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Ved afslutningen af skoleåret 1976—77 tog vi afsked med 5 HF-klasser og 
8 hold lærerstuderende. 107 nye lærere blev det til. I deres sted mødte 
efter sommerferien 4 nye HF-klasser og 4 hold lærerstuderende. På HF 
var der plads til samtlige kvalificerede ansøgere. Det betyder, at vi må 
konstatere en reel nedgang i interessen for at tage HF-eksamen. På lands
basis har denne nedgang været meget betydelig, for vort vedkommende 
knap så markant. Der kan være mange forklaringer på nedgangen. Det er 
sandsynligt, at den økonomiske krise gør sig gældende. Unge, der har godt 
arbejde, tør ikke opgive det for et studium, der ikke umiddelbart garan
terer deres fremtidsmuligheder. Og unge arbejdsløse tør ikke påbegynde et 
studium, da de økonomiske vilkår for studerende er meget ringere end for 
dem, der kan oppebære arbejdsløshedsunderstøttelse. Dertil kommer, at der 
flere steder i landet har været en del uklar information omkring HF-ud- 
dannelsen. Der har i vide kredse dannet sig den opfattelse, at den indførte 
adgangsbegrænsning ved de videregående uddannelser giver studenter for
trinsstilling frem for HF-ere, hvilket ikke er tilfældet. Vi er overbevist om, 
at når adgangsreglerne til de videregående uddannelser bliver bedre kendt, 
vil vi igen kunne melde om voksende ansøgertal. Det skal dog ikke skjules, 
at der er nogle misforhold mellem arbejdsløshedsunderstøttelse og studie
støtte, som det er meget vigtigt at rette op på. Det bør blive klart for poli
tikerne, at de økonomiske forhold, man byder de studerende, diskriminerer 
en hel samfundsgruppe, der har ønske om at kvalificere sig til værdifulde 
funktioner i samfundet.

Ved seminariet var ansøgertallet meget stort. Da ministeriet imidlertid 
har frataget os endnu et hold, kunne vi kun optage 96 nye studerende. På 
landsbasis var ansøgertallet 8023, men der optoges kun 2950. Seminarie
området er således et af de områder, der har stærkest adgangsbegrænsning, 
selvom arbejdsløsheden blandt folkeskolelærere er mindre end blandt de 
fleste andre grupper af pædagogisk uddannede.

Med udgangen af skoleåret tog vi afsked med nogle af vore værdsatte 
kolleger, nemlig Aksel Tholand, der har søgt afsked på grund af alder, 
Kaj Mogensen, der er udnævnt til lektor i nytestamentlig eksegese ved 
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Danmarks Lærerhøjskole i København. (Han fortsætter dog som timelærer 
ved Nr. Nissum Seminarium), samt Gitte Jensen, der ønsker at uddanne 
sig videre. For dem alle gælder det, at de har været seminariets loyale 
medarbejdere, der har ydet en solid faglig og pædagogisk indsats. Aksel 
Tholand bør nævnes specielt, da han har haft sin virksomhed her på stedet 
som musiklærer siden 1955, hvor han startede som timelærer. I 1966 blev 
han fastansat. Det har udmærket Tholand, at hans faglige kunnen rakte 
meget vidt. Han er egentlig violinist, men han beherskede yderligere guitar, 
blokfløjte og orgel. Ikke blot i skolestuen ydede Tholand en god indsats, 
han har deltaget i utallige arrangementer på seminariet som musiker og 
dirigent. Seminariet er ham stor tak skyldig for hans arbejde og hans aldrig 
svigtende pligtfølelse og loyalitet.

Ved begyndelsen af skoleåret 1976 ansattes cand. scient Niels Ulrik 
Hansen og cand. scient Alex Schou i hhv. biologi/geografi og biologi. Niels 
Ulrik Hansen har imidlertid fået ansættelse på Aurehøj gymnasium i Kø
benhavn og måtte rejse til sommerferien. I hans sted er ansat cand. scient 
Johannes Krogsgaard Nielsen. Vi har endvidere ansat Jytte Schou i del
tidsstilling i idræt og skolekonsulent Ole Mejer i deltidsstilling i Speciale 
B og C. Lærer Tove Jørgensen er ansat som timelærer i psykologi.

I lærergruppen har der været en del overvejelser vedrørende fremtids
udsigterne under seminariets reducerede kapacitet. Det ser ud til, at vi kan 
bevare vort gode lærerkollegium intakt og skaffe arbejde til alle. Et sam
arbejde med Danmarks Lærerhøjskole har været os til god hjælp. Men det 
står klart, at seminarielærere ikke mere hører til de højtlønnede. Der er 
ikke mange grupper i samfundet, der har mærket den økonomiske stram
ning i samme omfang. Det har været meget positivt at opleve, at humør 
og sammenhold i lærerkollegiet ikke har kunnet svækkes af de nye van
skeligheder. I det forløbne år har der været arbejdet meget intenst med fær
diggørelsen af et forslag til modernisering af seminariet. Den 1. juli 1977 
kunne »udbygningsudvalget« aflevere et udkast til ministeriet. Med den 
påtænkte modernisering vil vi opbygge seminariet efter et institutprincip. 
Mens man hidtil har måttet gennemføre undervisning i samme eller be
slægtede fag spredt ud over hele seminariets store område, har man nu med 
det mindre antal studerende fået mulighed for at gennemføre en fagcentra
lisering, således at de enkelte fag eller faggrupper får samlet deres under
visning i samme bygning og med lokalerne centreret omkring fagbibliotek 
og andet undervisningsudstyr. Ved en sådan modernisering skabes der end
videre basis for en langt stærkere integrering af de HF-studerende, der hid
til har haft deres egen afdeling i et vist omfang isoleret fra seminariets 
øvrige virksomhed. Det har kostet meget arbejde at få brikkerne til at falde 
på plads. Men stort set er det lykkedes, og vi afventer spændt ministeriets 
reaktion på den indsendte plan. En foreløbig skitsering af planen er blevet 
mødt med velvilje fra ministeriets embedsmænd.

Borgen eksisterer ikke mere som pensionat. Det beklages af mange. De 
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mange kollegier med moderne køkkener gjorde et pensionat overflødigt. 
Men der er stadig behov for et sted, hvor de studerende kan komme og 
snakke over en kop kaffe. Derfor etableredes i januar måned Kantine
foreningen Borgen. Den drives af de studerende som en selvstændig virk
somhed og helt på deres ansvar. Det har været glædeligt at se, at forenin
gens bestyrelse har et godt greb om tingene. Priserne er særdeles rimelige, 
men alligevel har det været muligt i det første halvår at skabe et solidt 
overskud. Ikke mindst de studerendes frivillige arbejdsindsats har været med 
til at skaffe den nye forening tillid i alle kredse.

På kollegierne Troja og Elysium er der i det gamle år gennemført en 
del forbedringer. Køkken og spisestue på samtlige gange er blevet nyind
rettet og i forbindelse med alle spisestuerne er der indrettet møbleret op
holdsstue. Det er afgørende for et godt milieu, at der er hyggelige omgivel- 
ser om fælles samvær.

Seminariets mange foreninger har haft et virksomt år. Der har været 
afholdt mange møder, og tilslutningen har været god. Det ser ud til, at 
folk igen har lyst til at komme til foredrag. Den fælles morgensamling har 
været velbesøgt, der er ofte over hundrede deltagere. Der er næppe mange 
steder i landet, hvor man kan starte med en gladere morgensang.

Samarbejdet har fungeret godt i alle led. De studerendes forhandlings
organer har virket sagligt og effektivt. Hvis den dræbende magtkamp, der 
har været vanlig på mange undervisningsinstitutioner, virkelig er på vej 
bort til fordel for ansvarligt forhandlingssamkvem, så vil uddannelserne 
blive befriet for mange af de forkrampede forbehold, der vanskeliggør den 
personlige kontakt. Vi håber, at noget sådant er på vej.

Det forløbne år har undervisningsmæssigt haft et roligt og solidt forløb. 
Men iøvrigt har året været stormfuldt nok for seminarieverdenen. Og det 
kan der være grund til at give en kort omtale af.

Den første storm var en efterårsstorm. Den rejste sig i november måned, 
da direktoratet på opfordring fra undervisningsministeren rejste spørgsmå
let om central styring af liniefagene i forbindelse med nedskæringen af 
seminariekapaciteten. Det blev henstillet til seminarierne at udskyde plan
lægningen af liniefagene for årgang 76 til der var udarbejdet retningslinier. 
Alle vidste naturligvis, at der måtte komme forringelser i liniefagsudbud- 
det, hvis myndighederne ville fastholde, at gennemsnitsstørrelsen på linie
hold skulle være mindst ti. De færre studerende på årgangen måtte give 
færre liniehold. Det stod klart, at mange studerende ikke kunne få de linie
fag, de ønskede. Det var ligeså indlysende, at der ville være lærere, hvis 
fag pludselig forsvandt. Men uenigheden gjaldt især fastlæggelsen af prin
cipperne for etableringen af liniefagene. Skal de afgøres centralt eller lo
kalt? Skal der samarbejdes mellem seminarierne, så der planlægges regions
vis? Hvordan skal man afgøre, hvilke liniefag, der skal udgå på de enkelte 
seminarier? Hvornår skal en lærer afskediges, når der ikke er timer nok? 
Debatten var hård, fordi mange interesser stod på spil. Den blev afbrudt 

9



af folketingsvalget i februar, og linieholdsetableringen blev gennemført på 
de enkelte seminarier. Men problemerne er langtfra løst, og der er spænding 
om den fortsatte udvikling.

Debatten om seminarierne som pædagogiske højskoler har ikke været 
så stormfuld, men den har været meget levende og meget betydningsfuld. 
Tanken om de pædagogiske højskoler er knyttet til nedskæringen på semi
narieområdet. Udbygningen af seminarierne har gennem 6oerne og 70ernes 
første halvdel været meget ekspansiv. Det er flere gange blevet henstillet 
til seminarierne, at kapaciteten skulle øges, og at der skulle skaffes plads 
til flere hold. Og lokaler og samlinger er blevet udvidet. Så vendte vinden 
pludselig. Det blev nedskæringstider. Der skulle reduceres op til 50 °/o over 
nogle år. Resultatet er, at seminarierne uden egen skyld står med overskud 
af lærere, lokaler og materiel. Det er dette overskud, som evt. kan være et 
led i udbygningen af den pædagogiske højskole. Tanken om at gøre semi
narierne til pædagogiske højskoler er ikke affødt af den økonomiske krise. 
Men nedskæringerne har åbnet for muligheden af at realisere en tanke, som 
er ældre. Det har på mange måder virket paradoksalt, at seminarierne har 
ligget som lukkede institutioner koncentreret om een bestemt opgave, den 
at uddanne lærere til folkeskolen, når der derudover i regionen har kunnet 
konstateres behov for andre former for faglig-pædagogisk uddannelse. Det 
er derfor rimeligt, at seminarierne stiller deres kapacitet og deres ekspertice 
til rådighed for sådanne formål. Man kan derfor forestille sig, at seminariet 
som pædagogisk højskole får i hvert fald tre funktioner: 1) Det skal som 
hidtil uddanne lærere til folkeskolen. Og det er dets hovedopgave. Den 
faglige og pædagogiske sammenhæng, som er i den nuværende læreruddan
nelse, skal ikke svækkes, den skal snarere styrkes. 2) Det skal åbne sig til 
det omgivende samfund med kurser og uddannelsestilbud i betydeligt om
fang. Men det bør pointeres, at det kun skal ske, hvor der er behov for 
det, og at man aldrig skal bevæge sig ind på områder, der dækkes af andre 
uddannelsesinstitutioner. Seminariet skal være et sted, hvorfra der skal 
udgå inspiration i mange forskellige sammenhænge, men seminariet skal 
selv hente inspiration gennem et udbredt folkeligt samarbejde. 3) Semina
riet skal have mulighed for at iværksætte et forsknings- og udviklings
arbejde. Lærere og studerende skal i fællesskab kunne påtage sig udvik
lingsprojekter til støtte for den undervisning, som skal skabe gode lærere.

På Nr. Nissum Seminarium har der som de fleste andre steder været stor 
interesse for disse tanker. Undervisningsministeren har slået fast, at hun 
ønsker samtlige seminarier opretholdt, men hun har tilføjet, at det er op 
til det enkelte seminarium at vise, at det er sig sit ansvar bevidst over for sit 
lokalsamfund. Tilføjelsen har ikke mindst været en tilskyndelse til aktivitet.

På Nr. Nissum Seminarium er der udarbejdet en lang række forslag til 
kursus og uddannelse. Disse forslag ligger til godkendelse i ministeriet, og 
de vil kunne tilbydes så snart der foreligger accept og bevilling. Men vi har 
allerede så småt kunnet starte kursusvirksomheden. Efter sommerferien åb
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nede vi for et kursus i »Aktuelle kulturelle og religiøse temaer i undervis
ningen«. Kursus er etableret på frivillig basis og i samarbejde med Nord- 
vestjydsk Folkeuniversitet. Tilslutningen har været meget fin.

En tredie stormfuld debat har været forbundet med adgangsreguleringen 
ved de videregående uddannelser. For de allerfleste uddannelser trådte 
generelle adgangsbetingelser i kraft efter sommerferien 1977. Den metode, 
der valgtes, gør gennemsnitskarakteren ved den adgangsgivende eksamen 
til grundprincip. Men denne gennemsnitskarakter kan så reguleres opad 
ved indregning af forskellige former for erhvervsarbejde. Ved de pædago- 
gisk-psykologiske uddannelser ved universiteterne indførtes imidlertid en 
anden reguleringsmetode, og det var ventet, at den skulle udstrækkes til 
også at gælde seminarierne fra 1978. Ifølge denne metode skal optagelse 
ske på grundlag af valg af pointsgivende fag i HF og gymnasium (points
givende er sprog, psykologi, biologi, matematik og samfundsfag på højeste 
niveau. Derimod ikke dansk, historie, kristendomskundskab, musik, form
ning, idræt osv.). Der skal kun i meget ringe omfang tages hensyn til gen
nemsnitskarakterer. Til gengæld skal så erhvervsarbejde indgå med stor 
vægt. Der er ingen mulighed for at tilgodese frivilligt arbejde med børn og 
unge, højskoleophold, u-landsophold, ligesom lokale tilknytningsforhold er 
uvedkommende. Forslaget blev mødt med mange protester. Man frygtede, 
at læreruddannelsen ville blive helt forvredet, når der ensidigt skulle tages 
hensyn til bestemte fag i den foregående uddannelse. Man var også be
tænkelig ved, at seminarierne skulle gøres til opsamlingssted for ansøgere 
med så lave karakterer, at de ikke kunne komme ind andre steder, og man 
fandt det uheldigt, at unge, der havde været engageret i børne- og ung
domsarbejde, og der hentet mange gode erfaringer, ikke kunne tilgodeses. 
Dertil kom det særlige problem for landseminarierne, at de kunne blive 
reduceret til en slags startseminarier, som man søgte til fra storbyerne, fordi 
ansøgertallene lå lavest. Når der blev plads ved storbyseminarierne efter 
det første års eksaminer, måtte man formode, at de ville vende tilbage. 
Landseminarierne kunne så køre videre med halvt fyldte klasser og tal
mæssigt ringe liniefagsudbud.

Den hede debat resulterede i et kompromisforslag fra seminarieområdet. 
På flere punkter tages der hensyn til kritikken, og først og fremmest re
serveres nogle points, som kan tildeles ansøgeren efter det enkelte semina
riums skøn. Kompromisforslaget rummer betydelige forbedringer. Og det 
levner seminarierne så megen frihed, at en privatseminariestatus ikke kræn- 
kes alvorligt. Forslaget er endnu ikke godkendt af undervisningsministeren, 
men der er god grund til at forvente, at det sker.

Storme kan ødelægge og udmatte, men de kan også rense og hærde. Hvad 
virkningen har været af årets uro kan endnu ikke siges. Men der er vist 
mange inden for uddannelsesområdet, der ønsker sig en god lang periode, 
hvor der er stilhed til den faglige og pædagogiske fordybelse, der er vor 
egentlige opgave.
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Siden sidst
Af lektor Alex Koch (28)

Gennem rektor P. E. Andersens beretning har man fået en grundig gennem
gang af seminariets problemer og opgaver. Jeg kan ønske her at under
strege seminariets betydning som kulturfaktor i det nordvestlige hjørne af 
Limfjordsområdet.

Enkeltfagskur sus
Det store enkeltfagskursus til HF, der administrativt ledes fra Lemvig af 
fru Anna Møller-Madsen med selvstændige afdelinger i Vinderup og Hvid
bjerg. Der er ca. 185 kursister, rektor Andersen er tilforordnet rektor, lektor 
Fristed studievejleder og lærerkræfterne hentes fra seminariet og fra Stats
gymnasiet i Struer.

Samarbejdet mellem seminariet og det af seminarieadjunkt Jan Michel 
ledede folkeuniversitet synes at kunne få stor betydning.

T eaterkredsen
»Limfjorden« er blevet en meget stor kreds med ca. i$oo medlemmer og 
tredoblede forestillinger. Seminariets teatersal er en god hjælp for teater
kredsen.

Naturskolen Kjærgårds Mølle
Et samarbejde mellem Thyborøn-Harboøre, Lemvig og Struer kommuner 
og Statsskoven Klosterheden har gjort det muligt at fortsætte den natur
skole, som seminariet sammen med statsskoven begyndte i de ledige byg
ninger på Kjærgårds Mølle. Naturskolen står åben for de nævnte kommu
ners skoler for studier i marken. Seminariets repræsentant i naturskolens 
ledelse er lektor Thorkild Nielsen. Lemvig kommunes repræsentant er lek
tor Tangsig Christensen.

De øvrige skoler
Nr. Nissum Høj- og Efterskole har så fuldt hus, at den har måttet tage et 
par pavilloner i brug. Skolen har købt Kongensgård for at sikre den for 
landbrugsskolen.
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Landbrugsskolens elevfløj bygget til den tidligere kommuneskole.

Den nye landbrugsskole
Forstander Østerby er tiltrådt. En elevfløj med 48 værelser er bygget til 
ibrugtagning pr. 1. november, da skolen starter med 60 elever og 6 lærere. 
Der er tillige indrettet forstanderbolig og 12 elevværelser på skolen. Elev
holdet, der starter til november er for længst fuldtegnet, februarholdet 
ligeså og augustholdet mere end halvttegnet. Der synes altså at være god 
brug for skolen.

Pensionisthøjskolen
Denne skole har haft særdeles god søgning og beskæftiger sig seriøst med 
udvidelsesplaner for at bedre sine faciliteter.

Øvelsesskolen
Om denne skrives andet steds. Jeg vil kun udtrykke medfølelse med skole
børnene og lærerne, der har nogle meget ubehagelige vilkår i den over
gangstid, der hersker indtil den nye skole står færdig.

Den gamle Præstegård
Drømmen om at kunne drive cafeteriet som en selvejende institution med 
særlige sociale hensyn viste sig ikke at være realistisk. Den lange åbningstid 
medførte så store lønudgifter, at der stadig var underskud. Cafeteriet måtte 
likvidere. Det blev solgt til et stedligt ægtepar, der kender forholdene her, 
nemlig Irene og Gunnar Jensen.

Fru Irene Jensen har gennem flere år forestået køkkenet på Pensionist
højskolen. Gunnar Jensen har været ansat som mejerist på mejeriet i mange 
år og i de senere år været byens mælkemand. Det energiske ægtepar har 
allerede fået sat god skik på mange ting, så alt tyder på, at de må få held 
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med foretagendet, hvad vi meget ønsker, da tanken om at måtte undvære 
Den gamle Præstegård ligefrem er ubærlig.

Bysamfundet
Bysamfundet omkring seminariet udvikler sig stadig på en støt måde. Der 
kommer vedvarende enklaver af huse, bl. a. en gruppe på den sydvendte 
skråning mellem Nissumby og kirken. Vi venter på et kommunalt initiativ 
så den planlagte kloakering af Nissumby kan blive gennemført, og dermed 
give Nissumby frie udviklingsmuligheder. Bydannelsen synes nemlig at 
have nået det selvforstærkende stadium, så mulighederne vil blive udnyttet.

Østhallen — Nørlem-Nr. Nissum
Østhallen har skabt gode muligheder for sportslige aktiviteter for store og 
små i østområdet. Endnu kan vi glæde os over at se Nørlem-Nr. Nissum i 
i. division i håndbold. Det er fint klaret for et så lille område med stærkt 
begrænsede kraftreserver.

Ardal
Jeg omtalte sidste år vejarbejderne ved Ardal. Den nye vej er nu åben, og 
selv om der i øjeblikket er nogle slemme ar i det smukke landskab, vil 
disse dog snart være helede. Der er blevet gode vejforhold og den land
skabelige skønhed vil ikke være gået tabt.

Elevstavnet i april
Jeg kan ikke slutte denne artikel uden at nævne elevstævnet i foråret. Det 
får sin egentlige omtale andetsteds, men forsamlingen udtrykte meget stærkt 
ønsket om atter at få et lignende stævne i 1978.

Jeg nævner derfor datoen for det kommende stævne her. Stævnet af
holdes lørdag 15. april. Noter dagen i kalenderen og slut op om stævnet.

Nr. Nissum Seminarium, oktober 1977.



Nr. Nissum kommuneskole er solgt
Ved Karsten Vinther (1966)

Den i. november rykker Kongensgård landbrugsskole ind i bygningerne, 
som gennem længere tid har været under forandring.

Når landbrugsskolen flytter ind, må en del af kommuneskolens elever 
nødvendigvis flytte ud. Heldigvis går byggeriet ved Blok II, der rummer 
7 normalklasser, planmæssigt. Dette medfører, at man omkring i. november 
kan flytte ind i et par klasseværelser. Samtidig har man fra menighedsrådet 
opnået tilladelse til at benytte konfirmandstuen til undervisning af en 
klasse.

I begyndelsen af 1978 skulle man kunne flytte yderligere 4 klasser til 
den færdigbyggede Blok II. Hermed er der givet »luft« for landbrugs
skolen, og samtidig er der sket en væsentlig samling af Nr. Nissum skoles 
elevflok. Efter januar 1978 vil der dog stadig være omkring 3 klasser på 
den gamle skole samtidig med, at man må dele sløjd- og fysiklokalet med 
landbrugsskolen.

Enhver, der har kendskab til skoleforhold, vil være klar over, hvilke 
vanskeligheder der er forbundet med at afvikle skolegang 6 steder: Land-

Skolebyggeri september 1977.
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brugsskolen, seminariet, Minerva, præsteboligen, Gudum skole samt Nr. 
Nissum skole.

Nu ser det imidlertid ud til, at trængslerne får ende inden for over
skuelig fremtid. Lemvig kommune har besluttet at færdiggøre det påbe
gyndte byggeri, således at skolen står færdig til i. august 1979.

Efter de planer, der indtil nu foreligger fra arkitekten, vil man få en 
skole, der opfylder de krav, man med rette må kunne stille til en øvelses
skole, og hermed skulle Nr. Nissum skoles trængselstid være forbi til stor 
lettelse for elever, forældre og lærere.



Nissumstævnet den 23. april
Af Alex Koch (28)

Trods de vanskeligheder, den »avisløse« tid voldte os, lykkedes det at 
gennemføre stævnet. Det blev endda en stor succes, hvilket gav sig udtryk 
i deltagernes ønske om en gentagelse i 1978.

Der var mødt ca. 200 deltagere op. Af programmet nævnes rektor P. E. 
Andersens fængslende foredrag om det myteløse menneske.

Et særligt programpunkt var afsløringen af maleriet af rektor Høgel. 
Initiativet til at få skaffet midler til maleriet blev taget af lektor E. Fons
mark, og lærerkollegiet sluttede stærkt op om tanken, for derigennem at 
vise kollegiets anerkendelse af Høgels rektorvirke. Kollegiet ydede godt 
halvdelen af de 15—16.000 kr., det kostede. Elevforeningen ydede 2.500 kr. 
og »Hellasfonden« resten. Billedet blev malet af Viggo Kragh-Hansen, 
Sønderborg, hvis tidligere arbejder af lignende art lovede godt for resulta
tet. Både kunstneren med frue og Høgel med frue var til stede.

Fra afsløringen af maleriet. Lektor Koch, rektor Høgel og provst Madsen.
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Undertegnede fik som elevforeningens formand betroet hvervet at af
sløre billedet, der var ophængt i festsalen og overdrage det til seminariet, 
idet jeg søgte at give udtryk for nogle af de mest fremtrædende træk ved 
Høgel, som rektor. Der var altid høj luft i samværet, frihed i virket og 
omsorg for medarbejdernes ve og vel. Formanden for seminariet modtog 
gaven. Høgel fortalte om det at stå model, kunstneren om, hvordan man 
som kunstner tog fat på opgaven (se artiklen derom andetsteds). Vi synes, 
kunstneren har haft en meget heldig hånd i løsningen af den stillede op
gave. Der blev tillige talt af fhv. forstander P. C. Gjelstrup og provst 
Madsen. Det blev i det hele taget en smuk højtidelighed.

Næste punkt på programmet var middagen, hvor der var forskellig un
derholdning. Man måtte dog haste lidt for at nå stævnets sidste program
punkt: Forårskoncerten, der som sædvanlig blev en stor oplevelse. Uden i 
øvrigt at gå ind på de forskellige dele af koncerten vil jeg dog nævne, at 
man her fik uropførelsen af lektor Jørgen Sørensens korværk Ebbe Skam
melsen, som nogle måske senere har hørt i radio.

Erfaringerne fra dette og det forrige stævne medfører altså, at der atter 
kaldes sammen til stævne til foråret, lørdag den 15. april.



Stævner og andre arrangementer 
i O7S

Nissumstævne
Lørdag den 15. april 1978 er der Nissumstævne på seminariet. Om efter
middagen taler rektor Høgel, om aftenen er der forårskoncert. Der kommer 
indbydelse ud til hver enkelt, men læg allerede nu mærke til datoen. Vi 
kan naturligvis kun sende indbydelser til nissumitter, der er medlemmer af 
elevforeningen. Medlemmerne må sørge for at sige det til andre nissumitter, 
der også er velkomne. Der er måske nogle årgange eller klasser, der vil 
mødes til stævnet. I så fald bør man aflevere adresseliste til foreningen, så 
alle kan få indbydelsen. Eller en repræsentant for klassen kan få indbydel
ser til at sende ud til de andre.

Sang- og musikstævne
Sang- og musikstævne afholdes på seminariet 3.-5. februar 1978. Stævnet 
begynder fredag aften og slutter søndag eftermiddag. Leder er dirigent 
Alf Sjøen, Ålborg. Lærere fra omegnens musikskoler og fra seminariet med
virker. Der indbydes til korsang, orkesterspil og et større værk for kor og 
orkester. Derudover kan der dannes interessegrupper efter deltagernes 
ønsker.

Nærmere oplysninger og indmeldelsesblanket kan fås ved henvendelse til 
seminariets kontor, Svinget 5, Nissum Seminarieby, 7620 Lemvig, telefon 
(07) 89 12 22. Indmeldelse senest 13. januar.

Andre arrangementer
Teaterkredsen Limfjorden
i ., 2, og 3. december 1977: John Patrick: Alle elsker Millie.
28 ., 29. og 30. januar 1978: John Osborne: Ung vrede.
14. februar: Operetten Jomfruburet.
13. , 14. og 15. april: Ibsen: Gengangerne.
Alle dage kl. 20.

Billetter købes i Turistkontoret, Lemvig, tlf. (07) 82 15 72, hver fredag 
kl. 15-17.
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Musik og Ungdom
3 koncerter på Nr. Nissum Seminarium.
26. januar: Kammermusikorkesteret »Dusan Skovran« fra Beograd.
23. februar: Niels Hausgaard, sange på vendelbomål.
13. april: Michala Trioen med Michala Petri, David Petri og Hanne Petri.

Foreninger
Vi udsender jo årbogen tidligere i år end sædvanligt. En uheldig følge af 
dette er, at vi ikke kan bringe foreningernes forårsprogrammer. Men vi 
kan fortælle, at både KFUM og K, KFS og Filmklubben er meget aktive 
og har et stort antal arrangementer.

Program vil kunne fås ved henvendelse til de enkelte foreninger. Brev 
til en forening kan sendes til seminariets kontor.



Nr. Nissum Seminariums bestyrelse
September 1977

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

valgt 14.5. 1958

gaard, Nr. Nissum, 7620 Lemvig
3. Biskop Johs. W. Jacobsen, 8800 Viborg
4. Provst Edvard Madsen, Gudum, 7620 Lemvig,

valgt 14.10. i960
valgt 10.4. 1969

formand for bestyrelsen
5. Direktør Peder Bredal, Ringgade no, 7600 Struer
6. Sognepræst John Ørum Jørgensen, Durup,

valgt 10.10. 1966
valgt 19.4. 1968

7870 Roslev valgt 25.1. 1974

Valgt af seminariet:
i. Amtsrådsmedlem, assurandør Lars Raakjær, Lemvig
2. Stadsskoleinspektør Hans Bakbo, Grønnegade 34, 

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

6900 Skjern
4. Gårdejer, amtsrådsmedlem Carl Pedersen, Tarp,

valgt 15.il. 1971

valgt 6.4. 1965

valgt 7.10. 1965

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

7500 Holstebro
6. Lærer Ane Krogh, Højvænget 26, 7760 Hurup, Thy

valgt 10.10. 1966
valgt 22.11. 1976

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

7620 Lemvig
3. Direktør Peder Bredal, Ringgade no, 7600 Struer
4. Revisor Jens Chr. Pedersen, Østergade 29, 7500 Holstebro
5. Assurandør Lars Raakjær, Lemvig
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Fra seminarium til pædagogisk 
højskole
Af Georg Nielsen

Som det formodentlig vil være læserne bekendt fra pressens omtale, er 
man i disse år i gang med en ændring af seminariernes struktur. Hvad er 
baggrunden for ønskerne om denne ændring, og hvad indebærer den for 
bl. a. folkeskolelærerne?

Allerede først i 70’erne rejstes i undervisningsministeriet faresignaler om, 
at en overproduktion af folkeskolelærere var på vej. Meget store årgange 
var i de år sendt ud fra seminarierne, og endnu større årgange var på vej 
gennem dem. Det syntes let at beregne, hvornår mætningspunktet ville 
blive nået, og man ville stå med en overproduktion af lærere med deraf 
følgende arbejdsløshed. En sådan situation kunne ingen være interesseret i, 
hvorfor man fulgte udviklingen meget nøje i de følgende år.

I noveïnber 1975 traf undervisningsministeren beslutning om, at der i 
årene 1976, 1977 og 1978 skulle ske en drastisk nedskæring i antallet af 
optagne på seminarierne. Omfanget af denne nedskæring kan belyses ved 
Nørre Nissum Seminarium, som måske er det hårdest ramte seminarium: 
I sommeren 1977 dimitteredes 8 parallelle hold, men vi måtte kun optage 
4 hold i august. Med andre ord en halvering af antallet af studerende 
inden for en fire-års periode. Det er ikke vanskeligt at se, hvilke konse
kvenser en sådan reduktion vil få for seminariet: færre liniefag, færre 
liniehold, ringere studiemiljø, bl. a. fordi nogle fag ganske enkelt må glide 
ud af fagrækken, og naturligvis får vi også en overkapacitet af seminarie
lærere. Der er nemlig ikke tale om, at man sideløbende med reduktionen 
har revideret på tallene omkring holdstørrelser. Vi står med andre ord 
over for afskedigelser blandt lærerne ved seminariet.

Men dette skal ikke være nogen klagesang, så lad os derfor se på, hvilke 
positive momenter denne reduktion også indebærer.

I årene 1968-75 har Nørre Nissum Seminarium som mange andre se
minarier været i en opbygningsfase. Enhver kan i de foregående årbøger 
se, hvor hurtigt lærerstaben er blevet udvidet i takt med undervisnings
ministeriets ønske om at få uddannet tilstrækkeligt mange folkeskolelærere. 
Når vi derfor nu - så kort tid efter - befinder os i den ovenfor beskrevne 
situation, er det vel forståeligt, at vi ikke nærer alt for stor tillid til prog
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nosematerialet vedrørende folkeskolens behov for lærere! Det var også i 
de år, man begyndte at uddanne lærere efter den nye læreruddannelseslov 
af 1966. Igangsætningen af denne lov var en voldsom udfordring for se
minariernes lærere, og vi har næppe kunnet følge den nye lovs intensioner 
op i det omfang, vi gerne ville med hensyn til kontakt og samarbejde med 
folkeskolen i almindelighed og øvelsesskole og praktikskoler i særdeleshed. 
Som det er fremgået af det foregående, er vi i dag i en ganske anden 
situation! Vi har kapacitet - både hvad angår lokaler og lærerkræfter - 
til at tage nye initiativer op. Og lad os bare være ærlige: vi har af mange 
grunde også behov derfor!

Seminarielærernes forening, Dansk Magisterforenings seminariesektion, 
har naturligvis fulgt udviklingen nøje. Siden 1971 har vi i bestyrelsen ar
bejdet på at få seminarierne ud af den noget fastlåsede position, de befandt 
sig i. Vi måtte have en nærmere kontakt med folkeskolen og dens lærere 
og med lokalbefolkningen.

Et af de svage punkter i seminarieuddannelsen har alle dage været — og 
vil formentlig alle dage være — forbindelsen mellem den levende folkeskole 
og dens ofte noget barske hverdag og de høje faglige krav og mål og idea
ler, som man på seminarierne har arbejdet mod. Seminarierne har altid et 
behov for nært samarbejde med den folkeskole, hvis tjenere vi i dybeste 
forstand er. Og forhåbentlig vil folkeskolelærerne også mene, at de har et 
behov for samarbejde med seminarierne, som uddanner de vordende lærere, 
de fremtidige kolleger. Ligeså må det være en selvfølge, at videre- og efter
uddannelse af folkeskolens lærere finder sted på landets seminarier, hvor 
den faglige ekspertise må formodes at befinde sig.

Og da nu vore 29 seminarier er så smukt fordelt over hele landet, skulle 
i alt fald de geografiske betingelser være til stede for, at et frugtbart sam
arbejde kunne komme i gang. Måske har disse tanker også ligget bagved 
Folketingets beslutning om, at de 29 seminarier skal bestå som funktions
dygtige enheder på trods af alle nedskæringer i disse år.

Den nye folkeskolelov har medført ændrede læseplaner, nye fag og der
med nye krav til folkeskolelæreren. Der er et latent behov for supplerende 
uddannelse, som undervisningsministeriet søgte at imødekomme ved i 1976 
at udsende en erklæring om, at bl. a. færdiguddannede lærere kunne sup
plere deres lærereksamen ved at aflægge prøve i liniefag og pædagogiske 
specialer på et seminarium. Hermed var tanken om seminariernes omdan
nelse til »Pædagogisk Højskole« kommet fra teori over i praksis. Talrige 
folkeskolelærere har allerede taget imod tilbudet, og mange vil sikkert følge 
efter.

Siden 1975 har seminarierne også arbejdet med oprettelse af »Enkeltkur
ser ved institutionerne for videregående uddannelse«, jvf. skrivelser fra Fol
ketingets undervisningsudvalg, ligesom man har arbejdet med mulighederne 
inden for »Korte videregående uddannelser«. Mange seminarier har et sam
arbejde med »Statens erhvervspædagogiske læreruddannelse« og seminarie
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lærere underviser på »Alment voksen-pædagogisk grundkursus«. I nogle af 
de større byer arbejder man med »Voksenpædagogisk Center«.

Som man vil kunne forstå, er der grøde og i nogen grad opbrudsstemning 
på landets seminarier. Inden for de sidste måneder har seminarierne ind
sendt forslag vedrørende omdannelsen til Pædagogisk Højskole. Mere end 
400 sider skitser, overvejelser, planer og ansøgninger er tilgået undervis
ningsministeriet, som nu arbejder med materialet med henblik på, at sagen 
kan forelægges Folketingets undervisningsudvalg i dette efterår.

Det går som en rød tråd gennem alle forslagene og ideerne, at man vil 
bevare seminariernes integritet som folkeskolelæreruddannelsesinstitutioner. 
Man vil ikke tilbyde uddannelser eller kursus, som ikke naturligt falder in
den for dette uddannelsesområde.

Sideløbende med de enkelte seminariers arbejde med at få færdiggjort 
disse planer, har Dansk Magisterforenings seminariesektion arbejdet med og 
indsendt »Forslag til strukturen for de pædagogiske højskolers uddannelses
tilbud«.

Jeg skal ikke her gå i detaljer vedrørende dette forslag, men kun oplyse, 
at vi arbejder med en opdeling i 4 hovedområder:

i. Læreruddannelse til folkeskolen, herunder den supplerende læreruddan
nelse af folkeskolelærere.

2. Læreruddannelse til anden kursusvirksomhed, herunder AVG og EFG- 
læreruddannelse.

3. Læreruddannelsens kursusvirksomhed, herunder uddannelsen af ledere og 
lærere og instruktører inden for vidt forskellige områder.

4. Læreruddannelsens forsøgs-, forsknings- og udviklingsarbejde, herunder 
tilpasning af læreruddannelserne til ny lovgivning.

Dette strukturforslag er bilagt et udkast til de lovændringer, som omdan
nelsen fra seminarium til Pædagogisk Højskole nødvendiggør.

Danmarks Lærerforening, undervisningsministeren og seminarierne er alle 
positivt stemt over for det grundlæggende i planerne, så vi håber på en 
hurtig gang gennem ministerium, undervisningsudvalg og Folketing.

Den opmærksomme læser har sikkert forlængst noteret sig, at jeg ikke 
har omtalt væsentlige områder som vikar-ordninger for de lærere, som kun
ne tænkes at søge seminarierne med henblik på supplerende uddannelse og 
ejheller har omtalt forbindelsen til Danmarks Lærerhøjskole. Disse forhold 
er endnu uafklarede, men naturligvis må vi forvente, at der ydes vikar
hjælp til den lærer, der søger uddannelse ved et seminarium, på samme må
de som der ydes hjælp til den lærer, der søger DLH.

På grund af manglende bevillinger har DLH ikke kunnet opfylde alle 
ønsker om kursus, men såfremt det accepteres, at seminariernes bevillinger 
ikke nedskæres, men overflyttes til andre undervisnings- og uddannelses
opgaver på en Pædagogisk Højskole, skulle vejen være åben for flere kur- 
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sus for folkeskolelærere. Med etableringen af Pædagogisk Højskole på Nør
re Nissum Seminarium får man også virkelig gode muligheder for det snæv
re samarbejde, der er forudsætningen for, at vi kan mindske svælget mellem 
samfund og folkeskole på den ene side og seminarium på den anden.



Nr. Nissum Seminarium ~
Vestjyllands pædagogiske Højskole
Af Jan Michel

Om de aktuelle bestræbelser på at udvide seminariernes virkefelt skal lyk
kes, er det vigtigt at fastholde det spændingsfelt mellem uddannelse og dan
nelse, som hele tiden har ligget i seminariernes virke og som betones med 
betegnelsen »pædagogisk højskole«.

På den ene side ligger der bag valget af betegnelsen erkendelsen af det 
nødvendige i at få placeret seminarierne, hvor de uddannelsesmæssigt hører 
hjemme, nemlig på det videregående uddannelsesniveau i lighed med uni
versiteter og andre højere læreanstalter, hvor forsøg, forskning og udvik
ling er drivkraften bag virksomheden.

På den anden side ligger der i valg af ordet højskole en besindelse på, 
hvad sigtet må være: med Grundtvigs ord, en skole, »hvor fædrelandskær
ligheden skal ånde og modersmålet blomstre«, således, »at enhver kan ven
de tilbage til sin dont med forhøjet lyst, med klaret blik over de menne
skelige og borgerlige forhold, især i hans fædreland, og med oplivet glæde
lig følelse af det folkelige fællesskab, der gør delagtig i alt det store og 
gode, der hidtil blev og herefter skal udrettes af folket, man tilhører.«

Denne dobbelte funktion - bestandig at fastholde spændingen mellem ud
dannelse og dannelse - er ikke ny. Når nu begrebet »pædagogisk højskole« 
indføres i debatten, kan ordet tjene til besindelse på, at det har været, er, 
og bestandig vil være vor opgave. Men mens 54-loven måske især betonede 
dannelsesaspektet og 66-loven især uddannelsesaspektet, skulle der med pæ
dagogisk højskole-tanken være god mulighed for at skabe en syntese mellem 
disse to aspekter ved læreruddannelsen.

Introduktion af et nyt ord rummer også den fare, at det afleder fra 
kontinuiteten i arbejdet.

Af årbogens liste over værker, skrevet af lærerkræfter på seminariet, vil 
det med al tydelighed fremgå, at der også hidtil har foregået forsøg, forsk
ning og udvikling på seminariet.

Ligeledes har der også hidtil været en levende vekselvirkning mellem se
minarium og det samfund, som seminariet er part af. Netop i denne del af 
landet har der været en rig tradition for at benytte seminariets lærere som 
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foredragsholdere, som kursusledere og som indledere ved f. eks. »pædago
giske dage«, og der kan henvises til mange konkrete opgaver, som er ble
vet løst med assistance fra seminariet. Ligeledes er der grund til at erindre 
om, at der her udførtes et pionerarbejde ved tidligt at åbne undervisningen 
for lærere, der havde behov for efter- eller videreuddannelse i et eller flere 
fag.

Resulterer debatten om pædagogiske højskoler i gennemførelsen af en 
lov, der muliggør udvidelse af seminariernes virkefelt, vil det således ikke 
ændre karakteren af det igangværende arbejde, blot betyde nye mulighe
der for at fastholde og videreudvikle bestræbelserne på at etablere et værdi
fuldt samvirke mellem egn og seminarium.

Ud over at i øjeblikket godt 30 »udefra-kommende« følger seminariets 
undervisning i et eller flere fag, har et samarbejde mellem Nordvestjysk 
Folkeuniversitet og Nr. Nissum Seminarium resulteret i oprettelsen af et 
»fagkursus« om »Aktuelle kulturelle og religiøse temaer i undervisningen«, 
specielt for præster, lærere og studerende. Kursus består dels af 5 forelæs
ninger, hvortil der er adgang for alle og som holdes af professorerne K. E. 
Løgstrup, Ole Jensen, Reimer Jensen og Jens Glebe-Møller samt af sogne
præst Søren Lodberg Hvas, dels 9 kursusdage, hvor undervisningen forestås 
af en lang række af seminariets lærerkræfter.

Det er tanken fremover at udbygge dette samarbejde mellem seminarium 
og folkeuniversitet, og således er der planer om næste efterår bl. a. at op
rette et tilsvarende kursus i psykologi, henvendt på de mange, der har fået 
en introduktion til psykologien på HF-enkeltfagskurser, AVG-kurser og i 
læreruddannelsen.

Hertil kommer en lang række forslag om kurser, som i øjeblikket ligger 
til godkendelse i ministeriet: kursus i økologi og miljølære, kursus til 
svømmelærereksamen, kursus i samfundsgeografi og linieuddannelse i en
gelsk for folkeskolelærere for blot at nævne nogle.

Såfremt man er interesseret i at høre nærmere om disse kursusmuligheder 
eller om muligheden for at deltage i seminariets undervisning i et eller flere 
fag, kan henvendelse rettes til seminariets kontor, til seminariets »kontakt
lærer« vedrørende disse kurser, lektor Gunnar Eriksen, eller til medlemmer 
af seminariets udvalg vedrørende pædagogisk højskole, Georg Nielsen, 
Orla Andersen og Jan Michel.
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Kantineforeningen Borgen
Af Ulla Rosenberg II2, Tove A. Madsen III4

I efterårssemestret 1976 havde Præstegården, der dengang var selvejende, 
forpagtet Borgen for at sælge kaffe i 1 o-frikvarteret. P. g. a. de høje priser 
faldt salget til de studerende imidlertid støt, og til sidst havde de fleste 
hjemmelavet te og kaffe med.

For at afhjælpe dette tog DLR, HFR samt rektor initiativ til en elev
styret forening, og denne holdt stiftende generalforsamling 9. februar 1977. 
Den fik navnet »Kantineforeningen Borgen«. Seminariets ledelse var meget 
velvillig, bl. a. med lån til at købe det første varelager.

Foreningen står især for servering af kaffe i 1 o-frikvarteret, men påtager 
sig også aftenarrangementer. Foruden kaffe serveres der te, mælk, juice, 
youghurt, rundstykker, rugbrød, ost, marmelade, samt basser.

Foreningen har en fastansat, Tinne Lauersen, uden hvem vi ikke ville 
kunne klare det så godt som vi nu kan. Hun er gået ind i arbejdet på vores 
betingelser, og er i det hele taget vellidt blandt vi studerende.

Vi skiftes til at ekspedere, og opvasken ordnes af de af os, der har fri
time lige efter kaffepausen. Denne ordning fungerede, da foreningen var 
nystartet, men efterhånden kniber det med hjælp til opvasken.

I det første halvår af 1977 havde foreningen et ret stort overskud (8000 
kr.), der især hidrørte fra aftenarrangementer. Af dette besluttede man på 
generalforsamlingen i september i år at give 1000 kr. til HFR og lige så 
meget til DLR. Halvdelen af overskuddet henlægges ifølge kontrakten med 
seminariet i en fornyelses- og vedligeholdelsesfond, og så håber vi at det 
resterende overskud vil hjælpe med til at holde priserne på samme lave 
niveau som hidtil.

Til slut skal nævnes, at vi har et godt samarbejde med de nye ejere af 
»Præsten«. Vi forsøger at supplere hinanden i stedet for at konkurrere.
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Lejrskolekursus
Af Kaj Mogensen

Læreruddannelsen indeholder et obligatorisk kursus i tilrettelæggelse af lejr
skoler. Formålet med disse lejrskolekurser er at sætte de studerende i stand 
til at planlægge og gennemføre lejrskoler med børn i folkeskolen.

Det er ikke fra direktoratets side fastlagt på hvilken måde lejrskolekur
serne skal finde sted. Der er i en undervisningsvejledning angivet flere mu
ligheder, hvoraf de to hovedmuligheder er lejrskolekursus for lærerstude
rende alene og lejrskolekursus, hvor børn fra skolen på en eller anden måde 
indgår.

Her på Nr. Nissum Seminarium har vi valgt at gennemføre lejrskolekur
serne uden børn. Det giver nogle ulemper. Først og fremmest betyder det, 
at der ikke på stedet er mulighed for at gennemføre lejrskoleopgaverne 
med henblik på at finde ud af, hvor realistiske de måtte være i skolen. På 
den anden side giver den valgte form også nogle fordele. Først og frem
mest bliver der god tid til udarbejdelse af opgaver og programmer samt 
mulighed for at diskutere disse og drøfte lejrskolens teoretiske grundlag. 
Endelig skulle lejrskolekurserne gerne virke befordrende på sammenholdet 
i de enkelte klasser.

Der er altså fordele og ulemper ved begge former for lejrskolekurser og 
når der skal vælges, kan man ikke få alt med. Det betyder ikke, at der 
ikke for fremtiden vil kunne eksperimenteres med varierende former for 
lejrskolekurser.

Men for øjeblikket gennemføres de altså på den måde, at den enkelte 
klasse i samarbejde med læreren i faget undervisningslære tilrettelægger et 
lejrskoleprogram både hvad de praktiske og hvad de undervisningsmæssige 
forhold angår. Der skal bestilles lejrbygning, togrejser m.v. og der skal op
stilles et program, hvori praktiske øvelser og teoretiske drøftelser indgår. 
Målet er at udnytte den forholdsvis korte tid så godt som muligt.

Den første uge i det nye skoleår, tager så de nye 3. klasser med en eller 
to lærere på hvert hold på lejrskole, hvor det planlagte program afvikles, 
i år har klasserne været spredt ud over Jylland/Fyn. Et hold var i Thy 
(Hinding Dås ved Hanstholm), et andet hold var på Fyn (Port Arthur 
ved Verninge), et hold holdt kursus på FDFs store lejrcenter »Sletten« ved 
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Ry og endelig havde to hold slået sig sammen og forsøgt sig med en sej
lende lejrskole, idet de havde lejet »et skib«, der skulle sejle rundt i det 
sydfynske ø-hav. Det sidste gav nogle spændende og ikke hjemmefra plan
lagte oplevelser, som der skal berettes om nedenfor.

Lejrskolekurserne betragtes som en meget væsentlig del af læreruddan
nelse. De tjener et vigtigt formål i forhold til folkeskolens undervisning, 
nemlig at give de studerende lyst til og forudsætning for at tage på lejr
skole med børn.



Lejrskole på Hinding Dås
Af studerende fra III—

Hinding Dås var det poetisk klingende navn på den lejrskole, som vi i 
III—5 på ubegribelig vis var nået frem til efter hede diskussioner om alt lige 
fra »jordhuler« til kanoture med debatteater.

Vi ankom til »det lille hus på prærien« i det mest strålende regnvejr og 
fik os indkvarteret med den sikre forvisning, at vi nu havde en dejlig og 
fredelig uge foran os, hvor vi rigtig uforstyrret kunne gå ind i nogle sag
lige og teoretiske overvejelser angående børns ophold på en lejrskole. Men 
ak og ve, samme eftermiddag dukkede »Bamses venner« umiskendeligt op. 
(»Bamse« var en af disse lærere, som med al mulig tydelighed viste, at det 
er et fedt job at være lærer, skønt hans elever syntes at tyde på noget gan
ske andet!!!).

Disse herlige små elever fik i ugens løb en og anden lærerstuderende til 
seriøst at overveje, om man mon egentlig ikke skulle have fundet sig en 
ganske anden livsgerning end lærerjobbet.

Overvejelserne blev især saglige, når de kære små foretog taktiske ma
nøvrer med kampvognene i spisesalen, alt imens den ene bragende fuld
træffer fulgte den anden.

Utroligt, hvad der findes af énkroner mellem børn i dag!
Hvad den mere programatiske del af turen angik, havde vi delt de en

kelte dage op i forskellige faggrupper, blandt hvilke man så kunne vælge.
Af aktiviteter kan nævnes formning med milebrænding, primitiv mad

lavning (erfaringen viste, at et el-komfur måske egentlig er en ganske nyt
tig genstand), konkurrencefrit orienteringsløb, biologiske undersøgelser af 
henholdsvis sø og hede, erhvervsgeografi om Hanstholm havn, og endelig 
en litteraturgruppe, der arbejdede med Paludans »Jørgen Stein« samt dis
kuterede litteraturs relevans på en lejrskole i det hele taget.

Onsdag faldt lidt udenfor det øvrige program, idet denne dag var afsat 
til udflugt. Klokken halv ni kørte vi derfor i bedste Tjæreborgstil i bus 
mod Hanstholm med en stærkt talende chauffør ved rattet for at se på 
lokaliteterne (forsvarsanlægget og havnen). Der var en og anden, der tør
rede en stille tåre bort, da båndoptageren i bussen satte i med »En sømand 
har sin enegang«, idet vi drejede ind på havnen. Fra Hanstholm kørte vi 
videre og så bl. a. Bulbjerg, Vejlerne og Slettestrand.
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Aftenerne var afsat til dels diskussioner angående indhøstede erfaringer, 
dels underholdning, leveret af dertil nedsatte underholdningsgrupper.

Sidstnævnte havde hver fundet frem til ganske særegne aktiviteter, der 
spændte fra matematiske opgaver i papir, folkedans, højtlæsning af den 
tragiske historie om Rødhætte, radioens »Gæt en sang« til det mere revy
prægede.

Torsdag aften, den sidste på lejrskolen, blev brugt til tværfaglige aktivi
teter omkring folkedans, suppleret med nogle »Th. Lang folk«, der var 
dukket op i mellemtiden.

Vort sidste arrangement var et besøg hos en lokal kunstner, der gav et 
ypperligt foredrag om sin familiære planøkonomi. - Vi fik også set et par 
billeder.

Derefter gik turen med »bumleren« hjemad for at få sorteret de mange 
indtryk.



En dramatisk lejrskole
Af Sten Abrahams

Det er blevet mere og mere almindeligt herhjemme, at man forsøger sig 
med en anden form for lejrskole, end den traditionelle, som vi alle sammen 
kender, og et af alternativerne i dag er et såkaldt »lejrskoleskib«. Man op
lever Danmark fra søsiden, ser havnene »ind i ansigtet« og ikke »bagfra«, 
som er det sædvanlige. Man lærer om navigation, sømærker, søkort, arbej
der med specielle øproblemer, — kulturelle, sociale, økonomiske, trafikale 
osv. osv.

Der var derfor god mening i, at et hold studerende fra Nr. Nissum Se
minarium kontaktede et sådant lejrskoleskib med henblik på at gøre erfa
ringer med denne specielle lejrskoleform. Der blev skrevet kontrakt, truf
fet aftale om afgangstid fra Fredericia havn, og alt syntes at være i den 
skønneste orden. Vi havde udarbejdet et forløb, der i store træk gik ud på, 
at vi den første dag skulle arbejde på Ærø (Ærøskøbing især - nogle evt. 
Marstal). 2.dag ville vi sejle nordpå til Lyø, Avernakø og Drejø, hvor de 
studerende kunne sætte sig ind i hver ø’s problematik. Vi havde også pla
ner om, at nogle på »robinsonvis« skulle »forsøge at overleve«, idet de 
blev sat af på en meget lille 0 så at sige uden hjælpemidler. De skulle så 
samles op den følgende dag. 3. dag skulle vi arbejde i Fåborg evt. Svend
borg. — Arbejdede man eksempelvis med kulturlivet i Ærøskøbing, skulle 
man udarbejde opgavesæt, som sigtede på et ganske bestemt klassetrin i 
folkeskolen. Hele holdet skulle så bagefter diskutere, om opgaverne var 
brugbare på det pågældende klassetrin.

- Jo, planerne var vidtløftige nok, men der var ikke, som det hedder i 
dag, »taget højde for uforudsete vanskeligheder«. Den første vanskelighed 
gik ud på, at vores skonnert »Trille« ikke var en hurtigsejler. Dvs., at vi 
om mandagen ikke nåede længere end fra Fredericia til Assens. Bekymret 
spurgte jeg skipperen, om vi nu også kunne overholde planen med den 
»fart«, vi skød. Han forsikrede mig smilende om, at det »sagtens« kunne 
lade sig gøre. — Men hvad værre var: allerede i Assens havn blev jeg kon
taktet af nogle søfolk, som gjorde mig opmærksom på, at skibet var ulov
ligt og slet ikke beregnet til egentlig lejrskole med så mange mennesker, - 
vi var 48.
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Allerede den første nat blev dette bekræftet. Der var ikke plads nok i 
skibets soverum, ikke madrasser nok (de fleste var fugtige), vi kunne ikke 
ånde, og en del af de studerende trak derfor — meget fornuftigt - op og 
lagde sig på dækket. Heldigvis regnede det ikke den nat. - Toilet- og va
skeforhold var under al kritik osv. osv., — alt dette fik nogle studerende 
til dagen efter i Ærøskøbing at forespørge på havnekontoret, om sådanne 
forhold var lovlige. Skipperen, som åbenbart fornemmede et optrækkende 
mytteri, blev rasende og smed hele holdet i land med den besked, at de nu 
selv kunne klare det videre lejrskoleforløb. Dette var tirsdag aften den 9. 
august i Ærøskøbing.

Spørgsmålet, der nu stod tilbage, var gribende enkelt: hvordan fuldfører 
man en lejrskole, strandet på Ærø, uden skib, uden overnatningsmulighed 
og med en effektivt løbende færgestrejke? - Det mirakel, som man har brug 
for i den situation, var faktisk allerede indtruffet før »landsætningen«. I 
Ærøskøbing havde vi truffet nogle tyskere, som ledede en ungdomslejr på 
Drejø. De inviterede os til en »liturgisk« aften derovre og fortalte iøvrigt, 
at der på Drejø eksisterede en almindelig lejrskole med vaskeægte børn fra 
folkeskolens 6. klasse. I dette møde kom løsningen på alle vore problemer 
til at ligge: Et lille hold på 8 mand blev med et lystfartøj sendt i forvejen 
for at forberede det store holds ankomst, - og 40 mand startede en møj
sommelig færd over Marstal, Rudkøbing og Svendborg til Drejø.

Ud på onsdagen - om tirsdagen havde vi arbejdet i hold i Ærøskøbing - 
ankom det store hold til Drejø. Alt var da i mellemtiden arrangeret. Vi 
lånte et forsamlingshus, der kom til at fungere som sovesal, vi klarede selv 
morgenmad og frokost, og den varme mad købte vi på øens cafeteria. Her
efter gik det slag i slag: Vi oplevede den liturgiske aften (som er en hel 
historie for sig), vi fulgte børnene i lejrskolen, så deres opgavesæt og ar
bejdsform. Vi snakkede med lærerne, som var dygtige og instruktive, og 
vi arbejdede selv i hold på øen med forskellige emner. Et af de sidste chok 
vi fik var, da vi opdagede, at vi var blevet forsidestof i Fyns Amts Avis. 
Vi syntes, at der var broderet lidt rigeligt på historien, så jeg gik på hjem
vejen op på avisens redaktion i Svendborg sammen med et par studerende 
og gav vores version af det passerede. Dette blev bragt dagen efter, hvor
efter vi var tilfredse. Hjemturen startede fredag kl. 12,15 fra Drejø og var, 
som man kan forestille sig lang og besværlig, men hjem kom vi jo altså.

Til sidst er der at berette, at skibstilsynet inspicerede »Trille« og fandt, 
at den i enhver henseende var ulovlig. Skipperen var endda stukket af fra 
et hovedsyn, hvorefter han ikke havde lov til at sejle med passagerer over
hovedet. Men selv under »normale« omstændigheder måtte han kun sejle 
ud på i dags ture og slet ikke benytte skonnerten som lejrskoleskib. Med 
kontrakten i hånden kan vi bagefter kun konstatere, at vi har været udsat 
for bedrageri og kontraktbrud, — samt, at vi har oplevet en lejrskole, der 
i enhver henseende var fantastisk.
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Mødepligtsnævnet
Af Frank Sjøstrøm Nielsen, 2. HF r

Enhver HF studerende har i følge lovene omkring uddannelsen mødepligt. 
Desværre siger lovene ikke noget om hvilken størrelse et fravær skal have 
før der bliver givet en studerende en advarsel eller endnu værre en bort
visning.

På dette grundlag udarbejdede vi i HF rådet forslaget om et mødepligts
nævn bestående af både lærere og elever. Det primære var dels at sørge 
for, at mødepligten blev overholdt for derigennem at hindre advarsler og 
bortvisninger. Den nye ting var nok vort forslag om en direkte personlig 
kontakt med elever, der tilsyneladende var inde i nogle problemer, de ikke 
kunne overskue og derfor kunne have et stort fravær. Gennem en personlig 
kontakt og en fri snak om problemerne var det vor tanke, at noget sådant 
kunne hindre et fravær og dermed advarselen eller bortvisningen af en elev. 
Sådanne samtaler skulle naturligvis være forbundet med tavshedspligt for 
nævnsmedlemmet, der foretog samtalen,

Lad det så være sagt, at vor idé fik en utrolig opbakning af de stu
derende. Da vi på et fællesmøde stemte om eventuel oprettelse af nævnet 
var tallene 75 °/o for og mindre end 20 % imod. Dette taget med som bevis 
for det store elevmæssige ønske om nævnets oprettelse.

Takket være en konstruktiv indsats i samarbejdsudvalget forbundet med 
en overvejende positiv indstilling fra lærerkollegiets og rektors side, lykke
des det således at realisere ønsket og målet allerede sidste skoleår.

Der er selvsagt kun en metode, hvorpå vi kan hindre advarsler og bort
visninger. Metoden er i sin enkelthed den, at de studerende møder op, intet 
fravær, ingen advarsel eller bortvisning. Dette lyder måske meget banalt, 
men i realiteten viste det sig ret hurtigt, at de studerende fik en bedre for
ståelse for dette. Det, at man nu kunne tale frit med en medstuderende om 
sine problemer, medførte tilsyneladende, at mange fik øjnene op for be
grebet mødepligt. Uddannelsen er og bliver et tilbud, men tilbudet må ikke 
tilsidesættes på grund af andre interesser eller gøremål.

I skrivende stund er vi nået frem til en rationel og god arbejdsform i 
nævnet og de negative ytringer om nævnet er da også forsvundet. Jeg tror 
afgjort, at en af årsagerne har været, at nævnet har optrådt som katalysa
tor for forståelsen af, at man skal møde op. Dette mener jeg i sig selv taler 
for nævnets fortsatte eksistensberettigelse.
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Linjetur til Færøerne
Af Inge Kjær Graugård og Signe Grud Enevoldsen, IV

Fulde af forventning og en smule urolige mødtes vi ved toget, der skulle 
føre os til Esbjerg. Forventningsfulde, fordi vi anede, at rejsen ville give 
os en stor oplevelse, og ængstelige dels på grund af den lange sørejse og 
dels fordi vi frygtede, at 14 mennesker, hvoraf nogle end ikke havde set 
hinanden før, måske ikke kunne fungere sammen.

Turen var på forhånd lagt i rammer af Lene og hendes forlovede Joan
nes, som er færing. De havde skaffet os husly i Våg Skole og plads på 
vandrerhjemmet i Thorshavn. Det eneste, der lå fast ved afrejsen, var, at vi 
skulle bo i Våg i 8 dage og i Thorshavn de resterende 6.

Sørejsen varede 34 timer - uendelig lang tid, og da vi ud på aftenen 
tirsdag nåede Thorshavn, måtte vi affinde os med nok en sejltur til vort 
endelige mål, Suderø.

Da vi sejlede ind i Tranquisvagurs fjord, var det næsten lyst. Der var 
grønne fjelde på begge sider af fjorden, og helt nede ved vandet lå små- 
bitte huse, malede i mærkelige farver. Husene lignede fuldstændigt små 
dukkehuse, og det så ud, som om vi sejlede lige uden for dem. Det var 
meget smukt og meget mærkeligt — næsten ikke til at fatte.

Den efterfølgende bustur til Våg gav os lejlighed til at se tingene på lidt 
nærmere hold. Hvide, sorte og brune får græssede på de stejle grønne klip
per, og de sovende bygder lå som små farvestænk midt i alt det grønne.

Hele turen var en kombineret ferie- og studietur, og allerede den første 
dag gik vi rundt i byen med vore tegneblokke for at finde passende mo
tiver. Dem var der nok af, for alt i byen var jo nyt og meget inspire
rende. De fleste dage drev vi rundt i små grupper og tegnede og så kun 
hinanden under måltiderne. Først om aftenen samledes vi for at hygge os 
og se, hvad vi hver især havde lavet i dagens løb. Som oftest kom tegne
blokkene frem igen, og vi tegnede portrætter af hinanden.

I den tid vi var i Våg, tog vi kun væk fra byen 3 gange. En dag gik 
vi til en lille bygd, Porkeri, der la 4-5 km fra Våg. I bygden lå en smuk, 
gammel kirke og små velholdte huse — meget forskellige fra husene i Våg.

Søndag gik vi en lang tur op over fjeldet til Botn, et udsted på den vest
lige del af øen. Fler var fredeligt og øde — et vandkraftværk og et beboel
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seshus var de eneste tegn på menneskelig eksistens. Beboelseshuset var tak
ket være Joannes og Lene blevet stillet til vores rådighed den dag. En del 
af os tegnede klipperne og havet, som lå ved foden af huset. Andre ople
vede fuglefjeldet lidt borte.

En tredie dag lejede vi en bus og kørte rundt på den nordlige del af Su- 
derø. På denne tur fik vi mange forskelligartede indtryk i løbet af få ti
mer. Turen stod i skarp modsætning til de rolige dage, vi oplevede i Våg. 
Her færdedes vi altid til fods, og oplevede således omgivelserne mere in
tenst.

Den sidste aften i Våg havde Joannes’ forældre inviteret os på »dryl« - 
dejligt hjemmebagt rugbrød - og vi spiste til fadene var tomme. Det var 
sjovt at opleve et færøsk hjem. Her stiftede vi også bekendtskab med ægte 
færøsk mad - hele, kogte fårehoveder og fårehjerner rørt op med kartof
ler - og vi fik lejlighed til at smage »skærpekød«.

Aftenen før Olai-festen sejlede vi til Thorshavn med »Dygvan«. Vi var 
nogle, som syntes, at denne tur var den værste, vi oplevede, andre at det 
var den smukkeste, alt afhængig af, hvor søsyg man var. På det overfyld
te vandrerhjem i Thorshavn blev vi stuvet ind på to små værelser. Disse 
trange rammer forhindrede os i at genskabe stemningen og harmonien fra 
Våg. Med det som baggrund anvendte vi i vid udstrækning dagene i Thors
havn til at iattage befolkningen og opsuge atmosfæren i byen.

Også i Thorshavn tegnede vi meget. Om dagen gik vi rundt i små grup
per i og omkring byen, og om aftenen samledes vi på et af de små værelser, 
hvor vi tæt pakkede og i thedamp tegnede til ud på de små timer.



De første dage vi var i byen foregik Olai-festen, som var noget af en 
skuffelse for os alle. Det ægte færøske, som vi havde håbet at finde, fandt 
vi ikke - sikkert p.g.a. alt for mange turister - og festen mindede om en 
ganske almindelig dansk byfest. Hovedindtrykket var gademøder og fuld
skab. En sidste rest af noget ægte færøsk fandtes dog i de mange national
dragter, som prægede gadebilledet under festen og færødansen om aftenen.

Vi tog afsked med Færøerne med en tur til Nolsø, hvor vi primært ville 
se fuglefjeld. Vi måtte gå langt, før vi nåede Søpapegøjernes tilholdssted, 
men det var afgjort anstrengelsen værd. De små komiske fugle var lidt sky, 
men sad man helt stille, kunne man se dem på helt nært hold og høre deres 
dybe »knurren« inde under klippeblokkene.

Efter denne dejlige tur til Nolsø spiste vi afskedsmiddag på Hotel Før- 
oyar, og kl. 23,30 gik vi om bord på MS England.

Sejlturen hjemad var pragtfuld - havet var blikstille og vejret var fint. 
Men hvor var det mærkeligt at se det danske landskab igen - alt var 
fladt - markerne var gule, og græsset slet ikke frisk grønt, som det fær
øske. Trods alt var det - en dejlig hjemkomst efter en dejlig tur.
Turens deltagere:

Marianne Kier, Torben Pedersen, Else Kristensen, Jens Justesen, Kirsten 
Riberholt Hansen, Georg Nielsen, Inge Kjær Graugård, Kaj Pedersen, 
Niels Nielsen, Trine Madsbøll, Lene Ørgaard, Joannes Mohr, Ejgil Ene
voldsen og Signe Grud Enevoldsen.

Tegninger fra turen kan findes forskellige steder i årbogen.



Introduktionsugen for HF
Af Orla Andersen

Mange spørgsmål melder sig, når man skal i gang med et nyt studium:

Hvordan er mine nye kammerater, 
hvordan er lærerne?
mon jeg nu kan klare det faglige?
mon jeg har fundet et godt sted at bo - er det for dyrt?
mon jeg kan administrere min tid således, at jeg kan få klaret alt det 

daglige?
hvad skal jeg vælge på tilvalg? o.s.v., o.s.v.

Som ny studerende bliver man placeret mellem mange fremmede menne
sker, man bliver præsenteret for en række forskellige studieformer — og 
man har selv ansvaret for, at det hele ender godt. Det er ikke mærkeligt, 
hvis en sådan situation for mange synes spændende, men også en smule af
skrækkende og lidt uoverskuelig. Der skal ikke meget til, før man i en 
sådan periode kan føle sig en smule mismodig, ensom og opgivende. Det 
er nok først og fremmest med henblik på disse sidste forhold, at introduk
tionsfasen er blevet indført.

I introduktionsperioden er der indbygget 8 timers gruppetræning. For
målet med denne gruppetræning er, at de studerende så hurtigt som muligt 
får det bedst mulige kendskab til de øvrige i klassen, og måske allerede her 
får knyttet de første venskabsbånd. Desuden tilstræbes det at give de stu
derende et vist indblik i hvorledes samarbejdssituationer kan bygges op og 
udnyttes positivt.

Gruppetræningsprogrammet har været bygget op i fire afdelinger, hver 
på to timer. Hver af afdelingerne har været præget af, at man gennem en 
diskussion med et mindre antal kammerater har skullet søge at nå frem 
til en eller anden form for konklusion. Diskussionsemnerne var med vilje 
valgt således, at nogle emner kunne afklares forholdsvis enkelt, medens 
andre var omfattende og værdiladede, så det normalt ikke ville være mu
ligt at bygge en konklusion op, som alle gik fuldt ind for, men som alli
gevel skulle give udtryk for gruppens hovedstandpunkt. Man fik herved 
oplevet gruppesamværet under vidt forskellige forhold.
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I introduktionsperioden har der desuden været afholdt fire timer med 
studieteknik og to timer med uddannelses- og erhvervsorientering.

Til sidst skal nævnes, at der også har været tænkt på fritiden i intro
duktionsperioden. Der har således været afholdt to fester, nemlig en vel
komstfest den første aften og en sammenrystningsfest torsdag i samme uge. 
Desuden har der været arrangeret orienteringsløb i den nære omegn og 
klasseture. Disse klasseture blev i øvrigt på udmærket vis arrangeret af 
klasserne selv.

Alle, som har deltaget i introduktionsperioden, er blevet bedt om at give 
en vurdering af værdien af et sådant arrangement. Langt de fleste ud
trykte tilfredshed og syntes, at et lignende arrangement skulle tilrettelægges 
næste år også. Der kom dog også en del kritiske bemærkninger, som det 
kommende introduktionsudvalg må prøve at tage hensyn til næste gang.

Fra arrangørernes side kan vi sige, at vi stort set har været tilfredse med 
introduktionsperiodens forløb.

Efter HF-ernes introduktionsperiode har kurset på to måder forsøgt at få 
at vide, hvad de studerende mente om perioden. Dels udleveredes lige efter 
spørgeskemaer, hvor deltagerne kunne give udtryk for deres vurdering, 
dels er en del af i. HF-erne blevet opfordret til at skrive stil om erfarin
gerne fra introduktionsperioden. Spørgeskemaet viste tilfredshed i alminde
lighed med perioden. Stilene kommer både med ros og kritik. Vi bringer 
her to stile fra i. HF t.

Rapport fra et »Mosefund« ...
Af Kate Jacobsen, i. HF t

Dér stod man; i skole igen for første gang i 26 år, bleg men fattet, ivrigt 
spejdende efter et ansigt, der dog bar nogle spor af livserfaring og år. 
Men - ak, ind gennem glasdørene til Borgen strømmede den ene dun- 
kindede yngling efter den anden og pigebørn, hvoraf ingen så ud til at 
have passeret de sytten somre. Jeg følte mig lige så iøjnefaldende som en 
korkeg på en jordbærmark, hvorfor jeg søgte støtte og anonymitet ved en 
af de søjler, der bærer taget på forhallen. Efter at have lagt mindst et par 
år til de 45, der står i mit CPR-nummer, så jeg endelig et kendt ansigt. 
Det viste sig, at en ung pige, der plejede at ride sammen med min datter 
også skulle begynde på kurset.

- Hvad synes du om det? spurgte hun.
- Åh, jeg véd ikke . . . De er så unge alle sammen.
- Nåh, det er da ikke så slemt. Der er da nogle, der er 20 år . . .
Det hjalp.
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Den største håndsrækning fik jeg dog af noget, der var betegnet med to 
små ydmyge bogstaver på et højst forvirrende skoleskema: »gt«. Det er en 
genial idé, at lade eleverne præsentere sig for hinanden i timerne med 
gruppeteknik. Det var blot synd, at vi ikke nåede at komme hele klassen 
igennem. Havde det ikke været for disse timer, ville jeg formentlig være 
krøbet tilbage til mosen igen . . .

Den hastige rundtur til de forskellige bygninger og lokaler, i kølvandet 
på en målbevidst II HF-er, var meget fornøjelig, men forhindrede os på 
ingen måde i at flakke forvildet rundt resten af ugen. Det lille grå kort, 
med løsningen af de sælsomme lokale-koder på skemaet var dog til nogen 
hjælp.

I løbet af den første uge lykkedes det mig at pådrage mig min datters 
misundelse. Hun går i ottende klasse i folkeskolen, og hun havde mange 
flere timer end mig.

- Ih, altså, sagde hun. Har I slet ikke nogen rigtige fag endnu? Hvornår 
skal I begynde med det? Kom du også tidligt hjem i dag? Vent du bare, 
I kommer nok til at slide i det til eksamen i stedet for, så . . . Har du 
heller ingen lektier for i dag?

- Næh, forstår du, vi har haft noget, der hedder studieteknik, og . . .
- Der er nogen, der har det godt, sagde hun koldt.
Jeg må indrømme, at jeg gerne ville have haft nogle ordinære fag på 

skemaet lidt tidligere. Også fordi, det må jeg erkende, jeg var så spændt 
på det som nogen første klasses elev, der kom i skole for første gang . . . 
26 år er en lang tid.

Et af de meget vigtige punkter på programmet var klasseudflugten. Den 
gør mere gavn end mange timers samvær i selve skolen. Det var meget 
fornøjeligt. Især, da majoren kom kørende.

Vi kom traskende ovre på Venø i en lang række, da majoren, chef for 
Holstebro hjemmeværnsdistrikt, kom kørende. Han genkendte mig, stand
sede, hoppede ud af bilen, klappede mig på skulderen og sagde: »Hvad 
gør du herovre i dag, Kate?«

- Jeg er på klasseudflugt, svarede jeg netop som en af kammeraterne 
gik forbi, medførende en trillebør uden lad, som han havde fundet i strand
kanten. Majoren stirrede tænksomt på det unge menneskes flagrehår og 
stikkelsbærben. Så tog han hastigt afsked.

Siden har jeg funderet over, om der mon er kommet en diskret fore
spørgsel fra distriktet til min kompagnichef, om hvorvidt gruppefører udi 
signaltjenesten, Kate Sofie Jacobsen mon er begyndt at gå i barndom?

Nu, hvor hverdagen er over os, og skolelivet er ved at blive normalt, 
har det vist sig, at alle mine kvaler den første dag var ganske overflødige. 
Jeg føler mig på ingen måde udenfor eller »anderledes«.

Hvis man vil hjælpe fremtidige elever i den modne alder over begyndel
sens skærsild, kan man gøre følgende:

Inviter hver enkelt ny klasse til en hel dag på skolen en uges tid før den 
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første skoledag. Spild ikke tid på en lang velkomstceremoni - nøjes med at 
lade klasselæreren sige »goddag«, og gå så i gang med gruppeteknik i to 
timer, hvor man lærer hinanden så nogenlunde at kende. Sæt eventuelt tre 
timer af til det. Hold en frokostpause. Brug resten af dagen til at lade 
klassen virkelig gøre sig bekendt med skolebygningerne.

Så vil alle, både mosefundene og dem der er generte over andre handi
caps, briller eller vorter på næsen, møde op til første skoledag med mere 
selvsikkerhed i sjælen.

En vurdering af de første 14 dage på HF-kurset
Af Bodil Nielsen, i. HF t

Når man begynder på en ny skole, er man meget spændt på, hvordan det 
egentlig vil gå, især når man har været ude et års tid, for hvis man nu har 
glemt det hele? Man er også spændt på, hvilke klassekammerater man får. 
Jeg er blevet glædeligt overrasket alle 3 steder.

I skolen startede vi ikke med normal undervisning i de to første uger, 
men derimod kombinerede timer omfattende gruppetræning, studieteknik 
og almindelige timer. Meningen med gruppetræningen var jo, at vi, klas
serne indbyrdes, skulle »rystes« sammen. Det var virkelig en god idé, for 
jeg tror, at vi kom til at lære hinanden at kende på en god og hurtig måde. 
Men det var gruppetræningens første timer, der gav mest, da vi her blev 
præsenteret for hinanden. De følgende timer var dermed ikke sagt dårlige; 
men emnerne, vi skulle diskutere, var lidt »tynde«. Da vi f. eks. fik fore
lagt »Det gælder vort sprogs fremtid«, var alle grupper rørende enige med 
Bertel Haarder om, at standpunktet i retskrivning er blevet ringere, og at 
det er nødvendigt at lære at sætte tegn. Der kunne næsten umuligt blive en 
diskussion ud fra dette emne, da det jo var trykt sort på hvidt, at kravene 
blev mindre og mindre til de danske skoleelever. Det er jo lidt svært at 
modbevise dette. Havde der derimod været en tekst af en anden mening 
end Bertel Haarders, havde der været større grundlag for en diskussion. Vi 
havde senere en tekst om arbejdsløshed, der var meget bedre, da hvert en
kelt medlem i gruppen absolut havde sin egen mening om dette problem. 
Her kunne man få en diskussion i gang.

I den sidste gruppetime fik vi en snak om, hvad vi egentlig havde fået 
ud af at arbejde i grupperne, og det viste sig, at vi i gruppen havde lært 
en hel del, bl. a. at tage hensyn til hinanden, ved at lade hver enkelt snakke 
ud og ved at prøve at få de passive i gruppen til at komme med deres 
mening.

Studieteknikken, synes jeg faktisk, var en nødvendighed, da vi fik mange 
nyttige ting at vide, så som notatteknik og om, hvordan man læser en 
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tekst rigtigt. Foruden det, snakkede vi om det, at spørge læreren, hvis man 
er i tvivl om et eller andet, eller hvis man ikke forstår noget. I dette til
fælde er vi mere eller mindre bange for at dumme os, og det er en kends
gerning, man ikke kan komme udenom, for tænk, hvis hele klassen griner 
af en. Så kan man spørge sidemanden; men det er snart det værste, man 
kan gøre, for så får vedkommende, og for den sags skyld også en selv, jo 
ikke noget ud af det, der bliver sagt i mellemtiden. I denne forbindelse 
blev der nævnt, at de fleste i klassen garanteret tit sad og brændte inde 
med spørgsmål, og til tider åndede lettet op, når en eller anden »dristede« 
sig til at spørge, da det jo lige netop var det, man selv ville have spurgt 
om. Det luner ligesom lidt, at man ved, at de andre sikkert også sidder og 
brænder inde med et spørgsmål. Jeg tror heldigvis ikke, at problemet er så 
stort i de større klasser, da man jo her kan se, hvor fjollet det er, at tie 
stille, når man er i tvivl. Jeg selv tror, at det hjalp lidt, at vi alle snakkede 
om problemet.

Foruden gruppetræning og studieteknik var der arrangeret en velkomst
aften for alle I HF-klasser, og det var, efter min mening, godt. Underhold
ningen var for enhver smag, og folkedansen kunne rigtignok sætte liv i 
forsamlingen. Når man tager i betragtning, at næsten ingen kunne danse 
folkedans, gik det meget godt.

I det hele taget synes jeg, at måden, hvorpå vi har startet, har været god. 
Man glider lige så stille ind i den daglige undervisning; men dog glædede 
jeg mig til sidst til at komme igang med den normale timeplan. Hvis det 
hele kunne samles til en uge, ville det være perfekt; men det er selvfølgelig 
svært, da der jo kun har stået 2 lærere til rådighed.



Tanker på en 6o års jubilæumsdag
Af /. Veierskov (if)

Min klasse blev dimitteret den 25. juli 1917. Den mærkeligt sene dato 
skyldtes den tids censorforhold, hvor de samme censorer skulle til alle 
seminarierne. Da Nissum var længst fra hovedstaden, sluttede man senest 
der.

I de forløbne 60 år har vi, så vidt jeg husker, været samlet 8 gange, ofte 
i Nissum, sidst i 1967 ved vort 50 års jubilæum, der samtidig var semina
riets 75 årsdag. Af de 32, der var ved dimissionen, er nu kun 9 tilbage, alle 
mindst 80. Fleres helbred er skrøbeligt. Dog var den tanke fremsat i vor 
vandremappe, der stadig bringer bud imellem os, at vi skulle prøve at mø
des også i dette år. Da tanken ikke syntes at vinde tilslutning, blev K. P. 
Samuelsen, tidligere skoleinspektør i Odense, og jeg enige om, at i alt fald 
vil ville derom. Den 25. juli kl. 12 mødtes vi da på det aftalte sted, nemlig 
der, hvor der i vor tid var seminariegård. Det var ved »de 3 gamle«, 
Sparta, Athen og Theben. Gården afgrænsedes dengang mod sydøst af en 
lang, lav længe. Der var Else Nielsens butik, hvor vi kunne købe alt, hvad 
vi behøvede, fra lærebøger til ildtændere og pinde til brug ved den daglige 
optænding i den lille, sorte kakkelovn, der fandtes i hvert af de små væ
relser. Der var også »posthus«, hvortil den kørende post dagligt ankom fra 
Lemvig. Uddelingen af brevene skete foran den ny seminariebygning i et 
bestemt frikvarter af en dertil særlig udvalgt elev.

Desuden fandtes også der en telefon, vist den eneste dengang på stedet. 
Dog havde seminariet måske på kontoret sin egen; men den har jeg da al
drig set eller på anden måde mærket noget til.

Men »de ærværdige 3 gamle«! De ligger der stadig, selv om så meget er 
forandret, og de får nok lov at blive liggende. Dermed begyndte jo det 
hele! Det er mærkeligt at tænke på, at indtil 1911 foregik al undervisnin
gen der. Ved seminariets 25 års jubilæumsfest, der afholdtes oppe i det ny 
missionshus ved landevejen, blev der afsunget en kantate, forfattet af en 
gammel elev og vist med musik af musiklærer Chr. Møller. Deri hed det: 
»Småt blev der syldet i tiden, bygget i bøn og i tro.« Og det var i sandhed 
småt, der var blevet syldet. I vor tid, da vi havde fået den ny seminarie
bygning, var der på Sparta, foruden elevværelser, læsesal (til aviser) og 
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tegnesal, og på Theben var der musiklokale. Det må jo tidligere have været 
klasselokalerne. Det var primitive forhold, men trods alt udgik der også 
under dem fra Nissum mange dygtige lærere, der kom til at øve en betyde
lig gerning i det danske skolevæsen.

Flere andre af bygningerne fra den tid findes endnu, den lange, lave 
bygning øst for Theben, hvor der dengang var kontor og bolig for semina
riets forretningsfører, lærer Helligsøe, og endnu længere mod øst den da
værende højskole, det nuværende Akropolis. To bygninger, der begge betød 
meget for mig dengang, er dog borte, »Vesterly« og »Borgen«. På »Vester- 
ly« havde jeg mit første værelse. For mig var det næsten som at komme i 
paradis, da jeg flyttede ind i det. Jeg var 16 år, kom fra den tids rædsels
fulde staldkamre. Her var hvidtet loft, tapet på væggene, fjælegulv, en 
træseng med tangmadras, ikke halm med mus i som i staldkammeret. Et 
sådant paradisisk værelse kostede kr. 3,25 pr. måned. Hvor fandt vi dem 
hyggelige!

På »Borgen«, seminariets og højskolens fælles pensionat, spiste jeg i 2 år. 
I 1913 kostede det 22 kr. pr. måned, på de private pensionater dog 25 kr. 
Der fik man nemlig varm aftensmad. På »Borgen« fik vi smørrebrød - så 
meget vi ønskede, men dog kun pålæg på en vis del; kunne vi spise mere, 
måtte vi nøjes med margarine. Vi var dog godt tilfredse.

Ved at se stedet, hvor »Borgen« har ligget, strømmede minderne ind på 
en. Hvor havde vi det hyggeligt søndag aften, når vi samledes til kamme
ratligt samvær med fælles kaffebord. Det var under den 1. Verdenskrig, 
da der snart blev forsyningsvanskeligheder, og jeg undrer mig nu ofte over, 
hvordan vor meget dygtige økonoma, Rasmine Jensen, formåede at skaffe 
midler til kaffebordet. Som unge mennesker alle steder og til alle tider 
havde vi det muntert med hverandre, og vi hygede os sammen. Jeg mindes, 
hvordan vi efter at have sluttet med en aftensang, ofte »Nu folder jeg 
hånd og tanke« eller »Fred hviler over land og by«, gik hjem til vore små 
hybler med en fred i sindet, som man bliver ganske nostalgisk af at tænke 
tilbage på.

Disse bygninger findes altså ikke mere. Men det, der dengang var den 
ny seminariebygning, er der, og der ville vi ind og se på de klasseværelser, 
hvor vi i de 4 nedenunder havde tilbragt et år i hvert. Når man står i dem, 
strømmer minderne ind på en, man mindes sin plads i den bestemte klasse, 
ens sidekammerat, dem foran og bagved og mange morsomme småtræk. 
Mest minderig var nok F-klassen, den, som vender ud mod præstegården. 
I den var da alt så nyt og spændende for os; der var det, vi lærte hver
andre at kende og knyttede venskab for livet.

Vi var også inde i »de 3 gamle«. De er dog indvendig meget forskellige 
fra, hvad de var i vor tid, så der følte vi os ikke hjemme; men udvendig 
er de vore gode, gamle bekendte.

Også sportspladsen er ganske anderledes. Dengang bugtede den sig bog
staveligt i bakkedal, som jo Gamle Danmark gør det ifølge nationalsangen.
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Jens Poulsen, leerer i Eggeslevmagle, Viggo Tange Jensen, leerer i Vester Vandet, 
Jens Veierskov, lærer i Randers, Kr. Kristensen (ingen eksamen).

Dog udkæmpedes der drabelige kampe på disse bugtninger. Arvefjenden 
var Lemvig Boldklub. Desuden var der en årlig kamp med Ranum. Til
skuerne til den årlige romatch Oxford-Cambridge kan ikke være mere 
spændte, end vi var ved denne dyst, der hvert andet år fandt sted hos os. 
Hvordan de arme mennesker, der var på kampholdet, udholdt rejsens stra
badser, så de kunne kæmpe, forstår man knap. Det var før rutebilernes 
tid, og togforbindelserne var under krigen yderst ringe. Derfor vandt man 
vist også oftest, når man var på hjemmebane.

På fodboldbanen var der dengang langs den ene side nummererede plad
ser til de forskellige værelsers kulforsyning for en vinter. Det første år, 
1913/14, købte jeg 5 hl à kr. 1,80, altså ialt 9 kroner, og det slog godt til. 
Det var tider!

Da vi havde set, hvad vi ønskede på seminariet, gik turen op til kirken 
og kirkegården. På vejen kom vi gennem Korinth, hvor jeg boede og spiste 
det sidste år. Begge huse findes endnu. I mit gamle værelse i stuen hos 
murer Dahl var der kommet termoruder, så jeg. Det syntes jeg ikke rigtig 
om. Det forekom mig, det var kønnere før.

Også købmand Christensens, »Jødens«, butik findes endnu. Dog er der 
ikke almindelig købmandsforretning der som dengang. Der fik jeg den 
sodavand, der har smagt mig bedst i hele mit liv, engang da jeg en varm 
sommerdag kom hjem fra Lemvig og var ved at dø af tørst, syntes jeg. En 
sådan liflig vederkvægelse har jeg senere ofte prøvet at opleve igen, uden 
at det dog er lykkedes.

På kirkegården hviler nu de fleste af de lærere, vi havde. Alle - også 
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de, som ikke findes på Nissum kirkegård - er jo forlængst døde. Vi så på 
deres grave — foruden Samuelsen og mig var også fru Samuelsen og deres 
søn lektor Ole Samuelsen med på turen, så vi var da 4. Samuelsen og jeg 
mindedes vore gamle lærere, efterhånden som vi traf på deres grave, min
dedes de ejendommeligheder, som de - og vi lærere i det hele taget - har og 
havde. Vi har jo utallige gange moret os indbyrdes med at efterligne dem; 
men egentlig kunne vi jo godt lide dem, og de var jo ganske dygtige, i alt 
fald til at indterpe den ikke alt for omfattende stofmængde, der dengang 
krævedes til en lærereksamen.

Vi var også inde i kirken. Dengang var der om søndagen en temmelig 
livlig vandring på vejen fra seminariet til kirken af elever som ønskede at 
være med til gudstjenesten. Især husker jeg F-klassen. Da var sognepræsten 
Asschenfeldt-Hansen, der også var seminarieforstander. Hans prædikener 
var præget af stor inderlighed og meget lange, som den tids oftest var det. 
Tit havde man måttet nøjes med en ståplads, så fyldt kunne kirken være. 
Det kunne være trættende. Man kunne nok komme til at længes efter, at 
han skulle sige amen; men det kunne altså godt vare længe, før dette skete.

Det kan synes mærkeligt; men der var dengang ikke orgel i kirken - 
kom vist først 1915. Oppe i degnestolen stod førstelærer Jensen, Østre 
skole, og førstelærer Møller fra Vestre og ledede i fællesskab sangen. Man
gelen på orgel føltes dog ikke meget. De mange vordende kirkesangere del
tog kraftigt i sangen med deres nogenlunde velskolede stemmer, så sangens 
brusen forekom i alt fald mig ganske skøn.

Da cafeteriet i Den gamle Præstegård på grund af ferien var lukket, 
havde vi 4 bestemt, at vi ville nyde et beskedent måltid sammen i Humlum 
kro. Vejen dertil var på et stykke spærret, så vi måtte gennem seminarie- 
byen igen og op ad vejen over Byskov Bakke.

Byskov Bakke! Dette navn har en liflig klang i vore øren. Ingen af ste
derne i seminariets nærhed kunne måle sig med den. Dengang var der en 
grusvej op over den; men ellers var den som den havde været fra tidernes 
morgen. Ned ved den ene side var der en dyb slugt. Fra dens top havde 
man en glimrende udsigt over seminariebyen nedenfor. Nu er den »for- 
fladiget« som så meget andet i tiden og asfalteret, slugten er borte, kort 
sagt: det er ikke mere den bakke, som vi elskede, og hvorhen vore spad
sereture oftest gik.

Jeg mindes tydeligt mit første bekendtskab med denne bakke. Det var 
vist den første søndag aften deromme. Vi havde leget sanglege på fodbold
banen. Nu var det skumring i den lune septemberaften. Så sang »de gamle« 
mandlige deltagere: .-/.-»Søstre, ville I gå med os.7; til Byskov Bakketop?« 
Pigerne sang »brødre« i stedet for »søstre«. Nu gik vi så arm i arm under 
spøg og latter op på bakken og tilbage igen. For mig, der lige var kommet 
fra den tids landbrugs hårde slid med så godt som ingen fritid og således 
ingen fritidslege, var dette som en lykkelig drøm, et eventyr. Hjemkommet 
sang man igen, først mændene: »,7:Tak for denne skønne aften.-/.-; nu siger 
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vi godnat!« Derefter svarede pigerne: .7;»Vi siger tak i lige måde.7;; nu 
siger vi godnat!«

Hvem der har lavet disse små, simple verselinier, ved jeg ikke, heller 
ikke, om de stadig eksisterer; men de var i den givne situation af en mæg
tig hyggeskabende virkning.

Jeg kunne ønske, at vor tids unge, især dem i storbyerne, skulle opleve 
noget for dem lige så skønt, som dette dengang var det for mig. Det bliver 
nok svært. Dertil er baggrunden for forskellig.

Er bakken forandret, så er udsigten der dog stadig - men til en meget 
større seminarieby, end den vi kendte. Vi standsede og steg ud. Der stod 
vi så en stund og nød synet - og mindedes.

Nissum Seminarium i dag er meget forskelligt fra det, vi kendte, og sik
kert også meget bedre; men det fra vor tid lever videre i vor erindring, 
og minderne fra dengang er indskrevet dybt i vore hjerter. De kan ikke 
udslettes, så længe vi lever.



Steffen Steffensen (23) til minde
Af ]ohs. Hejbøl (21)

En af vort seminariums landskendte sønner, Steffen Kr. Steffensen, er ikke 
mere iblandt os. Han var seminariet en god søn.

Som eksempler herpå kan nævnes, at han var redaktør af »Dæmring« i 
to perioder: 1925-33 og igen 1937-46, og af Nissumske årbøger 1929-32. 
Desuden var han en årrække fra 1949 formand for elevforeningen. Til 
seminariets 50 års jubilæum skrev han en smuk og lødig festsang, stærkt 
præget af tidens alvor: »Midt i en sværdtid med jammer og gru« (Nissum
ske årbøger 1942).

Han var også en af den danske folkeskoles gode sønner. Først uddannet 
på Staby vinterlærerseminarium 1918—19 med påfølgende lærervirksomhed 
ved klitskolerne i Klegod og Nr. Lyngvig i 11 måneder. Derefter på Nr. 
Nissum Seminarium 1920-23, hvad han bl. a. fortæller levende om i Nis
sumske årbøger 1973. Og så et livs virke som lærer i Nustrup i Sønder
jylland.

Hans lærergerning er jeg ikke den rette til at tale om og for så vidt 
heller ikke det, der gjorde ham landskendt blandt danske lærere: de oftest 
ironiske eller satiriske, men som oftest samtidig humoristiske smådigte i 
»Folkeskolen«. Men det kan ikke undre, at mange satte stor pris på dem.

En større offentlighed lærte ham at kende gennem hans digtsamlinger 
på hans hjemegns vestjydske dialekt og hans jævnlige oplæsninger i radio 
af disse digte. Festligt var det, når han i en større eller mindre kreds tog 
en samling af digte op af lommen og med sin særprægede betoning recite
rede et udvalg af dem. Her kom hans lune og sproglige træfsikkerhed fuldt 
og helt til sin ret.

Til sidst skal det nævnes, at han også var en god kammerat, der satte 
det nissumske fællesskab højt. Det vidner det ovenfor nævnte om hans for
hold til seminariet jo også stærkt om. Et billede af ham står skarpt tegnet 
i min erindring. Det vil jeg slutte med. Under seminariets berømmelige 4 
dages udflugt til Sønderjylland i juni 1921 overnattede vi en nat på den 
da nylig oprettede Løgumgårds kostskole. Vi mandlige deltagere indrettede 
os så bekvemt, som forholdene tillod, på Hotel Høloft. Skolebestyreren 
Harbo Andersen (19) kom da op til os fulgt af skolens piger. For denne 
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prominente forsamling reciterede Steffen Steffensen, indsvøbt i et tæppe og 
ved lyset fra en køkkenlampe »De er skjøn i æ enng« og andre af sine digte. 
Jeg glemmer aldrig den scene, og jeg synes stadig, at nævnte digt, der sam
tidig gav navn til hans første digtsamling, er hans smukkeste.

En stovt og særpræget personlighed er gået bort. Vi vil ære hans minde.



Erik Bertelsen
Af R. P. Sørensen (20)

Blæsten går frisk over Bertelsens minde. At blive mindet om ham er for 
mig altid at føle et pust af frisk vind, af ungdom. Men vi var jo også 
begge så »nye«, da vi i 1916 satte os ved hinanden ved et tomandsbord i 
den grå seminariebygnings østligste fløj i F-klassen. Han var fisker, jeg 
»karl« på en gård. Jeg var 16, han 17 år.

Det føltes næsten som ikke at bestille noget, det vi nu blev sat til. Sidde 
mageligt og høre, og det, vi hørte, var ikke altid mere spændende, end at 
der kunne skrives i smug bag formandens ryg. Sådan oplevede jeg Erik 
Bertelsens første »digte«, gåseøjnene værd, ikke noget, han mente noget 
med. Det morede ham blot at rime.

Og så en lang eftermiddag fri, blot med lidt lektielæsning, men med god 
tid til overs til egne aktiviteter. Fodbold begejstrede os begge en tid, senere 
mest mig. Vore bedste fælles glæder var lange ture. »Vil du med på botanik
sjov?«, sagde Erik, og så gik vi med en gammeldags botaniserkasse - den 
var god til at tromme takten på - og Rostrups Flora i lommen lange ture, 
til Gudum krat, langt ind på Klosterhede, der dengang endnu havde store 
lyngflader, til fjorden og »Dalene«, til Resen kær og krattet ved Amølle.

Erik sang meget ofte, når vi gik, kraftigt og glad, måske ikke særlig 
kønt, men dog mere musikalsk end det, jeg frembragte, når jeg blandede 
mig. Jeg glemmer aldrig en situation ude på Klosterhede. Vi lejrede os i 
lyngen omkring en lyngagtig plante med en yndig lille klokke på en iøjne
faldende lang lyserød stilk, porcelænsagtig fin. Floraen hjalp os hurtig til: 
Rosmarinlyng, Andromeda polifolia. Ja, vi tog altid de latinske navne med 
- lidt vigtighed, men gid jeg havde lært endnu flere. - Så rejste vi os og 
gik videre, glade og stolte, mens Erik sang »Lille røde rønnebær, lille søde 
hjertenskær, tænk i dag om otte dage er du min og jeg din mage«. Vor nye 
ven blandt blomster levede glad videre på sin stilk.

Senere fik Erik kammerater, der samlede insekter, og så blev han ento
molog. Jeg gik gerne med, men samlede ikke. Senere blev Erik også ornito
log. Han begyndte at skrive naturhistorisk dagbog. Dermed var spiren lagt 
til hans to små kønne bøger »Fugle i Kikkerten« og »Strejftog i Naturen«. 
Vi vidste ikke så nøje i hvilken retning hans interesser ville føre ham. Men 



digte gjorde han jo. Da Rudolf Bruhn, forfatteren til »De seks«, døde af 
Spansk Syge, fik Erik et mindedigt optaget i »Dæmring«. Jeg husker deraf 
disse linjer:

Men jorden går endnu sin solbundne vej, 
og livet pulserer som før.
At døden den banker, det ænser vi ej, 
før også den slår på vor dør.

Jeg mener, at »Jordens solbundne vej«, så ligetil det er, dog er digterord. 
De står på baggrund af krigen og de mange dødsfald. En klassekammerat 
og lærer Gadegaard døde.

Jeg har en del løsrevne strofer i hovedet fra hans hurtigt nedkradsede 
vers, som han lod mig se, før de endte deres liv i en ukendt grav. En linie 
og et rim vil jeg bruge, dels som farvel til vore sorgløse botanikture, dels 
som optakt til et helt andet kapitel i Eriks historie. Digtet handlede om 
en frisk pige. Hun går hen over grønt græs med tusindfryd . . .

. . . Bellis, 
der som tilnavn har perennis. 
Det betyder gennemhullet 
og biir brugt for rimets skyld . . .

Pigen skulle spille tennis. Og det var også bare, om ikke for rimets skyld, 
så for at illustrere, at hun var en rask pige, en man forelsker sig i. Digtet 
fortæller da også om et kækt frieri,

som hun besvared
med et kort og kraftigt nej.

Jeg husker kun lige det citerede. Men jeg var enten den eneste eller mellem 
de ganske få, der fik noget at vide om hans resolutte frierfærd, et kort 
sværmeri uden den store dramatik. Men jeg har siden tænkt på, at der her 
var en medvirkende årsag til det, der snart efter skete. Hun var nemlig 
datter i et hjem nær seminariet, og hendes forældre hørte til dem, som Kræ 
Lilleør kort betegnede som »dem wantrow«, og modsætningen mellem tro
ende og vantro, mellem omvendte og uomvendte, var den spændingsladede 
atmosfære, som Erik, naturbestemt, måtte reagere på, med den frihedstrang 
og sandhedstrang, han havde. Derfor forlod han seminariet i utide.

Lad ham forsvinde med endnu en erindret strofe af hans seminaristvers, 
skrevet efter frieriet:

Han prajed en skude: Halløj kammerat, 
vil du med, hvor der rigtig går bølger?
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Linjerne med svaret husker jeg ikke, men indholdet, det korte og klare, 
står foran.

Så drejed han væk fra den væne 
og sejlede ganske alene.

Mærkeligt nok husker jeg kun uklart de ydre omstændigheder, som førte 
til, at han uventet forlod seminariet. Det kender Frede Hansen bedre. Han 
var jo gymnastiklærer og samtidig elev, så han kendte sagen fra begge sider. 
Når jeg nu bedømmer kontraversen mellem E. B. og seminariets ledelse, må 
jeg mene, der blev handlet forkert af begge parter, men i hvert fald ikke 
vist nok hverken af smidighed eller venlighed fra seminariets side. Den 
»indre front« blev træffende beskrevet af en ældre elev, Bjerre Kristensen, 
der i »Dæmring« skrev, at en saltvandsfisk var kommet ind i stillestående 
ferskvand og måtte sprælle for at komme i sit element igen.

Dagen efter at han var rejst, kom hans forældre til fods de mere end 
tyve kilometer fra Vrist til seminariet for at prøve at hindre det, der altså 
var sket. Til skræk for mig, men måske også til glæde for dem, mødte vi 
hinanden på vejen mellem seminariet og missionshuset.

De 5 beboere i Hvide 
Hus (nu Pedellium). 
Foroven fra venstre 
R. P. Sørensen, senere 
overlærer i Padborg, 
Jobs. Flejbøl.
Forneden fra venstre 
Erik Bertelsen, 
Vilhelm Skaarup, 
H. L. Henriksen, senere 
skoleinspektør i 
Frederiksstad.
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Jeg var den af Eriks kammerater, de kendte bedst. Jeg holdt af at kom
me i hjemmet. Nu måtte jeg se moderens tårer og faderens bekymrede an
sigt. - »Det var jo ikke den vej, vi håbede, det skulle gå, da vi sendte ham 
herud,« sagde moderen. Jeg vidste kun alt for godt, hvad hun mente. De 
håbede, han blev omvendt, når han kom på Indre Missions seminarium. Jo, 
jeg følte samme pres fra dem, der sendte mig så langt væk i stedet for at 
lade mig gå på Silkeborg seminarium, der lå kun ro km hjemmefra. Det 
var som orme vred sig i mig.

I parentes bemærket: Når jeg tænker på, hvordan det ville have været 
at bo hjemme i stedet for den frie tilværelse i Nissum, så føler jeg det som 
lykke overfor ulykke.

Jeg vil vise, at »flugten fra Nissum« blev skæbnebestemmende for Erik 
Bertelsen på to måder. Men jeg skylder ham og hjemmet at ile med at for
tælle, at Erik holdt fast ved hjemmet trods alt, hvad han kom ud i, og 
hjemmet holdt lige så fast ved ham. Året efter faldt jeg uanmeldt ind i 
Eriks hjem, der nu var flyttet til Sønderskov ved Snoghøj, sent på aftenen, 
gennemblødt af regn, efter en ungdommelig og tåbelig indskydelse cyklende 
fra mit hjem ved Silkeborg, fik tørt tøj og lutter venlige ansigter. Eriks far 
var ligesom fiskerne i Gjøl flyttet bort fra et besværligt og ikke gavmildt 
Vesterhav og fiskede nu i Lillebælt i en båd, der var specielt god til at 
bære sejl. Der kunne rejses to master i tofterne og skydes passende fart, 
når man ville dørge makrel. I den oplevede jeg et par uforglemmelige dage 
sammen med Erik - og lærte noget, på første tur bl. a., at man ikke skal 
skynde sig at sætte det ene ben ind på bådebroen, så snart det kan nå, for 
så skubber det andet ben båden udad, så man bliver nødt til at springe i 
vandet for ikke at revne i skrævet. Erik, og ikke mindst hans brødre, fik 
deres morskab, jeg fik et par af Eriks gamle bukser, mens hans mor skyl
lede saltet af mine og fik dem tørret.

Den ene af dagene sejlede vi på heldagstur til Brandsø med en afstikker 
til Skamlingsbanken. Det blev midnat, inden vi kom hjem. Fuldmånen stod 
dels på himlen, dels, lige så blank, i Fænø sund, for vinden lagde sig om 
aftenen, skønt vi om formiddagen havde kuling af vest i det brede vand 
ud for Mosvig. Hvidfrådende bølger og herligt sprøjt. Trods passende på
klædning fandt vandet vej ned ad ryggen og til sidst også ned ad bryst og 
mave. Men det var sommervarmt.

Det var først bagefter, Erik fortalte, at han gang på gang måtte dreje 
stævnen lige mod bølgen for ikke at risikere en kæntring. Sådan noget 
tænkte jeg overhovedet ikke på. Erik sad jo ved rorpinden, og jeg sad 
henrykt nydende, ikke mindst når det »lykkedes« at sejle den læ lønning 
under vand. Det gav sådan en dejlig lyd af fart.

Der er baggrund for, at jeg breder mig lidt her. Begivenheden har faktisk 
sat spor i et bevaret digt, som jeg senere skal omtale.

Men nu følgerne af udbruddet. Først det for os at se uheldige, at han al
drig fik nogen eksamen. Han prøvede på Skårup seminarium, men fik hel- 
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1er ikke der nogen eksamen. Han har undervist i en friskole i Himmerland, 
hvilket resulterede i romanen »Rent tilfældigt«, var nogle år på en sølv- 
varefabrik i Fredericia. Romanen »Folk på en fabrik«. Men i øvrigt blev 
han henvist til at leve af sin pen. Det betød, at han måtte skære hakkelse 
til ugebladenes rejsestald. 500 noveller ialt, foruden kronikker og artikler 
forskellige steder, alt dette uden forbindelse med hans alvorlige digtning.

Jeg har kun læst ganske få af disse småskillingsprodukter. En af novel
lerne, som tilfældigt faldt mig i hånden, handlede om en sømand, der var 
blevet bonde, men ikke glemte søens skikke og derfor under en løbskkørsel 
kastede anker ud fra agterstavnen med det resultat, da ankerkæden brat 
totnede, at vognen blev revet i stykker, og han selv røg gennem et vindue 
i et hus ved vejen, lige ned i sengen til en rig enke, og de blev naturligvis 
gift. - Okkeda, Erik! Det skøjeragtige, vi kendte fra dine unge år, var deri, 
men ellers, uha!

Den anden følge af, at han sprang ud af barndommens miljø, i hvert fald 
for så vidt som han gjorde sig fri af Indre Mission, var, at han kunne 
skrive om det, så det fik blivende værdi i vor kulturhistorie. Som man skal 
lidt til vejrs og skaffe sig vidsyn for at forstå et landskab, sådan måtte han 
Indre Mission og Harboørfolkene på afstand for at skildre dem klart og 
så medlevende, at læserne oplever dem.

»Fiskerne« i TV skabte ny interesse for Hans Kirks bog og I.M. Der
ved fandt nogle af os også tilbage til Erik Bertelsens »Harboørfolk« for at 
sammenligne. Da »Kvinder ved stranden« udkom, skrev en anmelder, at 
denne skildring af fisker- og missions-miljøet var mere ægte end Kirks.

Erik Bertelsens værelse på Hvide Hus vinter 1918—19. Revuen skrives. Overfor Erik 
Bertelsen sidder K. J. Holdgaard, senere lærer i Hundborg, bagved R. P. Sørensen.
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Trods al respekt for »Fiskerne«, som er en god bog, er det indlysende for 
mig, som kender I.M. indefra, både på min hjemegn og ved vestkysten, at 
Kirk nok har levet mellem missionsfolk en tid og brugt øjnene godt, men 
hvordan det er at vokse op mellem dem og føle den stadige direkte og 
indirekte tilskyndelse til at træffe personligt valg og turde erklære sig om
vendt, ved han ikke. Det er umuligt at bluffe eller blaffe sig ind i de hel
liges rækker, det har E.B. med barsk humor, måske en kende spottende, 
men alligevel medfølende skildret i novellen »Omvendelse« trykt i »Vest
kystfiskere« 1925.

Lars Marinus agter »at gøre det forvovne spring over det høje gærde, der 
skilte Guds børn og Verdens børn, et gærde, der var så smalt, at ingen kun
ne stå på det.« - Nu er der missionsuge og vækkelse i sognet, så manden 
tror, han kan gå over, skønt hans kone er ubevægeligt verdslig. Men til det 
nye liv hører aftenbøn, og den skal bedes knælende, for sådan gør man. 
Han er dog bange for konens reaktion og venter, til han er klædt af og har 
slukket lampen. Jeg citerer igen:

»Hva er der med dæ?« spurgte hun utålmodigt, da hun så ham krybe 
sammen ved siden af sengen og blive liggende sært længe. »Ka du ett find’ 
æ pott?«

Jow, jow! — Det kunne han måske nok! - han favnede forvirret ind over 
gulvet og fandt da også det omspurgte møbel.

Dybt bekymret over sin søllehed krøb han derefter i seng, håbende at 
Gud i sin langmodighed ville bære over med ham.« (Citat slut).

Nok er Lars Marinus gjort lidt fjottet, men situationerne er trukket ned 
på et jordisk plan. Sig bare et lavt plan, men nogle færdes i det lave, og 
kunstig søgen efter det ophøjede kan føre ind i groteske situationer i det 
praktiske liv.

»Nu skal du ett slå større ski, end di røw ka holde te’«, lader han en af 
sine harboørpersoner sige til en, der var ved at skrue sig for højt op. - 
Tænk om der havde været et stænk af denne realistiske humor i »Fisker
ne«. - Den gode trygge sans for humor og på-plads-sættende bemærknin
ger har jeg netop ofte mødt hos missionsmænd. Den tryghed, trosvisheden 
giver dem, gør dem afbalancerede og i godt humør. Der er ikke grobund 
for hysteriske udbrud — som det, vi så i dødsscenen i »Fiskerne«. Den var 
uægte. Den arme synder, der var faldet for kødets fristelser, havde jo be
kendt sin synd og taget sin straf. »Rigtige« Harboør-folk ville nok samles 
til bøn ved hans leje, men nøjes med at anråbe Gud og ikke anråbe djæve
len om at forsvinde. Den scene gav et større brag, end miljøet kunne holde 
til. For nu at sige det på en pæn måde.

Det er vigtigt at lægge mærke til, at E.B. aldrig sparker bagud, aldrig 
angriber Indre Mission som åndsretning. Sikkert hjemmets indflydelse. Men 
det ligger nu heller ikke til hans natur at være bitter. De steder, hvor han 
omtaler begivenhederne omkring Harboør-ulykken i 1893, hvor 26 fiskere 
druknede - hans far var med derude, i et bådelav af troende og kom frelst 
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gennem brændingen som følge af bøn og den ro i kroppen, bønnen gav - 
der står Erik sammen med hele sognet i fordømmelsen af nogle frække kø
benhavnske journalister, som lavede en farlig blæst ud af, at pastor Moe i 
begravelsestalen talte lige ud om frelst og ikke frelst. Sådan nogen køben
havnere, de forstår ingenting. Erik var ubrydelig solidarisk med Harboør. 
Det glædede os, tre venner og kammerater, der var med til Eriks begra
velse, at se, at der var en mægtig stor og smuk krans med bånd: »En sidste 
hilsen fra Harboør.«

Jeg begyndte med at fortælle om Erik som rimsmed. Og da jeg har for
stået, at den direkte årsag til, at redaktøren bad mig skrive denne minde
rune, er den flittige brug af »Blæsten går frisk over Limfjordens vande«, 
vil jeg nu med glæde dykke ned i de bølger, som hans digte vækker i mit 
sind.

Erik valgte devisen »Friheden og Sandheden« - efter først at have brugt 
»Naturen og Kærligheden«. »Den ny bliver svær at efterleve,« skrev han 
ved betroelsen af »udskiftningen«. Det var dengang, vi var så meget unge. 
Men i pagt med dit sandhedskrav, Erik, skal jeg tilstå, at jeg modtog dine 
voksne digte med tak og anerkendelse, men ikke helt med den begejstring, 
hvormed jeg tilegnede mig visse digte af visse andre digtere. Jeg havde vel 
ventet mig mere smældende fuldtræffere. Nu tager jeg tiere og tiere dine 
digte frem. Samlingerne »Kølvandet glitrer« og »Blæst og blå Vande,« to 
dejlige titler.

E. B.s digte er ikke bravournumre, som man slynger ud til applaus ved 
et festligt bord. Men de er ægte i klangen.

»Jeg er en sanger af den gamle skole, 
hvis rytmer går på brede sømandsben.«

De to linier giver hele karakteristikken. Han holder af rim og rytmer. Han 
skriver ud af et glad sind, og først og sidst: han digter om sejlads og hav. 
De citerede linier er fra »Kølvandet glitrer« 1948. Af titeldigtet deri ci
terer jeg:

Alt, hvad jeg ønsker, er dette: 
Være min livskurs bekendt, 
ærligt at passe min rortørn, 
indtil sejladsen er endt.
Og kølvandet glitrer.
Skvalpet står højt.
Vær hilset, mit hav med dit saltfriske sprøjt.

Virtuositet er måske ikke lige den glose, man ofte vil vælge om hans vers, 
så velformede de ellers er. Men hør her skvalpet slå mod stævnen. Selve 
ordet kalder den rette sansning frem, og så den lille standsning i taktslaget.

57



Ord kan ikke bringe os nærmere til oplevelsen end dette. Jeg må tænke på 
vor tur til Brandsø. Og det er næsten sikkert, at Erik har gjort det, da 
han skrev et andet digt, en pendant til Limfjords-digtet, »Lillebælt«, også 
i »Kølvandet glitrer« —

Lillebælt, du krummer som en flod, 
strid og stærk langs Jyllands østre rod; 
men så mildt et drag du får ved Fyn, 
hvor du spejler bøgeskovens bryn.

Lillebælt med kastevindes pust 
over toppet søgang i august.
Den, der først får lært at sejle her, 
han vil vide, hvad han selv er værd.

Lillebælt, mit venskab helt du vandt 
i en ungdom, som for hurtigt svandt. 
Båden og jeg selv er ældet - men: 
På din strøm forynges vi igen.

Nå, ja, ungdomsven, unge ven, vi var ca. 48 år, da du skrev dette. Du fik 
mange friske sejlture efter den tid, gav også mig en uforglemmelig flerdages 
tur med »Dorthea«. Da var du svær at råbe op. Det blev lidt bedre med 
et nyt høreapparat. »Det går jo noget ud over samtalens nuancer, når man 
skal brøle af sine lungers fulde kraft ind i et hørerør,« sagde en fælles ven. 
Men det opvejedes i betydelig grad af øjnenes spillende liv. Det var det, 
alle vi Eriks venner undredes og glædedes over. Hans evigunge glade øjne. 
Som om han vidste noget. -

Som jeg begyndte med hans seminaristdigte, vil jeg slutte.

Mit liv har været en vandring 
en vandring foruden mål. 
Jeg ser, når jeg tænker tilbage, 
en række af udbrændte bål.

Engang har dog bålene blusset 
og varmet, omend de var små . . .

Ja mere husker jeg ikke, og det står næppe trykt nogen steder. Man kan 
smile lidt af det, navnlig dette at se tilbage, når man er atten år. Men 
Erik Bertelsen er i det. Hans glæde ved alle små gode oplevelser. Vi, der 
varmede os i samvær med Erik, bliver varme endnu, når vi mindes ham.
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Nogle korte rids
Af Frede Hansen (20)

Erik Bertelsen var 1916/17 elev i seminariets præparandklasse og bestod 
optagelsesprøven i samme hold som jeg, der kom udefra efter at have gen
nemgået statens etårige kursus i gymnastik.

Det var derfor først i 1. seminarieklasse, jeg kom til at kende ham og 
efterhånden fik meget med ham at gøre.

Han var lidenskabeligt optaget af naturhistorie og af at skrive vers. Han 
skaffede fra statsbiblioteket store og omfattende værker, som han ofte 
murede sig inde med begravet i studier.

Det kunne ske, at spørgsmålene optog ham så stærkt, at han »pjækkede« 
en uge, oftest dog 2—3 dage i træk.

Sammen med 2—3 kammerater drog han til Klosterhede, boede i telt og 
studerede i selve marken.

Senere optog studierne af fugles liv og færden ham så grundigt, og så 
kritisk, at han sagligt kunne påvise ret væsentlige fejl hos anerkendte for
skere.

Han havde som dreng haft en rem af lungeturberkulose, kom nok nogen
lunde over den, og med iver deltog han i gymnastikken.

Den megen forsømmelse førte med sig, at det blev taget op på lærer
møder, hvordan han stod i de enkelte fag, og der var i lærerkredsen nogen 
usikkerhed overfor, om han kunne klare sig til 1. del af lærereksamen.

Undertiden kunne han være noget uovervejet uforsigtig, og da han havde 
skrevet noget meget djærvt om hykleri og skinhellighed, blev det på højeste 
sted taget meget ilde op. Det førte til, at på det indstillende møde til første 
del blev det bestemt, at han nok måtte have lov til at gå op til eksamen, 
men han skulle rejse umiddelbart efter, han kunne ikke eventuelt afslutte 
til eksamen på Nr. Nissum Seminarium.

Selv havde han på fornemmelsen, at han skulle dumpes, og derfor tog 
han selv afgørelsen og rejste.

Äret efter, vinteren 1920/21, fik han ved min mellemkomst ophold på 
Gymnastikhøjskolen i Ollerup, hvor jeg den vinter var lærer. Han fik gra
tis ophold mod at hjælpe forstander Niels Bukh med forskellige praktiske 
ting, lidt sekretærarbejde.
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Den vinter optog de gymnastikteoretiske spørgsmål ham meget, og ved 
en afskedsfest på skolen lavede han en lille sketch, som han kaldte »Popu
lærvidenskabelig forlovelse«, et af ham forventet samarbejde mellem teore
tisk forskning og praktisk gymnastisk arbejde (Aarsskriftet 1920).

Mange år efter skrev han en gymnastikroman (1941) »Jeg vil sejre«. 
Ikke som nogle har regnet med en nøgleroman, men handlende om to 
forskellige synspunkters vej.

Romanen viste en forbavsende sikkerhed i »omgangen« med anatomiske 
og fysiologiske forhold, som også omhandles her.

Gymnastikprofessoren Lindhard var som også andre fremtrædende gym
nastikfolk forbavset over, at han på intet område »plumpede i«.

Senere hjalp jeg ham med at kunne fortsætte på Skårup statsseminarium, 
og det gik godt en tid, så blev han angrebet af en langvarig og alvorlig 
lungebetændelse, der slog ham helt ud og tvang ham til at opgive.

En tid var han friskolelærer i Vesthimmerland, gymnastiklærer ved Ka
rise Realskole, men en stærkt tiltagende tunghørighed tvang ham til at 
holde op med skolearbejde, og derefter levede han — en tid ret kummerligt 
- af sit forfatterskab og tilfældigt skriverarbejde. —

Strofer fra hans »Farvel« til seminariet anfører jeg her som udtryk for 
hans svingende sindsstemning: (»Dæmring« nr. 9/1919)

Nu skal drøm til dåd forvandles, 
nu skal der i livet handles, 
nu skal manddomsgerning øves, 
nu skal mine kræfter prøves.

Bær mig min båd over brusende bølger, 
der sig en dåd bagved dagene dølger, 
frit vil jeg fare, ej fængsles af former, 
snart skal I se mine sejl, hvor det stormer.

I tror, Gud findes bare 
i sagte vindes susen. 
Jeg søger ham i fare 
og vilde bølgers brusen.

når lods jeg får om bord, 
så vil jeg til at fare, 
som aldrig før jeg for.

Jeg indtil da må fare 
alene om i vrimlen, 
hvis Gud mig vil bevare, 
vi mødes nok i himlen.
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Han sejled i stykker først klyver så fok, 
så var der kun storsejl tilbage;
og inde på land stod en måbende flok: 
»Nej, nu har vi aldrig set mage!
Den mand er afsindig, en tovlig fantast!« 
Han lo og holdt rorpinden knugende fast: 
»I fjolser forundres I bare;
men liv er kun, hvor der er fare!«

Uden at vide det, tog han vel på forhånd sigte på, hvad han senere 
mødte. Han skrev meget, også mange breve. De ca. 150 breve, jeg i årenes 
løb fik fra ham, er overladt »Haandskriftafdelingen Det kongelige Bliblio- 
tek«.

For mig står han som en israelit, i hvem der ikke var svig.



Portrætmaleri

I årbogen 1976 kunne man læse, at der ville blive anskaffet et portræt
maleri af rektor Høgel. De, der deltog i stævnet i april 1977 ved, at der 
nu i festsalen hænger et maleri skabt af kunstmaler Viggo Kragh-Hansen. 
Kunstneren, der er 68 år, bor på Nybøl Vandmølle ved Flensborg Fjord.

Viggo Kragh-Hansen fortalte ved afsløringen om, hvordan han skabte 
maleriet. Vi er desværre ikke i stand til at gengive talen. Men den 18. sep
tember blev Viggo Kragh-Hansen interviewet af Børge Therkildsen til 
Jydske Tidende. Af dette interview bringer vi her et uddrag.

- Hvordan arbejder en kunstmaler?
Kragh-Hansen siger efter at have stoppet og tændt sin pibe: — Der er 

forskel på, om det er model eller landskab. Giver man sig til at male ude, 
er det fordi, noget har fænget, og at en synsmæssig oplevelse kræver at 
blive realiseret. Det kan tit være svært at komme i gang med det samme. 
Man er tilbøjelig til at sige, at det tager du fat på i morgen. Men i morgen 
er lyset helt anderledes. Se nu det billede deroppe over den ene dør. Jeg 
så blomsterne ved min mølledam i et særligt lys og begyndte, men blev 
ikke færdig, og nu må jeg vente til næste sommer — jo, for blomsterne fol
dede sig mere ud, og lyset på dem faldt anderledes, end da jeg gik i gang. 
Næh, det er nu, man skal gøre det. Men jeg er ikke ked af at have ting 
stående, som jeg kan tage frem og arbejde videre med. Jeg kan godt lide, 
at noget venter på mig.

Det er kommet til de senere år, at nogen vil have mig til at male men
nesker. Her er opgaven så at være et redskab. Jeg vil helst have mennesket 
ind i mit atelier, så oplever jeg det på min egen måde, og det skal være en 
oplevelse, ellers bliver der ikke noget maleri. Her er min kone mig en stor 
hjælp. Hun er med til at stille modellen an, så baggrunden ændres og bliver 
rolig, og så lyset er rigtigt og falder sådan, at jeg kan se, at der er mulig
heder for at male.

Men modellen skal hjælpe til undervejs. Selv kan jeg sikre mig, at op
bygningen på lærredet bliver rigtig inden for firkanten og med respekt for 
det gyldne snit, som skal give harmonien i hele kompositionen. Her gælder
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visse særlige love. Også at kolde og varme farver kommer i det rette for
hold til hinanden.

Alt det har man nok at gøre med de første dage, og ikke før disse ting 
er i orden og i samspil begynder jeg at interessere mig for modellen som 
person, og så begynder trækkene langsomt at træde frem. Det er malerens 
opgave at gøre modellen udadvendt. Et ansigt, der falder ind ad, er der 
ingen, der kender. Det kan være vanskeligt. Det er gerne folk, som er i 
besiddelse af et vist intellekt, som nok rager op over malerens. Det nytter 
ikke noget at prøve på at være psykolog, det er ikke opgaven, men kan 
man få mennesket til at lytte eller fortælle, kan man også få mennesket 
frem i form og farve, og så må han selv stå inde for, hvem han er. Vi 
samtaler oftest hele tiden, det vil sige, hvis maleren da ikke går i stå midt 
i en sætning, for det sker. Og da må modellen være så medarbejdende, at 
han tager tråden op igen, mens jeg samler mig om at styre farverne, så de 
bliver til en levende helhed.

Nogle mennesker vælger at lade sig portrættere hos en dygtig fotograf, 
og det kan endda gøres i farver. Det har Kragh-Hansen da også respekt 
for. Så får man et øjebliksbillede, som et apparat har lavet, hvis det er 
det, man ønsker.
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- At male et portræt er en lang, lang opdagelsesrejse, hvor man registre
rer en masse væsentlige enkeltheder og tusinde forskellige facetter, siger 
han. En munds udtryk for eksempel. Den skifter hele tiden under samtalen, 
og pludselig må man fastholde et af udtrykkene: Sådan skal det være. 
Munden er det værste, ikke øjnene, som nogen tror. Man skal fastholde 
den i et givet øjeblik, hvor der også skal være tid til at blande farver. Jeg 
forstår godt den amerikanske maler, som ønskede, at der på hans gravsted 
skulle stå: Det er noget med munden! For den koster mindst én søvnløs 
nat. En tragisk mund til glade øjne eller omvendt duer ikke.

En portrætmaler vil altid komme ud for tvivl hos modellen eller ægte
fællen. Ligner det? Ingen ved, hvordan man ser ud i andres øjne, men en
hver vil gerne se tiltalende ud, ikke pæn. En kvinde skal være smuk, en 
mand karakterfuld. Kragh-Hansen husker et tilfælde, hvor en kendt mand 
havde siddet model, og nu skulle hans kone se maleriet. De ankom sam
men, og hun gik baglæns ind i atelieret og sagde: Jeg vil ikke se det. Men 
så vendte hun sig og udbrød spontant: Det er ikke ham! Han var en travl 
erhvervsmand, og Kragh-Hansen havde indtryk af, at hun i grunden ikke 
rigtig havde set ham og betragtet ham, siden de blev forlovet. Hun bad 
om at få nogle detaljer ændret, og maleren greb sine pensler og gik hen til 
staffeliet og foregav at arbejde. Må jeg så se, sagde fruen lidt efter, og nu 
var hun begejstret.

- Jeg havde naturligvis ikke ændret noget som helst, siger han med sit 
lune smil. Jeg følger aldrig direkte et ønske om rettelse, men jeg bruger 
meget gerne fruer som radarskærm under arbejdet, fordi de kan pege på 
karakteristiske detaljer. Dialogen skal alene stå mellem maler og billedet. 
Det er dødsensfarligt at gribe ind i det færdige billede. Det bliver kun

Rektor Høgel og kunstmaler Viggo Kragh-Hansen.
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overmalet, og jeg gør det aldrig. Opnår jeg ikke præcision i springet mel
lem farverne, kommer maleriet til at klinge falsk, som når man slår for
kert an på et klaver. Ægtheden kommer ved, at farven er ramt. Så kan 
man sige, at præcisionen også må gælde, at farven er sat det rigtige sted. 
Det nytter ikke noget at prøve at skyde genvej, selv om man er optaget 
af sin metier. Den plastiske form opstår alene af farverne, og skifter man 
ikke farve i rette øjeblik, opnår man en falsk lighed. Som regel afsætter 
jeg tre uger til et portræt. Undertiden er jeg færdig på 4-5 dage. Men det 
er billedet alene, der bestemmer, hvornår det er færdigt. Efter hver seance 
er jeg dødtræt, en meget speciel træthed, fordi nerverne sidder ude på 
spidsen af penslen. Om det tager en, to eller tre uger afhænger alene af, 
om man er inspireret.

- Hvad er inspiration?
— Det er vel forglemmelse sådan forstået, at man ikke har tid til reflek- 
tioner, mens det foregår. Man bliver ført i en bestemt retning uden at vide 
det eller være sig det bevidst og fyldes af en optagethed, som rammer en 
i en sådan grad, at ens beslutninger ligger længere fremme, end man selv 
er - der er noget, man forfølger.

- De taler beskedent om maleren. Men maleren og kunstneren - hvor fly
der de sammen?

— Nu er det sådan med et billede, at det selv skal bevise, at det er kunst. 
Det kan man ikke umiddelbart se med det samme. Inden for faget spørger 
vi: Holder det? Og holder det efter nogle dages kritiske vurderinger, ja, så 
kan man lade det gå ud i verden, hvor det kan klare sig selv. Men det 
skal først selv bevise noget, opfylde nogle strenge krav. Kan det ikke det, 
skiller det sig ikke ud, har det bedst af at blive hos maleren. Den hårde 
kritik over for sig selv er væsentlig og er et led i processen. Man ved ud
mærket, at man er kunstner, men det er ikke værd at tale højt om. Ens 
nærmeste kammerater blandt malere skal nok fortælle, om man er det 
eller ej.



Fra »Ebbe Skammelsen«
- et lyrisk musikalsk drama for soli, blandet kor og orkester, komponeret 
af Jørgen Sørensen på grundlag af folkevise-teksten og uropført ved 
Nissumstævnet den 23. april 1977. Optaget af Danmarks Radio og udsendt 
den 18. maj samt den 15. juli 1977.



Minutbiografier
af nye lærere.

I rektors beretning er nævnt de heltidsansatte lærere, der er ophørt med at undervise 
på seminariet. Endvidere kan nævnes, at Jeanne de Sivry Pedersen, Knud Sørensen 
og Viggo Larsen er ophørt med at have timer på seminariet og HF-kurset.

Johannes Krogsgaard Nielsen, født 22.2.1949 i Foersom 
pr. Tarm. Realeksamen fra Tarm Kommuneskole, stu
dentereksamen fra Vestjysk Gymnasium, Tarm, i 1969. 
Derefter læst geografi og biologi ved Århus Universitet. 
Hovedfag geografi afsluttet 1974. Bifag biologi gjort 
færdig ved Københavns Universitet 1976. Pædagogikum 
fra VGT sommeren 1977. Ansat ved Nr. Nissum HF- 
kursus august 1977. Underviser i geografi og biologi.

Love Jørgensen, født 25.1.1944 i Rønde på Djursland. 
Præliminær-og studentereksamen fra Rønde kursus 1962. 
Lærereksamen fra Ranum Statsseminarium 1966. Lærer 
ved Strandby skole 1966-70, ved Hygum kostskole 
1970-77. Startede i 1976 psyk./pæd. studiet på Dan
marks Lærerhøjskole. 1977 timer ved Nr. Nissum Semi
narium i psykologi og speciale A.

Ole Meyer. Dimitteret fra Nr. Nissum Seminarium 1966. 
Lærer i Hvidbjerg 1966—68. Lærerhøjskolen i København 
1968-69. Lærer i Lemvig 1969-72, skolekonsulent for 
observationsundervisning i Lemvig 1972-77. 1977 timer 
ved Nr. Nissum Seminarium i speciale B og C.

Jytte Alarie Schou, født Hansen 13.09.1944. Embeds
eksamen fra Københavns Universitet januar 1972. Cand. 
scient, i biologi og idræt. Ansat ved Tårnby Gymnasium 
1. februar 1972 til 1. august 1972. Fra 1. august 1972 an
sat ved Rødkilde Gymnasium. Orlov fra Rødkilde Gym
nasium 1. august 1977 til i. august 1978. I denne periode 
ansat ved Nr. Nissum Seminarium og HF-kursus med 
timer i idræt.
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Man tager en kro
- måske en idé for andre —

Af Otto Nielsen (71)

På de fleste børne- og ungdomsinstitutioner — i videste forstand — kender 
man drømmen om, at have et sted, man kan tage hen med børnene eller 
de unge, i en uge eller en weekend. Et sted helt forskelligt fra det daglige 
og med mulighed for at være sammen på andre måder end hjemme. Des
værre bliver det i de fleste tilfælde ved drømmen. Oftest fordi det er for 
dyrt, men også fordi det skal bestilles i så god tid i forvejen, at man ikke 
har mulighed for at bruge det »akut«.

Uden udgift for skolen
Også her på Rens Ungdomsskole har vi haft den drøm. For os er den gået 
i opfyldelse — vel at mærke uden at det har kostet skolens stramme økonomi 
en øre. Vi er 5 lærere på skolen, der i fællesskab har købt kroen på Baagø 
i Lillebælt. Det kom sig af, at vi var derovre på lejrskole med et hold ele
ver, hvor vi boede i forsamlingshuset. Mens vi var der, hørte vi, at kroen 
var til salg. Den kunne ikke gå, da den kun om sommeren havde et rime
ligt besøg af turister (der er kun 70 fastboende på øen). Af samme grund 
fik vi den billigt, og vore udgifter til etablering af lejrskole var meget små. 
For det første var der alt i køkkenudstyr, service, bestik osv., og for det 
andet er myndighedskravene til kroer og lejrskoler så sammenfaldende, at 
der næsten intet skulle laves, for at vi kunne opnå godkendelse.

Interessentselskab
Vi købte kroen i juni sidste år, og i løbet af sommeren var vi derovre på 
skift og samtidig, for at male og gøre klar, og i slutningen af august var 
det hele parat.

Det er klart, at det ikke er gratis at starte et sådant foretagende, og der 
kan også ligge problemer i at være fælles om det. Begge dele mener vi dog 
at have en løsning på.

Baagø er en idyllisk lille 0, der - ikke mindst efter ølejrene — i sig selv 
øver tiltrækning. Vi har allerede nu mødt så stor interesse fra andre om at 
leje kroen, så vi kan holde os personligt skadesløse.

For at komme senere indbyrdes problemer i forkøbet har vi dannet et 
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interessentskab, hvis paragraffer er sat sådan op, at den enkelte nyder den 
størst mulige grad af sikkerhed. Bl. a. er der sat meget strenge regler for 
den enkeltes afhændelse af sin part.

Et problem, der opstår, når man lejer ud til andre, er tilsyn, rengøring 
og vedligeholdelse mellem hver benyttelse af stedet.

Det prøver vi at klare ved at vi har medtaget i vores interessentskabs
kontrakt, at alle har lige stor forpligtelse til at tage del i disse ting, hvilket 
i praksis vil sige, at vi skiftes til at tage derover og se til det. Med de dej
lige omgivelser derovre er det imidlertid i lige så høj grad en fornøjelse 
som en pligt.

Ingen udgifter
Vi har således slet ingen udgifter til personale. Udlejningen er baseret på, 
at de enkelte hold selv laver mad. Den eneste udenforstående, der er invol
veret, er øens købmand, hos hvem man henter nøglen.

Kort sagt: Det kan lade sig gøre at få sin egen fritidshytte, lejrskole, 
feriekoloni, eller hvad man nu vil kalde det.



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

3. Rom
Der er noget særligt, ja enestående ved Rom. Andre steder kan have hver 
sit at vise frem, hver sin tid, hvor de stråler, og så er det forbi. Assyrien 
og Ægypten har den fjerne oldtid, Athen den klassiske oldtid; tager vi 
Ravenna, bliver det overgangen fra den hedenske oldtid til kristen middel
alder. Nævner vi Firenze, siger vi i næste åndedræt renaissancen, og sådan 
kunne vi blive ved.

Anderledes med Rom! Den har det altsammen; dens rigdom er uden 
ende. Man føler det straks, når man stiger af toget på byens hovedstation 
Termini og kommer ud på den store banegårdsplads, hvor man til højre 
har rester af det ældste værn, den serviske mur, mens man lige overfor 
sig har Diokletians termer, et kæmpekompleks fra den romerske kejsertid.

Indtrykket forstærkes, når man så en tidlang slår sig til ro i byen og 
dag efter dag vandrer op og ned ad dens gader med de syv høje eller langs 
Tiberens bredder, mens man overalt finder paladser, kirker og museer, som 
man gerne vil se nærmere på. Mere og mere føler man sin lidenhed i for
hold til Roms storhed, indtil man på afskedsdagen må sige til sig selv, at 
man endnu mindre kender Rom, end den dag man kom, og aldrig vil nå 
frem til at kunne sige: »Nu kender jeg Rom!«

For mit vedkommende blev det hverken til mange eller lange besøg i 
Rom. 3 gange ialt og kun en halv snes uger i det hele. Årene var 1938, 
1952 og 1963 og hver gang med en eller flere af mine søskende som skif
tende ledsagere. Vi boede første gang på et hotel i nærheden af banegården; 
hotellet var godt, men beliggenheden lidt kedelig, i udkanten af de gamle 
tiders Rom. Næste gang boede vi i nærheden af Monte Pincio, den spanske 
trappe og Piazza del Popolo; det var en interessant del af byen, velkendt 
for danske; her var det, forfattere og kunstnere holdt til; jeg behøver kun 
at nævne H. C. Andersen og Thorvaldsen. Det er forøvrigt også i dette 
kvarter, man finder den kendte danske Pension Dinesen. Vi må heller ikke 
glemme Bergsøes roman »Fra Piazza del Popolo«.

Under vort tredje ophold i Rom (1963) boede vi i Casa Drostby i nær
heden af Piazza Navona med Roms herligheder omkring os. Det var instal
leret i et gammelt romersk palæ; man måtte først forcere de 92 trappetrin; 
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så var man oppe ved 4de sal, og her var indrettet værelser med adgang 
til køkken for 10 à 20 danske, især skolefolk og teologer, som således kun
ne få et godt og billigt sted at være under studieophold i Rom. Når man 
nød godt af alt dette, måtte man sende mange venlige og taknemmelige 
tanker til kontorchef Drostby og hans italienske hustru, som havde skabt 
Casa Drostby af rent idealistiske grunde - for at knytte kontakter mellem 
Italien og Danmark. Institutionen fungerede i en del år, men er nu hørt 
op, desværre, i hvert fald hørt op i Rom.

Efter disse indledende bemærkninger kunne det måske synes naturligt, 
om jeg gav mig til at fortælle om alle de mangfoldige ting, jeg har mødt 
på min vej under de omtalte ti ugers ophold i Rom. Det vil imidlertid 
være en håbløs opgave, som jeg uhjælpeligt ville drukne i. I stedet vil jeg 
nøjes med at fremdrage nogle enkelte ting, som ikke lige ligger på Alfarvej, 
og som jeg tænker på med særlig glæde og interesse.

i. En dag i det gamle Etrurien
Landet mellem Rom og Firenze er etruskernes. Her skabte dette mærkelige 
folk den første italienske stat; det var omkring 700 før Kristus. Den blom
strede nogle hundrede år, men så voksede Rom frem og tog magten. Hele 
den etruskiske kultur sank i jorden og blev glemt, indtil den i vore dage 
er stået op af jorden igen, især takket være sine genfundne gravkamre. Vi 
ved nu en del om etruskerne, deres levevis og religion, men samtidig er det 
hele indhyllet i gåder. De indvandrede til Italien, men hvor kom de fra? 
Ingen kan sige det! De efterlod sig et sprog, især på deres gravminder; vi 
kan nok læse det, fordi de benyttede et græsk alfabet. Men hvem kan tyde 
det? Ingen, trods alle videnskabsmændenes forsøg til dato.

Jeg havde længe ønsket at få et indblik i denne forunderlige verden; nu 
blev det muligt, takket være det udmærkede italienske rejsebureau Cit, 
som blandt sine mange arrangementer har en jævnlig dagtur pr. bus til 
Etruskerlandet. Det er et i høj grad interessant og nyttigt foretagende, 
langt ud over det almindelige for den slags turistture.

En sollys morgen sidst i oktober forlod vi i Cits store bus Rom og kørte 
først til Cerveteri, som i oldtiden var en anselig handelsby, men nu er to
talt udslettet. Kun gravbyen er tilbage; det var den, vi skulle se. Her var 
rummelige gravkamre hugget ud i tufstenen, adskillige meter under jord
fladen. Videre gik det til Civita vecchia, Roms havnestad, hvor vi både 
nød den friske og hjemlige havluft og et ægte italiensk måltid med havets 
produkter såsom blæksprutter og søpindsvin. Videre gik det til dagens 
hovedmål, Tarquinia, som er en større, meget levende by, men som også 
har store minder om sin etruskiske fortid. Vi så først byens store museum, 
hvor vi især beundrede statuen med de to knejsende heste, som man nu 
også ser på italienske frimærker; vi standsede også ved sarkofagen med 
den hvilende magistratsembedsmand; han er særlig berømt for bogrullen,
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han har foran sig, med dens etruriske ind
skrift, som ingen hidtil har kunnet tyde. 
Fra museet kørte vi til gravpladsen uden 
for byen. Mens den tilsvarende plads i Cer- 
veteri var venlig og tilplantet, er den her 
nøgen mark; alle skattene er gemt under 
jorden.

Vi var nede i et par af begravelserne; det var som i Cerveteri rummelige 
gravkamre. Væggene var dækket af malerier i strålende farver; motiverne 
skildrede ikke død og grav, men tværtimod livets brogede verden med 
sprællende fisk eller flyvende fugle. Forevisningen gjorde os opmærksom 
på farveforskellen mellem mænd og kvinder; mændene var brune i huden, 
kvinderne lyse; det skulle sige, at mændene havde deres arbejde ude i solen, 
kvinderne inde i huset.

Det var hen på eftermiddagen, da vi var færdige i Tarquinia, og det var 
nu ved tiden, da vi skulle tænke på at komme hjem til Rom. Vejen gik 
gennem et afvekslende landskab, snart bjerg, snart dal, gang på gang små
byer, et par gange romerske aqvadukter; ved Braccianosøen luede aften
himlen i rødt. Stemningen greb selskabet i bussen; de gav sig til at synge; 
det var de kendte travere Santa Lucia, Funicula o. lign. Således gik tiden 
godt, indtil vi landede hver i sit kvarter. Og alle var enige om, at vi havde 
haft en ualmindelig dag - ualmindelig og ualmindelig vellykket.

2. En dansk konvertit i Rom
Adskillige læsere af denne overskrift vil straks sige: »Altså Schindler«. 
Eller hvis det skal være nok så højtideligt »Altså monsignore Schindler«. 
Og det er rigtigt; det er ham, der her skal fortælles lidt om. Schindler er 
født i København og døbt som medlem af den danske folkekirke; som ung 
var han teologisk student ved Københavns Universitet; men kom under en 
ny udvikling og gik 22 år gammel over til den katolske kirke, hvor han 
gjorde sin teologiske uddannelse færdig og blev præsteviet. Senere finder 
vi ham som en slags free lance i Rom, hvor han boede på det ældgamle 
Collegio Teutónico, et lærdomssæde indenfor eller lige ved Vatikanstaden. 
Her udfoldede han et meget omfattende og mangeartet forfatterskab; man
ge danske søgte også hans bistand under ophold i den hellige stad.

Her besøgte jeg Schindler under mit ophold i Rom 1952 og bragte ham 
en hilsen fra hans nære ven Chr. Bartholdy. Da jeg kom ind i hans stue, 
sad han og læste professor Lindhardts bog om Morten Pontoppidan; over 
knæene havde han et rejsetæppe for at beskytte sig mod gigten, som han 
havde fået fra de kolde romerske stengulve. En elektrisk ovn gav lidt var
me; anden varmegiver havde han ikke. Stuen var ¡øvrigt meget hyggelig; 
den mindede om præstens stue i en dansk præstegård. På en af stuens vægge 
fandt man en del portrætter. En gruppe viste danske præster: øverst og 
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størst biskop Ludwigs; så var der også Skat Rørdam, professor F. Madsen 
og Ricard. Nedenunder var der en anden gruppe; den bestod af forskellige 
paver. Sådan kom der balance i tingene; det var meget økumenisk. Sam
talen var let og fri; den viste ham som en ualmindelig levende ånd. Især 
var han optaget af sin oversættelse af Ny Testamente til dansk; han havde 
arbejdet på den i seks år; nu var den færdig og havde fået det bispelige 
»imprimatur«, så han ventede snart at få den i trykken. Når det var sket, 
regnede han med at kunne tage fat på Det gamle Testamente. Altsammen 
ud fra grundsprogene, altså henholdsvis græsk og hebraisk. Og altsammen 
til et jævnt og naturligt nutidsdansk, uden nogen patina af ælde.

Schindler var også stærkt optaget af de lige afsluttede udgravninger un
der Peterskirkens gulv; at Peter var begravet her, tvivlede han ikke om. 
Til sidst gik Schindler med ned for at vise mig Stiftelsens kirkegård, en 
lille fredfyldt plet, der ikke var en almindelig kirkegård, men en Campo 
Santo, fordi der var tilført den jord fra det hellige land. Her var f. eks.

Dette er ikke fra 
Marmorkirken i 
København, men
4 søskende på St. Peters 
tag i Rom.
Forstander
P. C. Gjelstrnp længst 
til højre.
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den danske maler Küchler begravet; her regnede Schindler også med, at 
han selv skulle være, når tiden kom. Det gik dog anderledes; han døde og 
blev begravet her hjemme.

Det var et givende besøg, men Schindler gjorde os også andre tjenester. 
Han skaffede mig adgangstegn til sjælemessen, som i anledning af Alle 
sjæles dag blev afholdt for de i årets løb døde kardinaler. Messen blev af
holdt i Det sixtinske kapel. Det føltes som en enestående begivenhed at 
være til gudstjeneste i dette rum.

Nogle dage senere var vi samlet 4 søskende i Rom. Da gjorde Schindler 
os den glæde at gennemgå Peterskirken for os, herunder også — som et 
kuriosum — »St. Peters Bar«. Derimod tog han sig et hvil efter den 2 timer 
lange omvisning, mens vi andre pr. elevator (den tog 15 personer) kørte 
op på kirkens flade tag for at se ud over Rom.

3. En pavelig audiens
Som før fortalt boede vi under besøget i Rom 1963 i nærheden af Piazza 
Navona. Kun få minuters gang fra os fandtes i et smukt gammelt palads 
en virksomhed, som vi havde en god og meget nyttig kontakt med; det 
var forøvrigt en gammel nissumit M. Danielsen (25), der havde gjort os 
opmærksom derpå; nissumitterne er jo allevegne; det være sagt i al beske
denhed.

Institutionen hed Foyer Unitas og blev ledet af nogle hollandske damer, 
der dannede en nonneagtig sammenslutning under navnet Bethaniadamerne. 
Deres særlige opgave var at støtte det økumeniske arbejde; tilrejsende pro
testanter kunne bo her billigt, smukt og meget propert; de sørgede for fore
drag, hvor f. eks. den nu afdøde kardinal Bea var en af deres gode støtter, 
og når et eller andet særligt var på færde ovre i Vatikanet, kunne de sørge 
for adgang og eventuelt for ledsagelse.

Disse venlige damer meddelte os, at der Alle sjæles dag om aftenen i 
Peterskirken foregik en begivenhed, som ville interessere os, og som de 
kunne skaffe os adgang til — en pavelig Alle sjæles messe med påfølgende 
pavelig audiens. Vi var 4 i flok og sagde med glæde ja tak. Også adskillige 
andre skulle med.

Højtideligheden skulle foregå under Peterskirkens kuppel. I langskibet 
kunne vi ikke være, da der var bænkeopstilling til konciliefædrene, som 
just havde session på den tid. Men der var også mange pladser under kup
len, 12.000 blev der sagt; vi sad i hvert fald som i et hav af mennesker.

Dagen efter udkom den pavelige avis, Osservatore Romano, med et fyl
digt referat af begivenheden, som jeg omhyggeligt arbejdede mig igennem 
ved hjælp af mine beskedne stumper italiensk og et italiensk leksikon samt 
endnu overlevende dele af latinundervisningen i Odense Katedralskole i 
århundredets begyndelse.

Paven begyndte med at henvende sig til de tilstedeværende pilgrimme, 
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som han kaldte dem, fra en række lande og især fra forskellige korporatio
ner i hans gamle stift som ærkebiskop i Milano og derpå holdt han en fyl
dig tale til hele den tusindtallige forsamling under et. Han begyndte med 
at nævne de to bærende tanker, som Alle sjæle dagen skal gøre levende for 
os. Først at mindes de døde og bede for dem, men dernæst skal dagen også 
hjælpe de levende til at se hen til evighedens verden, for at vi kan opnå 
den rigdom, som den kristne kan udvinde af dødens mysterium. Vi har 
bedt om, at det evige livs lys må lyse over vore døde, og vi beder om, at 
genskinnet af dette lys må skinne over dette livs skueplads. Denne tanke 
om evigheden er både forfærdende og trøstende. Forfærdende, fordi den 
betyder, at vi med alle vore handlinger skal stedes for Guds domstol, og 
her nævnede paven Matth. 16,22 (hvad gavner det et menneske osv.). Og 
trøstende, fordi døden for os kristne ikke er en udslettelse, men rummer et 
umådeligt og herligt håb - håbet om at måtte mødes med Kristus og få del 
i hans salighed. Og så bliver denne gudstjeneste en bøn til Gud om, at han 
altid vil gøre troen og forventningen om det evige liv lysende og virksom 
i os.

Talen endte med, at paven lyste velsignelsen, og så blev han båret ud, 
mens han uddelte håndkys til højre og venstre, og forsamlingen som med 
een stemme sang en enkel salme til en enkel melodi »Christus vincit« - 
Kristus sejrer.

For mig blev denne begivenhed med denne tale hele rejsens højdepunkt - 
et vidnesbyrd om, at ganske vist er vejen mellem Vatikanet og den danske 
lutherske kirke lang, men grundvolden og de afgørende kristne sandheder 
er dog de samme.
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Afslutning IL HF 18.-6.1977
Af rektor Poul Erik Andersen

Den fest, som vi holder i dag, skal markere, at en gruppe mennesker har 
bestået HF-eksamen eller aflagt prøve i et eller flere eksamensfag. I mange 
uger har eksamen stået på, og den har krævet, hvad enhver har kunnet 
yde af alvorlig indsats.

En sådan fest falder på en måde ind i et sært tomrum. Når man har 
koncentreret sig meget stærkt om noget, f. eks. en eksamen, har der ikke 
været plads til et virkeligt engagement ved siden af. Der har ikke været 
plads til det, der ligger på den anden side af eksamen. Og når så pludselig 
det hele er forbi, sidder man tilbage med en underlig tomhed i sindet. 
Der er på een gang ingen bøger, der venter på en, der er heller ikke et 
bestemt arbejde, der kræves, hvis da ikke man har været så heldig at få 
et feriejob. Desuden har man været alt for forsigtig med at træffe aftaler 
med venner og kammerater. Først nu skal man i gang med at knytte trå
dene påny, og nu orker man næsten ingen ting.

En sådan tomrumstid er også tit den tid, hvor man spørger, om der nu 
også kom det ud af anstrengelserne, som man håbede, da man påbegyndte 
uddannelsen. Og her tænker man ikke blot på eksamen, men også på sam
været med kammeraterne og lærerne.

Det formelle mål med uddannelsen, eksamen, kan man let konstatere, 
om man har nået. Og hvad meningen med denne eksamen er, siges i loven. 
Og det siges med den korteste og kedsommeligste formålsformulering, der 
findes for nogen uddannelse, jeg kender: »Højere Forberedelseseksamen 
skal sikre tilstedeværelsen af det faglige grundlag og de øvrige faglige 
forudsætninger, der er nødvendige for at påbegynde en videregående ud
dannelse.« I og med at man har bestået sin eksamen, er det konstateret, 
at man er kvalificeret til en videregående erhvervsuddannelse inden for 
sociale uddannelser, læreruddannelsen, universiteterne og de øvrige højere 
læreanstalter. Det vil sige, at man på to år skaffer sig de kvalifikationer, 
som man skaffer sig på tre år under den gymnasiale uddannelse ¡øvrigt. 
Hvis nogen har følt, at der har været stillet krav, som det har været svært 
at leve op til, kan det ikke undre. Og det gælder ikke mindst i eksamens
perioden.
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Der findes mennesker, som nyder at gå til eksamen. De føler det som 
en udfordring, et spil. De har nydt spændingen og den særlige stemning, 
der er over en uddannelsesinstitution i eksamenstiden, hvor alle har fælles 
interesser, alle har noget at snakke om, og hvor man kommer til at kende 
en flok mennesker, som man kun har hilst på i årets løb.

For andre har eksamen været en belastning. De har oplevet en usikker- 
hed, som de har haft svært ved at magte, og hvor de til tider har oplevet 
alvorlig tvivl om egne forudsætninger og evner. Måske har de endog måttet 
overveje, om det er rigtigt at fortsætte med en videregående uddannelse.

De fleste vil nok huske eksamen som den drøje tid, der afslutter en ud
dannelse, og som man sætter alt ind på at mestre så godt som muligt.

Når det i formålsbestemmelsen hedder, at HF-eksamen sikrer at man 
har grundlag for at påbegynde en videregående uddannelse, så er det en 
meget betinget sandhed. Fra og med næste skoleårs begyndelse er der, som 
de fleste ved, indført adgangsbegrænsning ved næsten alle videregående 
uddannelser, en adgangsbegrænsning, som stiller nye kvalifikationskrav til 
optagelse. Det betyder ikke, at I kan blive afskåret fra en uddannelse, men 
det betyder at netop den uddannelse, som I ønsker måske ikke umiddelbart 
står åben for jer. Jeg vil håbe for jer, at I vil have energi til at fastholde 
jert ønske så stærkt, at I skaffer jer de ekstra kvalifikationer, som kræves, 
f. eks. en periode med erhvervsarbejde, hvor det er forlangt, - fremfor at 
slå jer til tåls med en uddannelse, som I ikke har ønsket jer. Dette at ud
danne sig til det arbejde, man gerne vil have, er så vigtigt, at man ikke 
bør opgive det. Den uddannelse, man får, er med til at bestemme hele ens 
fremtidige liv.

Når jeg sagde, at det er et kedeligt formål, der er sat for HF-uddannel- 
sen, så gælder det bestemt ikke for de enkelte fag. Når man sidder og 
gennemlæser, hvad de enkelte fag indeholder, og hvad de sigter imod, så er 
det klart, at der her må gemme sig mange spændende oplevelser for de 
studerende. Hvordan fagene virkelig opleves, er det svært at vide, når man 
ikke selv sidder på skolebænken. For en lille del af årets undervisning har 
vi en meget positiv reaktion på et spørgeskema. Det gælder projektarbejdet, 
hvor alle studerende og lærere arbejdede sammen om et fælles hovedemne 
en uge i januar. Fra samtaler med studerende har jeg positive holdninger 
til meget af det, der foregår. Nogle gange har jeg bemærket, at ordet kritik 
nævnes med stor selvfølgelighed. Der er studerende, der kan sige, at de 
føler, det skal være så kritisk alt sammen, så det næsten ikke er til at bære. 
Og kan man ikke fremføre kritik, er man uden for diskussionen i klassen. 
Andre mener, at både lærere og medstuderende er for lidt kritiske, og det 
medfører, at der aldrig kan komme virkelig nærgående diskussioner i gang 
i klassen.

Det er ikke underligt, at ordet kritik bruges tit. Det hører med til for
målet i fire af fagene. Og det gør det med rette. Vor tid er i så høj grad 
bestemt af den frie strøm af oplysninger, meddelelser og påvirkningsønsker, 
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ofte af modstridende karakter, at et omhyggeligt valg er nødvendigt. En 
af de vigtigste opgaver, en skole har, er derfor at bidrage til at sætte det, 
der udgiver sig for sandhed på prøve. Det eneste værn mod agitation og 
manipulation er opdragelse til kritik. Den kritiske metode er derfor et 
væsentligt redskab til at skelne mellem avne og kærne. Den er fundamental 
i et demokratisk samfund.

Men hvorfor er der så altid mennesker, der føler sig forulempet derved? 
Ja det kan skyldes to ting. Det kan skyldes, at de ønsker at forsvare noget, 
som ikke tåler kritik. Men det kan også skyldes, at kritisk metode ofte 
forveksles med kritisk holdning, så det at være kritisk bliver det samme 
som negativitet, forurettethed, fornærmethed, oppositionstrang og evinde
ligt kværulanteri. Man kan vænne sig til at bære denne negativitet i sit 
væsen og ikke bare i sin forstand. Og så gør man skade. Så slår man bånd 
i stykker mellem mennesker, mellem studerende og lærere, mellem studeren
de indbyrdes, mellem børn og forældre. Hvor kritisk metode udarter til 
denne negativitet, er man ude i et vrængbillede. Som den kritiske metode 
er det modne menneskes stillingtagen ud fra en ansvarlig holdning, er den 
forvrængede kritik den lammende negativitet og manglende solidaritet, som 
i det lange løb vil kvæle overlevelseskraften i det demokratiske samfund. 
Evnen til at skelne mellem kritisk metode og kritisk holdning hører også 
med til forudsætningerne for et videregående studium. Det er glædeligt, at 
drøftelsen af disse ting foregår, og det er afgørende, at de tages op i flest 
mulige sammenhænge.

Når I nu tager afsked med Nr. Nissum HF-kursus, er I anderledes, end 
da I kom. Alle de problemstillinger, I har arbejdet med på kursus, har 
været med til at forme sind og tanke. Og når I nu afleverer jeres bøger, 
afleverer I ikke blot trykt materiale med billeder tegninger og ord, så 
skiller I jer af med nogle af jeres opdragere. For enten I nu ved det eller 
ej, så har bøgerne gjort noget ved jer. De har været med til at bestemme 
jeres fremtid. Nogle bøger har gjort jer mere åbne, givet jer en videre 
horisont, givet jer trang til at lære mere. Nogle har sat jer i gang med at 
synge, tegne, male, skrive digte, diskutere osv. Andre igen har mest tjent 
til at beskære jeres humør, lært jer kedsomheden at kende som en lænke om 
humør og aktivitet.

Bøgerne har været med til at forme jer. Men det, der har formet jer 
allermest, er samværet med jeres kammerater og lærere. Bøgernes verden er, 
når det kommer til stykket en erstatningsverden. Den virkelige verden op
leves i samspil med mennesket. Det er dette samspil, der gør tilværelsen 
spændende og værd at leve, og som er den egentlige opdragelsesfaktor for 
mennesker i alle aldre. En sådan opdragelse er for de fleste en varm og 
hjertelig oplevelse, men for andre kan den være hård og hensynsløs. Jeg 
tror, at den gennemgående har været positiv for jer, og jeg håber, at I kan 
tage med jer påvirkninger, der har været brede og alsidige med de mange 
nuancer, der er nødvendige, for at der kan ske en menneskelig modning.
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Blandt de holdninger, I har mødt, håber jeg, at den kristne grundholdning, 
som vi vedkender os, må være trådt frem for jer - ikke som en tvang, men 
som en livsindstilling, der er ægte nok til at man tør tro på dens alvor.

Hermed ønsker jeg jer til lykke med jeres eksamen. Jeg ønsker jer mod 
på fremtiden og overskud nok til at være med til at forme den.



Dimittender 1977 HF-klasserne

Kristen Bruun
Tove Dam
Anne Rahbek Elbrønd
Niels Christian Ekstrand Jakobsen
Eva Pigsborg Jensen
Vivi Rud Jensen
Per Ramsdal Kristensen
Susanne Schnoor Kristensen
Tage Møller Kristiansen
Helle Møller Madsen
Helle Nielsen
Susanne Byskov Nielsen
Evan Visbech Pedersen
Ragnhild Inga Pedersen
Jens Erik Korsgaard Stobberup
Conny Sørensen
Hanne Sørensen
Axel Christophersen
Dorthe Knudsen
Ulla Becker
Kirsten Bjerregaard
Gregers Birk Christensen
Peder Byskov Christensen
Linda Dahl
Birgitte Scheel Glyø
Kjeld Grud
Lene Henriksen
Bente Krarup Kristensen
Frits Wilken Lebahn
Henny Nielsen
Jørn Noe
Poul Henning Nielsen
Hanne Lillelund Pedersen
Kim Munkholm Pedersen
Ove Pedersen
Arne Ruby
Frank Lund Andersen
Hans Henrik Christensen
Torben Kokholm Christensen

Margit Ganderup 
Mona Søe Kristensen 
Susanne Kronvang 
Katrine Lomborg 
Carsten Madsen 
Knud Erik Mathiesen 
Karsten Andreasen Midtiby 
Lars Barslund Nielsen 
Inger-Marie Noe 
Else-Marie Nordmand 
Britta Pedersen 
Poul Erik Skov 
Jens Christian Trumpf 
Peter Krogsted Nielsen 
Elly Margrete Boddum 
Ove Mølgaard Christensen 
Ernst Dahl 
Jette Eriksen
Birthe Falkesgaard 
Marie Henriette Hvas 
Hans Jørgen Jeppesen 
Leif Røn Kallesøe 
Leif Carsten Kloster 
Jørn Madsen
Emma C. Lund Mathiasen 
Finn Vejlgaard Pedersen 
Lone Pedersen
Verner Helwig Pedersen 
Elisabeth Kragelund Skadborg 
Hans Jacob Skovenborg 
Jens Jørn Spanggaard 
Bente Stokholm 
Bente Sund Sørensen 
Harry Wegeberg Amby 
Ebba Voldbjerg Andersen 
Flemming West Christensen 
Jørgen Ostergaard Iversen 
Herdis Ostergaard Jacobsen 
Bjarne Rud Jensen
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Christian M. Møller Jensen 
Margit Tanderup Jensen 
Søren Jespersen 
Anne Kirkegaard 
Jens Jørn Kloster 
Helle Windfeld Lund 
Helle Sloth Mortensen 
Carsten Overby 
Grethe Pedersen 
Dorte Spangsmark 
Hugo Vestergaard 
Peder Folmer Schiøtt

Kirsten Mohr Christensen 
Bente Grønlund Fuglestved 
Per Møller Jensen 
Konrad Lambertsen 
Henrik Møllsøe
Kristian Sandersen Nielsen 
Jens Holdgaard Pedersen 
Edvin Møller Toft 
Gitte Joan Delcomyn 
Inga Pedersen 
Jan Buch-Sørensen



Dimission 26.6.1977
Af rektor Poul Erik Andersen

Når jeg skal tale til en stor gruppe af nye lærere og deres pårørende, er 
det meget fristende at vælge et af de emner, som er mest påtrængende for 
seminarieverdenen i hvert fald i ydre forstand. Det ville være nærliggende 
at tale om seminarierne som pædagogiske højskoler. Det kunne også være 
tillokkende over for en stor kreds af interesserede mennesker at gøre rede 
for nogle konsekvenser af de påtænkte nye adgangskriterier for seminarie
området, og jeg ville også kunne tale varmt og indigneret om nedskærin
gerne inden for læreruddannelsen. Om alle tre emner gælder det, at jeg 
kunne tale længe, og at jeg har en ganske bestemt mening om dem. Hvor 
relevante de end måtte være, vil det derfor nok være for let at klare en 
dimissionstale på denne måde.

Jeg vil i stedet kaste mig ud i et emne, som jeg ikke kender mere til end 
alle andre, hvor jeg ikke kan belægge mine synspunkter med beregninger 
og prognoser, og hvor jeg ikke tør anvise nogen bestemt løsning.

For et par år siden havde jeg lejlighed til at holde et par ugers vinter
ferie under sydlige himmelstrøg. Mit hotel lå lige op til Atlanterhavet, og 
et stykke nedenfor mit vindue lå en fin, hvid badestrand. Hver formiddag 
kl. 10 befolkedes stranden af badegæster, som havde forladt »ræset« for 
som gode skandinaver at låne sundhed og helse i det gavmilde syden til de 
sidste vintermåneder.

Kl. 17 nåede skyggen fra bjergene til stranden, og et kvarter efter lå den 
tilbage øde og mennesketom. Men nu var den ikke ren og hvid mere. Den 
var dækket med badegæsternes efterladenskaber, med ispapir, gamle aviser 
med opbrugte nyheder, ugeblade med andres kærlighedshistorier, øldåser, 
punkterede badedyr, knækkede solbriller og en enkelt ødelagt parasol. Det 
mest forstemmende ved dette var den fornemmelse af navnløshed, der var 
over det hele. Der var ikke på nogen af genstandene et spor af en hånd
værker, der havde været med i en skaberproces, der var ingen mærker, der 
førte tanken tilbage til en tidligere ejer. Det var manglen på sammenhæng, 
der var karakteristisk.

Næste morgen kl. 4 rullede en lille skare af gråklædte renovationsfolk 
op med deres tohjulede vogne og deres river. Alt blev gennemrevet og 
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affaldet samlet i vognene. Og kl. 10, når badegæsterne påny indfandt sig, 
var alt rent og hvidt uden minder om den foregående dag.

I og for sig er der ikke umiddelbart noget at forarges over, for vi ryd
der pænt op efter os selv, skaber lossepladser måske i den specielle form 
som automobilkirkegårde. Disse affaldspladser ligger som mindesmærker 
over en generel livsholdning, der forkynder, at forbrug er godt, og det, 
som ikke kan forbruges, skal skaffes bort.

Men det er nok karakteristisk for vor kultur, at en holdning under visse 
betingelser kan blive generel. Den kan udstrække sig over det, som blot 
kan konsumeres til vore omgivelser og til vore livsholdninger. Så angår den 
ikke bare konservesdåser, flasker og aviser. Den har en tilbøjelighed til at 
blive total. Havet er værdifuldt, fordi det kan udnyttes, vi kan hente ind
hold derfra. Skoven er værdifuld, fordi der er produkter til vores industri. 
Ørkenen er værdifuld, hvis der kan udvindes olie. Men alle de andre vær
dier, som kan være deri, træder let i baggrunden.

Det kan også gå videre. Mennesket er værdifuldt, fordi det kan præstere 
arbejdskraft, teknik eller viden, men det kan være svært at se det som vær
difuldt i andre sammenhænge. De mennesker, som ikke mere kan bruges, 
mister i værdi. Den ven eller ægtefælle, som ikke mere giver spændende 
impulser, kasseres. Den arbejdsløse, som ikke kan bruges, reduceres i værdi, 
og barnet, som i skolen har svært ved at dokumentere sit indhold ved de 
færdigheder, der kræves, eller overhovedet dem med de små evner, ja, de 
kommer til at høre til i periferien. Og vi er tilbøjelige til at overse alle de 
andre sammenhænge, hvor de har værdi, ja, hvor de måske har værdier, 
der langt overgår den brugsværdi, vi er vant til at anvende.

Hvis vi vil analysere, hvorfor det er sådan, er vi vant til at slå os til 
tåls med, at det skyldes det kapitalistiske samfund, og det er en meget let 
forklaring, som blot ikke stemmer, da umenneskeligheden i de socialistiske 
lande ofte er meget stærkere.

For mig at se hænger denne forarmelse af tilværelsen sammen med noget, 
der er dybere end de økonomiske love, med verdsliggørelsen af verden især 
i det sidste århundrede. Herved er hele tilværelsens indre sammenhæng 
blevet brudt, og mennesket er begyndt at forstå i detaljer og brudstykker 
fremfor i sammenhænge.

Fornemmelsen af den manglende sammenhæng må sætte sig spor over 
alt. Den politiske debat drejer sig fra en drøftelse af det menneskelige til 
en diskussion om økonomi, ja, politik bliver økonomi. Kulturen bliver et 
spejl, der reflekterer alt det brugte, en kreds om det formsprængte, om ne
derlag, ensomhed, angst og meningsløshed. Kærlighed reduceres til seksuali
teten, og i dens mest åndløse form endog til pornografi.

I pornografien er enhver forbindelse til det personlige, det etiske og det 
religiøse brudt. En vigtig handling i menneskelivet, som rummer tilværel
sens største mysterier, de rigeste følelser og de største biologiske konsekven
ser, gøres tom og indholdsløs. Kulturelt set er pornografien den tomhed, 

87



der efterlades på stranden, når mennesket er gået. Den manglende sammen
hæng er også erkendelig i menneskers mangel på fællesskab, som kan ud
trykke sig i den folkelige samhørighed, hvor der er nationale, sproglige, 
kulturelle, religiøse tråde indvævet. Det opløser sig gennem gruppedannel
sen, hvor smågrupper undsiger sig fællesskabet eller stiller sig i kamp mod 
fællesskabet for egne snævre — som regel økonomiske interesser. Og ofte 
skjuler gruppemedlemmerne deres ensomhed og manglende oplevelse af hel
hed i den rastløse opgåen i gruppenormerne, under accept af gruppetyran
niet, så man opsiger enhver solidaritet med dem uden for gruppen.

For en lærer er manglen på sammenhæng en alvorlig fare. Der er ingen, 
der kan holde til at være den, der skal have en time i 4. klasse, en i 7., 
fotokopiere til 10., forberede forældremøde for 1., skrive klasselister, tale 
med skolepsykolog om de to, der er ordblinde, skrive film hjem til tirsdag, 
- og så vide, at det skal man fortsætte med i det meste af et menneskeliv. 
Skal man holde til dette arbejde, må det altid være et arbejde i sammen
hænge, hvor anonymiteten brydes, hvor klasser opløser sig i enkeltpersoner, 
hvor eleverne bliver til mennesker, der har forældre, for hvem de er det 
vigtigste i livet, som skal finde mod til at lukke sig op for et menneskeliv, 
som simpelthen skal lykkes. De skal have overskud af tillid, de skal lære 
vanskeligheder at kende for at overvinde dem, de skal indarbejde adfærds
regler for at kunne støtte sig til dem, og de skal opnå så meget livsmod, 
at de ikke forkrøbles, når de rendes over ende af kræfter, som de ikke kan 
beherske i et hårdt samfund.

Til dette arbejde bærer I en mængde grundregler i jeres hukommelse. 
Dem har I lært i uddannelsens forskellige fag. Men den farve og det enga
gement, som I skal arbejde med, kommer fra jer selv, og den ansvarlighed, 
som skal bære det alt sammen, udspringer af jeres egen livsholdning, jeres 
forpligtethed over for jeres egne værdier. Der er nogle, der kan begrunde 
deres arbejde i hverdagens krav og pligter. Andre må gå længere og forstå 
deres forpligtethed i en større sammenhæng, i en spontan glæde over livet, 
i undren over tilværelsens rigdom og i taknemmelighed over alt det, vi har 
fået skænket uden egen fortjeneste, sådan som det f. eks. kommer til udtryk 
i salmedigterens ord fra salme 8 :

Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, 
månen og stjernerne, som du skabte, 
hvad er da et menneske, at du kommer ham i hu 
et menneskebarn, at du tager dig af ham.

Her er mennesket set i taknemmelighedens lys, i sammenhængen med 
medskabningen og det skabte og bundet fast i en religiøs livsforståelse. I 
den pædagogiske teori må vi arbejde med »tilfælde« og relationer. I prak
tisk undervisning må vi handle ud fra personlige sammenhænge. Hvor dette 
mangler opstår »undervisningspraktikeren«, og ham eller hende kan vi ikke 
bruge - ikke engang når eksamensbeviset postulerer et udmærket godt.

88



Dimissionstale 26. juni 1977
Af Anne Marie Kristensen (77)

Daw allesammen!
En varm augustdag i 1973 var knap 180 unge mennesker samlet her i fest
salen. Det var den nye 1. årgang. Den hidtil største — hvilket var yderst 
mærkbart — specielt på boligsituationen. Telte og soveposer måtte anvendes 
som midlertidige foranstaltninger. Forplejningen derimod var ikke noget 
problem. For en rimelig sum serverede Katrine mad som vor mors ovre på 
Borgen. Det kunne dog nok knibe at klare sig ret mange dage for en krone, 
som en af de gæve spartanere måtte gøre, han var nok ikke spartaner for 
ingen ting.

Efter nogle indledende manøvrer i løbet af den første uge, hvor vi fik 
noget at vide om uddannelsen i almindelighed og Nr. Nissum i særdeleshed, 
begyndte den egentlige skolegang. Hvis nogle troede, at de skulle til at 
studere, blev de skuffede. Specielt det første år er mere skolegang end lek
tier. — Og i parentes bemærket er der nogle, der befinder sig så godt i elev
roller, at de aldrig bliver studerende.

Det i. år var det dansk, regning, kristendomskundskab - og skrivning 
ikke at forglemme — vi stred hårdest med. Trusselen om ikke at få 24 points 
til eksamen lå forude.

De fleste klarede de 24 points og fortsatte - nye fag, flere eksamener. 
Nu er vi færdige efter at have været til eksamen mindst 13 gange. Ganske 
vist har vi ikke gået til eksamen hele tiden, men alligevel præger de ud
dannelsen så meget, at de faktisk er med til at ødelægge mulighederne for 
selvstændige studier, idet det er et bestemt stof, der eksamineres i. Ikke 
fordi jeg mener, at det generelt er irrelevant stof, vi læser, men at der er 
for få muligheder for noget andet eller noget udover. Det kan jo nemt 
blive til at man bare læser, fordi det skal bruges til eksamen - ikke fordi 
det interesserer, eller fordi man tror, det kan bruges. Nu kan man selv
følgelig indvende, at vi selv er med til at bestemme, hvad vi vil læse til 
de forskellige fag - men det er jo et spørgsmål om det skal kaldes med
bestemmelse!

Vi er ikke lærerstuderende længere, vi kan kalde os lærere. En del er 
lærere ude i den danske folkeskole, andre ved friskoler eller ungdomsskoler, 
og nogle er bare lærere — uden arbejde. For det er jo ikke kun her, der 
bliver mange færdige i år.

Og hvordan er vi så rustede til at komme ud og undervise? Ja, meget 
har vi lært her på seminariet, men vi har egentlig ikke lært at være lærere. 
Det er ikke ment som nogen kritik, for det kan vel ikke læres, mon ikke 
der skal lidt medfødte evner til også? Det betyder ikke at det er unødven
digt at gå på seminarium, her har vi fået den faglige baggrund, som er en 
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nødvendig — men ikke tilstrækkelig — betingelse, (som det hedder udi ma
tematikken) - at nogle fag så er lovlig teoretiske er en sag for sig.

Men at gå på seminarium er jo ikke bare fag og bøger. Det er også alle 
de aktiviteter, der foregår udenfor skoletid - rådsarbejde, foreningsarran
gementer og kaffedrikning. Nu kan man ganske vist ikke sige, at vores 
årgang har været videre aktiv, hvad de to første ting angår. Og det undrer 
mig egentlig lidt, for, for mig at se, er det nemlig en væsentlig del af ens 
uddannelse at deltage i sådanne »udenomsaktiviteter«. En lærer har brug 
for at kunne samarbejde. Derfor er det en fejltagelse at tro, at en lærer
uddannelse er et enspænderløb. OK — karaktersystemet lægger måske op 
til det - men alligevel! løvrigt er det min erfaring at studierne — eller skole
gangen - hvad man nu vil kalde det - godt kan klares »ved siden af«.

At det er en noget sløj årgang blev senest vist, da der blev kaldt sammen 
til møde angående denne her dimissionsfest, to - piger - mødte op. 6 af 
dem dannede et udvalg, der bl. a. bestemte, at når drengene ikke gad møde 
op, kunne de blive helt fri. Så skulle det være en pigefest. Derfor er det 
en pige, der styrer mødet; en pige, der holder tale; en pige, der skal holde 
andagt; og to piger, der skal tage flaget ned (det plejer at være en dreng 
og en pige). Rektor er ganske vist ingen pige, men han er bare undtagelsen, 
der bekræfter regelen. Hvis nogle af drengene — eller de unge herrer, som 
det måske hedder nu - føler sig forbigået, er ordet frit senere på dagen. 
Ellers får alle en chance for at vise sig fra den aktive side, når der skal 
ryddes op efter middagen.

Alt det med aktivitet eller mangel på samme er måske ikke noget speci
elt ved Nissum, selv om der nok er flere foreninger her end andre steder, 
fordi de fleste af os bor i nærheden.

Men der er noget andet specielt, nemlig at Nissum er et gammelt IM- 
seminarium. Det er måske ikke IM, der præger stedet så meget mere, men 
der et stadig en kristen livsholdning bag den måde seminariet styres på. 
Det viser sig bl. a. i, at der er morgensang hver dag for dem, der har lyst. 
Og i at der er gode muligheder for at drive kristne foreninger på stedet. 
Det er vi mange, der sætter stor pris på.

Noget andet specielt ved Nissum er, at det er en udpræget skoleby. Det 
er både godt og ondt. Godt fordi der altid er nogle at spørge til råds om 
rent faglige ting - skidt fordi det nemt kun bliver skolesnak.

Det har dog været dejligt at bo i dette miljø i fire år - seks år for dem, 
som har taget HF heroppe. Det bliver sikkert en lidt hård overgang for 
mange at skulle ud og bo for sig selv et eller andet sted i landet. Nu lader 
det jo ganske vist til, at der bliver en »Nissum-koloni« nede omkring 
Fredericia, de skal nok klare sig. Og det gør resten forhåbentlig også.

Som en opmuntring til sidst til de, der er lidt utrygge ved situationen, 
vil jeg gerne citere noget fra H. Kaalunds: »Jeg elsker den brogede ver
den«, hvor han bl. a. siger: »Var livet en dans på roser, mon alt da var 
bedre end nu? Hvis ej der var noget at kæmpe for, hvad var da vel jeg og du?«
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Dimittender 1977. Seminariet

Dimitteret januar 1977
Bjarne Werliin Jensen, Holstebro. 
Erling Thue Kristensen, Holstebro. 
Grethe Romdal Mathiasen, Bjert. 
Kirsten Munkholm, Struer.
Eva Søgaard Madsen, Løsning. 
Knud Christensen, Randers. 
Jørgen Erik Madsen, Kjellerup. 
Torben Djurhuus Matthes, Løgten. 
Bjarne Tholsgaard, Holstebro. 
Birgit Rohkær Jensen, Lyngby. 
Jette Fischer Bertelsen, Aabyhøj. 
John Rasmussen, Greve Strand. 
Johanne Vester, Spottrup.
Svend Erik Guld, Sncdsted.

Dimitteret juni 1977
Jens Jørgen Fisker, Holstebro. 
Herbert Piltoft, Harboøre. 
Gerda Dahlgaard, Floulev.
Bjarne Voldsgaard Jakobsen, 

Bøvlingbjerg.
Ole Borgholm Knudsen, Lyngs.
Erling Lyngholm Jakobsen, 

Hammerum.
Steen Rasmussen, Struer.
Regin Lucas Debess, Færøerne.
Bjarne Hemming Klokker, 

Ringkøbing.
Knud A. S. Andersen, Gedsted. 

Ansat ved Hellebjerg Idræts
ungdomsskole.

Kirsten Byskov Christensen, Lemvig. 
Inger Kaag Godfredsen, Vandel.
Jens Johannes Justenlund Jensen, 

Skanderborg.

Tove Bæk Jensen, Struer.
Ansat ved Farre Skole

Ellen Karlsen, Nakskov.
Ansat ved Brylle skole, Tommerup.

Inger Kjærulff Kongsgaard, 
Hvidbjerg.
Ansat i Tvis.

Bente Andbjærg Larsen, Silkeborg.
Ansat ved Midtsjællands ungdoms
skole, Jystrup.

Britta Jeppesen, Knebel.
Ansat ved Gauerslund skole.

Ib Bræmer Pedersen, Viby J.
Ansat ved Hedensted skole.

Jens Peder Poulsen, Vinderup.
Ansat ved Ørnhøj skole, Trehøje.

Per Thagaard, Røjle.
Lise Arendt Nielsen, Skjern.

Ansat i Varde.
Niels Ole Gravesen, Stege.

Ansat ved Rydhave ungdomsskole.
Anna Grethe Bro Gregersen, 

Ringkøbing.
Elisabeth Jakobsen, Bække.

Ansat ved Egumvejens skole, 
Fredericia.

Inge Johnsen, Grenaa.
Ansat i Ebeltoft.

Birgitte Kjærgaard, Lemvig.
Søren Christian Langkjær, Bagsværd. 

Ansat ved Parkskolen, Struer.
Bent Mygind Madsen, Bedsted.

Ansat i Hanstholm.
Jan Borghus Nielsen, Holstebro. 

Ansat ved Danmarksgades skole, 
Holstebro.

Karsten Nielsen, Lemvig.
Ansat ved Sønderlandsskolen, 
Holstebro.

91



Jens L. Riis, Aalestrup.
Ansat ved Give skole.

Steen Bojsen, Vejen.
Ansat ved Gimsing skole, Struer.

Grethe Toftgaard Christensen, Struer.
Ansat ved Langhøjskolen, Struer.

Johannes O. Hansen, Nykøbing M. 
Ansat ved Mogenstrup skole, 
Vinderup.

Poul-Erik Bomann Jørgensen, Holstebro. 
Ansat ved skolen på Beringsvej, 
Holstebro.

Hanne Lisbeth Mikkelsen, Odense. 
Kibbutzophold i Israel til dec. 77.

Anna Marie Riis Nielsen, Vils.
Jørgen Frederik Sellebjerg, Skive.

Ansat ved Jels skole.
Rebekka Poulsen Sørensen, Hvidbjerg.
Steen Torstensen, Ulfborg.

Ansat i Hvidbjerg.
Peder Toft Bro, Thyborøn.

Ansat i Fredericia.
Flenrik Eriksen, Kjellerup.

Ansat ved Vestervig skole.
Aase Krag, Thisted.
Aase Jensen, Ejsing.
Anne Marie Kristensen, Hammel.

Kibbutzophold til dec. 77.
Mads Sørensen Madsen.

CFer.
Yvonne Sondergaard Madsen, 

Hornslet.
Ansat ved Hellebjerg ungdomsskole.

Bodil Mikkelsen, Nr. Nissum.
Ansat i Lemvig.

Per Soetmann Mortensen, Sabro.
Lisbeth Barner Møller, Aarhus.

Ansat ved Havndal skole, Mariager.
Gunnar H. Pedersen, Holstebro.

Ansat ved Lægaardens ungdoms
skole, Holstebro.

Birgit Damgaard Røn, Lemvig.
Ansat i Lemvig.

Lene Nielsen, Aars.
Hans Vestergaard Andersen, Hurup.

Ansat ved Ørum skole, Tjele.
Niels Erik Andersson, Struer.

Ansat ved Overlund skole, Viborg.
Esben Gade, Holstebro.
Merete Christensen, Skive.
Bente Johannesen, Holstebro.

Ansat i Hvide Sande.
Verner Kristensen, Holstebro.

Gert Bisgaard Larsen, Bøvlingbjerg.
Poul Kristian Markussen, Karby.
Per Mogensen, Nr. Nissum.

Ansat i Hvide Sande.
Charlotte Pedersen, Silkeborg.
Peder Skaaning Nielsen, Aars.

Ansat ved Bellinge kristne friskole.
Jette Fuglsang Poulsen, Holstebro.
Ole Tjørnild, Holstebro.
Charlotte Christensen, Randers.
Christian Riis Christensen, Holstebro.

Ansat ved Nørrelandsskolen.
Birthe Dueholm, Hobro.

Ansat i Fårup.
Gurli Dyrvig, Videbæk.

Ansat ved Kirkeskolen i Skjern. 
Thomas Fabricius Hansen, Holstebro. 
Karl Jørgen Ingversen, Bøvlingbjerg.

Ansat ved Sakskøbing skole.
Hedin Kambsdal, Færøerne.
Marianne Larsen, Ansager.

Ansat ved Blåkilde ungdomsskole.
Karsten Juul Larsen, Nørresundby.

Ansat ved Blåkilde ungdomsskole. 
Else Marie Lodberg, Hvide Sande. 
Gert Krogsgaard Nielsen, Foersom.

Ansat i Ulfborg.
Ellen Kathrine Dueholm Nørgaard, 

Mogenstrup.
Ansat ved Blistrup ungdomsskole, 
Mors.

Hanne Elise Madsen, Humlum.
Lars Skovbakke, Nr. Nissum.
Hans Kurt Thinggaard, Snedsted.
Ketty Marie Christensen, Hejnsvig.

Ansat i Mejrup, Holstebro.
Bjørn Einarsson, Holstebro.
Lisbeth Eriksen, Randers.
Dan Gjøde, Vejle.
Flanne Katrine Hansen, Jelling.
Inger-Lone Jakobsen, Randers.

Ansat ved Søndbjerg ungdomsskole. 
Erik Frostholm Jeppesen, Bedsted.

Ansat ved Grauerslund skole.
Steen Jørgensen, Lemvig.
Gorm Larsen, Holstebro.

Ansat i Vinderup.
Knud-Aage Nygaard Larsen, 

Nr. Nissum.
CF værnepligtig i Herning.

Anne Elisabeth Madsen, Resen.
Ansat i Vinderup.
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Birthe Nielsen, Aulum.
Ansat i Aulum.

Helle Kastberg Nielsen, Humlum.
Anna Marie Sondergaard, Glesborg.

Ansat som efterskolelærer i Vejle.
Grethe Lund Moeskjær, Grurup.

Ansat i Bedsted.
Ruth Vibeke Fisker, Snedsted.
Jørgen Høstgaard, Viborg.

Ansat ved Ulbjerg skole, Møldrup.
Johan Vilhelm Johansen, Thisted.

Ansat i Holstebro.
Ole Christian Klinke, Aarhus.
Jette Nordenkjær Kristensen, Hvidbjerg.

Ansat ved Måbjerg skole, Holstebro 
Lars Christian Povl Larsson, Erslev M. 
Niels-Henning Madsen, Nr. Vorupør.

Ansat ved Thylands ungdomsskole.

Johannes Martin Mohr, Færøerne.
Gerda Nielsen, Klarup.

Ansat ved Nyrupskolen, 
Kalundborg.

Niels Jacob Bjerg Nielsen, Vinderup.
Jenny Nørgaard, 0. Assels.
Frode Spangsege, Holstebro.

Ansat i Sdr. Nissum.
Lise Stigaard Sørensen, Snedsted. 

Ansat ved Hanstholm skole.
Tove Steenbock Madsen, Thisted.

Ansat ved Thylands ungdomsskole.
Søren Gustav Zerahn, København.
Ellen Elisabeth Christensen, 

Gudumholm.
Ansat ved Christinelystskolen, 
Lemvig.



KLASSE IV 1. Bageste rakke fra venstre: John Rasmussen, Knud Anton Sondergaard An
dersen, Per Thagaard, Tove Bæk Jensen, Ib Bræmer Pedersen, Jens Peder Brunsgaard Poul
sen, Jens Johannes Justenlund Jensen. - Forreste rakke fra venstre: Ellen Karlsen, rektor 
Poul E. Andersen, Lise Arendt Nielsen, Bente Andsbjerg Larsen, Britta Irene Jeppesen, In
ger Kaag Godtfredsen, Inger Kjærulff Kongsgaard. - Ikke på billedet: Kirsten Byskov 
Christensen.

KLASSE IV 2. Bageste rakke fra venstre: Jens Lynderup Riis, Bent Mygind Madsen, Kar
sten Nielsen, Jan Borghus Nielsen, Søren Christian Langkjær. - Forreste rakke fra venstre: 
Inge Johnsen, Anna Grethe Bro Gregersen, Birgitte Kjærgaard, Elisabeth Jakobsen, rektor 
Poul E. Andersen. — Ikke på billedet: Niels Ole Gravesen.



KLASSE IV 3. Bageste række jra venstre: Rebekka Poulsen Sørensen, Johannes Overgaard 
Hansen, Jørgen Frederik Sellebjerg, Steen Bojsen. - Forreste række fra venstre: Hanne Lis
beth Mikkelsen, Anna Marie Riis Nielsen, Grethe Toftgaard Christensen, rektor Poul E. 
Andersen - Ikke på billedet: Poul-Erik Bomann Jørgensen, Steen Torstensen.

KLASSE IV 4. Bageste række fra venstre: Johanne Vester, Lisbeth Barner Møller, Mads Sø
rensen Madsen, Peder Toft Bro, Lisbeth Bro, Gunner Hilmer Pedersen, Henrik Eriksen, Aase 
Krag. — Forreste række fra venstre: Lene Nielsen, Anne Marie Kristensen, Bodil Mikkelsen, 
rektor Poul E. Andersen, Aase Jensen, Yvonne Sondergaard Andersen, Birgit Damgaard 
Røn. - Ikke på billedet: Per Soetmann Mortensen.



KLASSE IV 5. Bageste række fra venstre: Niels Erik Andersson, Hans Vestergaard Ander
sen, Esben Gade, Peder Skaanning Nielsen, Per Steen Mogensen, Verner Kristensen. - Forre
ste række fra venstre: Jette Fuglsang Poulsen, Charlotte Pedersen, Merete Christensen, Bente 
Kirstine Marie Mogensen, rektor Poul E. Andersen, Poul Kristian Markussen. - Ikke på bil
ledet: Gert Bisgaard Larsen, Ole Tjørnild.

KLASSE IV 6. Bageste række fra venstre: Thomas Fabricius Hansen, Ellen Katrine Due
holm Nørgaard, Gurli Dyrvig, Marianne Larsen, Birthe Dueholm, Hedin Kambsdal, Hanne 
Elise Madsen, Christian Riis Christensen. - Forreste række fra venstre: Gert Krogsgaard 
Nielsen, Karsten Juul Larsen, Else Marie Lodberg, rektor Poul E. Andersen, Charlotte Chri
stensen, Lars Skovbakke. — Ikke på billedet: Karl Jørgen Ingversen, Hans Kurt Thinggaard.



KLASSE IV 7. Bageste række fra venstre: Gorm Larsen, Knud-Aage Nygaard Larsen, Inger- 
Lone Jakobsen, Erik Frostholm Jeppesen, Anna Marie Sondergaard, Anne Elisabeth Madsen, 
Dan Gjøde. - Forreste række fra venstre: Birthe Nielsen, rektor Poul E. Andersen, Ketty 
Marie Christensen, Hanne Katrine Hansen, Lisbeth Eriksen, Grethe Lund Moeskjær. - Ikke 
på billedet: Bjørn Einarsson, Steen Jørgensen, Helle Kastberg Nielsen.

KLASSE IV 8. Bageste række fra venstre: Frode Spangsege, Niels-Henning Madsen, Niels 
Jacob Bjerg Nielsen, Johannes Martin Mohr, Jørgen Høstgaard, Søren Gustav Zerahn, Jo
han Vilhelm Johansen. - Forreste række fra venstre: Lise Stigaard Sørensen, Jenny Nørgaard, 
Ruth Vibeke Fisker, Tove Steenbock Madsen, Gerda Nielsen, rektor Poul E. Andersen, Jette 
Nordenkjær Kristensen. - Ikke på billedet: Svend Erik Guld, Ole Christian Klinke, Lars 
Christian Povl Larsson, Ellen Elisabeth Christensen.



Af årets dagbog
Ved Gunner Eriksen (43)

Ansættelser m. m.
24 Stævne afholdt på »Sanden Bjerg

gård« og i Fjerritslev 24.-25. august.
30 Ane Margrethe Bro har udgivet bo

gen: Slægten Hansen fra Nexø.
50 J. Kr. Pedersen, generalsekretær for 

Kristeligt Folkeparti.
56 Niels Romvig Jensen, skoleinspektør 

i Viborg.
57 Mette Karin Iversen, ans. på Helle

bjerg Idrætsungdomsskole.
Bertha Mortensen, ans. i Thisted.

59 Else Hvid Hansen, ans. i Vejerslev, 
Mors.
Orla Olesen, organist i Lindholm. 
Magnus Sørensen, førstelærer i Sdr. 
og Nr. Bork, Egvad kommune.

61 Tove Vægter, ans. v. Birkelundskolen, 
Holstebro.
Esther Christensen, ans. i Hobro (har 
taget socialrådgiveruddannelse).
Jørgen Damm, skoleinspektør ved 
Rosendalskolen, Hobro.
Thomas Grave, ans. v. Riis Toft 
skolen, Kolding.

63 Ankjær Toftgård Poulsen, skoleleder 
i Vejerslev, Mors.
Elly Petersen, ans. v. Brændkjær- 
skolen, Kolding.
Kr. Vestergaard, valgt til sognepræst 
på Gjøl (var lærer samme sted).

65 Egon Äsborg, ans. v. Flynder 
centralskole.
Jens Erik Gaardsted, viceforstander 
for Struer Skolehjem.

66 Børge Vestergaard, skolekonsulent 
for erhvervs- og uddannelses
orientering i Struer.

67 Bent Jørgen Bech, ans. v. Herning 
seminarium.

Karen-Marie Nørgaard Schmidt, ans. 
v. Langbjergskolen, Flade.
Gudrun Andersen, ans v. Lind skole. 
Erik Olesen Schmidt, ans. i Øster 
Jølby, Mors.
Doris Buhl Bergholt, ans. v.
Skivehus skole, Skive.
Gunhild Hornskov Jensen, bevilget 
afsked.
Marie Kathrine Lodberg Tarbensen, 
bevilget afsked.
Doris Marie Damm-Pedersen, ans. v. 
Stoholm skole.
Maren Kamma Saugmann Lind, 
bevilget afsked.
Peder Jensen Pedersen, ans. v. Ryd- 
have Slots Ungdomsskole, Vinderup. 
Bodil Overgaard, ans. v. Birkelund
skolen, Holstebro.
Elna Underbjerg Falk, 
ans. v. Sønderskov skole, Sønderborg.
K. Balling, skolebibliotekskonsulent 
i Struer kommune.
Finn Pedersen, viceskoleinspektør i 
Umanaq.

68 Jørgen Sejbjerg Asboe, førstelærer i 
Ydby, Thy.
Mogens Nejrup, lærer v. Dansk/
Svensk mineselskab i Liberia, Afrika.

69 Eigil Kristensen, ans. i Sørvad. 
Ellen Lauridsen, bevilget afsked.

70 Jørn Schouboe Bech, ans. v. Mørke 
Centralskole.
Ole Jørn Magnussen, ans. på Fur.

71 Leif Andersen, viceskoleinspektør v. 
Hvidbjerg skole, Thy.
Peter Sindberg, skoleleder v. Den 
danske Skole i Wanderup.

98



Anna Grethe Guldager, landsdels- 
sekretær i FDF/FPF, bosat i Voerså. 
Birthe Kynde (f. Arvad), ans. på 
Borrémose Ungdomsskole.
Ole Skov, ans. i Koldby.
Metha Thomsen, bevilget afsked.
Henny Bitsch, ans. i Thisted.
Gunnar Caliesen, skoleinspektør i 
Ramme.
Vibekka Gravesen, ans. v.
Ringkøbing skole.
Ruth og Knud Thøgersen, ans. i 
Balling.

72 Vagn O. Pedersen, ans. i Vildbjerg. 
Knut Ranbo, ans. i Ny-Solbjerg, 
Århus.
Anna Marie Thomsen, ans. i Bustrup, 
Roslev.
Willy Thorndal, ans. i Sæby.
Jørgen Baandrup, ans. som konsulent 
for Grønlands spejderkorps, bopæl i 
Godthåb.
Bjarne Krogh, ans. i Thisted.
Karen Marie Houe, ans. i Bedsted.
Birthe og Benno Møller Hansen, ans. 
på Nr. Nissum Højskole.
Niels Kjærgaard, ans. i Brabrand.
Bodil Lousdahl, ans. i Århus. 
Henning Nielsen, ans. i Østerlars. 
Nancy Nielsen, ans. i Struer.
Erik Brow Pedersen, ans. i Tørring v. 
Herning.

73 Karen Munk Poulsen, ans. v. 
øvelsesskolen i Nr. Nissum.

74 Rita Sørensen, ans. v. øvelsesskolen i 
Nr. Nissum.

75 Anni Engedal, ans. v. Nordre skole, 
Hobro.
Elna Feltmose (f. Olesen), ans. v. 
Strandby, Frederikshavn.

76 Ingrid Rudolph (f. Wyke), ans. v. 
Rønnevangsskolen, Høje-Tåstrup. 
Hanne Mette Hviid, ans v. Kølvrå 
skole.
Kristen M. Kristensen, ans. v. Lægår
dens Ungdomsskole, Holstebro.
Johannes Bjerre, ans. v. Ollerup 
Idrætshøjskole.
Knud Morsing Lund, ans. v. 
Rødekro skole.
Lene Reischeistein Lund, ans. v. 
Agerskov kristne friskole.

Anette Hansen (f. Nielsen), årsvikar 
v. Lønne og Stausø skoler.
Lisbeth Simonsen, ans. v. Midt
jyllands Friskole, Herning.
Gerda Larsen (f. Dalgaard), ans. v.
Lønborgskolen, Egvad.
Birgit Hinrichsen, ans. v. Rønshoved 
Højskole.
Lars Vestergaard Madsen, ans. v.
Set. Jørgens skole, Holstebro.
Niels Palle Johansen, ans. i Esbjerg. 
Conni Nielsen, ans. v. Birkelund
skolen, Holstebro.
Inger Kattenhøj, ans. på Struer 
Skolehjem.
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Afsked med pension
30 Alfred A. Fredbøg, 31.10.77.
31 Skoleinspektør Elmer I. Dalsgaard, 

Aså, 1.9.77.
41 Niels Klemmensen, 31.3.77.

Kirstine Krarup, 31.7.77.
Ingrid Koch, 31.7.77.
Vagn Raahede, 31.7.77.
Helga Sandbæk, 31.8.77.

Dødsfald
06 N. C. Bundgaard, juni 76.
11 Jens Peder Osvang, 17.4.77.
14 Magnus Kirk, Hammerum, okt. 77. 

Iver Martin Iversen, 6.10.77.
16 Anna Veierskov (g.m. Jens Veier- 

skov), 19.10.76.
18 Ejnar L. Meldgaard.
19 A. Krogh, Esbjerg, aug. 77.
22. Kr. P. Hansen, Nr. Felding, nov. 76. 

Steffen Steffensen, Nustrup, 
15.12.76.

23 Poul Bredtoft.
Jens Kr. Laursen.
Magnus Ostergaard, marts 77.
Cecilie Nissen, forår 77.

24 Anna Lauridsens mand, dyrlæge 
Ove Lauridsen, Oksbøl, 16.7.77.

26 Ehlers Andersen, d. i 75.
Ejnar Sørensen, d. i 75.
Olga Madsen (g.m. Kr. Madsen, 
Sandbjerg), aug. 77.

27 Martha Lauridsen (g.m. A. M. 
Lauridsen).

28 Ole Mundbjerg Laursen (tidl. 
Gudum), nov. 76.
Niels Bach, Studsgård, feb. 77.

32 Alfred Granum-Jensen, Hylke, 
jan. 77.

33 Agnes Ahm, Vinderup, nov. 76.
41 Børge Risom Pedersen, 20.4.77.
44 Laura Albertsen, 6.5.77.
45 Gerda Kastberg Nielsen (f. Hinrich

sen), marts 77.
46 Eva Knudsen (f. Jacobsen), marts 77.
57 Sigrid Arnbjerg (f. Jørgensen), 

febr. 77.
70 Kirsten Bojesen (f. Hjorth), febr. 70.

N.B. Var det monstro det ændrede tidspunkt for udgivelsen af årbogen, der gjorde, 
at så mange ikke »nåede« at sende mig oplysninger? I øvrigt modtager jeg meget 
gerne fra alle, som måtte ligge inde med noget af interesse for »årets dagbog«.

Gunner Eriksen
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Elevforeningens regnskab
1. november 1976 til 30. september 1977

Indtægter: 
Kassebeholdning 1/11 1976 ....................................................... 28.843,66
Indbetalt for årbog 1976 (udenbys) ......................................... 21.670,00
Indbetalt for årbog 1976 (på seminariet) ............................... 6.555,15
Tilskrevne renter ....................................................................... 1.800,16
Afdrag fra DSR ......................................................................... 1.000,00
Overskud fra dimissionsfesten 1977 ........................................ 1.697,45

Balance . . . 61.566,42

Udgifter:
Årbog 1976: 

Trykning ..................................................... 20.120,00
Klicheer ........................................................... 2.658,00
Postudbringning m. v....................................... 3.219,25
Moms ............................................................... 3.625,35 29.622,60

Redaktions- og bestyrelsesudgifter ........................................... 800,00
Porto og diverse.......................................................................... 465,30
Udgifter til stævnet ................................................................... 1.214,64
Blomster ...................................................................................... 60,50
Tilskud til maleri af rektor Høgel ........................................... 2.500,00
Kassebeholdning 30/9 1977:

Indestående på giro ....................................... 858,67
Indestående i Nordvestbank ...................... 10.048,02
Indestående i Linde Andelskasse.................. 12.732,60
Lån til DSR ................................................... 3.000,00
Kontant beholdning ....................................... 264,09 26.903,38

Balance . . . 61.566,42

Asp, den 30. september 1977 A. C. Sørensen

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

Asp, den 30. september 1977
V. Gohr Lauridsen / Gunner Eriksen
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Foreningsmeddelelser
Ved formanden A. Koch

Regnskabet er aftrykt omstående. Jeg skal kommentere et par poster. Som 
hjælp til financieringen af maleriet af rektor Høgel er ydet 2.500,— kr. 
Grundet på ekstra omkostninger ved averteringen af det fælles elevstævne 
i april forårsaget af avisløsheden blev der et underskud på ca. 1.200,- kr., 
netop hvad det kostede i porto at sende ekstra indbydelser ud. Dette op
vejes dog af en gave fra dimissionsfesten for årgang 1977, idet et overskud 
på 1674,45 kr. blev givet til foreningen. Vi takker for gaven og er meget 
villige til ved eventuel lignende lejlighed at modtage overskud. Regnskabet 
slutter med en mindre tilbagegang i kassebeholdningen.

Kontingent 1977: 25,- kr.
Kalkulationen over denne årbog viser en stærk stigning i fremstillings- og 
portoudgifter. Det bliver derfor nødvendigt at hæve prisen til 25,- kr. Selv 
herefter er bogen dog billig. Prisen har stået uændret på 20,- kr. siden 
1973- Jeg synes, det er pænt klaret, når der ses hen til prisstigningerne i 
perioden frem til nu.

Udsendelsen af årbogen
Da der har vist sig flere vanskeligheder for distribueringen af bogen tæt 
ind under jul, bl. a. også svigtende mulighed for at kontakte 3. og 4. år
gang på seminariet udsendes årbogen i år ca. en måned tidligere end sæd
vanlig.

Så er der måske også bedre chancer for, at udenbys medlemmer ikke 
lader det modtagne girokort drukne i juleræset til nogen ulempe for kasse
reren.

Foreningens bestyrelse består af:
Formand: fhv. lektor A. Koch (28), Hellasvej 16, Nissum Seminarieby, 

7620 Lemvig. Tlf. (07) 89 11 55. Afgår 1979.
Kasserer: skoleinspektør A. C. Sørensen (55), Asp, 7600 Struer.

Tlf. (07) 48 71 63. Afgår 1978.
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Redaktionsudvalg: Ansvarshavende, lektor Stig Rosenstand, Toften 4, 
Nissum Seminarieby, 7620 Lemvig. Tlf. (07) 89 11 69. Afgår 1978. 
Lærer fru Vibeke Vestergaard (69), Allegade 2 A, 7600 Struer.
Tlf. (07) 8$ 18 72. Afgår 1978.
Lærer N. J. Krejbjerg (69), Vedbæk, Gudum, 7600 Struer.
Tlf. (07) 86 32 72. Afgår nu.
Lærer Horst W. Knüppel (76), Claus Agersvej 7, Hanning, 6900 Skjern. 
Lærerstuderendes repræsentant: Tove Madsen (3-4).
HF-studerendes repræsentant: Lorenz Caliesen (2. HF p).

Valg: I henhold til ovenstående er Krejbjerg og Horst Knüppel på valg. 
Horst Knüppel foreslås genvalgt. N. J. Krejbjerg ønsker at fratræde. I 
stedet foreslår bestyrelsen lærer Benny Boysen (72).
Såfremt andre forslag ikke er indgivet til mig inden 1. februar er oven
nævnte valgt.

Stof til årbog 1978 bedes indsendt til Rosenstand senest 15. august 1978.

Betaling for årbogen. Prisen er som anført
kr. 27,-

Benyt venligst det medfølgende girokort, der er market så kassereren 
lettere kan registrere indbetalingen korrekt. Anfør venligst tillige årgang 
og eventuel navneforandring. Det er urimeligt, om kassereren skal have 
nogen ekstra ulejlighed med at udsende rykkere. Bogen er jo leveret på 
bestilling, så længe den ikke er afbestilt, og den modtagne bog må betales. 
Gør arbejdet let for kassereren.

Nissumstaten fra 1955. Der er endnu et lille restoplag. Interesserede kan 
købe den hos undertegnede. Pris 10,- kr.

Nr. Nissum Seminarium i oktober 1977.
Glædelig jul

P. b. v.
A. Koch

P.S. Husk stævnet 15. april 1978.



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 Scminarieby, 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 folke
skolen.
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. 
Tlf.: (07) 89 13 13.

Kongensgård Landbrugsskole, Nr. Nissum
3 måneders kursus i landbrugets grundskole, - der er første led i den aner
kendte landmandsuddannelse. Nyt kursus begynder til august, november 
og februar.

Henvendelse: Forstander Børge Østerby, Kongensgård Landbrugs
skole, Nr. Nissum, 7620 Lemvig. Tlf. (07) 89 14 65.

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