Hvert af disse tre legater har af fhv. seminarieforstander 
P. C. Gjelstrup modtaget som gave obligationer lydende på 2000 kr. Dette 
er en velkommen gave, da det jo kniber at holde disse legater pristals- eller 
inflationssikrede.
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Stævnet for gamle elever, 
der blev afholdt i forbindelse med forårskoncerten den 24. april blev en stor 
succes og opfordrer til gentagelse, hvilket da også sker. Derom skrives der 
andetsteds i årbogen.

Dette bind af Nissumske årbøger indeholder nogle kort og luftfotografier. 
Studer dem, men forvent ikke at kunne aflæse de meget omfattende vej
arbejder, der for tiden foregår mellem Kongensgård og Remmerstrand. Vej
arbejdet berører bakkepartierne ved Ardal ret omfattende. Vejen vil på dette 
afsnit være lukket til omkring juli måned næste år. Dette medfører øget be
lastning på vejen gennem seminariebyen som omfartsvej.

Forandringens lov
Ovennævnte omtale af Ardalvejen understreger, at vi stadig lever under for
andringens lov. Det er dynamik og ikke statik, der præger vor tid. Der stilles 
stadig nye opgaver. Der er stadig forandringer i læreruddannelsen. Der sker 
stadig forskydninger i elevklientellet. Året, der gik, blev året da den gamle 
rektor gik, og den nye kom, nogle kolleger gik ud af arbejde, nogle rejste 
andetsteds hen og atter andre kom til. Derom kan der læses separat andet
steds i bogen. Jeg må dog lige nævne den kollegiale afskedsfest den 20. juni.

Afskedsfesten
Lærerkollegiet tog initiativet til at byde sammen til en fest om aftenen den 
20. juni på Borgen. Der var stort fremmøde af de forskellige kategorier af 
ansatte ved seminariet. Hensigten var at tage afsked med hr. og fru Høgel 
samt kolleger, der gik ud af feltet. Her må der i særlig grad standses ved 
lektor C. W. Lebahn og lektor Johs. Møller.

Begge måtte tage afsked fra tjeneste. Lebahn som nævnt i årbog 1975 på 
grund af sygdom, Johs. Møller ligeledes på gr. a. svigtende helbred.

Johs. Møller fik ikke så mange arbejdsår her, men i de få år fik vi lært 
ham at kende som en rig personlighed og lærer med en rigt nuanceret gammel 
kultur. »Johs.« og hustru bor i Rom.

I øvrigt henvises til omtalen af denne fest andetsteds i bogen.
Lad mig slutte denne vandring tilbage gennem det svundne år med håbet 

om, at interesserede herigennem kan følge lidt med i, hvad der sker på og 
omkring seminariet.

Jeg kunne måske til sidst udtrykke ønsket om, at man vil slutte godt op 
om det kommende elevstævne og i øvrigt om elevforeningen. Ret beset er 
det for lille en brøkdel af gamle dimittender, der er medlemmer. Mon ikke 
der er en voksende forståelse for værdien af at holde rodforbindelse til sin 
fortid både som folk og som enkeltperson.

Glædelig jul!

Nr. Nissum Seminarium, november 1976.
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Sidste nyt: Foruden den gave, der er omtalt ovenfor under Legater, har 
forstander P. C. Gjelstrup her i efteråret skænket 10.000 kr. til det legat, der 
bærer hans navn.

Afskedsfest
Den 20. juni 1976 holdt seminariets ansatte afskedsfest for rektor Høgel og 
samtidig for de lærere, der for nylig var holdt op, eller som ville ophøre 
med at undervise på seminariet.

J. Hauge Nielsen talte for rektor Høgel på lærernes vegne. Han fremhæ
vede rektors vilje til at give medarbejderne frihed, hans interesse for menne
sket bag læreren og den hjælp, rektor har ydet for eksempel under sygdom. 
Endvidere rektors evne til at begejstres for nye ideer og den iver, hvormed 
han forsvarede disse ideer. Efter at have omtalt den holdning, rektor Høgel 
havde til stedet, sluttede Hauge Nielsen med gode ønsker for rektorfamilien.

Forstander P. C. Gjelstrup fortalte, hvordan rektor Høgel var blevet ansat 
ved Nr. Nissum Seminarium og omtalte rektorstillingen ud fra ordet bro, 
dels som kommandobro dels som bindeled. I dette tilfælde var de vigtigste 
forbindelser til kirken og skolen. Talen sluttede med en personlig tak til 
rektor Høgel.

Fru Eriksen talte for fru Høgel. Denne tale findes andetsteds i årbogen.
Edvard Fonsmark omtalte rektor Høgel som en fortræffelig leder. Han 

omtalte mange af rektors evner og egenskaber og talte særlig om hans sans 
for humor og om den betydning, det har haft. Endelig nævnte Fonsmark, at 
lærerne sammen med andre ville betale et maleri af rektor Høgel.

Lektor Koch talte på elevforeningens vegne.
Ved festen blev der endvidere talt af fagkolleger til de lærere, der forlod 

seminariet.
Rektor Høgel og frue takkede begge for festen og for tiden i Nr. Nissum.

Stig Rosenstand

Rektorskiftet
En rektor gik.
Vel nok mere end to trediedele af elevforeningens nuværende udenbys med
lemmer har i deres studietid haft E. Høgel som rektor. Ved Høgels fratræden 
ønsker elevforeningen at udtrykke sin anerkendelse af hans redelige og slid
somme indsats som seminariets leder gennem 20 år. Seminariets ve og vel lå 
ham stedse stærkt på sinde, ligeså den enkeltes. Elevforeningen ønsker at 
give sin tak et synligt udtryk dels ved at bevilge 2500,— kr. som sit bidrag 
til bekostning af et maleri af Høgel som nævnt ovenfor, dels ved at udnævne 
Høgel til æresmedlem af foreningen. Mens dette skrives holder Høgel sin 
70 års fødselsdag (14. nov.) hos den ældste søn i Øvre Volta, Afrika. Vi 
ønsker til lykke.
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En rektor kom
Vi byder den nye rektor, Poul E. Andersen, med familie hjertelig velkommen.

Alt tyder på, at seminariets bestyrelse har haft en meget heldig hånd i 
valget af den nye rektor. På sin jævne og ligefremme måde træder han gan
ske naturligt ind i kollegaflokken og forstår tillige at gøre sine synspunkter 
gældende i forhandlinger med de studerende.

Nr. Nissum Seminariums fortid er ikke svigtet med den nye rektor. Vi 
ønsker held og lykke fremover for rektor P. E. Andersen. Alex Koch

P. S. Rektor Høgels adresse er nu Toftevej 18, Fynshav, 6440 Augustenborg.

Seminariet i Bognor Regis i Sydengland, som var centret for engelskholdenes ophold 
i England i efteråret 1976.
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Nissums tævnet 1976
Ved Horst-Werner J. Knüppel

Godt et halvt år er gået siden stævnet. Intentionerne med denne artikel stod 
ganske klart for mig i »det nissumske forår«; men de er forlængst forsvundet 
under overfladen.

Nu syv måneder efter stævnet, på et tidspunkt hvor rammerne om det næ
ste stævne er lagt, spørger jeg mig selv: »Hvad var så det, der gjorde stævnet 
til en oplevelse for mig?«

Og her var det ikke programmet, der gjorde det største indtryk, men kon
takterne mellem gamle Nissumitter. Det var dejligt at se, at når man har gået 
på et seminarium i fire år (hvis man medregner HF, kan det endog blive seks 
år) og levet seminarie-hverdagen, så kan det være ligegyldigt om uddannel
sen er afsluttet nu, for ti eller treti år siden. Minderne om de dage lever sta
dig. Det var kendetegnende for dagen, at vi kunne samles både yngre og 
ældre med én fælles baggrund uden at opleve, at der måtte være en barriere 
os imellem. På intet tidspunkt følte jeg et tomrum. Emner var der nok af, og 
foruden de ovennævnte minder om »mine dage i Nissum«, var det yderst 
spændende at leve med i, hvordan tiden lige efter uddannelsens afslutning 
blev oplevet, en tid der i flere henseender kan betragtes som en milepæl i vort 
liv - en overgang fra en næsten ansvarsfri periode, hvor alt er tilrettelagt, 
og beslutningerne er truffet, til et virke med fuldt ansvar til følge.

Med udgangspunktet i de indkomne svar vil jeg kort gøre rede for, hvor
dan andre stævnedeltagere oplevede dagen.

Det eneste konkrete spørgsmål gik ud på, at man i fremtiden skulle forsøge 
at gennemføre et stævne af denne art. Ret overraskende viste det sig, at der 
af 134 svar var fire, der ikke kunne tage stilling hverken for eller imod, mens 
resten, altså 130 personer, stemte for sådanne stævner med passende mellem
rum. Fra flere sider blev der lagt vægt på, at stævnet ønskedes gennemført i 
forbindelse med enten en forårs- eller efterårskoncert, for derigennem at få 
et islæt af lokal underholdning.

Ser vi på kritikken er det meget iøjnefaldende, at man ønskede mere tid 
til personligt samvær, samt mere tid til at bese øvelsesskolen og seminariet 
med faglokaler.

Af forslag til indhold ved kommende stævner er der to, som går igen flere 
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steder, dog med nuanceforskelle. Et forslag, hvorom intet nærmere var an
givet, var at holde et stævne over emnet »Det gamle seminarium«. Et andet 
er affødt af den rivende udvikling, uddannelsessektoren er i. Det ville være 
ønskeligt, om man kunne få nogle faglærere til en kort demonstration af de 
nye pædagogiske hjælpemidler, som seminariet er i besiddelse af. Demon
strationen med tilhørende faglig orientering indeholdende muligheder og be
grænsninger, samt de erfaringer man har gjort på seminariet, ville sætte den 
uddannede lærer i stand til yderligere forståelse af de problemstillinger, vi 
møder til daglig.

Jeg vil slutte i håb om, at stævnet til foråret igen må være rammen om
kring en dejlig dag i Nissum.

Fra engelskholdenes ophold i England: Hyggeaften på kollegium./Engelske 
geografer viser rundt i bispebyen Chichester.



Farvel - og tak
Af provst Edvard Madsen, 
bestyrelsens formand

Rektor Ejnar Høgel.

Med udgangen af juli måned 1976 afgik rektor Ejnar Høgel fra embedet 
som rektor for Nørre Nissum Seminarium efter 20 år på denne post.

Ved afskedsfesten var der lejlighed til at bringe bestyrelsens tak, men også 
her i årbogen skal der bringes en hilsen og tak.

De 20 år har været en tid med mange og store forandringer i Seminariets 
verden og dermed også med en meget stor og krævende arbejdsindsats fra 
rektors side. Nævnes kan udbygningen fra 2 spor til 8 spor, en udbygning, 
mange var betænkelige ved, men uden hvilken Seminariets fortsatte beståen 
nok havde været tvivlsom.

Endvidere kan nævnes oprettelsen af HF-kursus, en nødvendig udbyg
ning af lokaliteterne, og nu på det sidste begyndelsen på nedskæringen til 4 
stamhold med de ubehageligheder, det på flere områder medfører.

En sådan siksak-kurs har selvsagt måttet give mange problemer, og det 
har for rektors vedkommende medført utallige københavnsrejser, endeløse 
forhandlinger både på lokalt plan og på højeste plan, forhandlinger der 
skabte respekt om rektors ihærdige arbejde for seminariets beståen og trivsel. 
Særligt må nævnes den indsats, rektor sammen med lærerne og de studerende 
gjorde, da nedlæggelsestruslen var over os.

I bestyrelsen mødte vi fra rektor Høgels side en aldrig svigtende loyalitet, 
en åbenhed og tillid, der gjorde samarbejdet godt og trygt. Vi mødte en mål
bevidst stræben efter i nye tider og under skiftende arbejdsvilkår at bevare 
stedets tradition, dets åndelige præg, dets kristne livsholdning, der, som 
rektor Høgel ofte udtrykte det, er Nørre Nissum Seminariums særlige eksi
stensberettigelse. Rektors stadige fastholden af dette grundsyn parret med 
et nøgternt, realistisk syn på arbejdet for at leve op dertil gjorde, at opga
verne ikke blev til besværlige vanskeligheder, man lettest muligt skulle slippe 
igennem, men til udfordringer, der nødvendigvis skulle tages op, opgaver, 
der skulle løses, selv om det til tider var besværligt, undertiden ubehageligt.

I samarbejdet med lærerkollegiet formåede rektor Høgel på en sjælden 
god måde at dele opgaverne, i frihed og under ansvar, ud til de forskellige 
faggrupper, og det bidrog i høj grad til at skabe et frit og trygt arbejdsklima.
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Familien Høgel. Fra venstre: Sten Høgel, Edith (Mussi) gift Aller, Jens Christian 
Høgel, Ejnar Høgel, Elisabeth Høgel, Pia gift Brink Pedersen, Hans Jakob Høgel.

Denne frihed gjaldt også de skiftende elevhold, der i rektor Høgels embeds
tid blev taget med ind i drøftelsen af forholdene på Seminariet.

Rektor havde mod og vilje til at sige og gøre det, han anså for rigtigt og 
nødvendigt, og sige det uden forsigtig og diplomatisk skelen til, om det var 
populært eller det modsatte. Men samtidig mærkede man tydeligt, når man 
kom »tæt på«, det varme og medlevende sind over for elever og medarbej
dere.

For den gerning, der er øvet, for det sind, hvormed den er øvet, skylder 
vi en stor og varm tak.

Det gælder også rektors gode medhjælp, fru Elisabeth Høgel. Hun viste 
os i praksis, det vi godt ved i teorien, at for at kunne give til andre må man 
give af sit eget, give sig selv, miste sig selv. Det koster noget, det slider på 
både krop og sjæl. Men prisen blev betalt, og mange på seminariet og i sog
net mindes med taknemlighed fru Høgels kærlige og givende færd gennem 
årene.

Som der herfra vil gå taknemlige tanker til rektorparret i det nye hjem 
og under de helt nye livsvilkår dernede i det sønderjyske, sådan håber vi, at 
man dér kan tænke tilbage på tiden i Nørre Nissum med glæde og taknem
lighed!

Vort farvel vil vi udtrykke med de ord, rektor ofte gav de bortdragende 
elevhold: Gud i Vold!
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Afskedstale til fru rektor Høgel
Holdt ved afskedsfesten 20. juni 1976

Af Ragnhild Eriksen

Man har bedt mig holde talen til Dem, fru Høgel, og det er mig en meget 
stor glæde at få lov til at sige lidt om, hvor godt det har været at have Dem 
iblandt os.

Desværre pådrager jeg mig måske Deres vrede ved at gøre det, for vi har 
vist en aftale om, at jeg skal gøre, hvad jeg kan for at forhindre, at der bliver 
holdt takketale til Dem. Det var ganske vist i anden anledning, men jeg 
kender Dem så godt, at jeg ved, det er Dem imod endog at få Deres navn 
nævnt. Derfor vil jeg for at drille Dem lidt og for at udtrykke, hvad der 
bor i Deres hjerte, ikke bruge ordet tak, selv om det er, hvad alle, på hvis 
vegne jeg taler, forventer af mig.

Vi har mødt Dem i Deres hjem og iblandt os ved mange lejligheder. I 
Deres hjem har De mødt os med megen varme og altid med tilbud om en kop 
god kaffe og tid til at snakke over den. Det er prisværdigt, men ikke mere 
end vi forventede af Dem - ja, man kunne måske være så frimodig at sige, 
at det på en måde var en del af Deres pligter. Det har altid været en hus
moderdyd at være gæstfri. At vi så i Deres hjem har benyttet os af Deres 
gæstfrihed i stort omfang, ved vi, kun har været Dem en glæde trods det be
tydelige arbejdspres, det medførte.

Vi har slidt på Dem. Det gør man på et menneske som Dem. De kom hertil 
i Deres bedste alder .efter en - kan vi tænke os - oprivende afsked med et 
sogn og dets mennesker, som De var kommet til at holde af. Så kom De her, 
og vi glædede os og syntes, at det var morsomt, at der i rektorboligen skulle 
bo en familie med børn.

Men inden De rigtigt nåede at slå rod i den vestjyske jord, så det ud, som 
om De slet ikke skulle få lov til at få Deres rødder plantet solidt. De blev 
meget, meget syg, og vi var bange for, at vi end ikke skulle nå at lære Dem 
rigtigt at kende. Der var stille i lærerhjemmene i den tid. Men undere sker 
stadigvæk, og De blev hos os og voksede fast, og det var godt for stedet her, 
men heller ikke noget at takke Dem for, da det blev styret fra anden kant.

Så gik årene, og hvilket billede har vi så af Dem, når De forlader os for 
at begynde en ny tilværelse blandt andre mennesker.

Der er naturligvis billedet af den gæstfri husmoder; men der er noget an
det, der hele tiden trænger sig frem, når vi tænker på Dem. Det er billedet 
af Dem, når De færdedes på vejen, og der mødte vi Dem, når der var noget, 
De absolut skulle have gjort, fordi De er den, De er.
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Hr. og fru Høgel i rektor
boligen på 1. sal i det gamle 
Borgen. Billedet bragt i 
Nissumske Årbøger 1966.

Enten var De på vej til brevkasse eller posthus med breve, for De fører 
en kolossal korrespondance, som forhåbentlig ikke bliver mindre, når De 
rejser herfra; vi kan jo frygte, at rektors lille pension ikke kan strække til til 
frimærker, men vi håber det.

Eller De var på vej til et menneske, De følte havde brug for omsorg og 
medmenneskelig kontakt - det gjaldt både i glæde og sorg - og da er det, 
Deres billede tegner sig så tydeligt.

Jeg mærkede mig Deres holdning og gangart - Deres ben gik så stærkt, at 
det så ud, som skulle De bruge al Deres viljekraft for ikke at løbe, hvad De 
sikkert ikke syntes, De kunne være bekendt i Deres alder - og hvorfor? fordi 
De ikke kunne få benene til at følge med de tanker, der var ilet forud til det 
menneske, De ville nå med Deres omsorg.

De gik med bøjet hoved på grund af den kærlighed, De følte for os alle, 
vi sad åndelig talt på nakken af Dem. Der var så mange, De skulle nå - ikke 
alene her på seminariet, men ud over det hele sogn, så det var umuligt for 
et menneske som Dem at slentre roligt af sted. Det er det ganske specielle og 
typiske for Dem, fru Høgel, og det billede vil De efterlade i vort sind som 
en appel til os om at vise omsorg for hinanden, i glædelige såvel som i sørge
lige stunder.

Vi har slidt på Dem, fru Høgel, og vi har slidt hårdt. Det ved vi. Men 
det gør man på et menneske af Deres type. De gik her midt iblandt os, og 
De kunne ikke være anderledes, end De var - så der er sådan set ikke noget 
at takke Dem for, hvad der også ville stemme alt for dårligt med Deres 
ydmyge sind. De var hos os som et medmenneske.

Må Gud give, at De stadig må nå mennesker med Deres omsorg! Dog øn
sker vi for Dem, at De en tid må få lov at puste ud, så Deres »fodslaw« må 
blive slentrende og sorgløst, indtil De får samlet nye kræfter.
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Goddag - og velkommen!
Af provst Edvard Madsen, bestyrelsens formand

En chef gik fra borde. En ny mand står på broen. Der skal derfor lyde et 
varmt velkommen til rektor Poul Erik Andersen og familie. Tak at De turde 
vove flyttet fra Sjølunds fagre sletter til vore vestjyske egne og påtage Dem 
opgaven som leder af Nørre Nissum Seminarium.

Bestyrelsen og alle på seminariet var spændt på reaktionen på opslaget 
til rektorstillingen, og det var opmuntrende, at der meldte sig en række kva
lificerede, nogle endda særdeles velkvalificerede ansøgere. Bestyrelsen slut
tede sine overvejelser med eenstemmigt at samle sig om Poul Erik Andersen, 
og det er med glæde og tryghed, vi overdrager ham ledelsen af seminariet.

En kort præsentation af den nye rektors data vil vise, at han møder til 
opgaven med en alsidig uddannelse og erfaring, både teoretisk og praktisk:

Rektor Poul Erik Andersen med familie. Fru Kirsten Andersen studerer dansk ved 
Københavns Universitet. Peter går i 8. klasse og Niels i 4. Birgitte, der ikke er med 
på billedet, studerer historie i København.
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Efter teologisk embedseksamen studier i Tyskland i filosofi og psykologi, 
derefter hjælpepræst og lærer i folkeskolen, sognepræst på Fyn og samtidig 
timelærer på Odense Seminarium. Fra 1966 til 1973 seminarieadjunkt ved 
Odense Seminarium med undervisning i kristendomskundskab/religion, pæ
dagogikkens historie og tysk. I 2 år endvidere lærer ved Odense Katedral
skoles HF-kursus. Siden 1973 lektor ved Danmarks Lærerhøjskole og sam
tidig timelærer på Jonstrup Seminarium.

Af litterære arbejder har Poul Erik Andersen skrevet afhandlinger om 
religionspædagogiske emner og været medredaktør ved udgivelsen af lære
bøger til brug for undervisningen i HF og gymnasiet.

Poul Erik Andersen har været medlem af Præsteforeningens bestyrelse, 
Kirkeministeriets Strukturkommission og Pastoralseminariekommissionen, 
medlem af bestyrelsen for Seminariernes Religionslærerforening, af forskel
lige udvalg, institutråd og studienævn. Når dertil føjes undervisning i alle 
fag og på alle trin i folkeskolen, må det siges, at den nye rektor har en sær
deles alsidig uddannelse og erfaring som baggrund for ledelsen af seminariet, 
hvis vilkår og problemer han er fortrolig med.

Vi glæder os over i rektors velkomst til de nye studerende at møde en ud
talt vilje til at øve gerningen som leder af Nørre Nissum Seminarium i til
slutning til stedets tradition og kristne livsholdning, i åbenhed og frihed, og 
i et godt og tillidsfuldt samarbejde med alle på seminariet, og vi byder Poul 
Erik Andersen og familie hjerteligt velkommen og håber, De må befinde 
Dem vel iblandt os, og at De under Guds velsignelse må få frimodighed til 
og glæde i gerningen her!

Vort velkomstønske vil vi forme i de gamle salmelinjer:

»Glæde og lys med dem komme til bys, 
blomstre lad muld, hvor de træde . . .«



Nr. Nissum i kort og billeder

Kort over Nr. Nissum 1798
Udsnit af Videnskabernes Selskabs Kort. Gengivet med Geodætisk Instituts 
tilladelse (A. 730/76).

Tekst ved Mogens Walther.

Dette kort er det ældste pålidelige kort over Nr. Nissum. Hver bygning er 
indtegnet på grundlag af sigtelinjer fra udvalgte terrænpunkter.

Signaturerne giver oplysninger om placeringen af kirken, møllen, Kongens 
Gd., gårdene og husmandsstederne.

De fleste gårde eksisterer den dag i dag. Væk er Støvlbæk, og Nygårdene 
er flyttet sydligere. Andre har fået nye navne som Nissumbye gd., der nu 
hedder Nyholm, og Nissumbye Huus er blevet til Nissumgård. Sr. Budsgård 
og LI. Torngård nord for Pindhurk, Høgsgård vest for Ganteriis gd., LI. 
Grummersgård vest for Grümmers gd., LI. Krogsgård samt flere gårde øst 
for Byeskov gde. er kommet til i dag, ligesom Portgård ved seminariet.

Kortet viser, at der dengang ikke var begyndt nogen bydannelse, da Nis- 
sumby og Korinth ikke eksisterer, og mejeriet syd for Hyld gde. er ikke op
ført, hvilket også gælder de andre to nu nedlagte mejerier nær kirken og nord 
for Ous gd.

Præstegårdens og degneboligens placering et stykke fra kirken skyldtes, at 
Kongens Gd. ejede jorden omkring kirken, så man måtte bygge længere væk.

Vejen nord for Grümmers gd. mod nordøst og vejen syd for Eydahl er i 
dag sløjfede, og andre er kommet i stedet.

Fire steder (Pindhurk, syd for Hald gd., nordvest for præstegården og ved 
Øster gd.) fandtes lyngheder og to steder mose (øst for Lille Borum og syd 
for Krogs gd.). Talrige kløfter furede Limfjordskysten, og israndslinjens bak
keryg krydser gennem kortet.
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Nr. Nissum 
Seminarium 
som ideseminarium
Af Poul E. Andersen

Når man tiltræder som leder af et seminarium, der bekender sig som ide
seminarium, har man på forhånd gjort sig nogle tanker om, hvorledes ide
grundlaget skal forstås, og hvorledes det griber ind i institutionens hverdag. 
Man må på forhånd have gjort sig fortrolig med stedets ånd og struktur i så 
vidt omfang, det er muligt. Når man har lært stedet nærmere at kende, bliver 
disse forudgående forestillinger revideret og udvidet. Stedets historie og 
praksis er god belæring. De følgende overvejelser er foreløbige og en nyan- 
kommens personlige forsøg på at forstå en vigtig side af en stor arbejdsplads.

Det gælder for Nr. Nissum Seminarium, at det holdes på plads af to meget 
stærke bindinger. Det er på den ene side bestemt af en gammel kristen tra
dition med stærk vægtlæggen på det evangelisk-lutherske og med fundats
mæssig tilknytning til Indre Mission, og det er på den anden side bundet 
af love og bekendtgørelser, der tager sigte på en bestemt uddannelse. Det 
skal give de studerende mulighed for at erhverve sig de faglige og pædago
giske forudsætninger, der kræves af en lærer i folkeskolen, ungdomsskolen 
og aftenskolen og en personlig udvikling, der kan være baggrund derfor.

Den sidste bestemmelse, den personlige udvikling, er ikke tænkt som en 
religiøs udvikling, den er tænkt generelt som en modningsproces, der sker 
gennem arbejde med fag, metode og samvær med vidt forskellige mennesker 
med vidt forskellige meninger. De gældende bestemmelser om læreruddan
nelse forudsætter således ikke et bestemt livssyn, men åbner for mange for
skellige former for tilværelsesforståelser.

Når seminariet har en bestemt grundholdning og skal give en undervis
ning, der lader mange forskellige livsforståelser komme til deres ret, kan 
man med stor ret spørge, om det er muligt at være loyal over for begge be
stemmelser. Det er indlysende, at en sådan loyalitet er nødvendig, den er 
forudsætningen for at seminariet både kan være sig selv og finde offentlig 
godkendelse som uddannelsessted for lærere til folkeskolen. Hvis man skal 
forstå, hvorledes der kan skabes et frugtbart studiemilieu under de to nævnte 
bindinger, må man prøve at give en lidt nærmere bestemmelse både af se
minariets idegrundlag og af de bestemmelser, som en læreruddannelse skal 
foregå efter.
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Det er vigtigt at gøre sig klart, at det kristne syn virkelig er et fundament 
for seminariet. Men dette syn har aldrig været benyttet som udelukkelses
princip, det har været forstået som inspiration for det konkrete arbejde og 
for det personlige samvær. De studerende optages på seminariet uden hensyn 
til deres personlige overbevisning, der stilles ikke krav om bestemte menin
ger, og der er interesse for drøftelse af alle livsanskuelsesspørgsmål. På sam
me måde sker læreransættelser uden åndelige klausuler, og lærerkollegiet re
præsenterer vidt forskellige anskuelser. At man ikke lader sig ansætte for at 
modarbejde stedets grundholdning, anses naturligvis for givet. Men fælles for 
alle lærere og de fleste af de studerende, der vælger Nr. Nissum Seminarium 
som arbejdsplads, er, at de ved, hvad det står for. Mange mennesker vælger 
seminariet netop på grund af dets holdning, som de føler sig tiltalt af, og som 
de gerne vil være med til at fremme. Nogle vælger stedet, - måske ikke så 
meget på grund af dets ide, men fordi den er med til at skabe et samværs
milieu, som opleves positivt, selvom man ikke deler dets forudsætninger. Og 
endelig andre vælger stedet på trods af dets holdningspræg, fordi der er stær
ke geografiske og sociale grunde dertil, og fordi stedet rummer frihed også 
for dem.

Men den gruppe, der vælger Nr. Nissum Seminarium på grund af dets 
ide, er i særlig grad med til at føre stedets tradition videre og sammen med 
seminariets bestyrelse og ledelse bidrager de til at udbygge dets grundhold
ning.

Med hensyn til seminariets binding til læreruddannelsens love og bestem
melser gælder det, at en læreruddannelse fra Nr. Nissum Seminarium i en
hver henseende skal være i overensstemmelse med gældende regler, fagligt, 
pædagogisk og administrativt. Men det betyder ikke, at alt det, der er karak
teristisk for et bestemt uddannelsesmilieu er forvist. En læreruddannelse er 
ikke som en færdigpakket madkasse, som man lukker op og spiser sig igen
nem. Næringsindholdet er ganske vist fastlagt, men smagen og anretningen 
er man selv herre over. Og enhver institution med respekt for sig selv har 
sin særlige nuance. Det har Nr. Nissum også, og et sådant særpræg kommer 
til udtryk på adskillige måder i undervisningen i det emnevalg, de studeren
de foretager, de problemer, der drages frem til debat i timerne, i de arbejds
former, klasserne vælger og i det faglige samvær mellem lærere og studerende 
i og udenfor timerne. Men en sådan prægning er ganske i overensstemmelse 
med de bestemmelser, der gives for uddannelse i et demokratisk land, hvor 
man inden for givne rammer ønsker størst mulig frihed og størst mulig bred
de i uddannelsesmilieuet. Et godt studiemilieu kommer lettest frem, hvor det 
personlige særpræg er levende.

Hvis man så nærmere skal bestemme, hvorledes seminariets ideindhold 
kommer til udtryk, må man skelne skarpt mellem det udtryk det får i under
visningen og i de øvrige aktiviteter, der findes i seminariets sammenhæng. 
Men det står klart, at studerende, der ikke ønsker at møde dette idegrundlag, 
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kan gennemføre hele deres uddannelse, uden at de behøver at tage stiling 
dertil.

Undervisningens mål er at kvalificere til lærervirksomhed først og frem
mest i folkeskolen. Derfor må denne undervisning være af så høj kvalitet 
som muligt, og der gøres dagligt en stor indsats for at skabe kvalitetsarbejde. 
Men undervisning er ikke forkyndelse. Hvis der er et forkyndende element i 
en undervisning, udspringer det af det stof, der arbejdes med. Tekster, bil
leder, bånd o.s.v. kan rumme et indhold, der kan blive til tiltale for dem, der 
arbejder dermed. Men den enkeltes svar på denne tiltale er en personlig sag, 
den kan en lærer aldrig gøre sig til herre over eller forsøge at kontrollere. 
I undervisningen er lærerens opgave så sagligt som muligt at lade sit emne 
komme til orde i flest mulige sammenhænge. Og dette gælder hvad enten 
faget er biologi, dansk eller kristendomskundskab.

Så kan man spørge, om der i denne undervisning bliver plads for semina
riets livsforståelse. Og svaret må blive, at det gør der utvivlsomt under un
dervisningens almindelige vilkår. Der er ingen tvivl om, at spørgsmål, der 
angår tro, bibelsyn, menneskeopfattelse, filosofi o.s.v. indgår med stor vægt 
i de debatter, der føres i de forskellige fag. Og det er netop, hvad der er 
meningen med den nye læreruddannelseslov, der lader de studerende have 
medindflydelse på deres egen uddannelse.

Når der på et seminarium med en kristen grundholdning drives under
visning på samme vilkår som på andre seminarier, så er der heri ikke noget 
brud med den kristne grundholdning. Det er i overensstemmelse med væsent
lige sider i det lutherske syn på opdragelse og skole. Gud handler gennem 
naturen, verdenshistorien, samfundsordningerne og hele den givne verden. 
Uddannelse til den almindelige verdslige virksomhed har for Luther stor 
værdi, ja netop dette at gøre sit bedste i sin verdslige virksomhed er en tjene
ste for Gud ligesåvel som tjenesten for Gud i hans kirke. Selvom undervis
ning for Luther i sidste instans havde et religiøst mål, som den ikke må have 
i en verdsliggjort dansk skolelovgivning, er det karakteristisk, i hvor høj 
grad han er åben for det almindelige menneskeliv og for at lære »med lyst 
og leg«. Måske bør en af de væsentligste sider ved et kristent ideseminarium 
være, at det vedkender sig åbenhed overfor alt det skabte. Og hertil hører 
også åbenheden i stillingtagen til væsentlige strømninger i den tid, vi lever i, 
i det pædagogiske, det kulturelle, det religiøse og det politiske.

Et seminarium, der lever ud af arven fra den religiøse vækkelse, der var 
forudsætningen for dets eksistens, vil også i pædagogisk henseende fastholde 
betydningen af den personlige stillingtagen og et personligt engagement på 
alle menneskelivets områder. Den passive indlæring bør ikke have hjemsteds
ret på et sådant seminarium ligeså lidt som det golde eksamensstræb. Det bør 
være karakteristisk for et ideseminarium som Nr. Nissum, at der er en til
bundsgående drøftelse af påtrængende emner, så man ikke bare slipper dem, 
når klokken ringer. Den enkelte må stimuleres til at sætte dem ind i en hel-
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hedsanskuelse. Det spredte, det ufærdige, det overfladiske, det sammen
hængsløse må teoretisk set være hjemløst i vores sammenhæng. At praksis 
tvinger os ind i en større beskedenhed, er en erfaring, vi må leve med, men 
aldrig acceptere.

Det er ofte blevet sagt, at et religiøst ideseminarium er beslægtet med de 
politisk prægede uddannelsesinstitutioner. Der kan være noget rigtigt i denne 
påstand. Engagementet og optagetheden af påtrængende problemer er fælles. 
Men den grundindstilling, der ligger bag Nr. Nissum Seminarium, har ingen 
patentløsning på samfundsproblemerne, har heller ikke lagt sig fast i diskus
sionen mellem det kollektive og det individuelle; men først og fremmest er 
den karakteristiske forskel, at der ikke er et negativt fællesskab rettet mod 
det omgivende samfund, hvilket til tider kan karakterisere en del politiske 
holdninger.

Det er uden for undervisningen, at den kristne holdning kommer tydeligt 
til udtryk. Alle, der har lyst - og det er mange - samles hver morgen til 
morgensang med tekstlæsning og en morgenbøn. Med et underligt umoderne 
udtryk kaldes samlingssalen for lovsangssalen. Når dette navn fastholdes, 
så er det nok, fordi det virkelig er lovsang, der lyder, så man som udefra 
kommende forbavses over en sådan sangglæde.

Det er også de mange kristne foreninger, der præger stedet, KFUM og K, 
KFS, FPF, FDF og hvad de nu hedder med alle de gængse forkortelser. På 
opslagstavlerne skifter mødeplakaterne hurtigt. Og når man kommer til mø
derne, undrer man sig over, at der virkelig i et mødetræt land findes et sted, 
hvor så mange mennesker forlader fjernsynet for at være med i noget, der 
sker i et fællesskab.

Naturligvis møder man det kristne mange andre steder, i det personlige 
møde mellem to mennesker og i de store week-endstævner, hvor hundreder 
kommer sammen, men ikke mindst møder man det i sognets store kirke, hvor 
man aldrig kan være helt sikker på, at der er pladser nok til søndagsguds
tjenesten.

Der er mange, der har ment, at de idebetonede uddannelsesinstitutioner 
har udspillet deres rolle. Jeg tror denne opfattelse er ved at ændres. Ikke 
mindst de unge er ved at skifte mening. Den neutrale institution kan let 
blive den kolde institution, og en sådan flygter man fra. Men en betingelse 
for, at de skal være frugtbare uddannelsessteder er, at de til stadighed nøje 
står vagt om den enkeltes frihed. Den åndelige frihed som værn mod ens
retning er den eneste værdige ramme om et menneskeligt fællesskab.



Nissumstævne 1977 
og andre arrangementer

Nissumstævne
Der afholdes Nisumstævne for tidligere studerende med pårørende lørdag 
den 23. april 1977. Om eftermiddagen tale af rektor Andersen, om aftenen 
forårskoncert. Bemærk datoen og se efter annonce i Folkeskolen i slutningen 
af marts. Vi regner ikke med at sende indbydelser ud til de enkelte i år. Tal 
med tidligere klassekammerater om klassen måske skulle mødes ved stævnet.

Andre arrangementer
Teaterkredsen Limfjorden
6., 7. og 8. februar: Kaj Munk: Han sidder ved smeltediglen.
17. og 18. februar: Offenbachs operette Den skønne Helene.
18. marts: One-man-show med Ebbe Rode. Kl. 20,30.
29., 30. og 31. marts: Tjekov: Mågen.
Alle forestillinger i Seminariets festsal. Bortset fra 18. marts er det kl. 20. 

Billetter kan købes på Lemvig Bibliotek (telefon 82 04 55) hver fredag kl. 
15-17 og ved indgangen 1 time før forestillingen.

Musik og Ungdom
10. februar: Kammerorkester fra Beograd.
28. april: Rumænsk folklore ensemble.
Seminariets festsal kl. 10. Billetter 15 kr. pr. koncert.

Seminariets KFUM og K
15. februar: Johs. Aagaard og Ane Hjerrild: Nyreligiøsitet, oplæg til 

Nissummøde.
25. -27. februar: Nissummøde i samarbejde med kirketjenesten i Danmark. 

Om missionsformer ude og hjemme. Nærmere oplysninger og tilmelding 
hos Anne Marie Kristensen, Toften 3, Nisum Seminarieby, 7620 Lemvig.

8. marts: Pastor Godtkjær, Møborg, om den svenske surrealist Gunnar Ed
man.

22. marts: Film, Klædeskabet af Polanskij (symbolfilm om påsken).
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19. april: Kunstmaler Kaj Nørkjær: Kunst og Kristendom (udstilling sam
tidig).

26. april: Pastor Karen Bentsen, Lemming: Ydre Mission.
Tirsdagsmøder er kl. 19,30 på Borgen.

KFS
26. januar: Leif Kofoed: Hvordan bevare troen?
4. -6. februar: Lærerseminar.
9. februar: Otto Mortensen: Jesus giver dig alt.
23. februar: Søren Grysbæk: Hvad er frelse?
9. marts: Leif Mortensen: Et liv i frihed.
12. -13. marts: Regionalweekend.
23. marts: Finn Kappelgaard: Kan vi stole på Bibelen?
20. april: Karsten Brejl: Gud - næsten. Hvor står jeg?
4. maj: Henry Jensen.
Møderne er kl. 19,30 på Borgen.

Familien pastor Ad. L. Hansen + farfar og en lærerinde.
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Nyt videreuddannelsestilbud
Af Gunner Eriksen (43)

I foråret 1976 udsendte seminariet til skoler i det nordvestjyske område en 
pjece om uddannelsestilbud til alle undervisere, såvel færdiguddannede som 
ikke-seminarieuddannede.

Pjecen byggede på ministerielle skrivelser udsendt i 1975. Ifølge den før
ste kunne færdiguddannede lærere supplere deres lærereksamen ved at af
lægge prøver i liniefag og pædagogiske specialer på et seminarium. Dette 
kunne ske, efter at man enten havde fulgt undervisningen på et seminarium 
eller havde gennemført studiet uden.

For ikke-seminarieuddannede lærere gælder det, at det er en forudsætning 
for deltagelse i linieuddannelsen i et eller to fag, at vedkommende også del
tager i undervisningen i et af de pædagogiske specialer og aflægger prøve i 
det valgte speciale. Samtidig er der dette forbehold for denne gruppe, at 
aflagte prøver ikke giver mulighed for ansættelse i folkeskolen.

Allerede for godt fire år siden havde seminariet startet denne udvikling 
ved at tillade enkelte færdiguddannede lærere at deltage i undervisningen på 
liniehold og var således med til at bane vej for ordningen; men først med 
undervisningsministeriets cirkulæreskrivelser kunne vi begynde at slå på 
stortromme, og det skete med ovennævnte pjece.

Da lærere ikke kan få timenedsættelse ved at tage imod uddannelsestil- 
buddet, som tilfældet er ved deltagelse i Danmarks Lærerhøjskoles kurser, 
var vi meget spændte på, hvor mange der ville melde sig; men det gik over 
forventning, i alt deltager 25 lærere i undervisning i pædagogisk speciale 
og/eller et til to liniefag.

Det er nok lidt for tidligt at fastslå, at ordningen er blevet en succes, men 
det er i hvert fald sikkert, at såvel de lærerstuderende som seminarielærerne 
føler det som noget meget positivt at have denne kontakt med lærere, der 
står midt i undervisningsarbejdet. De tilfører holdene megen inspiration og 
hjælper i høj grad med til at give de teoretiske diskussioner den drejning 
mod arbejdet i skolen, der gør det hele mere relevant og livsnært. At dømme 
efter forskellige udtalelser fra lærerstuderende og kolleger her på seminariet 
er der udbredt tilfredshed med den nye ordning.

Og hvad så med de lærere, som søger til seminariet for at få videreuddan
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nelse? Tilslutningen viser, at der er et stort behov for at kunne videreud- 
bygge sin uddannelse, og det må' være en mægtig fordel at kunne gøre dette 
på et nærliggende seminarium, selv om det unægtelig bliver en ekstra ar
bejdsbyrde, især da det offentlige ikke giver timereduktion. At de fleste også 
går til arbejdet med megen energi og ildhu, bestyrker kun den fornemmelse, 
at det også for lærerne udefra føles som et tilbud, der er værd at tage imod.

For seminarierne er det en indlysende fordel at få denne nærmere kontakt 
med skolen. Det er også et skridt i retning af at gøre seminarierne til det, der 
er manges drøm, nemlig til pædagogiske uddannelsescentre og videreuddan
nelsessteder med langt flere tilbud og langt videre sigte end i dag.

Østhallen i januar og oktober 1976.



Arkitekt Preben Hempel
Af rektor E. Høgel

Blandt dem, der fik særlig stor betydning for den bygningsmæssige fornyelse 
af Nr. Nissum Seminarium døde først Irsf. Stentsøe, siden murermester Tage 
Mogensen, og nu er også arkitekt Hempel gået bort. På hver sin måde, tror 
jeg, var de alle tre blevet knyttet til stedet og opgaverne med venskabs bånd. 
Da seminariet »blev nedlagt«, tog det så hårdt på Hempel f. eks., at han en 
tid blev både rastløs og søvnløs. Han havde på det tidspunkt masser af 
andet arbejde, men det sårede ham, at man udefra på tilsyneladende let
færdig måde kørte hen over og knuste al den omhu, der var lagt ind i ud
bygningen. Hans arbejdsære blev anfægtet og seminariets betydning groft 
underkendt. Et menneske med sådan et sind kommer man til at holde af.

Det var ikke let at få hold på den opgave at bygge seminariet ud. Følelses
mæssigt var man inderlig forbundet med både eksisterende bygninger og 
beplantning. M. h. t. penge og areal var man snævert begrænset og nogen 
dækkende forestilling om klassetal og medarbejderstab kunne man ikke have. 
Alligevel gik arkitekten veloplagt og optimistisk i gang med opgaven. Det 
karakteristiske og ubetalelige ved ham var, at han beholdt denne indstilling, 
selvom der bestandig kom ændrede vilkår, sejge forhandlinger med myndig
hederne og svære økonomiske vilkår.

Var han således en hjælp og opmuntring for bygherren, som altid kunne 
regne med hans fulde indsats, var han også en udmærket arbejdsleder, som 
kunne få alle kategorier af håndværkere og medarbejdere til at gå med ind 
for løsningen af opgaverne. Jeg tror, de kunne lide ham, ligesom vi andre, 
og de respekterede ham. Det gjorde det trygt for mig til daglig at færdes på 
byggepladserne.

Det var derfor i lige grad et tab for seminariet og en personlig sorg for 
mig, da Hempel så pludseligt og så totalt ødelæggende ramtes af sygdom. 
Hele seminarieområdet er mærket af hans hånd og vil i sig selv minde om 
hans indsats. Akropolis, som han restaurerede og byggede om - den ældste 
bygning af dem alle på stedet - forekommer mig at være noget af det bedste, 
han lavede.

Seminariet skylder ham tak som arkitekt, arbejdskammerat og ven. Det 
sagde jeg til ham selv, mens han endnu levede, men var sat helt ud af spillet. 
Hans familie og alle stedets venner bør også høre det.
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Arkitekt Hempel i en karakteristisk situation
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Små forløb
Af forhenværende seminarielærer Harald Berg

Det er Johannes Smidt, der bruger Små forløb til navn for sine små ting. 
Jeg ved ikke, om han har navnet fra Ludvig Feilberg; men det får en til at 
tænke på Feilbergs iagttagelseshistorier. — Aforisme, det er vel mere en lære, 
noget, der er lært ud af iagttagelse, et dogme. — Strøtanker bruges af Poul 
Martin Møller. Tænker han på han strør noget ud til andre - T ankekorn, 
det er neutralt. — Guldkorn! Selv om man er indbildsk, vil man jo helst skjule 
det og viger derfor tilbage fra det ord.

En tid i min ungdom havde jeg frygt: Du bli’r aldrig til noget. Du har ingen 
meninger. Når en si’r ét, tænker du: Det kan godt være. Når en anden si’r 
noget andet, synes du: Ja, det kan godt være.

Nu er det lige modsat: det er de stærke meninger, mine stærke meninger, 
der er et tryk over mig.

Kan man bli’ frodigere, livligere, få flere tanker, stærkere tanker, når man 
bli’r gammel?

Jeg troede, det var modsat.
Det gamle victoriablommetræ gav sig til at skyde mange skud ude på 

plænen og inde ved stammen.
Året efter begyndte træet at dø.
Nå, var det derfor, tænkte jeg.

Viden
----så sært at være sammen med mennesker, der tror, de ved alt; det er, som 
om selve livsstrømmen standser i dem.

Jo ældre man bliver, jo mere går det op for en, hvor lidt man ved.
(Efter Birgitte Valvanne)

De anale ord
Ali Baba brændehugger i 1001 nat er i skoven. Hans tre æsler gik omkring 
og græssede og fjertede.

Det sidste ord gi’r billedet liv. Men vi måtte ikke, ville heller ikke bruge 
det i en stil 1920.
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Hjemme var vi meget følsomme over for den slags; tisse var groft, så vi 
sa’ nisse. Og da jeg hørte en ellers pæn dreng sige: A ska’ pes! blev jeg 
chokeret - siden, i skole og karlekammer, fik jeg selvfølgelig lært noget 
andet.

Vi kan synes, at nu vader de unge i den anden grøft. Det er vel en reak
tion, der snart afdæmpes.

Biskop Peder Palladius kunne skrive: Når en mus fjerter som en hest, rev
ner røven.

Med undren læste jeg, at Christian 10. allerede i 1940 kunne skrive skide
god.

Halcyonisk. Torkild Bjørnvig bruger det i »Pagten«. Karen Blixens halcyo- 
niske sind.
Er der en af 10.000, der kender det ord? Og dernæst kan finde ud af, hvad 
han tænker med ordet? Aim. ordbøger har det ikke; selv Meyer har det ikke. 
Gennem forskellige værker lykkes det at finde at det er isfugl, eller en grup
pe inden for disse fugle. Mener han: som isfuglens skiftende strålende farver?

Og hvor har han ordet fra? Hvem bruger det? udenfor ornitologers kreds.
Så træffer man det igen (som man så tit snart træffer noget, man en gang 

har mødt). Paul la Cour bruger det i Klarhed og dunkelhed (Vindrosen 
1954). Er det derfra Bjørnvig epigonagtig har taget det. Eller kender han 
det virkelig i brug?

P. la Cour taler om de halkyoniske dage i Grækenland. Men så forklarer 
han, at det er isfuglens tid, »den farverige fugl med den klagende stemme 
og et navn, råt af kulde«.

Godt han prøver at forklare det, for sådan havde jeg aldrig tænkt mig 
ordets mening.

Er der måske en forklaring: nu ser jeg, at selv en lille engelsk ordbog har 
ordet. Har Karen Blixen måske brugt det i sine engelsksprogede bøger.

Skvat. I går så jeg en skvatmølle i Frilandsmuseet; endda i gang. Tit har 
jeg læst om dem og undret mig over, hvordan vand kunne drive et vandret 
hjul. Nu så jeg det. Vingerne på hjulet sidder skråt; det er vel omtrent som 
vinden ind på en mølle.

Skvat! sjovt ord. - Gi’ mig en skvat. - Skvatte over. — Skvatte ned. - 
Men også: skvatte om. Siger man ikke også: han er en skvat.

Hver gang jeg besøger frk. Buchhave, er andagtsbogen det første, der kom
mer frem.

Hendes skakbræt er nemlig skævt. Og pastor Geils den lille grønne passer 
li’ under det ene hjørne.

Det var en eller anden jubilæumsfest på Seminariet. Der var så meget ros 
og ros, at jeg syntes, det var ved at blive til os. Der manglede lidt salt.
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Da vi gik ud i den friske, rene sommerdag, stod jeg ved siden af cand. 
Strøm, og sa’ det til ham.

O, men Berg, kære Berg, sa’ han og slog fingerspidserne mod hinanden, 
det er jo syltetøjet, man serverer sådan en dag.

Skriftlig udflugt. Hvornår begyndte de? Hvornår sluttede de? Gik de altid 
til Kilen i Resen? Det var nu ikke det, jeg ville skrive. Men engang, det var 
nok 1922, gik jeg væk fra flokken (jeg var ellers glad for turen, glad for 
kammeraterne), over den lidt mosede dal mod syd til de større åbne bakker 
der. - Og fandt Vibefedt. Såh! her gror du! Ene, ingen lyd eller spektakkel, 
undtagen i dag, da vi er her! og så nogle får måske der går forbi. - Er det 
sådan, man skal leve? Gro. Ikke tænke på noget?

Første krav til skrift og tale må være: at det kan forstås, synes vi.
Det passer ikke (jo, måske ved eksamenskarakter). Første krav er: at der 

er indhold.
Et digt. Vi forstår det ikke. Alligevel mærker vi glimt af indhold. Det vil 

noget, vil os noget.
Søren Kierkegaard. Hvor mange af os kan sige, vi forstår? Alligevel får 

vi noget ud af det. Der er en mand, der vil noget. Der er indhold.
Karen Blixen si’r rent ud, at det er bedst, der er noget, vi ikke forstår, når 

vi læser.
Grundtvig blev engang bedt om at forklare en dunkel linie i en salme. Det 

kan jeg ikke, svarede han.

Harald Berg ved katederet.
Omkring 1940.



Nr. Nissum Seminariums bestyrelse

Valgt af »Kirkelig Forening for den Indre Mission«:
1. Sognepræst G. Peters-Lehm, 6251 Hellevad valgt 14.5. 1958
2. Fhv. gårdejer, sognerådsformand Mads Lind Høgs

gaard, Nr. Nissum, 7620 Lemvig valgt 14.10. 1960
3. Biskop Johs. W. Jacobsen, 8800 Viborg valgt 10.4. 1969
4. Provst Edvard Madsen, Gudum, 7620 Lemvig, 

formand for bestyrelsen valgt 10.10. 1966
5. Direktør Peder Bredal, Ringgade 110, 7600 Struer valgt 19.4. 1968
6. Sognepræst John Ørum Jørgensen, Durup, 

7870 Roslev valgt 25.1. 1974

Valgt af seminariet:
1. Amtsrådsmedlem, assurandør Lars Raakjær, Lemvig valgt 15. 11. 1971
2. Stadsskoleinspektør Hans Bakbo, Grønnegade 34, 

7900 Nykøbing M. valgt 6.4. 1965
3. Fhv. skoleinspektør A. Søndergaard, Vardevej 11, 

6900 Skjern valgt 7.10. 1965
4. Gårdejer, amtsrådsmedlem Carl Pedersen, Tarp, 

7280 Sdr. Felding valgt 10.10. 1966
5. Revisor Jens Chr. Pedersen, Østergade 29, 

7500 Holstebro valgt 10.10. 1966
6. Lærer Ane Krogh, Højvænget 26, 7760 Hurup, Thy valgt 22.11. 1976

F orretningsudvalg:
1. Provst Edvard Madsen, Gudum, 7620 Lemvig, formand
2. Fhv. gårdejer, sognerådsformand Mads Lind Høgsgaard, Nr. Nissum, 

7620 Lemvig
3. Direktør Peder Bredal, Ringgade 110, 7600 Struer
4. Revisor Jens Chr. Pedersen, Østergade 29, 7500 Holstebro
5. Assurandør Lars Raakjær, Lemvig.

Efter 19 års medlemsskab er førstelærer Kr. Madsen, Søndbjerg, udtrådt 
af bestyrelsen.
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Minutbiografier
af nye lærere.

Følgende lærere er rejst fra seminariet eller ophørt med at have timer ved seminariet 
eller HF kurset: Kirsten Haastrup (engelsk), Carsten og Rikke Hansen (biologi), 
Orla Jørgensen (undervisningslære), Lone Knudsen (fransk), Joks. Møller (dansk), 
M. Overgaard Nielsen (kemi), Thorkild Nielsen (geografi) og Per Bang Jeppesen 
(samfundsfag og historie).

Niels Ulrik Hansen, født 8.1.1948, cand. scient. Real
eksamen 1965. Mat./fys. Studentereksamen 1967. Der
efter aftjening af værnepligt til vands 1967-69. Påbe
gyndt naturvidenskabelige studier 1970. Studieophold i 
Grønland somrene 1973 og 74. Fra januar 1974 til juni 
76 tilknyttet Københavns Universitets Institut for Spo
replanter som studenterinstruktor til undervisning. Af
sluttet naturvidenskabelig embedseksamen i 1976 med 
speciale i laver som indikatororganismer for luftfor
urening. Hovedfag: Botanik. Bifag: Zoologi, geologi og 
geografi. Ansat ved Nr. Nissum Seminarium 1.8.1976 
som underviser i biologi og geografi.

Inger Lise Vædele Marcussen, født 30.10.1938 i Roer
slev ved Middelfart. Lærereksamen fra Statsseminariet 
på Emdrupborg 1961. Lærer ved Brenderup Realskole, 
Krabbesholm Højskole og Odense Forberedelseskursus i 
4-årige perioder. Cand. phil. i dansk fra Odense Uni
versitet og pædagogikum fra Set. Knuds Gymnasium. 
1976 ansat ved Nr. Nissum Seminarium. Underviser i 
dansk på HF.

Marie-Jeanne de Sivry Petersen, født 30.8.1941 i Bar
celona. Studentereksamen fra Pau, Frankrig, 1960. 
CELG fra universitetet i Bordeaux i 1964. CPE fra uni
versitetet i Cambridge i 1967. Rejselektrice for Folke
universitetet i Norge, Tønsberg Gymnasium og Borg- 
heim Skolen fra 1967 til 1969. Lærer i fransk og latin 
på Struer Statsgymnasium fra 1970 til 1976. Lærer i 
fransk for Danmarks Lærerhøjskole fra 1971 til 1976. 
Lærer i fransk og latin på Nr. Nissum Seminarium i 
1976.
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Alex Schon, født 28.11.1945 i København. Matematisk
naturvidenskabelig student 1964 fra Statsgymnasiet 
Schneekloths Skole. Sergent ved Garderhusarregimentet 
i Næstved. Bio./mat. studerende ved Københavns Uni
versitet, med naturvidenskabelig embedseksamen juni 
1975. Undervisningsassistent ved Biologisk Institut på 
Odense Universitet 1973-1976. Underviser ved det 
tværfaglige efteruddannelseskursus for gymnasielærere 
i efteråret 1974. Pædagogikum på Kolding Gymnasium 
i efteråret 1975. Afholdt efteruddannelseskursus i bio
kemi for sygeplejelærere i foråret 1976. Ansat ved Kol- 
dingegnens Forberedelseskursus 1975—1976. Ansat ved 
Nr. Nissum Seminarium fra 1.8.76 til undervisning i 
biologi.

Klar til skriftlig udflugt. Fra 30’rne. Se side 40.



»Man må rejse...«
Af forstander P. C. Gjelstrup

2. Beuron
Første gang jeg hørte Beurons navn som noget, der kom mig ved, var i 1928. 
Min ungdomsven E. J. Poulsen, som var præst i Odense, planlagde på den tid 
et besøg i benediktinerklosteret Beuron i Sydtyskland. Han havde foruden 
teologien dyrket musik, var elev af Thomas Laub og havde organisteksamen 
fra konservatoriet i København. Han var optaget af den liturgiske bevæ
gelse, som havde rejst sig syd for vore grænser, og som tilstræbte en fornyelse 
af den gregorianske koralsang. Dens centrum i Tyskland var Beuron, og nu 
var det E. Poulsens tanke at opleve alt dette på nærmeste hold, altså i Beu
ron; specielt ønskede han at mødes med klosterkirkens organist, pater Johner.

Pastor Poulsen inviterede mig med på turen, der skulle foregå i hans lille 
franske vogn, og det var jo et tilbud, man ikke kunne lade gå fra sig. For
spillet til rejsen indeholdt dog et dramatisk element. Hans kone ventede den 
sommer en arving; ankom denne til forventet tid, kunne vi komme af sted, 
men hvis det trak ud, ville tiden til at rejse så langt bort fra familien være 
forpasset, så turen måtte opgives.

Alt gik heldigvis efter ønske. En lille søn gav møde i rette tid, og vi to 
gamle venner, der som drenge havde siddet på samme skolebænk i Odense 
Katedralskole, kunne nu roligt sætte os side om side i det omtalte køretøj og 
drage af lande. Rejsen blev en strålende oplevelse, og Beuron blev for mig 
kærlighed ved første øjekast, så jeg gentagne gange er vendt tilbage til stedet, 
og der har hentet friske kræfter og udvidet horisont. Det følgende bliver en 
mosaik af erindringer fra mine forskellige besøg i Beuron, hvoraf det vig
tigste var et ti ugers studieophold i 1938.

Nu først et par orienterende bemærkninger. Selve ordet Beuron kunne 
friste til fransk udtale, men det er tysk og skal udtales på tysk. Navnet dæk
ker en ganske lille landsby, liggende i Donaudalen i det gamle tyske land 
Hohenzollern. Her lå allerede tidligt i Middelalderen et kloster, tilhørende 
augustinerkorherrerne, den samme orden, som vi herhjemme kender fra Ve
stervig.

I oplysningstiden blev det som så mange andre nedlagt og dets bygninger 
og jorden tilfaldt fyrsten i Sigmaringen. Tiderne ændrede sig til mere kirke
lig sans, og de gamle bygninger blev igen fyldt med munke. Det skete 1863,
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Ærkeabbed Raphael Walzer.

og det var denne gang benediktinerne, der rykkede ind. Der fulgte nu en stor 
opblomstringstid for klosteret. Et rigt åndeligt liv udviklede sig og en hel 
række datterklostre blev oprettet, så Beuron blev overhoved for en ny kon- 
gregation af benediktinerklostre.

Senere har oftere det lille sidebanetog bragt mig til Beuron station, hvor 
et skilt angiver højden over havet: 625 meter, hvilket jo lover frisk luft. 
Man føler straks, at man er kommet til et både smukt og fredfyldt sted. 
Man har foran sig den lille landsby, behersket af det store klosterkompleks, 
altsammen omsluttet af de høje dalskråninger, der snart er skovklædte, og 
snart så stejle, at den rødlige kalkklippe stikker nøgen frem. Ved foden af 
den ene dalside løber den senere så mægtige Donau, der her kun har en 
størrelse som en dansk å, i en stor bue uden om hele bebyggelsen.

Over landsbyen løfter sig klosteret og over klosteret igen kirken med dens 
spir, som den ville sige: »Her sker det egentlige, her skal du begynde.« Det 
gør vi så! Klosterkirken i Beuron kan unægtelig ikke måle sig med en kirke 
som Set. Bendts i Ringsted, hvor jeg i min ungdom gjorde præstetjeneste. 
Også den er i sin oprindelse et led i et benediktinerkloster, bygget ca. 1170 
i ædel romansk stil, mens Beurons kirke er fra ca. 1700 opført af augustiner- 

45



korherrerne i tidens barokstil. Dens indre er farverigt og festligt; det danner 
en ejendommelig kontrast til den strenge gudstjenesteform, man møder her. 
Men modsætningerne klæder hinanden, som det så ofte sker. Når kormunke
ne, ført af abbeden, træder ind i koret og fordeler sig i korstolene, er der i 
en sjælden grad højtid i rummet. Sangen løfter sig mod himlen, enstemmigt 
og uden musikledsagelse. Det er den gregorianske koral, vi hører, og den er 
af en forunderlig og betagende virkning. Hvilket fint øre og hvilken daglig 
indøvelse må den ikke kræve. Man føler, at den udspringer fra hjerternes 
dyb; derfra henter den sin magt, og derfor kan man dag efter dag sætte sig 
i kirkestolene og ganske stille lade sangen virke på sindet.

Der sker imidlertid mere end den daglige højmesse i Beurons kirke. Her 
udføres også en række kortere andagter, de såkaldte syv kanoniske tider. 
Allerede kl. 4 morgen kalder malmklokkerne til den første, og kl. 19.45 fin
der den sidste sted, det såkaldte komplet, som jeg gerne overværede, så ofte 
jeg kunne. Disse andagter havde en anden karakter end messen. Deres væ
sentlige indhold er afsyngelsen af Davids salmer, hvortil kan komme andre 
sange som f. eks. Mariahymnen Salva regina. Her er sangen mere melodiøs 
og smeltende end ved højmessen. Alle kunne få noget godt at gå til ro med. 
Jeg husker en lille 7 eller 8 års dreng, som en aften sammen med sin moder 
gik foran mig fra komplet. Han forklarede sin moder, hvad han havde op
levet i kirken, og da han kom til det punkt, hvor præsten med sin kost stæn
kede vievand ned over forsamlingen, lød hans forklaring: »und dann gab er 
uns den Segen.« Den lille mand havde til fuldkommenhed fået fat på sagens 
kerne.

Vi er endnu ikke færdige med Beurons kirke. Der sker endnu mere i den, 
og hermed tænker jeg på dens særlige fester. En sådan oplevede jeg en 15. 
august, nemlig 3 novicers endelige optagelse i ordenen. De havde efter 
noviceåret aflagt et foreløbigt løfte, som gjaldt tre år; først så, altså efter 
fire prøveår, fulgte »den evige profes« d.v.s. uigenkaldelige løfteaflæggelse. 
Således er ordningen nu, i hvert fald indenfor beurongregationen, og det er 
sikkert en pædagogisk vinding fremfor den gamle ordning: uigenkaldeligt 
løfte efter kun et prøveår. Løfteaflæggelsen gjaldt som altid tre ting: for- 
bliven i ordenen, forsagelse og lydighed, og den fandt sted under mange 
ceremonier og i stor højtidelighed og alvor; det var jo heller ikke småting, 
disse tre unge mænd tog afsked med den dag.

Det må bemærkes, at den her nævnte begivenhed var henlagt til 15. august, 
som i den katolske kirke er en særlig stor festdag, Marias himmelfarts dag. 
Marias himmelfart er jo nu et kirkeligt fastslået dogme og vel nok et af de 
vanskeligste punkter i katolicismen at fatte for os protestanter. Men det er 
der ikke noget at gøre ved.

Hermed forlader vi klosterkirken og går til de øvrige virksomheder, som 
udfolder sig indenfor klosterets mure. Jeg nævner i al korthed: et værksted 
for kirkelig kunst, en udgivelse af latinske nytestamentlige tekster forud for 
den officielle Vulgata, endvidere et institut til fremkaldelse af den oprinde-
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lige tekst på gamle håndskrifter, hvor den er visket ud, så papiret kunne 
bruges til ny skrift. Når hertil føjes, at klosteret også rummer en teologisk 
skole til uddannelse af præster ved kongregationens samtlige klostre, vil man 
kunne se, at der indenfor Beurons mure hersker en omfattende travlhed og 
virksomhed i mange retninger, og jeg kan hermed gå over til mit hovedemne 
næstefter kirken, og det er biblioteket.

Det er en selvfølge, at der hører et bibliotek til et kloster, og at det for 
et kloster med et så omfattende virke som Beuron må være et stort bibliotek. 
Det er da også tilfældet. Det sidste tal, jeg har set på størrelsen, er 250.000 
bind, og det er jo et tal, man må tage hatten af for.

Jeg har tilbragt mangfoldige gode timer i bibliotekets scriptorium, som det 
hedder, en lille sal med et omfattende håndbibliotek, hvor der forefindes 
både katolske og protestantiske håndbøger i rigt mål, og hvor bibliotekaren 
gerne fremlægger, hvad man yderligere måtte ønske. Ved mit føromtalte ti 
ugers besøg syslede jeg især med nytestamentlige tekster, og det var en fryd 
at kunne sidde her i fred og ro og fordybe sig i bøgernes verden, fri for hver
dagens travlhed og slid derhjemme.

Bibliotekaren var pater Anzelm Manser, og han var indbegrebet af elske
lighed, hjælpsomhed og lærdom. Han havde en egen pædagogisk sans, som 
jeg kan give et hyggeligt eksempel på. Jeg havde en formiddag siddet med 
en halv snes åbne bøger foran mig og havde ladet dem ligge således, da jeg gik 
til middag på mit hotel; jeg skulle over og fortsætte, så snart jeg havde spist. 
Men da jeg kom tilbage, havde pater Anzelm allerede været der. Samtlige 
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bøger lå samlede i smuk orden, alle med en strimmel papir på det benyttede 
sted. Så bar man sig jo ikke sådan ad en anden gang!

Også i et af årene efter 2. verdenskrig fik jeg brug for Beuronklosterets 
bibliotek; denne gang gjaldt det materiale til belysning af pavestolens og 
den tyske katolske kirkes stilling til nazismen og kampen mod Hitler. Den 
nye overbibliotekar - pater Anzelm var død - hed dr. Ursmar Engelmann 
og var klosterets subprior; han er senere blevet Beurons ærkeabbed. Han 
var meget forskellig fra pater Anzelm, men lige så hjælpsom. Han gav mig 
ikke blot gode anvisninger, men forærede mig af bibliotekets dubletter en 
hel række skrifter om mit emne. De har været mig til megen nytte, og jeg er 
dr. Engelmann megen tak skyldig for hans imødekommenhed.

Disse sidste linier bringer mig til mit næste og sidste emne: Hvordan var 
det at være i Beuron på den tid, i sommeren 1938? Jeg kan hertil først sige, 
at det i det hele taget var ubehageligt, ja uhyggeligt at være i Tyskland på 
den tid. 5 år tidligere havde Hitler taget magten. Jødeforfølgelserne var 
nu i fuld gang, aviser og radio var aldeles ensrettede, kirkerne, både de pro
testantiske og den katolske, var i kampstilling. I udenrigspolitikken var mør
ke skyer med lyn og torden på himlen. Hitler stormede frem; for få måneder 
siden havde han annekteret Østrig; nu truede han Chekoslovakiet og for
langte Sudeterlandet indlemmet. Stormagterne var urolige, men ængstelige. 
Det kom til det berømte — eller berygtede — Miinchenmøde, hvor Hitler og 
Mussolini mødtes med Chamberlain og Daladier; resultatet blev, at de to 
sidste købte en kortvarig fred ved at ofre Chekoslovakiet.

Kun et par hundrede kilometer fra München sad så jeg i Beuron med pak
ket kuffert og vidste ikke, om rejsen skulle gå mod nord til Danmark eller 
mod syd, som planen var. Det blev altså det sidste. Men hvordan var det så 
at være i Beuron i en sådan tid? Hertil må svares, at det var anderledes i 
Beuron end så mange andre steder. Ånden fra klosteret gjorde sig endnu 
gældende, befolkningens traditioner ligeledes. Når man på sine ture traf børn 
eller bønder, lød deres hilsen »Gruss Gott« og ikke »Heil Hitler«. Og på 
mit hotel »Pelikanen« fik jeg stadig som bordfæller troende katolikker, med 
hvem man kunne føle et åndens slægtskab.

Men! Og igen: men! Tordenskyen var ikke lige over hovedet, men luften 
var trykkende, og den lå som en klam hånd over alt og alle. Klosterets højt 
ansete ærkeabbed Raphael Walzer var fordrevet af nazisterne. På kloster
murens yderside, imod gaden, hang myndighedernes opslagstavle, og her 
kunne man som allevegne læse et nyt opslag hver uge; det hed »Das Wort der 
Woche«, og det udtrykte gang på gang had og fjendskab mod kirke og kri
stendom. Ved Donau lå en lille badeanstalt, og den havde det samme skilt 
som allevegne i Tyskland: »Juden unerwünscht«. På hotellet, som tilhørte 
klosteret, men var drevet af en forpagter fandtes endnu nogle jødiske gæster, 
som her havde søgt tilflugt, men efter en tids forløb, forlangte nogle af de 
andre gæster dem fjernet, og det skete. Den sidste aften sad de forskræmte 
for sig selv i restaurationen; jeg satte mig hen til dem; det var det eneste, jeg 
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kunne gøre for at vise min sympati. Ingen havde sagt et ord til mig om hele 
denne aktion; jeg var jo udlænding. Hvad angår hotelforpagteren var han 
ingenlunde nazist, men han gav efter for presset; han skulle jo leve.

Få dage efter dette rejste jeg videre og passerede grænsen til Schweiz for 
at tilbringe nogle uger i Basel. Det var som at komme fra nat til dag. Den 
klamme hånd var borte; jeg var kommet til et frit land. Men hvilke lidelser 
måtte ikke Tyskland og hele verden igennem, før man med nogenlunde sand
hed kunne sige det samme om Tyskland. (afsluttes)

3/7 på pædagogisk lejrskole på Djursland. Studier af åforurening./1 dyrehaven ved 
Sostrup Slot.



Focus på Lemvigegnen
Af HF studerende Jens Hoelgaard

I perioden 5.-15. januar var al normal undervisning aflyst. I stedet afholdtes 
en såkaldt projektperiode, under hvilken samtlige HF-ere arbejdede med et 
fælles tværfagligt emne, nemlig »Focus på Lemvigegnen«.

Formålet med perioden var dels at prøve andre arbejdsmetoder end de 
daglige, dels at udfylde en »død« tid i skoleåret, idet denne periode normalt 
bærer præg af, at mange lærere er optaget af eksamen eller kurser.

Ideen til projektperioden fremkom på et meget tidligt tidspunkt, vistnok 
i skoleåret 73/74, men først i september 75 blev der nedsat et udvalg, som 
skulle arbejde videre med ideen. Allerede på det første møde fremkom ad
skillige forslag til valg af emne, og det blev vedtaget at arbejde videre med 
»Focus på Lemvigegnen«, et forslag fra de studerende. Da emnet var for 
bredt til, at der kunne arbejdes direkte med det, blev det opdelt i en lang 
række underordnede emner, spændende over så vidt forskellige ting som 
undersøgelser af egnens historie, egnens kulturelle liv, egnens erhverv set fra 
en økologisk synsvinkel, arbejdsløshed m. m. Derudover blev der oprettet en 
avisgruppe, som i en daglig vægavis skulle holde deltagerne underrettet om, 
hvad der foregik, en filmgruppe, som skulle optage en film om projekt
periodens forløb, og en koordineringsgruppe, som havde til opgave at sam
ordne de forskellige gruppers arbejde. De studerende kunne derefter vælge 
det emne, som de mente ville være særlig spændende at arbejde med. Enkelte 
syntes ikke, at der i udbudet af emner var noget, som fristede, hvorfor de 
valgte at finde et emne selv. På denne måde opstod kvindegruppen, som 
arbejdede med kvindens stilling i det vestjydske samfund, og en gruppe, som 
arbejdede med praktisk anvendelse af matematik.

Da det ville være alt for omfattende at give detaljerede beskrivelser af 
samtlige gruppers arbejde, er det desværre kun muligt at fortælle om en en
kelt gruppe her, og valget er faldet på en gruppe, der havde valgt at arbejde 
med et emne, som havde titlen »Om folkekultur«.

»The watchers are sitting around the doers, watching the doers doing« 
var det meget spændende arbejdsoplæg, som gruppen havde at diskutere ud 
fra, da de ca. 25 medlemmer mødtes første gang.

Der var enighed om, at en gruppe på 25 mennesker var for stor til at 
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kunne fungere, og det blev derfor vedtaget at foretage en opdeling i under
grupper. Som diskussionsoplægget antyder, kom de forskellige undergrupper 
til at arbejde med emner, som på en eller anden måde involverede noget 
med aktive og passive.

Undergruppernes arbejdsdag var tilrettelagt således, at alle undergrupper
ne mødtes fra morgenen af, sådan at de enkelte undergrupper kunne frem
lægge resultaterne af det de havde arbejdet med dagen før. Der var også 
afsat tid til at fortælle om eventuelle vanskeligheder i arbejdet, og dette var 
en meget vigtig del af arbejdsprocessen, idet andre undergrupper ofte viste 
sig at have stødt på netop det materiale eller den person, som det var nød
vendigt at konsultere for at komme videre.

Når morgenmødet var afsluttet, gik en person fra hovedgruppen til møde 
i koordineringsgruppen for at udveksle erfaringer med medlemmer af de 
øvrige grupper. Et væsentligt punkt på disse møder var referater af, hvad de 
forskellige grupper ville være beskæftiget med samme dag. Det var tit til
fældet, at gruppernes arbejde greb ind i hinanden, og koordineringsgrupper
nes arbejde var at sørge for, at grupper, som ønskede at tale med de samme 
personer, kunne gøre dette samtidig, således at man undgik, at flere grupper 
besøgte samme sted på forskellige tidspunkter.

»Om folkekultur«-gruppen var opdelt i meget vidtspændende og forskel
ligartede undergrupper. Der blev arbejdet med »folkedans/folkemusik«. 
»Fra æ bindstow til aftenskolen« - en undersøgelse af folks »nyttige« fri
tidsbeskæftigelser før og nu, » Jazz/Beat/Diskotek« - en undersøgelse af mu
sikvanerne hos egnens unge, »Pladespil, social kontakt eller lidenskab?«, 
»Sport« - en undersøgelse over Lemvig sportsklubber, og endelig »De uorga
niserede« — en gruppe, som beskæftigede sig med de mennesker, som holder 
sig passive og ikke organiserer sig i klubber eller lignende.

Undergrupperne gik virkelig op i arbejdet, og i mange undergrupper blev 
der da heller ikke skelet til klokken. Mange gange blev aftenen taget til 
hjælp for at nå rundt til de forskellige aktiviteter, som man ønskede at un
dersøge.

Dette kan måske give et indtryk af arbejdet under projektperioden; »Om 
folkekultur«-gruppen må siges at have været en typisk gruppe, og arbejdet 
i de øvrige grupper har med små nuancer formet sig på lignende måde. Nogle 
grupper har tilbragt det meste af tiden med at indsamle materiale uden for 
seminariet, mens andre flittigt har gjort brug af fagbibliotekerne på stedet.

Som arbejdsproces må projektugen vurderes meget positivt. Selvom man 
ikke direkte kan sammenligne de meget frie arbejdsformer, som blev anvendt 
i denne periode, med de noget mere bundne arbejdsformer, som anvendes 
i det daglige arbejde, er det meget tydeligt, at arbejdet med dette projekt 
kan give anledning til nogle overvejelser over, om denne arbejdsmåde ikke 
til en vis grad burde vinde mere indpas i den daglige undervisning.

Deltagernes kommentarer tyder på, at mange ville foretrække denne ar
bejdsform, hvor man arbejder med kun et emne ad gangen. Det må da også 
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være mere positivt at færdiggøre en ting i løbet af relativ kort tid, i stedet 
for at arbejde sideløbende med en mængde forskellige fag.

Efter projektperiodens afslutning blev der omdelt spørgeskemaer til samt
lige deltagere. Formålet med spørgeskemaerne var at undersøge, om del
tagerne havde været tilfredse med afviklingen af projektet, og om der even
tuelt var nogle punkter, som kunne forbedres, hvis det blev besluttet at ar
bejde med et lignende projekt på et senere tidspunkt. Kommentarerne vari
erede meget, fra: »Det mest meningsfulde jeg endnu har beskæftiget mig med 
i HF« til »Spild af tid, jeg ville have fået meget mere ud af almindelig skole
gang«, men de positive var så langt i overtal. Kritikken gik hovedsagelig på 
mindre skønhedsfejl; 33 mente, at kommunikationen mellem grupperne hav
de været for dårlig, 19 mente, at perioden burde lægges på et andet tidspunkt 
af hensyn til 2. HF’s specialeskrivning, nogle mente, at lærerne havde været 
for aktive i grupperne, andre, at lærerne havde været for passive, og endelig 
mente mange, at perioden havde kostet for meget i transport, og at der burde 
være en ordning, således at disse udgifter kunne refunderes.

En generel vurdering af perioden må være, at det var en stor succes, og 
at det er meget positivt at arbejde til bunds med en ting uden at være tvunget 
til at haste videre til næste emne på grund af ministeriets bestemmelser. 
Mange havde før periodens start en meget skeptisk holdning til mulighederne 
for at få arbejdet seriøst med tingene, men næsten alle blev tilfredse, og der 
var da også bred enighed om, at successen burde gentages.



Observationsundervisning
A/ Viggo Larsen (67)

Observationsundervisning betegner specialundervisning af børn med ad
færdsvanskeligheder og psykiske lidelser, men ordet er vildledende, hvis man 
hæfter sig ved dets betydningsindhold. Det dækker nemlig ikke over en spe
ciel undervisning, hvor læreren udelukkende eller i særlig grad holder sig 
observerende og dermed ligesom objektivt konstaterende og ret passiv. Ordet 
dækker snarere en aktiv indsats fra lærerens side for at etablere en menings
fuld undervisning for elever, hvis udvikling eller personlighedsfunktion på 
en eller anden måde er truet eller forstyrret.

Oprindelig har observationsundervisning mere taget sit udgangspunkt i 
hensyn til »omgivelserne« end til eleverne. Man har f. eks. oplevet et behov 
for at iværksætte foranstaltninger for at sikre god ro og orden i skolen, som 
det kom til udtryk i cirkulære af 14. juni 1967, det såkaldte og endnu gæl
dende »disciplinærcirkulære«, hvori fremhæves lærernes mulighed for at 
medvirke til et godt arbejdsklima på skolen for derigennem at søge elevers 
adfærdsvanskeligheder afhjulpet.

Et andet forhold, som også har tilskyndet til oprettelse af observations
undervisning samt til nævnte cirkulære er uden tvivl vedtagelsen af loven 
om børne- og ungdomsforsorgen af 4. juni 1964, hvor fjernelse af børn fra 
hjemmet uden forældres eller værges samtykke blev gjort væsentligt vanske
ligere at gennemføre. Dette og senere revselsesrettens ophævelse betød, at fol
keskolen måtte »ruste« sig til at klare flere børn med vanskeligheder end 
tidligere, og det kunne ske ved oprettelse eller udvidelse af bl. a. observa
tionsundervisning.

Det nævnte disciplinærcirkulære er der imidlertid blevet sagt mange drøje 
ord om, - og det med rette! Det er blevet kaldt et ubrugeligt cirkulære, og på 
mange måder har det vist sig skadeligt. Et af problemerne i det: - kan man 
sådan uden videre udelukke eleverne fra den almindelige undervisning og 
flytte dem frem og tilbage, »parkere« eller isolere dem eller henvise dem til 
socialvæsenet uden selv at prøve at klare problemerne, inden de evt. er blevet 
skruet helt op?

En skoleinspektør har udtalt om cirkulæret, at det giver anledning til at 
anskue problemerne ud fra den behagelige synsvinkel: »At de adfærdsvan
skelige, er de elever, som vi voksne har problemer med, og som vi ofte ikke 
ved, hvad vi skal stille op med. Hvad nu med at vende spørgsmålet om og

53



sige: Hvad med den adfærdsvanskelige lærer (skole, hjem)? Vi ved godt, at 
han findes. I indstillingsskemaet til skolepsykologen ville han være karak
teriseret ved nogle af adjektiverne: Pedantisk, tyrannisk, stridbar, ironisk, 
selv-retfærdig, bedre-vidende, samarbejdsuvillig, nærtagende, upræcis eller 
sløset.«

Altså løses problemerne ikke blot ved ensidig henvisning eller indstilling 
og »behandling« af eleverne, men snarere ved at ændre og samordne grup
pens holdninger. Det kan således ikke hjælpe, at man anskuer skoleårenes 
problemer isoleret. Og i erkendelse heraf, må vi stille spørgsmålet: Hvordan 
ændrer vi den herskende opfattelse af elever med adfærdsproblemer til, at 
løsningen af adfærdsproblemer og især forebyggelse af disse ikke er centreret 
hos en enkelt/nogle få lærere, som oplever problemerne, men er en fælles 
opgave for skolen og hjemmet?

En sådan erkendelse kommer til udtryk i den nugældende vejledning om 
folkeskolens observationsundervisning (februar, 1972) af elever med ad
færdsproblemer og psykiske lidelser, hvor der som forudsætning for opret
telse af observationsundervisning understreges:

Inden en skole eller et skolevæsen ansøger om oprettelse af observations
undervisning, må det forventes, at man har gjort en indsats af forebyggende 
og afhjælpende karakter for at hindre, at elever udvikler adfærdsproblemer 
på grund af forholdene i skolen.

Eller forinden observationsundervisning iværksættes, bør skolens mulig
heder for at yde støtte i tilknytning til den almindelige undervisning være 
udtømte.

Den skole, der vil oprette observationsundervisning må således principielt 
kunne sige sig fri for selv at have givet anledning til problemerne.
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Det er jo unægtelig en anden baggrund end disciplinærcirkulærets at etab
lere observationsundervisning på, men den - samt et godt samarbejde med 
den skolepsykologiske rådgivning om denne undervisning - er simpelt hen 
nødvendig for at sikre, at observationsundervisning kun oprettes i nødven
digt omfang og på et fagligt forsvarligt niveau.

Den politiske tilslutning til at udbygge foranstaltninger for børn med ad
færdsproblemer og psykiske lidelser blev givet i reform af de grundlæggende 
skoleuddannelser, i det såkaldte 9 punkts program, som blev vedtaget af 
Folketinget den 30. maj 1969.

Specialundervisningsformer

HELDAGS

SKOLE

OBS.-

SKOLE

I 

___________________________  
adfærds 

vanskelighed 

indlærings

problemer

BØRNE

FORSORG

ØVRIGE

FORSORG

S. A.
FORSORG

intelligens

retardation
HJÆLPE

SKOLE

9-punktsprogrammet: Pkt, 5: Undervisningen af handicappede elever skal søges udbygget pA ensA-
ÍVEDTAGET AF FOLKETINGET DAN mAdE' AT børnene «AN UNDERVISES I ET ALMINDELIGT SKOLEMILJØ«

SÂFREMT FORÆLDRENE ØNSKER DET OG KAN PÅTAGE SIG OMSORGEN I HJEMMET 
DEN 3o, MAJ 1969)____________________ OG INSTITUTIONSOPHOLD IKKE £R ET NØDVENDIGT LED I BEHANDLINGEN.

Under punkt 6 understreges betydningen af en udvidet skolepsykologisk 
rådgivning og af et udvidet praktisk samarbejde med børne- og ungdoms
forsorgen — nu socialvæsenet.

Men først med ændringen i 1970 af folkeskolelovens § 2, stk. 2 - efterfulgt 
af cirkulære af 4. februar 1972 - blev der skabt endelig lovmæssigt grundlag 
for observationsundervisningen.

Lovens bestemmelser lyder:
»For børn, der ikke med tilstrækkeligt udbytte kan følge den almindelige 

undervisning, indrettes der specialundervisning.«
Efter denne ændring er også børn med adfærdsproblemer og psykiske li

delser berettiget eller pligtige til at modtage specialundervisning (observa
tionsundervisning) — uanset om problemerne giver sig udtryk i indlærings
mæssige vanskeligheder eller viser sig på anden måde.

Hidtil havde man ikke kunnet hjælpe disse børn tilstrækkeligt udelukken
de med den faglige pædagogiske hjælp, som traditionelt fandt sted på læse- 
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og regneholdene. Med ændringen kunne der nu tilbydes en undervisning, der 
mere tager sigte på at løse problemer af psykologisk og social karakter.

»Børn med adfærdsproblemer« omfatter børn, der igennem deres adfærd 
viser, at de har problemer, hvad enten disse giver sig udtryk i en udadrettet, 
aggressiv og forstyrrende adfærd eller i en indesluttet, passiv og opgivende 
adfærd. Den første gruppe børn får oftest lettest vores opmærksomhed og 
evt. hjælp, medens den anden oftest overses, selv om deres vanskeligheder 
kan være nok så alvorlige »psykiske lidelser« under udvikling.

»Børn med psykiske lidelser« omfatter bl. a. neurotiske børn, psykotiske 
eller grænsepsykotiske børn, derimod ikke evnesvage eller andre særligt 
svagtbegavede.

Sammenfattende drejer det sig om elever, hvis personlighedsudvikling er 
skadet eller truet på en sådan måde, at de ikke med tilstrækkeligt udbytte 
kan følge undervisningen i den almindelige klasse eller de virker meget for
styrrende ind på undervisningen der. Det er ikke en bestemt gruppe elever 
med bestemte og typiske reaktionsområder, det drejer sig om, men generelt 
for dem alle er koncentrationsvanskeligheder - der leder til indlæringsvan
skeligheder - kontaktvanskeligheder samt oplevelse af nederlag eller af util
strækkelighed i skolesystemet. Hos de ældste elever - især 8. og 9. årgangene 
- er det dog især reaktioner som skoletræthed, skulkeri, misbrug af forskel
lige slags og kriminalitet, som gør sig gældende.

Cirkulæret for observationsundervisning indeholder en formel karakteri
stik af de enkelte former for observationsundervisning, som defineres ved 
ydre kriterier for bl. a. at understrege mulighederne for variation af under
visningens indhold i overensstemmelse med de enkelte elevers behov.

Former for observationsundervisning
1. Observationsundervisning i den aim. klasse:

Klassens lærer(e) får tilbud om psykolog- og konsulenthjælp ved tilrette
læggelsen og gennemførelsen af behandlings- og/eller undervisningspro

grammer. Der ydes evt. støttelærerhjælp i nogle af timerne.

2. Samordnet observationsundervisning:
a) - inden for klassens rammer. Observationslæreren hjælper elevens læ

rere med at udforme individuelle undervisnings- og behandlingspro
grammer og med at gennemføre dem. Observationslæreren er altså med 
i klassen og samarbejder intensivt med elevens øvrige lærere.

b) — observationsklinik + aim. klasse. Eleven får en særlig tilrettelagt 
hjælp i klinikken i enkelte timer, men følger i øvrigt sin klasse mest 
muligt. Klinikkens lærere følger evt. eleven en tid i den aim. klasse som 
en slags støttelærer, eller de er med i klassens arbejde med henblik på 
at observere klassens funktion som helhed eller specielt et enkelt barns.

c) - observationsklinik. Eleven får midlertidig hele sin undervisning i
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klinikken, men bevarer sit tilhørsforhold til sin klasse. Efter 30 dage 
skal eleven henvises til skolepsykologisk undersøgelse, og ophold må 
maksimalt strække sig over 3 måneder.

3. Observationsklasse og heldagsskole:
Er for elever, der har behov for en langvarig fuldtidsundervisning og 
specialpædagogisk behandling. De adskiller sig indbyrdes ved, at heldags
skolen tillige har tilbud i fritiden, idet der også er tilknyttet fritidspæda
gog-

4. Observationsskole eller -koloni:
Er internatskoler, der tilbyder midlertidig ophold (max. 6 mdr.), obser
vation og behandling uden for det hjemlige miljø.

5. Andet — hjemme- eller enkeltmandsundervisning
— observationsundervisning på børne- og ungdomshjem m. v.
- observationsundervisning på sygehuse, hospitaler m. v.
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Undervisningen inden for alle de nævnte former drøftes på jævnlige kon
ferencer bl. a. mellem skolen og den skolepsykologiske rådgivning. Man 
drøfter her de enkelte børn og undervisningen, og den videre behandling af 
dem planlægges nøje. Der opstilles et behandlingsprogram, som søges reali
seret og senere evalueret med henblik bl. a. på evt. modifikation og/eller 
med hensyn til effekten.

Eksempel : r—-----------;----------------- 1
I Behandlingsprogram

ITræningsprogram | x *Undervisningsprogram 1

Delprogrammer

Med behandlingsprogram menes et nøje planlagt, individuelt udformet og 
konsekvent gennemført undervisnings- og træningsprogram. Et program kan 
bestå af et antal delprogrammer. Et delprogram kan gå på at styrke eleven 
socialt i kammeratgruppen og indøve ansvarlighed. Et andet kan gælde at 
indøve bedre arbejdsvaner. Et tredie kan tilsigte at øge elevens færdigheder 
inden for bestemte fag eller discipliner. Et fjerde kan have til formål at frem
me elevens fritidsinteresser.

Ser man tilbage på folkeskolens observationsundervisning, så er der unæg
telig tale om en udvikling og ændret holdning, som afspejles såvel i de givne 
love, cirkulærer og vejledninger som i de skiftende betegnelser, man har an
vendt om de nævnte børn: onde — uartige - tilpasningsvanskelige — adfærds
vanskelige - samspilsramte og nu socialt og emotionelt handicappede eller 
elever med adfærdsproblemer og psykiske lidelser. En tilsvarende afspejling 
vil man også kunne finde i udviklingen og oprettelsen af foranstaltninger 
for disse børn, ikke mindst hvad angår indholdet.

Dog har det altsammen kun været en udvikling rettet mod at tilgodese 
nogle børn og unge (og med dem deres forældre) som ikke lykkedes eller som 
svigtede i et utilstrækkeligt skolesystem. På længere sigt kan observations
undervisning derfor aldrig være svaret. Den er faktisk kun en nødtvungen, 
kompenserende og midlertidig løsning, og vi må derfor ikke tøve med at 
planlægge eller udvikle sådanne forhold i skolen, der mest muligt begrænser 
nødvendigheden af at oprette observationsundervisning. Vi må med andre 
ord være med til at gøre skolen mere bæredygtig som socialt system og undgå 
den som den samfundsinstitution, hvor mange af de børn, det senere går 
skidt i tilværelsen, lider deres første virkelige og måske mest afgørende ne
derlag.
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Pædagogisk speciale C på seminariet
( Observationsundervisning)

Af Holger Møl Christensen (45)

Pædagogiske specialer
§ 38. Formålet er, at de studerende i særlig grad erhverver sig
1) viden om og forståelse af den pågældende kategori elever og deres situa

tion i skolen samt i fritiden og ved overgang til videre uddannelse eller 
erhverv,

2) forudsætning for at løse de særlige læreropgaver på vedkommende under
visningsområde og for at give de bedst mulige udviklingsbetingelser for 
den enkelte elev,

3) færdighed i at planlægge, gennemføre og vurdere undervisning af de på
gældende elever.

De enkelte specialers indhold er
Speciale A. Undervisning af elever i folkeskolens yngre klasser.
Speciale B. Undervisning af elever i folkeskolens ældre klasser samt 

ungdoms- og fritidsundervisning.
Speciale C. Undervisning af elever med særlige vanskeligheder

(specialundervisning).
Pædagogisk speciale C omhandler fysiologiske, psykologiske og sociolo

giske emner: Vanskeligheders årsager og virkning.
Blandt en række nærmere definerede problemer træffes således emotionelle 

og socialt betingede vanskeligheder - med andre ord det vi i daglig tale be
tegner som adfærdsvanskeligheder eller som det hedder i Vejledningen om 
folkeskolens specialundervisning af elever med adfærdsproblemer og psyki
ske lidelser (observationsundervisning) s. 8, adfærdsforstyrrelser, tilpasnings
vanskeligheder, karakterafvigelser, børn med psykiske lidelser eller afvigel
ser, samspilsramte børn, emotionelt og socialt handicappede børn.

Idet det må være seminariets mål at sigte mod en uddannelse af lærere til 
folkeskolen og andre tilsvarende skoleformer, der er i overensstemmelse med 
tidens krav, melder der sig straks en række problemer og konflikter: 
1) hvilken folkeskole - den bestående eller den kommende?
2) hvorledes bliver lærerstuderende i stand til at gå ind i en skole, som helt 

logisk må være konservativ i sin struktur, uden at sætte væsentlige idealer 
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over styr — eller sagt på en anden og mere positiv måde - blive i stand til 
at øve indflydelse på udviklingen uden at blive betragtet som fantast 
eller revolutionær?

Enhver specialpædagogik må i sig rumme kim til konflikter.
For det første kan ingen uden en vis ængstelse se på den stadig stigende 

kurve over elever, der henvises til specialundervisning. Skyldes det, at ele
vernes intellektuelle, emotionelle og sociale udrustning er dalende? er de 
mindre flittige, er de mere frække, er deres pædagogiske standpunkt generelt 
lavere end tidligere? - eller skyldes det andre forhold, f. eks. samfundsstruk
turen — eller er det forhold i skolen, dens kravniveau, som er hævet, - eller 
er det lærerne, som ikke er i stand til at leve op til de ændrede vilkår? - en 
række spørgsmål, hvis besvarelse ikke er let, tårner sig op.

En mere direkte skole/seminarie-konflikt ligger muligvis gemt i proble
merne omkring ideologier og videncentreret undervisning - mellem sociologi 
og pragmatisk pædagogik. Navnlig kan denne konflikt komme frem til over
fladen i adfærdsproblematikken.

Hvorfor er det så vanskeligt at klare skolens disciplinproblem? Er det 
blot eleven, der er adfærdsvanskelig? — eller kunne det være andre?

Denne konflikt kommer tydeligst frem i forholdet den meget ideologisk 
overbeviste unge, hvis egentlige ønske og mål må være en samfundsomvælt
ning, hvor heller ikke skolen vil kunne gå fri — en revolutionær ung, som 
nu står foran at skulle gå ind i et pædagogisk arbejde, som hun/han nærmest 
opfatter som ambulancetjeneste, der faktisk hjælper det bestående samfund 
(system) til at skaffe sig tandløse bedsteborgere gennem en bevidst pædago
gik (manipulation med den besværlige elev). - Skulle man ikke langt hellere 
anse den elev, skolen betragter som afviger, som den normale i et sygt sam
fund?

Jeg har bevidst søgt at trække nogle helt afgørende spørgsmål fra lærer
studerende og unge lærere frem - spørgsmål, som vist nu og da har frustreret 
skoleledere og ældre kolleger, og som i uheldigste tilfælde har blokeret vi
dere kontakt mellem parterne. Helt katastrofal bliver denne kommunika
tionskløft, dersom den unge fungerer som speciallærer, konsulent eller skole
psykolog.

Hvor ofte har man ikke set problemet i f. eks. forbindelse med en lærers 
indstilling af et barn til skolepsykologisk undersøgelse - og da navnlig i for
bindelse med adfærdsproblemer. Måske ønsker læreren den pågældende elev 
fjernet fra klassen, idet elevens tilstedeværelse rent faktisk blokerer for ar
bejdet i den pågældende klasse (lærerens oplevelse). Undersøgelsen viser må
ske, at vanskelighedernes årsager ikke alene (og måske ikke primært) må 
søges hos eleven, men helt andre steder — i hjemmet — i en indholdsløs fritid — 
i samspillet med kammeraterne hjemme eller i skolen — i klassen - ja, måske 
endda hos læreren selv.

Alene angsten for at det sidste kan være tilfældet kan umuliggøre det 
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samarbejde, som er en forudsætning for effektivt at yde hjælp. At faglige 
vanskeligheder kan være årsag til elevens uhensigtsmæssige adfærd er vel
kendt, men ofte vil også det modsatte kunne opleves, altså blokeres ind
læringen af psykiske problemer. I disse tilfælde kan det være virkelig svært 
at forstå specialpædagogens behandling, medmindre nær kontakt allerede 
består, og offentlighed og tillid er velfunderet. Dette gælder både i forholdet 
speciallærer/kolleger og i forholdet skole/hjem. Fælles for alle implicerede er 
en følelse af afmagt og utilstrækkelighed. Støttelæreren opleves måske som 
en vindueskigger, som glor utidig ind ad klasselærerens pædagogiske vinduer. 
Hjemmet oplever, at skolen krænker dets suverænitet o.s.v., men grundfø
lelsen er overalt angst - angst for at udlevere noget af sig selv, angst for 
ikke at slå til.

Kan det være svært for den unge lærer at komme i kontakt med sine ældre 
kolleger, kan det være næsten umuligt at komme i kontakt med visse hjem, 
og desværre som oftest netop de hjem, man har allerstørst behov for at kom
me i kontakt med - hjem med problembørn, hjem som tit i virkeligheden er 
problemhjem. Forældrene forstår muligvis slet ikke skolens opfattelse af de
res barn, men når meddelelsen om indstillingen kommer, genoplives måske 
deres egne negative skoleerfaringer. Det kan dels komme til at gå ud over 
barnet, der får en overhaling og derfor føler sig svigtet allermest af dem, 
som det er knyttet til, og ikke mindst i en truende situation har brug for 
hjælp og støtte fra, - dels kan det gå ud over den lærer, som i bedste hensigt 
bringer meddelelsen.

Det at formulere sig i en sådan situation er selv for den erfarne undertiden 
svært, så det er derfor ikke underligt, at det for den unge og uerfarne kan 
være en yderst pinefuld situation, som kan få konsekvenser for hendes/hans 
kontaktinitiativer fremover - her havde man ofret tid og kræfter og tanker 
og overvejelser og forberedt mødet så godt; men i selve mødet med de æng
stelige og ikke sjældent aggressive forældre øges utrygheden og dermed ned
sættes evnen til saglig og positiv forklaring. Hele den spændte atmosfære for
stærkes ved lærerens utryghed ved barnets forhåndsomtale af hende/ham. 
Alle de indøvede forklaringer og konstruktive svar drukner i angsten, og 
samtalen kommer aldrig rigtig i gang - situationen er i virkeligheden låst fast 
og forholdet kan undertiden forværres.

En anden problematik omkring forældresamtaler kan være den såkaldte 
kulturelle barriere - vi savner fælles samtalestof udover det om barnet, som 
gik i stykker. Havde vi dog bare nogle fælles oplevelser, som måske kunne 
tage gassen af mistilliden.

Vender vi blikket mod klassen, kan læreren også her opleve en række ne
gative reaktioner, især hvis vedkommende elev er leder eller i det mindste 
har en vis position - evt. i en klike. Kan den unge lærer ikke hente virkelig 
hjælp og få støtte hos ledelse og kolleger, kan han føle det hele ramle sam
men.

Endvidere må vi se på forholdet elev/lærer. Her kommer viden om van
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skelighederne, deres art, deres udtryksformer, deres årsager og behandlings
muligheder i forgrunden - og atter især for den unge lærer.

Alle er vel enige om betydningen af den rigtige behandling; men hvad er 
den rigtige behandling? — her hører enigheden op, ligesom nødvendigheden 
af viden om og kendskab til de øvrige problemer kan være ret så kontro
versielle.

Selv om man ikke i dag mener, at børn, der ikke »kan lyde« blot skal 
revses og evt. have en omgang klø, så er der stor uenighed om veje og midler. 
Mon jeg tager fejl, hvis jeg postulerer, at man generelt i dag i højere grad 
satser på konsekvens i opdragelsen end man gjorde for blot ti år siden?

Men tilbage til emnet. Hvilken behandling, der kommer i anvendelse, må 
være helt afhængig af analysen af barnets totalsituation — altså herunder 
også lærerens egen holdning. Det er en yderst vanskelig og ofte pinefuld 
sag at erkende analysens resultat, og hvadenten det resulterer i, at læreren 
føler sig nedgjort eller hun/han søger trøst i en psykisk forsvarsmekanisme 
som f. eks. reaktionsdannelse eller rationalisering, er mulighederne for effek
tiv hjælp og støtte til eleven formindsket, og skulle det ulykkelige ske, at 
aggressivitet bliver resultatet, er barnet i virkeligheden blevet offer.

Hvorledes kan da seminariet overhovedet hjælpe de lærerstuderende til 
at kunne og turde gå ud til et arbejde, der synes så konfliktfyldt? Vor første 
og største chance ligger for mig at se i, at de lærerstuderende opfylder punkt 
1 i formålsformuleringen: erhverver sig viden om og forståelse af de elever 
og deres problemer, om vanskelighedernes årsager og behandlingstilbud, og 
om komplexiteten i disse forhold, 
at de rent praktisk øver sig i at læse rapporter og journaler, 
at de med kritiske øjne ser på testresultater, 
at de ikke kritikløst indstiller og læser indstillingsskemaer, 
at de øver sig i observationer af børn i forskellige situationer, 
at de forsøger objektivt at beskrive børn og deres adfærd, 
at de dygtiggør sig fagligt og pædagogisk, 
at de stifter bekendtskab med diverse materialetilbud og vælger tilbuddene 
i overensstemmelse med de aktuelle behov.

Hertil kommer så øvelserne med at udmønte denne viden: i timepraktik
ken på de lokale øvelsesskoler og i blokpraktikken på de supplerende.

Endvidere bør de i en vis udstrækning besøge andre institutioner, som kan 
have mere eller mindre specielle behandlingstilbud. Rigtignok må det erken
des, at mulighederne for at erhverve sig erfaring som lærer er endda yderst 
beskedne og helt utilstrækkelige. Man kunne håbe, at den næste revision af 
læreruddannelsen måtte medføre krav om ikke under et halvt års praktik
virksomhed midt i studiet. Foruden at give den lærerstuderende et sandere 
billede af skolens virkelighed, ville det sandsynligvis også bevirke, at mange 
lærerstuderende ville opleve et stærkere behov for at tilegne sig den viden, 
der tidligere er omtalt.

På endnu et punkt finder jeg den nugældende læreruddannelse ganske util-
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strækkelig, det drejer sig om samtaleteknik. Som påpeget er det af enorm 
betydning, at kommunikationsprocessen i alle skolens led fremmes mest mu
ligt. Mange uløste problemer kunne muligvis klares, hvis folk virkelig kunne 
tale sammen om vanskelighederne, og naturligvis ville det være allerbedst, 
hvis det skete endnu før de var blevet til problemer.

Endelig skal jeg ikke undlade at påpege én for mig at se umådelig væsent
lig mulighed for de lærerstuderende for at møde erfarne lærere fra folkesko
len på seminariets pædagogiske specialhold. Der er jo nu åbnet mulighed for, 
at praktiserende lærere med nogle års erfaringer kan følge den specialeud
dannelse, seminariet i dag tilbyder. Det er vel ikke utænkeligt, at ikke blot 
seminariet og dets ungdom ville nyde godt af et sådant møde, men at også 
kollegerne ude i skolerne kunne hente impulser og inspiration til hverdagens 
arbejde, som vel kan være svært, men aldrig for den vågne bliver kedelig.

En ny landbrugsskole (se artiklen side 72). Øverst skolen og derunder Kongensgård.
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Exit gymnasiet i Norge
Af seminarielektor Per Bengt F ugle s tv ed

I løbet af de sidste 15 år er der fundet to fundamentale ændringer sted i det 
norske skolesystem. Den første kom i slutningen af 50’erne med overgangen 
fra realskolen til den 9-årige grundskole og dermed 9-årig skolepligt. Den 
anden trådte i kraft i lovform den 1. januar i år. Med den er det gamle gym
nasium på marsch ud af billedet. Ind kommer nu et massivt tilbud om 3-årig 
skolegang til alle over 16 år.

Den nye skole er blevet døbt »Den videregående skole«. En noget tung, 
og sikkert ingen langtlevende betegnelse. Det synes logisk, når man nu har 
den 9-årige grundskole på den ene side og højskoler/universiteter på den 
anden, at »mellemskolen« må blive det endelige navn. Men, i alle tilfælde, 
den nye »videregående skole« spænder over de tidligere teoretiske og prak
tiske skoler for ungdom. Følgende skoletyper skal efter loven integreres i 
den videregående skole:

Erhvervsskoler for håndværk og industri
(tilsv. de danske tekniske skoler)

Erhvervsskoler for handel og kontorarbejde
(handelsskolerne)

Husflidsskoler
Husholdningsskoler
Gymnasier og handelsgymnasier
Maritime skoler og fiskerfagskoler
Kombinerede skoler (som giver undervisning der hører hjemme i mere end 

een af de forannævnte skoletyper).

De er alle nu slået sammen til een skole, med forskellige studieretninger. 
Et bredt fælles 3-årigt uddannelsestilbud til alle over 16 år var en sag, 
samtlige politiske partier var enige om. Undertegnede havde, dengang som 
sekretær i Stortingets kirke- og undervisningskomite, anledning til at følge 
det politiske baggrundsarbejde på nært hold, da loven var oppe til behand
ling i 1971. Den eneste væsentlige politiske skillelinie gik mellem Arbejder
partiets standpunkt, nemlig at den nye skole skulle organiseres som en en
hedsskole, mens de borgerlige partier mente, at man burde bygge skolens or
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ganisation på de allerede eksisterende selvstændige skoletyper. I den davæ
rende politiske konstellation i Norge, blev det det sidstnævnte syn, som sej
rede.

I korthed er målsætningen for den videregående skole at alle, som sagt, 
skal få ret til 3 års skolegang der, og at alle, såvidt muligt, skal have frit valg 
af uddannelsesvej, uafhængig af tidligere skolepræstationer. To særligt in
teressante punkter: Erhvervs- (praktisk) og almenuddannelse skal kunne 
kombineres, endvidere at hvert skoleår i den nye skole skal udgøre en af
sluttende og kompetencegivende enhed.

Grundtanken i dette er klar - man vil få et smidigere uddannelsestilbud 
end tidligere, tilpasset den enkeltes forudsætninger og interesser, i stedet for 
de rigoristiske skoleplaner som blev tilbudt i gymnasiet. Og, for de elever som 
efter et eller to år i den nye skole finder ud af at de vil slutte, vil den tid 
de har været der, ikke være forspildt, i og med at de forlader skolen med et 
afsluttende vidnesbyrd. Forhåbentlig er det nu lykkedes at skyde gennem 
den koncentration af prestige som lå omkring de rene teoretiske uddannelser 
(gymnasiet) som uddannelsesvej.

Forudsætningen for gennemføring af den nye skoleordning er selvfølgelig 
at der oprettes flere elevpladser. I øjeblikket findes der 135.000 elevpladser 
i de videregående skoler. Kirke- og undervisningsdepartementet (tilsv. det 
danske undervisningsministerium) regner med at tilstrømningen til den nye 
uddannelse vil stige jævnt, og at man i slutningen af 80’erne bør have ca. 
185.000 elevpladser til rådighed. Dette tilsvarer 3 hele årskuld. Departe
mentets plan er at udbygge med 4.500 nye elevpladser hvert år i en 10-15 
års periode.

Strukturen i den videregående skole vil bedst kunne illustreres ved skitsen 
på næste side.

I den fælles videregående skole vil der blive flere studieretninger at vælge 
imellem. Foreløbig er der udarbejdet planer for 9 studieretninger:

1. For almenfag. 2. For æstetiske fag. 3. For idrætsfag. 4. For fiskerifag. 
5. For handels- og kontorfag. 6. For husholdningsfag. 7. For håndværks- og 
industrifag. 8. For søfartsfag. 9. For social- og helsefag.

En sådan studieretning er et bredere uddannelsesområde, som til en vis 
grad tilsvarer en af de nuværende videregående skoletyper. Indenfor de fle
ste studieretninger vil der derfor også være flere linier. Således vil man in
denfor studieretningen håndværks- og industrifag finde de fleste af de nu
værende håndværksuddannelses-linier. I studieretningen for almenfag, som 
bærer mest i sig af de gamle gymnasie-linier, vil man finde 3 linier, natur
faglig-, sprogfaglig- og samfundsfaglig linie.

Alle studieretninger og linier vil blive organiseret efter samme mønster, 
nemlig med 1- eller 2-årige grundkurser og et-årige og i nogle tilfælde to
årige videregående kurser. Også kortere kurser vil forekomme i enkelte stu
dieretninger. Hertil kommer kurser for lærlinge i håndværk og industri og 
andre deltids-kurser.
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teoretisk
und ervisning

■ni praktisk
und ervisning

almenfag
erhvervsfag/studieretningsfag/valgfag

De et-årige grundkurser skal give grundlæggende erhvervsoplæring og des
uden undervisning i almenfag, eller de skal give almenuddannelse.

De to-årige grundkurser skal have en kerne af almenfag, kombineret med 
grundlæggende erhvervsoplæring, almenfag, æstetiske eller idrætsfag.

De videregående kurser skal lægge vægt enten på almenfag eller på er
hvervsoplæring.

Det vil føre for langt mere indgående at gennemgå de nær sagt utallige 
kombinations- og valgmuligheder som foreligger for den enkelte elev. Men 
lad os se nærmere på den studieretning som står os nærmest, - studieretnin
gen for almenfag, - som altså afløser det tidligere gymnasium.

Timeskemaet for en elev som vælger denne retning, som altså har mest til
fælles med det nuværende gymnasium, vil se ud som skemaet næste side.

En elev kan altså, når han har tilbagelagt det første årskurs, forlade sko
len med papir på at have gennemgået »den videregående skoles 1-årige 
grundkursus«, - eller han kan gå videre til de øvrige årskursus og opbygge en 
uddannelse som passer for hans forudsætninger og interesser.
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Årskursus: (ugetimer)
Falles almenfag:

1 2 3
Norsk 4 4 4
Religion 0 1 2
A-sprog (1. fremmedsprog, engelsk) 4 3 -
B- eller C-sprog (2. fremmedsprog) 4 3 —

(B-sprog er det sprog eleven har læst i grundskolen.
Eleven har anledning til at vælge et nyt sprog,
C-sprog, i 1. år i stedet for B-sprog).

Samfundsfag (historie, geografi, samfundskundskab) 3 3 5
Matematik 5 — —
Naturfag (kemi, biologi, fysik) 5 - -
Kropsøvelser (idræt, gymnastik etc.) 3 3 3
Sum timer til fælles almenfag 28 17 14
Studieretnings fag og valgfag 2» 13 16
Sum undervisningstimer 30 30 30

*Valgfags-timerne i 1. år anvendes til æstetiske/praktiske fag.

Af tabellen ser vi, at fagkredsen ikke skiller sig nævneværdig fra den 
karakteristiske gymnasie-opbygning, og en dansk HF-studerende vil kunne 
nikke genkendende til systemet med kernefag og valgfag.

Fra 2. år vælger eleverne i studieretningen for almenfag mellem tre linier, 
og indenfor disse linier kan de vælge mellem fagene skema s. 69.

Jeg understreger at der er anledning til at vælge mellem fagene i de tre 
ovenstående tabeller; fagene er ikke alle obligatoriske. F. eks. latin i sidst
nævnte tabel er et valgfag, som indgår i fagkredsen hvis eleven selv ønsker 
det.

Udenom disse valgmuligheder indenfor gruppen almenfag, vil der også 
være anledning til at gennemgå et 2-årigt grundkursus. Det 2-årige grund
kursus er en ny skoletype. Kurset skal have en kerne af almenfag. Denne 
kerne kan kombineres med grundlæggende erhvervsoplæring, æstetiske fag, 
idrætsfag eller eventuelt almenfag, - d.v.s. med hvilken som helst af studie
retningerne i den videregående skole. I studieretningsfaget fører kurset lige så 
langt som et-årigt grundkursus.

Når man betænker hvilken enorm spredning i uddannelsestilbud denne 
nye videregående skole indebærer, — bare indenfor studieretningen for hånd
værks- og industrifag vil tallet på linier være ca. 40 i grundkurset og i de 
videregående kurser endnu højere, — siger det sig selv at der må ske en vis 
gruppering og fordeling af fagtilbuddene mellem skoler i samme geografiske 
område. Ved den skole jeg underviste sidste skoleår, Åsnes videregående 
skole i Hedmark fylke, var der studieretning for almenfag med de før nævn
te tre linier, desuden studieretning for husholdningsfag, fra indeværende 
efterår vil der også være studieretning for håndværks- og industrifag med 
grundkursus. Ca. 1 mil længere nordpå ligger så en videregående skole med
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Årskursus
Studieretningsfag, naturfaglig linie

Fag 1 2 3
Fysik - 5 5
Kemi — 3 5
Biologi — 5 5
Matematik - 5 5

Studieretningsfag, samfundsfaglig linie
Årskursus

Fag 1 2 3
Samfundskundskab 5 5
Socialøkonomi — 3 2
Socialøkonomi B — 3 5
Bedriftsøkonomi — 5 8
Retslære — 0 4
Historie — 2(0) 0(2)
Matematik - 5 5(3)

Studieretningsfag, sproglig linie 

Fag 1
Årskurs 
2

US
3

Norsk sprog — 3 0
A-sprog (1. fremmedsprog) — 3 5
B- eller C-sprog (2. fr.spr.) — 2 5
C-sprog (3. fremmedsprog) — 5 5
Latin — 3 5
Norrønt (oldnordisk)/islandsk - 3 5

studieretning for håndværks- og industrifag og fuldt fagoplæg for jern- og 
metalfag. De nærliggende større byer Kongsvinger og Elverum og specielt 
Hamar vil supplere billedet med studieretninger for handels- og kontorfag, 
social- og helsefag, idrætsfag og æstetiske fag.

På samme måde vil studieretninger for søfartsfag og fiskerifag blive kon
centreret i Vest- og Nord-Norge, samt i områderne rundt om Oslofjorden.

Et spændende moment ved hele indarbejdelsen af den nye skolestruktur 
vil selvsagt være kompetancespørgsmålet. Man kunne selvfølgelig tænke sig, 
at når den nye uddannelse er blevet indarbejdet, vil universiteter og høj
skoler komme til at betinge sig den almene studieretning som grundlag for 
optagelse, fordi den ligner mest på det traditionelle gymnasium. Men i så 
tilfælde ville man være lige vidt, og vi ville kun få en gentagelse af det triste 
prestige-jag omkring de teoretiske uddannelsesmønstre som vi lige til det 
sidste har oplevet i den 9-årige skole.

Det er vel tværtimod rimeligt, med det store spekter af valgfag og valg
muligheder som nu træder frem, at man vil få den længe ønskede nytænk
ning omkring spørgsmålet om kompetence og kvalificering til højere uddan
nelse samtidig med at man skaber en mere meningsfyldt uddannelse for de 
unge mellem 16 og 19 år.
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Nissumsk datamatik
Af Niels Tollestrup

Det er i det forløbne år faldet i seminariets lod at få økonomisk mulighed 
for at erhverve et (beskedent) eksemplar af det vel nok mest alsidige appa
rat menneskehedens skabertrang endnu har fostret - kort sagt man har fået 
en (mini) DATAMAT.

Det erhvervede anlæg er autonomt, d.v.s. selvstændigt, idet det ikke er 
tilsluttet noget andet anlæg. Det erhvervede består af følgende dele: en cen
tralenhed, en skrivemaskineterminal og en stregkortlæser.

Centralenheden er selve »regneværket«, det er udstyret med en lager
kapacitet (»hukommelse«), der i fagsproget betegnes som 16 K, hvilket sagt 
på en anden måde betyder, at der i lageret kan »huskes« information sva
rende til ca. 50.000 encifrede tal.

Skrivemaskineterminalen er forsynet med papirbåndslæser og -huller. Den 
benyttes til »kommunikation« med centralenheden, — ind og udskrivning af 
programmer og data.
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Stregkortlaseren muliggør at programmer og data kan læses ind i data
maten direkte fra kort (af samme format som almindelig hulkort) kodet med 
almindelige blyantstreger. Dette betyder at kodningen kan foretages som 
»hjemmearbejde« uden specielle remedier.

Programsproget er et sprog ved navn BASIC.
Datamaten indgår i undervisningen i flere sammenhænge, såvel i HF som 

på seminariet. I HF anvendes den centralt i tilvalgsfaget DATALÆRE, der 
kører som forsøgsundervisning efter tilladelse fra direktoratet. Endvidere 
anvendes den i HF som hjælpeværktøj i fag som matematik og fysik, men 
kan, udstyret med det rette programmel, anvendes i fag som f. eks. geografi 
og samfundsfag.

På seminariet afholdes frilæsningskurser i faget DATALÆRE, og her an
vendes den iøvrigt i forbindelse med linieundervisning i matematik og fysik, 
men kan også her udbygges med programmer til anvendelse i andre fag. 
Medens DATAMATEN i HF primært skal fungere som fagligt værktøj un
derstreges i seminarieundervisningen også DATAMATEN’s muligheder i 
pædagogisk sammenhæng.

Det er intentionen fremover at få opbygget et programbibliotek, der mu
liggør datamatens anvendelse i mange af HF’s og seminariets fag. Da flere 
end halvdelen af landets seminarier har adgang til DATAMATISK kapa
citet, kan en sådan opbygning tænkes at ske i samarbejde med andre semi
narier.

De opgaveløsninger, der kan indgå i et sådant bibliotek, vil primært ved
røre talbehandling af datamængder af en eller anden art (alskens bereg
ninger og statistik), men der kan også indgå programmer af mere admini
strativ karakter (ordning af registre i alfabetisk rækkefølge o. 1.).

Det skal understreges, at der fremover må arbejdes for en udbygning af 
anlægget, bl. a. med flere skrivemaskineterminaler, således at flere brugere 
kan have adgang til at benytte DATAMATEN samtidigt. Der skulle gerne 
engang med tiden kunne opstå et frugtbart brugermiljø omkring denne - 
seminariets nyerhvervelse.

Eventuelt interesserede brugere kan få nærmere oplysning hos sem. adj. 
N. Tollestrup, telefon 07 - 89 13 53.



En ny landbrugsskole
Af konsulent Børge Østerby, Skjern

Gennem en lang årrække blev der på vore høj- og efterskoler givet tilbud 
om undervisning i landbrugsfag. Dette tilbud blev nok særlig benyttet af 
de, der søgte på Indre Missions høj- og efterskoler, og disse skoler satsede 
nok i særlig grad på at give denne undervisning. På nogle af højskolerne var 
langt den overvejende del af »karleholdet« fra november til april landmænd, 
der dels ønskede højskolefag, men som bestemt også ønskede at få timer i 
landbrugsfag. - Der kunne være et frugtbart samspil imellem de to ting.

For mange landmænd var disse timer i landbrugsfag, deres eneste teoreti
ske uddannelse, men op gennem 50’erne og 60’erne blev det mere almindeligt 
at tage på landbrugsskole, og landbrugsundervisningen på høj- og eftersko
lerne blev betragtet som en art forskole til landbrugsskolerne.

Fra 1966 blev landmandsuddannelsen lagt i fastere rammer, end det hidtil 
havde været tilfældet. Der blev indført såka'ldte grundskolekurser på land
brugsskolerne og uddannelsen til landmand omfatter nu 3 faser:

1. Deltagelse i et tre måneders kursus i landbrugets grundskole. Fra novem
ber 1976 er dette kursus en betingelse for optagelse på det under 3. an
førte driftslederkursus.

2. Tre års arbejde i praktisk landbrug efter det fyldte 15. år og på mindst 
2 landbrug. Af de tre år skal V2-I år være ved husdyrenes pasning.

3. Deltagelse i et 6 eller 9 måneders driftslederkursus på en landbrugsskole.

Efter denne tredelte uddannelse udstedes det såkaldte »Grønne bevis«, 
hvilket må betegnes som landmandens eksamensbevis.

Der har gennem årene været stedse større tilslutning til grundskolekurser
ne, og gennemførelse af den skitserede landmandsuddannelse er i dag almin
deligt for de unge, der ønsker at blive landmand.

Gennem de sidste år har der været udpræget mangel på grundskolepladser. 
Nogle landbrugsskoler har meldt om op til 2 års ventetid. Der er samtidig 
ønsker om at udvide kursuslængden fra 3 til 5 måneder.

Der er altså mangel på grundskolepladser. På Nr. Nissum Højskole har 
man fået mange henvendelser fra forældre eller fra unge, med spørgsmålet 
om man kan tage grundskolekursus der. Det kan man ikke, idet den god
kendte landmands uddannelse alene foregår på landbrugsskolerne. Tanken 
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om en ny landbrugsskole kom derfor på tale. I forbindelse med Lemvig kom
munes opførelse af øvelsesskolen ved seminariet i Nr. Nissum, - og deraf 
følgende ønske om at afhænde den nuværende kommuneskole, opstod tanken 
om at oprette en ny landbrugsskole i Nr. Nissum.

Den ledige komuneskole er ca. 14 år gammel, den er smukt beliggende 
nord for Nissum kirke og vil være velegnet til kostskole. I de bestående byg
ninger kan der indrettes spisesal, køkken, værelser og forstanderbolig samt 
diverse undervisningslokaler. Der skal bygges en fløj med elevværelser. Sko
len kan så få kapacitet til 60 elever pr. hold. Naboskabet med højskolen er 
et plus. Der er gode fritidsfaciliteter. I det hele taget er der i Nr. Nissum et 
skolemiljø, som vil være et betydeligt aktiv ved oprettelsen af en ny land
brugsskole.

En kreds af mennesker fra KFUM, Indre Mision og folk med tilknytning 
til egnen eller til Nr. Nissum Højskole, besluttede i februar måned 1976 at 
man ville arbejde på at få en landbrugsskole oprettet. På nuværende tids
punkt, — oktober 1976, er planerne så langt fremme, at landbrugsskolen må 
betragtes som en realitet fra efteråret 1977. Undervisningsministeriet har gi
vet sin godkendelse af planerne, og forventer der arbejdes videre med sagen.

Selve skolen får til huse i den omtalte kommuneskole. Skolen starter un
der navnet »Nordvestjylland Landbrugsskole«, men der er i bestyrelsen over
vejelser om at kalde den »Kongensgård Landbrugsskole«. Det er nemlig så
dan, at grundskolekurset for de unge landmænd omfatter både undervisning 
i skolestuen og ude i praksis. Praktikken omfatter malkning, staldarbejde 
samt arbejde i maskinhal og værksted. Det er derfor en stor fordel at en 
landbrugsskole selv ejer et landbrug.

Gården Kongensgård, der er på 70 tdr. land, ligger nabo til kommune
skolen. Gården har i mange år været ejet af Bjerreslægten, og den nuværende 
ejer er Chr. Bjerre. Da Chr. Bjerre har ønsket at afhænde gården, er den, 
med Nr. Nissum Højskole som mellemmand, sikret til skolelandbrug for 
landbrugsskolen. Derfor tanken om navnet »Kongensgård Landbrugsskole«.

Det nordvestjyske område, hvori skolen kommer til at ligge er et land
brugsområde, og det må betragtes som et stort aktiv for egnen, at der opret
tes en landbrugsskole her.

I skolens formålsparagraf står der, at det er skolens formål at drive en 
landbrugsskole, hvis opgave er at fremme landboungdommens faglige ud
dannelse, og ud fra en kristen livsholdning medvirke til elevernes menne
skelige udvikling. De mennesker, der står bag skolens oprettelse, ønsker en 
skole på et fagligt højt niveau, - der kan være med til at afhjælpe den man
gel, der er på grundskolepladser. I pagt med formålsparagraffen ønsker 
man, at skolen vedkender sig en kristen livsholdning og at denne holdning 
kommer til udtryk i den daglige livsform på skolen.

For initiativtagerne er det en glæde, at planerne er så langt fremme som 
tilfældet er, og vi håber meget, at det skal lykkes at komme i gang med den 
nye landbrugsskole til august 1977.
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HF-afslutningen 1976
Af Leo Fristed

Når vi i dag kan dimittere 128 HF’ere, er det for en tid det sidste hold med 
6 klasser, vi kan holde afslutning sammen med. I repræsenterer altså et fore
løbigt højdepunkt i vort HF-kursus, og det gør I vist også, når vi ser på 
topkarakteren i år. Den er på 10,5 i gennemsnitsresultatet af eksamen. Jeg 
så i øvrigt i en lokal avis, at der var givet 2 karakterer på 13 ved et gym
nasium i Vestjylland, altså i de enkelte karakterer. Det fik mig til at se efter 
i vor egen eksamensprotokol. Vi har 15 karakterer på 13. Men det skal ikke 
i avisen. Vi kan godt bære det for os selv. Og der er jo også en del, der har 
fået mindre karakterer.

Vi er sikkert ikke alle sammen lige tilfredse, når vi opgør resultatet af vo
res indsats i de forløbne to år i HF. De fleste har nok fået i forhold til, hvad 
de har ydet i årenes løb, men man skal ikke vente nogen millimeterretfær
dighed af en eksamensproces. Det er altid svært at gøre op, hvad der er ret
færdigt.

Når I skal videre på jeres løbebane, her eller andetsteds, kan det også se ud 
til at skorte på retfærdighed. Der er lange køer både ved uddannelsesstederne 
og ved arbejdspladserne. Hvorfor kan der ikke mere blive plads til os alle
sammen. Er det retfærdigt? Hvad er det egentlig for en verden, vi har skabt 
os i den vestlige kulturkreds.

I håb om at få det problem belyst fra en utraditionel side satte jeg mig 
torsdag aften til at lytte til et interview med Shahen af Persien. Det var på 
forhånd meddelt, at Påfugletronens indehaver havde en del kritiske bemærk
ninger til den europæiske livsform. Shahen repræsenterer et monarki, der 
lige har haft 2500 års jubilæum, og mod det blegner jo selv den kendsgerning, 
at Lemvig er blevet årets by. Hos Shahen kunne man nok hente sig en vur
dering, der byggede på østerlandsk visdom og mystik.

Og hvad sagde så denne røst fra 1001 nats eventyr? Noget i retning af 
følgende: I Europa lever I i et overtolerant samfund, hvor selv mord og 
terror er tilladt. I mangler disciplin, og I gider ikke bestille noget. I er blevet 
rige og fede, mens de fattige lande har sultet og lidt på grund af jeres udbyt
ning. FIvad vil I sætte i stedet for den kristne kultur, som I har opgivet. 
Hvad går I ind for. Hvilken mening har jeres liv. — Sådan omtrent lød nogle 
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af ordene fra Shahens mund. Samtidig fremgik det klart ar resten af sam
talen, at Shahen var i færd med at føre sit eget land ind i den materialistiske 
velstand og vækst, som han kritiserede Europa for at have sat som mål for 
tilværelsen.

Denne efterlysning af en mening med tilværelsen kender vi nu godt fra 
vesterlandsk tankegang, også i dag. De, der har haft psykologi i 2 h har læst 
Viktor Frankls understregning af, at et mål for tilværelsen er en nødven
dighed for et menneske. Den studerende, der var oppe til eksamen i dette 
emne, hævdede, at det at have en overordnet målsætning for ens handlinger 
kun kan præsteres af nogle få mennesker, og at det store flertal lever med 
en almindelig stræben efter at få sine behov dækket. Det synspunkt kan man 
nok ikke afvise, men så er det måske netop der, problemerne ved vores livs
førelse opstår. Hvis vi skal svare på et af Shahens spørgsmål, må vi nok er
kende, at vi i den samfundsmæssige styring har sat den materielle velstands 
vækst som mål i stedet for den kristne kulturarv.

Viktor Frankl hævder altså for det enkelte menneske, at man skal have 
et mål for og en mening med sin tilværelse. Han citerer her Nietzsches ord: 
»Den, som ved, hvorfor han skal leve, tåler næsten et hvilket som helst 
hvordan.« Overbevisningen om, at han havde en opgave, en mening med sit 
liv reddede Frankl gennem tre års lidelser i koncentrationslejren Auschwitz, 
som kun 5 °/o slap fra med livet i behold. Men det er ikke den materielle 
velstands vækst over alle grænser, der kan skabe en bæredygtig mening for 
et menneskeliv. Det er værdier og idealer, mennesker er i stand til at leve for 
eller endog dø for. Vi behøver blot at se på Nordirland, på Baskerne i Spa
nien, på Afrika og utallige andre steder for at overbevises om, at det er ideer 
og værdier, man vil kæmpe for med livet som indsats.

Hvad skal vi nu med dette her? Jo - noget rent praktisk. For meningen 
med livet er ofte noget konkret og praktisk og ikke nødvendigvis noget ab
strakt.

Det samfund, I skal ud i, har helt klart sat den materielle velstands uhæm
mede vækst som sit mål. Det gælder både i politik og i erhvervslivet. Men 
materiel velstand er afhængig af en slags guddommelig magt, der kaldes »de 
internationale konjunkturer«, og de er tilbøjelige til at være ustabile. De 
svinger op og ned, og vores stakkels velstandsstigning svinger derfor også 
op og ned med korte mellemrum. Som følge heraf bliver de politiske for
anstaltninger herhjemme lige så svingende og vanskelige at forudse som disse 
nok så bekendte konjunkturer. Det rammer erhvervslivet og uddannelses
mulighederne. De foranstaltninger, der træffes herimod, er skiftende, kort
synede og ideforladte. For 4 år siden blev dette seminarium presset til at tage 
8 hold på første årgang. Det var et hold mere, end vi ønskede dengang. I år 
måtte vi kun få fire efter planen, altså en nedgang på 50 % på 4 år. Det 
virker da kortsynet og planløst. Hvis man skal indrette sit fremtidige ar
bejde og bl. a. vælge sin uddannelse efter sådanne kortsynede svingninger, 
så kommer man til at vakle i sine planer og kan ende med at vælge tilfældigt, 
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d.v.s. lige så ofte forkert som rigtigt. Mine samtaler med årets dimittender 
har overbevist mig om, at mange af dem netop står i den situation.

Har man noget, man gerne vil arbejde med, måske oven i købet noget, 
man synes kan give ens liv mål og mening, så bør man holde fast ved det 
og ikke opgive det på grund af øjeblikkelige vanskeligheder. Hvis man ved, 
hvad man vil, og hvorfor man vil det, kan man tåle en del modgang under
vejs. Det må vist være den praktiske omskrivning af Nietzsches ord.

Jeg vil ønske for jer, at I kan finde en vej, som på længere sigt kan føre 
til et mål, der kan give jeres liv mere indhold end blot materiel vækst, selv 
om I så må gøre nogle omveje undervejs, fordi adgangen til målet er spærret 
for en tid.

Og jeg vil sige jer tak for jeres indsats her. I har været venlige og omgæn
gelige mennesker at omgås. Af og til har HF-rådet vel været i kraftig oppo
sition til, hvad man fandt rigtigt her på stedet. Det skal I ikke kritiseres 
for. Måske kunne jeres fremgangsmåder have været mere hensigtsmæssige. 
Men enhver må have sin mening og må argumentere for det, man finder me
ningsfuldt, og mod det, man finder meningsløst. Kan man gøre det og sam
tidig respektere sine medmenneskers lige så soleklare ret til at have deres 
mening, gør man ikke noget galt.

Jeg ønsker jer held og lykke til i fremtiden at finde ud af, hvilken mening 
livet har med jer. Og hermed til lykke med jeres eksamen.

Minervabygningerne med HF undervisning.



Tale ved HF-afslutningen 1976
Af rektor E. Høgel

Til lykke med at have nået så vidt. Det er dejligt at se, at K. B. Andersens 
gode idé med at oprette HF-undervisning passer så godt ind i uddannelses
billedet her i Vestjylland, den landsdel, der selv har ydet slet ikke så lidt 
af originale bidrag til at befolkningen kunne få oplysning, der var nødven
dig både for voksne og børn. Det, man kender alle vegne, er Koids virksom
hed i Thy, Mors, Ballum i Vestslesvig. Mindre kendt er nok bidragene fra 
seminarierne i Staby, Hoven (der vist leverede en god lærerkraft til friskolen 
i Nr. Nissum) og Borris, selvom landskendte mænd her blev hjulpet til en 
beskeden start (f. eks. Styhr, I. C. Christensen, Aksel Sandemose og Jeppe 
Aakjær). Min egen ældste bror var en kort tid elev i det sidste hold på Staby 
Vinterseminarium, men forlod det. Det lå for lavt for ham i kundskabsmæs
sig henseende. Nu er så HF kommet til for at voksne kan få en videre uddan
nelse, om der blot er rimelige forudsætninger til stede hos eleven forud. Det 
betragter jeg som et vældigt gode. Må jeg give et eksempel fra Vestkysten 
på, hvor vanskeligt det kunne være forhen at få lidt større uddannelse for 
dem, der inderligt begærede den?

Jeg tænker på et dansk hjem i Ballum i tysk tid. Faderen var lappesko
mager, altså ikke noget med skotøjshandel. Det håndværk har vist aldrig 
kunnet give mere end lige akkurat fra hånden i munden til en flittig og dyg
tig mand. Der var i det mindste 2 drenge i hjemmet, for dem har jeg kendt. 
Faderen kunne tage dem med ud i Ballum enge og gennemgå med dem på 
turen Brorsons: »Op al den ting, som Gud har gjort.« Det blev aldrig glemt. 
I skolen oplevede den ene dreng en »Kejsers geburtstag«, hvor læreren skulle 
holde tale for kejseren til børnene. Han tog den dag til tekst profetordet 
(Esajas 9,6): »Han som skal kaldes Underfuld-Rådgiver, vældig-Gud, Evig
heds Fader, Fredsfyrste« og anvendte betegnelserne på kejseren i Berlin. 
Den store dreng røg op og råbte uden at vide af sig selv: »Det er jo Guds
bespottelse.« Læreren gav ham derpå så mange slag af en linial i de flade 
fremstrakte hænder at de føltes som lammede. Han blev den dag martyr og 
helt i sin by. Da han fortalte mig det, fik han tårer i øjnene: »Kan De tænke 
Dem en helt i en stor skoledrengs skikkelse? Det var sjælemord,« sagde han. 
Som 17 årig fik han lov at søge optagelse på Jelling seminarium. Han for
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talte meget morsomt om, hvor ivrigt han ved prøven før optagelsen afleve
rede al sin nidkært tilegnede kundskabsmængde derhjemmefra. Ikke under
ligt, at biskop Gabriel Koch senere fik øje på den dygtige unge lærer i Verst 
og at han ved genforeningen kunne have fået topstilling i det sønderjyske 
skolevæsen, men han ville blive blandt børnene. Han var »intet penneskaft«, 
sagde han selv, underviser — ikke administrator. Lokalhistoriker, salmeken
der os meget mere, var han også. Et rigt menneske og min nærmeste ven 
blandt Danmarks lærere. Se, han slap igennem og fandt en vej. Men hans 
bror måtte blive på sin treben hjemme for at skaffe penge og udvej for den 
ene. Erhvervsmæssigt slap han aldrig faget, men da jeg lærte ham at kende, 
læste han sit Ny Testamente på græsk, sagaerne på oldnordisk og Barth’s 
teologi på tysk. Jeg husker et brev på 28 sider, han skrev ud fra dyb indsigt 
i Karl Barth’s calvinske indre. Deri påpegede han, hvor farligt og overfla
disk det var af de unge grundtvigske præster at lade sig bjergtage af Barth 
på bestemte punkter - og ret havde han, syntes jeg. Forstanderinden på al
derdomshjemmet, hvor han boede, forstod ham ikke. Han var nok svær at 
dressere. Hans egen præst fra valgmenigheden vist heller ikke. Derimod 
glædede han sig ved sognepræstens besøg. Jo, for man bliver nok lidt sær
egen, når man selv skal finde kundskabens vej. I har det helt anderledes let - 
med de faldgruber det så rummer. Men tag ved selv, tænk selv og arbejd 
selv - og lad fortsat vestjysk pædagogik ikke blot blomstre (som forstande
ren i Borris sagde det i gamle dage) men kendes på en sund og god frugt.



Dimittender 1976 HF-klasserne

Klasse llp Anna Marie Pedersen
Torben Damgaard Bang Kandja Dalgaard Poulsen
Henrik Barslev Lone Stokholm
Mona Dam Elise Thinggaard
Grethe Elleby Frithiof Q Kristensen
Birthe Hansen Karen Kathrine S. Laursen
Else Handrup Hedegaard Hans-Henrik Brun Larsen
Kirsten Bruun Jensen 
Svend Aage Jeppesen

Inge Dalgaard-Jensen

Poul Johansen Klasse lir
Hanne Lund Karin Stengaard Andersen
Ove Hansen Lund Kirsten Borre
Ellen M. G. Madsen Anne-Mette K. Christensen
Bodil Margrethe Morsing Ruth Fabricius Hansen
Mette Mørk Ella Henriksen
Erik Lykke Olesen Jacob Ilkjær
Margit Enggård Poulsen Peter Jæger Ingerslev
Sonja Marie Raundahl Lena Birch Jensen
Anders Skovbakke Niels Otto Jensen
Ellen Juhl Sørensen Hanne Frank Jørgensen
Mette Louise Sørensen Birgit Kirstine Knudsen
Tenna Pinholt Olesen Frank Leif Lundstrøm
Egon Juhl Nina Matthesen 

Susanne Mørk
Klasse llq Niels Ole Nielsen
Elna Høj Andersen Nina Christa R. Olesen
Ida Katrine Bendtsen Pia Olsen
Dorrit Borup Johannes K. Pedersen
Henning Toft Bro Edit Ruby
Gurli Bønning Jørgen Ruby
Marie Møller Christensen Jette Røn
Justinus M. L. Ejdesgaard Esper Sørensen
Ruth Solvejg Fly Anna K. Thomsen
Gudrun Lis M. Jensen 
Hanne Kathrine A. Kallesøe

Erik Østerby

Peter Sloth Kristensen Klasse Ilt
Erik Skov Madsen Kirsten Eva M. Andersen
Lisbeth S. K. Madsen Alex Peder Bräuner
Margit Anneberg Meldgaard Anders Christian N Christensen
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Marie Gregersen 
Mogens V. Gregersen 
Hanne Holm 
Bodil Hornsgaard 
Jytte Jeppesen 
Leif Ole Koldsø 
Anne-Grethe Kristensen 
Niels Nygaard Larsen 
Flemming Roi Madsen 
Frands Gjøde Madsen 
Jan Holm Mikkelsen 
Else Helene Mogensen 
Niels Hauge Nielsen 
Erik Jakob Overgaard 
Flemming Henry Rasmussen 
Regnar Lindholt Rasmussen 
Jens Seir Stokholm 
Ruth B. Nørby Thomsen 
Ole Beck Gasseholm
Finn Bevensee

Klasse Hø
Kurt Jeppesen Amby 
Kirsten E. Brask Andersen 
Torben Christensen 
Paick René B. Gelineck 
Steen Møller Graugaard 
Anette Jensen
Arne Ostergaard Jensen 
Dorthe Jensen
Bjarne Vendt Johansen

Ole Møller Laursen 
Jens Livbjerg 
Leif Mygind Madsen 
Karin S. S. Mathiasen 
Søren Pedersen 
Lilly Solveig Svendsen 
Erik Toxvig

Klasse llh
Thomas Peter Agger 
Inge-Marie Kjær Andersen 
Jens Krogh Bertelsen 
Kjeld Berthelsen 
Claus Byskov 
Ole Nielsen Bæhr
Peer Falkegaard Christensen 
Sven Johannes Gravesen 
Axel Ole F. Hoppe 
Jonna Hahn Jacobsen 
Arne Lystbæk Jensen 
Else Kristine Jensen 
Bente Jørgensen 
Karl Krogh 
Kirsten Skov Larsen 
Carsten Høgh Meldgaard 
Anne Kristine Pedersen 
Kirsten Ranum 
Lisbeth Slavensky 
Svend Aage Smedegaard 
Frede Kloch Sørensen

Vi kan beklageligvis ikke bringe billeder af HF dimittenderne i år. Der er ikke 
blevet taget klassebilleder af HF klasserne.



Dimissionsfesten 1976. Seminariet

Rektor E. Høgels tale
Kære dimittender og gæster.
Siden 1. verdenskrig har Europa befundet sig mere og mere i en åndelig 
krisestemning. I de senere år synes den at nærme sig et klimaks. Ungdom i 
denne krisestemning, der bliver mere og mere mørk og ildevarslende, kom
mer i klemme mellem de voldsomme standpunkter, der reklameres for, i 
mangel af et trygt ståsted. Nogle finder sig frelste i antiatommarcher, andre 
i marxistiske eksperimenter af den ene eller anden art. Nogle sværmer vold
somt ud i nyreligiøsitet, andre føler sig frelste blot ved at gøre det modsatte 
af det tilvante. Det er svært i dag at finde holdepunkter, netop punkter, der 
holder. Et par moderne litteraturforskere citeres f. eks. for den udtalelse, at 
poesien i stadig højere grad vil overtage »den overnaturlige« religions plads, 
da moderne intellektuelle ikke længere kan tro på denne religion. Et par 
andre (p 187 Wellek og Warren) bemærker dog dertil ganske tørt, at poesien 
ikke vil overleve religionens død ret længe på de vilkår. Alt kan diskuteres, 
praktiseres, hævdes - mens undergangsstemning ligesom skaber et lurende 
mørke i sindet, alt materielt velvære tiltrods. Har Erich Fromm ret, når han 
som psykolog påstår at »mennesket higer efter drama og spænding. Når det 
ikke får denne trang tilfredsstillet på et højere trin, skaber det for sig selv 
ødelæggelsens drama«? Alt kan her komme i betragtning lige fra TV-narko- 
mani til selvmord.

Der må vælges - og vælges i situationen, vi står i, konkret og eksistentielt. 
I dimittender skal nu ud i egen virksomhed, hejse jeres eget flag, og der vil 
blive lagt mærke til, hvad det er for et. Ikke til jeres meninger så meget, som 
til jeres liv.

»Det er med et menneske, som det er med skibet: Det må manøvrere under 
fart! Vælges ikke kursen i tide, bliver det for sent at vælge. Valgets øjeblik 
er såre alvorligt, fordi der er fare på færde, at det i næste øjeblik ikke således 
står til min rådighed at vælge, at der da allerede er levet noget, som må leves 
om igen; thi når man tror, at man noget øjeblik kan holde sin personlighed 
blank og bar, eller at man i strengere forstand kan standse og afbryde det 
personlige liv, så er man i vildfarelse. Når man udsætter valget, så vælger 
personligheden ubevidst eller de dunkle magter i den.« (»Enten — eller«) 
Kierkegaard advarer os videre i at glemme eller overse øjeblikkets betydning.
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Du må se dig selv reelt an i din situation — nu. »Situationen må til fordi det 
er den som sætter forskellen mellem at forstå i mulighed (en forståelse, der 
altid er misforståelse) og at forstå i virkelighed.« Drømmende, svævende i 
fantasien at tænke sig muligheden af, hvad jeg kunne gøre, kunne blive, er 
meget godt. Men at have gjort det er bedre. Springet ud på de 70.000 favne 
vand - det er situationen. Når du nemlig vover den afgørende handling, så 
du bliver uensartet med denne verdens liv, ikke kan have dit liv alene deri, 
støder sammen dermed, så vil du efterhånden bringes i en sådan spænding, at 
du bliver opmærksom på, hvad det er Kristus taler om. Måske vil også spæn
dingen virke sådan på dig, at du ikke kan holde den ud uden at ty til Kristus 
- og så begynder en kristens liv. Kierkegaard siger her det samme som Bror
son: (DS 467) »Ak, vidste du, at man sig ej kan drømme/i Himlen ind, det 
ej så let er gjort — ak hvilken jammer ende fik, om du begyndte nu i dette 
øjeblik!« De er jo også begge vestjyder af sind.

Har Erich Fromm ret i, at mennesket søger spænding, så bliver der gennem 
et sådant valg mere end nok for hele livet. Eksistentielt at forvandle et »esse« 
til et »posse«, et at være til, et at kunne, at være »samtidig med sig selv« og 
ikke som de fleste i følelse, i indbildning, i forsæt, i beslutning, i ønske, i 
længsel, i skuespils-skuffelse at være hundred tusind mile forud for sig selv - 
eller adskillige menneskealdre forud for sig selv, men samtidig med sig selv i 
situationen: Nu - det er sagen. Ikke nysgerrighedens nabosnak: »Er det 
sandt? Har Kristoffersen gjort det, har han virkelig gjort det?« (som billed
bladenes serveringer om skuespillere osv.) men: Er det muligt? Kan jeg gøre 
det? Det drejer sig om: »I troens lidenskab at leve for evigheden — og dog 
høre stueuret slå.«

Se et sådant menneske, tror jeg, løser en af skolelovens gåder. Han be
høver ikke at være »missionær« i skoledebattens odiøse forstand. Han/hun 
er det uundgåeligt ved sin eksistens. En gammel dimettend, der engang var 
en fremragende elev her, besøgte os forleden dag. Han har da også gjort 
smuk karriere i skolens tjeneste. På mit spørgsmål om, hvordan den nye lov 
nu også vil fungere på forskellige områder, kom hver gang det præcise svar: 
Det afhænger helt af lærerens person. Altså igen: I kan vride og vende jer, 
dimittender. Men I har valgt en livsgerning, hvor jeres omgivelser i hver 
eneste af dagens timer enten får fuld valuta - eller I snyder på vægten. Det 
går slet ikke overfor barneøjne med at synes. Det der taler højst er, hvad og 
hvem du er. Selv sproget, du bruger, er ikke blot sagligt meddelende. Dets 
hermeneutiske funktion fungerer også som værdiformidler - enten du vil 
vide af det eller ej, hvis du har noget som helst levende forhold til dine om
givelser. Både Kresten Kold og Grundtvig vidste om det længe før moderne, 
pædagogisk sprogforskning nu befatter sig med det. Du underviser — hvor
dan du iøvrigt bærer dig ad - uvægerligt samtidig med din person.

Derfor eksisterer dette seminarium, om her kunne skaffes ro til arbejdet og 
lejlighed til gennemarbejdningen af din egen helt personlige holdning i kri
sten luft.
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Vi har ikke noget at prale af, du og jeg og vort seminarium. Derfor vil vi 
slutte her med at ønske jer som skal ud lykke til og Gud være med jer - lige
som vi også vil have lov i fællesskab at ønske Guds velsignelse over dette 
sted og dets medarbejdere fremover i tiden, der måtte komme.

Hjertelig til lykke.

Tale af Kai Oluf Nielsen (76)
Det vil være naturligt ved en sådan lejlighed at se tilbage på studie-årene, 
at mindes behagelige oplevelser og takke de personer, der evt. var med til at 
gøre oplevelserne behagelige.

Først er der jo ens medstuderende. Vi er jo en broget skare og det mest 
værdifulde vi har kunnet give hinanden er vel netop et samspil mellem unge 
mennesker med vidt forskellige udganspunkter og deraf følgende forskellig
heder i karakter, væremåde og holdninger. Det synes jeg vi skal takke hin
anden for.

Så er der lærerne. Jeg kunne da godt under et rette en tak til dem alle
sammen, men jeg vil i stedet opfordre mine kammerater til hver især at gå 
hen til de lærere, de nu har haft noget ud af at mødes med, og trykke dem 
på næven som et mere personligt udtryk for den taknemlighed nogle måtte 
nære til nogle lærere.

Endelig er der rektor. Da vi jo bliver det sidste hold dimittender under 
rektor Høgel vil jeg ønske at du og din kone må få lov til at nyde et velfor
tjent otium i Sønderjylland. I har taget jeres tørn — nu må stedets nye rektor 
tage sin. Jeg vil ønske ham held og lykke med arbejdet. Jeg vil endda ønske 
at det må blive muligt at bevare Den nissumske Ånd under det nye styre. 
Jeg hører til den gruppe af studerende, der er glad for at der findes et se
minarium som Nr. Nissum med dets kirkelige tilhørsforhold.

Tillad mig at vende tilbage til den første gruppe jeg takkede, mine med
studerende. Der var jo desværre også ved denne eksamen nogle af vore kam
merater, der snublede i opløbet, og i bedste fald først bliver færdige til jul. 
Jeg vil gerne herfra sige dem tak for godt kammeratskab og ønske dem bedre 
held næste gang.

Det er, synes jeg, meget beklageligt at folk kan dumpe så langt fremme i 
studiet. Det bliver nærmest absurd når man ser mange eksempler på at en 
færdiguddanne! linie-elev med top-eksamen måske aldrig kommer til at un
dervise i det pågældende fag. Når færdiguddannede rask væk bliver sat til 
at undervise i fag de aldrig har beskæftiget sig med på seminariet - hvorfor 
skal de da absolut have en mindre embedseksamen for at komme til at under
vise i et helt tredie fag?

Svælget mellem folkeskole og læreruddannelse er desværre alt for dybt. 
Udover liniefagenes indhold vil jeg her fremhæve et fag som »undervisnings
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lære«. Dette fag er i splid med sig selv. På den ene side kræves en indsigt i 
filosofiske retninger indenfor pædagogikken. Disse retninger bærer præg af 
netop at være filosofi. Ikke desto mindre kræves af den stakkels lærerstude
rende at han/hun skal lave en opgave der er praktisk gennemførlig samtidig 
med at den skal vise at der er opnået indsigt i diverse luftige teorier. Det er 
morsomt-forfærdeligt at se hvordan faglærer-karakteren afviger med 3-4 
point fra praktiklærerens. Talrige eks. på dette vidner om tilstedeværelsen af 
den omtalte splittethed. Dette fags indhold og form må ændres.

Jeg kunne også have fremhævet andre fag som efter min mening burde 
ændre indhold og betydning. F. eks. er der jo regning og skrivning på 1. år, 
men det ville føre for vidt her. I øvrigt skal der vel helst hvile et forsonende 
skær over en dag som i dag. Vi er jo sluppet igennem maskineriet. Alligevel 
har jeg fundet det rimeligt, at fremhæve at alt ikke er såre godt. Meget er 
godt, og det er der jo egentlig ingen grund til at nævne. Men for at præcisere 
at jeg skam er tilfreds med meget skal jeg i flæng nævne det nære nissumske 
samfund de mange hjælpsomme lærerere de store muligheder for personlig 
udvikling, den dejlige natur osv.

Jeg vil slutte med at ønske Nr. Nissum Seminarium og HF-kursus et langt 
og lykkeligt liv og takke for den tid vi har kendt hinanden. Nu skilles vore 
veje, men mon ikke vi mødes igen. Enten i tankerne eller ved særlige lejlig
heder rent korporligt. Farvel og på gensyn Nr. Nissum.



Dimittender 1976. Seminariet

Dimitteret januar 1976
Dorthe Enggaard Poulsen, Nr. Bork.

Ansat ved Århus kristne friskole.
Jakob A. Kristensen, Brovst.

Ansat Als, pr. Hadsund.
Anne Christine Højlund, Hirtshals.
Poul Erik Wolff, Fredericia.

Ansat i Fredericia.
Elsebeth Søgaard, Møldrup.

Ansat i Ulfborg.
Lars Vestergaard Madsen, Fredericia.

Ansat i Lemvig kommune.
Per Toftdahl Sørensen, Thisted.

Ansat i Hvidbjerg.

Dimitteret juni 1976
4. klasse I
Jørgen J. H. Dalgaard, København.
Inger Lund Pedersen, Sørvad.
Anette Hansson, Lyngby.

Ansat i Albertslund.
Ellis K. Jensen, Sørvad.

Ansat i Eidi, Færøerne.
N. Palle Johansen, Holstebro.
Kristen M. Kristensen, Skave.
Conni Nielsen, Holstebro.
Rudy L. Nielsen, Holstebro.
Ulla Jensen, Suldrup.

Ansat i Års.
Anita Sandstrøm, Holstebro.

Ansat i Silkeborg.
Poul Simonsen, Skjern.

Videreuddannelse på DLH.
Ingrid Wyke, Randers.

Ansat i Langå.

4. klasse II
Karen B. Andersen, Sundby Mors.

Ansat i Thyborøn.
Ane-Marie Christensen, Redsted.

Ansat i Sdr. Omme.
Ulla Thellesen, Struer.

Ansat i Overlund.
Svend Green-Møller, Agerskov.

Ansat i Esbjerg.
Tove S. Hansen, Skørping.
Kurt Jørgensen, Henne.

Ansat i Sdr. Omme.
Jørgen Kiel, Thisted.

Ansat i Vinding.
Birgitte Mariane Husted Kjær, Vemb.

Ansat i Ulfborg.
Tove Irene Madsen, Vils.

Ansat i Sejerslev.
Kai Oluf Nielsen, Vestervig.

Ansat i Harridslev, Randers.
Nelly Skammelsen, Snedsted.

Ansat i Kolind.
Verner Berg Sørensen, Thisted.

Ansat på Thylands Ungdomsskole.
Niels Thellesen, Rønde.

Ansat i Overlund.
Ejvind Winther, Spottrup.

4. klasse III
Lis J. Andreasen, Struer.

Ansat i Holstebro.
Mona Bøjer, Thisted.

Ansat i Struer.
Ingelise Eriksen, Ringkøbing.

Ansat i Bedsted.
Lena Christensen, Tim.
Kurt Damgaard, Nr. Nissum.

Videreuddannelse på DHL.
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Erling Frost Jensen, Bedsted. 
Videreuddannelse på DHL.

N. Bjarne V. Jespersen, Østerlars. 
Ansat i Sennels.

Kirsten Larsen, Højbjerg.
Årskursus på Odense Universitet.

Knud M. Lund, Gram.
Kristian Meldgaard, Vinderup.

Ansat i Vinderup.
Johannes Nicolajsen, Snedsted.

Værnepligt i Thisted.
Anette Nielsen, Skals.

Ansat i Vænge.
Svend Åge Pedersen, Randers.

Ansat i Holstebro.
Lisbet Kirkegaard Simonsen, Hemmet. 

Studium på Norsk lærerakademi, 
Bergen.

Torben Techow, Søborg.
Ansat i Rødekro.

Torben Solhøj, Padborg.
Værnepligt i Slagelse.

4. klasse IV
Peder 0. Andersen, Brovst.
Peder Gregersen, Arnborg.

Ansat ved Ølgod Ungdomsskole.
Lene R. Hansen, Vivild.
Sonja Gregersen, Herning.

Ansat ved Ølgod Ungdomsskole.
Birgit Hinrichsen, Flensborg.

Årskursus på Odense Universitet.
Gunnar Nordestgaard Jensen, Odder.

Ansat i Narssaq, Grønland.
Lars Kaarsholm Jensen, Holstebro.

Ansat i Holstebro.
Britta Kristensen, Kollemorten.

Ansat i Brande.
Bent Oddershede, Thisted.

Ansat i Struer.
Jens Jørgen Pedersen, Bjerringbro.

Værnepligt i Thisted.
Kai F. Pedersen, Ringkøbing.

Værnepligt i Herning, senere ansat i 
Ulfborg.

Ronald Poulsen, Ålestrup.
Ansat i Grindsted.

Børge Munk Poulsen, Hurup.
Sekretær i Århus KFUM og K.

Annemarie Thomsen, København.
Ansat i Thyborøn.

Elly Vigh-Larsen, Thisted.
Ansat i Malling.

4 . klasse V
H. Pernille Aasted, Lemvig.
Søren Boesen, Nærum.

Ansat i Helsinge.
Ellen Højbjerg Christensen, Brovst.

Ansat i Østervrå.
Alice Durinck, Struer.

Ansat i Klitmøller.
Terje Hansen, Oslo.

Ansat i Holstebro.
Hans 0. Jensen, Tarm.
Anne-Marie Klokker, Holstebro.
Metha Noe, Vandborg.

Videreuddannelse på DLH.
Åse Rahbek Andersen, Ansager.

Ansat ved Agerskov kristne Friskole.
Inger D. Kattenhøj, Skjern.
Peter Urban, Risskov.

4 . klasse VI
Johannes K. Bjerre, Holstebro.
Ingrid G. Christensen, Struer.
Sonja A. Elkjær, Thisted.

Ansat i Eidi, Færøerne.
Hanne Mette Hviid, Gettrup.

Ansat ved centerskolen, Hald Ege.
Jens J. H. Jacobsen, Måløv.

Ansat i Borbjerg, Holstebro.
Irene Jensen, Kjellerup.
Rita H. Jensen, Thisted.

Ansat i Snedsted.
Horst-Werner Knüppel, Sydslesvig.

Læser formning i Nr. Nissum.
Jørn List Kristensen, Flynder.

Ansat i Skjern.
H. Arvid Lisbjerg, Holstebro.
Hans Peter O. Nielsen, Holstebro.
Torsten Helles Olesen, Holstebro.

Ansat i Hadsten.
Else Marie H. Pedersen, Møborg.

Ansat i Videbæk.
Mogens Skou, Holstebro.

Videreuddannelse på DLH.
Inga M. Thomsen, Hanstholm.
Kirsten Kirk Sørensen, Lemvig.

Ansat i Klinkby.

4 . klasse VII
Birgitte Friis, Randers.
Jørgen Henriksen, Struer.
Bente Liholm, Fjerritslev.

Ansat i Vinderup.
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Henrik Kristensen, Skjern.
Ansat i Skjern.

Jette Vestergaard Larsen, Anholt.
Ansat i Randers.

Karin D. Quist, Risskov.
Ansat i Ryomgård.

Bjørn E. Møller, Skørping.
Ansat i Ringkøbing.

Gudrun Nordestgaard, Odder.
Ansat i Narssaq, Grønland. 

Erik B. Quist, Nykøbing Mors.
Ansat i Ryomgård.

Thorkild Thomsen, Nørresundby.
Ansat i Frederikshavn.

Birgit Thomsen, Dronninglund.
Ansat i Frederikshavn.

Finn Toft, Ulfborg.
Ansat i Struer.

Nancy Møller, Åbyhoj.
Ansat i Ringkøbing.

Ingrid Frøjk, Mejrup.
Ansat i Idum ved Holstebro.

KLASSE IV 1. Forreste rakke fra venstre: Conni Nielsen, Ingrid Wyke, fru rektor Høgel, 
rektor Ej. Høgel, Annette Hansson, Ulla Jensen. - Bageste rakke fra venstre: Inger L. Pe
dersen, Rudy L. Nielsen, Anita Sandstrøm, N. Palle Johansen, Poul Simonsen, Ellis K. Jen
sen, Lars V. Madsen. - Ikke med på billedet: Jørgen J. H. Dalgaard, Anne C. Højlund, 
Kristen M. Kristensen.



KLASSE IV 2. Forreste række fra venstre: Tove I. Madsen, Birgitte M. H. Kjær, Ane M. 
Christensen, fru rektor Høgel, rektor Ej. Høgel, Jørgen Kiel, Ejvind Winther. - Bageste 
række fra venstre: Kurt Jørgensen, Verner B. Sørensen, Niels Z. Thellesen, Ulla Thellesen, 
Karen B. Andersen, Kai Oluf Nielsen, Nelly Skammelsen, Svend Green-Møller. — Ikke med 
på billedet: Tove S. Hansen.

KLASSE IV 3. Forreste række fra venstre: Mona M. Bøjer, Knud M. Lund, Anette Nielsen, 
fru rektor Høgel, rektor Ej. Høgel, Lisbeth K. Simonsen, Kurt Damgaard. - Bageste række 
fra venstre: Lena Christensen, Torben N. Solhøj, Kirsten Larsen, Erling F. Jensen, Johannes 
Nicolajsen, Bjarne V. Jespersen, Svend Ä. S. Pedersen, Lis J. Andreasen, Torben Techow, 
Ingelise Eriksen. — Ikke med på billedet: Kristian Meldgaard.



KLASSE IV 4. Forreste række fra venstre: Elsebeth Søgaard, Sonja Gregersen, Lene R. Lund, 
fru rektor Høgel, rektor Ej. Høgel, Eva S. Stidsen, Børge M. Povlsen. — Midterste række fra 
venstre: Britta Kristensen, Annemarie Thomsen, Lars K. Jensen, Erling L. Jakobsen, Kai F. 
Pedersen, Jens Jørgen Pedersen, Birgit Hinrichsen. - Bageste række fra venstre: Elly Vigh- 
Larsen, Peder K. S. Gregersen, Peder 0. Andersen, J. Gunnar N. Jensen, Bent Oddershede, 
Per T. Sørensen. - Ikke med på billedet: Ronald Poulsen.

KLASSE IV 5. Forreste række fra venstre: Terje Hansen, Metha E. Noe, fru rektor Høgel, 
rektor Ej. Høgel, Anne-Marie Klokker, Alice Durinck. - Bageste række fra venstre: Peter 
Urban, Aase B. Rahbek, Ellen H. Christensen, Søren Boesen, Inger D. Kattenhøj, H. Pernille 
Aasted, Hans 0. Jensen.



KLASSE IV 6. Forreste række fra venstre: Ingrid Grud Christensen, Horst-Werner J. Knüp
pel, Kirsten Kirk Sørensen, fru rektor Høgel, rektor Ej. Høgel, Hanne Mette Hviid, Sonja À. 
Elkjær. - Bageste række fra venstre: Dorthe E. Poulsen, Torsten H. Olesen, Irene Jensen, 
Jens J. H. Jacobsen, H. Arvid Lisbjerg, Else Marie Pedersen, Rita H. Jensen, Jørn L. Kri
stensen, Poul E. H. Wolf, Mogens Skou. — Ikke med på billedet: Johannes K. Bjerre, Hans 
Peter O. Nielsen, Inga M. Thomsen.

KLASSE IV 7. Forreste række fra venstre: Jette V. Larsen, Birgit Thomsen, Nancy Møller, 
fru rektor Høgel, rektor Ej. Høgel, Karin D. Quist, Gudrun L. Jensen. — Bageste række fra 
venstre: Finn Toft, Thorkild Thomsen, Bjørn E. Møller, Erik B. Quist, Henrik Kristensen, 
Jacob A. Kristensen. - Ikke med på billedet: Birgitte Friis, Jørgen Henriksen, Bente Liholm.



Af årets dagbog
Ved Gunner Eriksen (43)

Ansættelser m. m.
36 40 års jubilæum fejret hos Inger og 

Eske Nielsen i Odder den 9. juli.
57 Frede Agger, skoleinspektør i 

Rækker Mølle.
58 Jørn Agger, skoleinspektør ved 

Klinkby skole, Lemvig kommune.
62 Ole Mølgaard, skoleinspektør i 

Hammel.
66 Vera Green (f. Larsen), ansat ved 

Munkholmskolen, Stevnstrup.
67 Doris Damm-Jakobsen, ans. i 

Stoholm.
Peder Jensen Pedersen, ans. på 
Rydhave Ungdomsskole.

68 Marie Vorm, ans. som øvelsesskole
lærer ved Dalgasskolen, Skive.
Birgit Nielsen (f. Jensen), ans. i 
Skagen.
Anna Sigrid Lodahl, ans. ved 
Sædding efterskole.
Anna Juul Christiansen (f. Mikkel
sen), ans. i Hoven.
Vilda Bitsch, ans. ved Hammershøj 
centralskole.
Kjeld Rønn Christensen, ans. ved 
Hammershøj centralskole.

69 Jørn Nielsen, ans. ved Kappelborg- 
skolen, Skagen.
Ulla Lauritsen, ans. ved Boestofte- 
skolen, Stevns.
Henry Christensen, skoleinspektør 
ved Hoptrup Folke- og realskole.

70 Kirsten Maarbjerg Busk (f. Jensen), 
ans. ved Diakonskolen, Århus.
Morten Bøge, ans. ved Hammershøj 
centralskole.
Peter Mogensen, ans. som konsulent 
for Landsforeningen Ungdomsringen 
ved sekretariatet i Vejle.

71 Otto Nielsen, ans. ved Rens 
Ungdomsskole.
Vibeke Rask Daubjerg, ans. i 
Dianalund.
Mogens Hyldig, ans. i Skovby, Als.
Ejvind Koch, ans. i Thisted.
Laurids F. Mortensen, ans. i 
Snedsted.
Merete og Erik Åen, udsendt som 
missionærer i Sudan missionen 
Adresse: LCCS Bookshop, 
P. O. B. 24, Yola, Nigeria.

72 Erland Raahede Christensen, ans. i 
Glyngøre.
Preben Gram Pedersen, ans. ved 
Hørby efterskole ved Sæby.
Lydia Lind (gift Jespersen), ans. ved 
Klarup skole ved Ålborg.
Karen Margrethe Brun, ans. som 
tale- og hørepædagog ved Læsøgades 
skole, Århus.
Henning Præstholm, ans. ved 
Nordre skole, Viborg.
Karen Stidsen, ans. ved Nørregades 
skole, Herning.

74 Anni Bjerre Olesen, ans. i Holstebro. 
Leif Hvass, ans. i Hadsten.
Annette Bach Nielsen, ans. i 
Hadsund.
Nis Arne Hjort, ans. i Mangstrup, 
Vojens.
Mette Hanne Laustsen, ans. i Farsø. 
Susanne Boyhus, ans. i Frederiks
værk.
Grethe Korsholm, ans. i Ulfborg. 
Klara Dam, tidl. Thyborøn, nu 
hjemmeløbende husmor i Hygum. 
Hans Jensen, ans. ved det danske 
skolevæsen i Flensborg.
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Henrik V. Mathiasen, ans. i Resen 
ved Struer.
Annelis Jørgensen, ans. i Hvidbjerg, 
Mors.
Bente Thea Meldgaard, ans. i 
Ansager.

75 Morten Bach Andersen, ans. i 
Hanstholm.
Frede Christiansen, ans. i Hvidbjerg, 
Thyholm.
Kristine Yde Krabbe (f. Dissing), 
ans. i Vestervig.
Ejgil Enevoldsen, ans. på Blidstrup 
Ungdomsskole.
Anni Engedal, ans. ved Ringkøbing 
skole.
Niels Stampe Jensen, ans. i 
Harboøre.
Tove Klausen, ans. som fast vikar i 
Struer.
Finn H. Kristensen, ans. ved Rækker 
Mølle skole, Skjern kommune.
Grethe Gade Jensen, ans. i Hurup.
Hans Jørgen Hjorth Jørgensen, ans. 
ved Hvidbjerg folke- og realskole, 
Mors.
Birgit Kannegaard Nikolajsen, 
ans. i Ørnhøj.
Torkild Nikolajsen, ans. i Ørnhøj.
Egon Østergaard, ans. ved Nors 
skole, Thisted kommune.
Bodil Lund Knudsen, ans. i Hadsten.

Afsked m. pension
27 Ejnar Vium, Haslev Håndværker

højskole, 1.7.76.
31 Fhv. 1. lærer Johannes N. P. Dahl, 

Vejle, 1.8.75.
Overlærer Niels Chr. Hansen, 
Århus, 1.8.74.
Overlærer Martin Larsen, Ålestrup, 
1.8.76.
Skoledirektør Hans Bakbo, Nykø
bing Mors, 1.11.76.

36 Overlærer Edith Rendtorff, 
Helsingør.
Overlærer Hakon Rendtorff, 
Helsingør, 1.8.75.

37 Skoleinspektør Aksel Øye, Holte.
39 Førstelærer Johs. A. Buskov, 

Vejerslev, 1.4.76.
45 Overlærer Lisbeth Nygaard, 

Holstebro, 31.7.75.

Dødsfald
07 Hertha Bjarnesen, Varde, marts 76.
08 Jens R. J. Brændegaard, april 76.

P. Chr. Nielsen, Randers, april 76.
Holger Sørensen, Thisted, maj 76.

16 Marie Kathrine Langmack, f. Bruun, 
Holstebro, feb. 76.

17 Olga Munk-Poulsen, f. Fjeldsø, 
Herning, feb. 76.
Edv. Eriksen, Fuglebjerg, feb. 76. 
Niels Jakobsen, Vorgod, tidl.
Ansager, feb. 76.

20 Kr. Lauritsen, Silkeborg, dec. 75.
21 Alfred Villesen, gift m. Ville 

Villesen, marts 76.
Kathrine Jerritslev-Hansen, f. 
Graversen, april 76.

23 Poul Bredtoft, Nr. Kongerslev.
J. Chr. Laursen, Randerup.
Niels Philipsen, Vamdrup, aug. 76. 
Niels Myginds hustru, Agnes.

24 Ester Davidsen (f. Lausten), enke 
efter Chr. Davidsen, 17.10.76.

25 Martin Danielsen, Odense, 17.7.76. 
Martin Gustav Jensen, Bjert, 
21.5.76.

28 Ole M. Laursen, tidl. Gudum, 
31.1.76.
Frederik Chr. Jørgensen, Troldhede.

30 Anton Kristensens hustru, Anna.
32 Kr. Kynde, Stenderup.
33 Robert Agerbæk, Tranum.
36 Carl Oluf Rauff, Åbenrå, maj 76.



Elevforeningens regnskab
1. november 1975 til 31. oktober 1976

Indtægter: 
Kassebeholdning 1/11 1975 .......................................................... 29.032,64
Indbetalt for årbog 1975 (udenbys) .......................................... 21.967,50
Indbetalt for årbog 1975 (på seminariet) ................................. 8.481,50
Tilskrevne renter ........................................................................ 1.490,72

Balance . . . 60.972,36

Udgifter:
Årbog 1975 :

Trykning ......................................................... 19.625,00
Klicheer ........................................................... 2.340,00
Postudbringning ............................................. 2.446,40
Moms ............................................................... 2.145,90 26.557,30

Redaktions- og bestyrelsesudgifter ........................................... 976,15
Porto og diverse.......................................................................... 625,00
Udgifter til stævnet ................................................................... 779,35
Arkivering af dias ..................................................................... 100,00
Blomster ...................................................................................... 90,90
Gave til »Den gi. Præstegård«................................................... 3.000,00
Kassebeholdning 31/10 1976:

Indestående på giro ....................................... 637,78
Indestående i Lemvig Bank........................... 9.302,85
Indestående i Linde Andelskasse.................. 13.991,10
Lån til DSR ................................................... 4.000,00
Kontant beholdning ....................................... 911,93

28.843,66

Balance .... 60.972,36

Asp, den 31. oktober 1976 A. C. Sørensen

Nærværende regnskab er d. d. gennemgået af undertegnede. - Bøger og 
bilag er sammenholdt. Intet fundet at bemærke.

Asp, den 3. november 1976
V. Gohr Lauridsen / Gunner Eriksen
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Foreningsmeddelelser
Ved formanden, lektor A. Koch

Som det fremgår af regnskabet, der er offentliggjort omstående, har årets 
økonomi været tilfredsstillende. Der er et par ekstraordinære beløb på ud
giftssiden: et underskud på det afholdte elevstævne den 24. april på små 
800 kr. og en gave på 3000 kr. til Den gamle Præstegård. Gaven til Den gi. 
Præstegård ydes ved afskrivning på det lån virksomheden i sin tid fik. Un
derskuddet på elevstævnet skyldes især de store porto udgifter ved annon
ceringen af stævnet.

Til trods for disse ekstra udgifter har kassebeholdningen holdt sig nogen
lunde uforandret.

Kontingentet uforandret
Selv om vi ved, at denne årbog vil stige kendeligt i pris, og vi derfor nok må 
vente et underskud på driftsbudgettet, fastsættes prisen uforandret til

kr. 20 —

Årbogen trykkes i 2200 eksemplarer.

Elevstævne 1977
Som også omtalt andetsteds gentager vi successen fra sidste år og kalder sam
men til elevstævne igen i år i forbindelse med forårskoncerten. Stævnet har 
denne gang den særlige baggrund, at man ved denne lejlighed vil kunne møde 
vor nye rektor.

Mød talrigt op til en god »Nissumdag«.

Bestyrelsen består af:
Formand lektor A. Koch (28), Hellasvej 16, Nissum Seminarieby, 7620 Lem

vig. Tlf. (07) 89 11 55. Afgår nu.
Kasserer skoleinspektør A. C. Sørensen (55), Langhøjskolen, Asp, 

7600 Struer. Tlf. (07) 48 71 63. Giro 7 00 96 66. Afgår 1978.
Redaktionsudvalg: Ansvarshavende, lektor Stig Rosenstand, Toften 4, Nis

sum Seminarieby, 7620 Lemvig. Tlf. (07) 89 11 69. Afgår nu.
Lærer fru Vibeke Vestergaard (69), Allegade 2 A, 7600 Struer.
Tlf. (07) 85 18 72. Afgår nu.
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Lærer N. J. Krejbjerg (69), Vedbæk, Gudum, 7600 Struer.
Tlf. (07) 86 32 72. Afgår 1977.
Lærer Horst W. Knüppel (76), Claus Agersvej 7, Hanning, 6900 Skjern.
Afgår 1977.
Studerendes repræsentanter: Lærerstuderende Tove Madsen (2-4) og HF 
studerende Frits Lebahn (2. HF q).

Valg: Af ovennævnte er følgende på valg: A. Koch, S. Rosenstand og Vibeke 
Vestergaard. Bestyrelsen foreslår genvalg og de nævnte er villige til at 
fortsætte. Såfremt andre forslag ikke er indgået til mig inden 1. februar 
1977, er ovennævnte genvalgt.

Årbog 1977. Stof til denne bedes indsendt til S. Rosenstand senest 1. septem
ber 1977.

Betaling for årbogen. Årbogen udsendes jo efter bestilling med vedlagt giro
kort. Det sker, at nogen undlader at betale - selv efter at være rykket. Det 
vil sige, at man rent ud snyder sig fra at betale en modtagen vare. Det kan 
man ikke. Vil man ikke fortsætte som medlem må man først betale og 
derefter udmelde sig regulært til kassereren.

Udfyldning af girokortet. Det er nødvendigt at udfylde rubrikkerne for år
gang og indbetaler på den nye form for indbetalingskort. Ellers kan kasse
reren ikke navnefæste indbetalingen.

Betalingsfrist. Såfremt der ikke er betalt senest 31. januar 1977 udsendes der 
rykker med tillæg af porto.

Skån kassereren for dette ekstra arbejde.

Prisen er uforandret kr. 20,-.

Nissumstaten fra 1955. Der findes stadig et lille restoplag af denne. Den kan 
fås for den meget billige pris af 10 kr. + porto ved henvendelse til under
tegnede.

Og så til sidst: Agiter for nye medlemmer.

November 1976
Glædelig jul 

P. b. V.
A. Koch



NORDVESTJYLLANDS SKOLEBY 
NR. NISSUM

Nr. Nissum Seminariums HF-kursus (Nordvestjysk HF-kursus)

2-årigt kursus på baggrund af realeksamen, 9., 10. klasse eller lign.
Henvendelse: Nr. Nissum Seminariums kontor, Svinget 5, 
Nissum Seminarieby, 7620 Lemvig. Tlf.: (07) 89 12 22 (kl. 8-14).

Nr. Nissum Seminarium

Læreruddannelse på baggrund af HF-eksamen eller studentereksamen. 
Mange linjetilbud, alle pædagogiske specialer.

Henvendelse: Nr. Nissum Seminariums kontor, Svinget 5, 
Nissum Seminarieby, 7620 Lemvig. Tlf.: (07) 89 12 22 (kl. 8—14).

Nr. Nissum Høj- og Efterskole

Efterskoleophold. 10 måneders fællesskole. 8., 9. og 10. klasse som i fol
keskolen.
Højskoleophold 18 ugers efterårskursus fra 15. august. 20. ugers forårs
kursus fra 4. januar.

Henvendelse: Forstander Ths. Mogensen, Nr. Nissum Høj- og Efter
skole, Nr. Nissum, 7620 Lemvig. Tlf.: (07) 89 10 04.

Den jyske Pensionisthøjskole

En højskole med fortrinsvis 2 ugers kurser for ældre.
Forstander Orla Johansen. Program og alle oplysninger fås ved hen
vendelse til Den jyske Pensionisthøjskole i Nr. Nissum, 7620 Lemvig. 
Nissum Seminarieby, 7620 Lemvig. Tlf.: (07) 89 12 22 (kl. 8—14).

Mange fritidstilbud — helt moderne kollegieforhold — stort sportsanlæg — 
rigt kulturliv — enestående smuk natur — nær Lemvig, Struer og Holstebro.
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