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Forord

Det var ikke uden ængstelse, vi sidste år besluttede os til at foretage visse ændringer i 
årbogens udstyr. Dels kunne vi ikke vide, hvordan det endelige resultat ville blive, før 
årbogen var fær digtry kt. Dels var det umuligt at forudsige læsernes reaktioner.

Naturligvis er ændringerne blevet modtaget forskelligt. Det er vort indtryk, at reak
tionerne gennemgående har været positive. Vi siger læserne tak for både negativ og positiv 
kritik - og vil fortsat være taknemmelige for at erfare, hvad man forventer af årbogen. 
Selvfølgelig kan vi ikke tilgodese alle ønsker, men alle læserhenvendelser vil blive taget op 
til overvejelse.

Årbogen 1980 er disponeret efter nogenlunde samme retningslinier som sidste år. I store 
træk efter følgende princip :

Traditionelt »årbogsstof«, der fortæller seminariets historie i det forløbne år, herunder 
portrætter af nye og afgåede medarbejdere.

Bidrag fra tidligere medarbejdere ved seminariet - i vidt forskellige udformninger.
Et temaafsnit om frihedsbegrebet, behandlet ud fra forskellige synsvinkler og skrevet af 

personer, som på en eller anden måde har været eller er tilknyttet seminariet.
Stof vedrørende tidligere elever:
Årets dimissioner, taler og fortegnelse over dimittender.
»Årets dagbog«, som er at opfatte som et kontaktmiddel mellem gamle kammerater fra 

studietiden på Nr. Nissum Seminarium.
Meddelelser fra elevforeningen.
Arrangementer på seminariet i 1981 - hvortil alle tidligere elever er velkomne.
Vort fornemste formål er stadig at være formidler af kontakt mellem seminariet og dets 

tidligere elever samt mellem disse indbyrdes. Til dette formål indbyder vi igen i år årbogens 
læsere til at sende os mange oplysninger af interesse. Oplysningerne må være os i hænde 
senest 1. oktober 1981.

Redaktionen



Årsberetning 1979/80
Af rektor Poul E. Andersen

Hvis det er rigtigt, at man hærdes i mod
vind, er Nr. Nissum Seminarium stærkere 
end nogen sinde. Fra sidste års krise om
kring seminariets HF-kursus gled vi direk
te ind i de politiske krav om en radikal 
reduktion på seminarieområdet. Det sidste 
skyldes to samvirkende årsager. Den ene 
årsag er den ganske overraskende tilbage
gang i ansøgertallet til landets seminarier. 
Mens der i 1977 var 7960 ansøgere og i 1979 
3919 ansøgere, faldt tallet i 1980 til ca. 
2900. Da ansøgningsfristen udløb 30. juni, 
havde de fleste seminarier uden for stor
byerne ledige pladser. Dette var også tilfæl
det for Nr. Nissum. Selv om vi ikke var 
dårligst stillet, måtte vi konstatere, at der 
kun havde meldt sig 105 ansøgere til 88 
ledige pladser, deraf 55 primære. Tallet 
bedrede sig meget i august måned, og pr. 1. 
september var der 72 nye studerende i 1. 
seminarieklasserne, men altså stadig ledige 
pladser.

Den anden årsag til reduktionskravene 
er regeringens sparebestræbelser. I for
handlingerne mellem forligspartierne i sep
tember måned indgik i regeringens oplæg 
med stor vægt et krav om nedlæggelse af en 
række seminarier, subsidiært krav om kraf
tig nedskæring af antallet af hold på semi
narierne.

Tanken om nedlæggelse af seminarier 
havde på forhånd været udtrykt klart fra 
nogle sider. Således havde Grundskolerådet 
ønsket at omfordele seminariekapaciteten 
ved overflytning af studiepladser fra Vest- 
danmark til Østdanmark uden hensyn til 
den deraf følgende lukning af vestdanske 
seminarier. Begrundelsen var, at studie
pladserne skal være der, hvor de største 
ansøgertal er, og hvor der er størst behov 
for arbejdskraft. En sådan begrundelse ly
der helt diskriminerende i Vestjylland. I 
århundreder har unge fra disse egne været 
henvist til at rejse hjemmefra for at uddan
ne sig i Østdanmark, såfremt de ønskede en 
længerevarende videregående uddannelse. 
Mere overraskende har det været, at Kom
munernes Landsforening i et brev til un
dervisningsministeren kræver indgreb over 
for læreruddannelsen for at afværge en tru
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ende ledighed blandt folkeskolens lærere. I 
henvendelsen er det nævnt, at en så drastisk 
nedskæring, som det er nødvendigt, kan 
medføre en betydelig reduktion i antallet af 
lærerseminarier. En bestræbelse på at ned
lægge en række seminarier bakkes kraftigt 
op af formanden for Danmarks Lærerfor
ening. På tilsvarende måde har dagspressen 
beskæftiget sig med seminariernes fremtid.

Det er indlysende, at man som medlem 
af et seminariesamfund i et af landets yder
distrikter må tænke også på en yderste kon
sekvens af sådanne krav, og man er forplig
tet til at informere politisk ansvarlige. Man 
kan ikke undgå at spørge: »Hvad vil man 
stille op med et evt. nedlagt seminarium og 
med alle de mennesker, der er knyttet der
til?« For et seminarium af Nr. Nissums 
størrelse drejer det sig om ca. 100. Og hvad 
mon man vil gøre med de unge fra egnen, 
som bliver afskåret fra en væsentlig uddan
nelsesmulighed, eller med de handlende og 
håndværkerne? Ja, hvad vil det betyde for 
hele egnen, som kulturelt står i et nært 
samspil med seminariet, og som økono
misk udsultes, såfremt store millionbeløb 
årligt forsvinder fra omsætningen? Og 
hvad med bygningerne? Seminariet dispo
nerer over ca. 30 større bygningskomplek
ser, og Ad. L. Hansens kollegium omfatter 
yderligere 24 huse. Alt sammen er det vel
holdt, og der er for nylig sat adskillige mil
lioner deri. Det er ikke muligt at anslå vær
dien, det kan dreje sig om værdier til 50 
mill, eller 100 mill. Der har været bitter 
alvor 1 forhandlinger om seminarienedlæg
gelse. Vi må nægte at tro på, at der kan 
nedlægges et seminarium, såfremt der ikke 
er brug for faciliteterne til en anden uddan
nelse, der har behov for de samme ressour
cer. Skulle det ske, at Nr. Nissum Semina

rium måtte lukke, vil vi desuden opleve det 
paradoks, at Vestjyllands store, gamle se
minarium knuses, samtidig med, at Det 
nødvendige Seminarium i Tvind ved særlig 
lov godkendes uden at have nogen gruppe i 
den vestjyske befolkning bag sig.

I første omgang er besparelserne stand
set ved holdnedskæring. Efter alt at døm
me vil seminariet til næste år være trespo
ret. For få år siden var der 8 hold på en 
årgang.

På Nr. Nissum Seminarium er vi ikke et 
øjeblik i tvivl om, at tilgangen af studeren
de allerede til næste år vil være normal igen. 
Der er ubrudte historiske forbindelser til 
alle egne af landet. Seminariet er aldrig gle
det ud i den grå almindelighed. Det tør 
stadig fastholde en kristen grundholdning 
og en kulturel åbenhed, som friholder det 
fra neutralitetens kulde. Det er et moderne 
seminarium med moderne lokaleforhold 
og tip-top udstyr. Vi kan glæde os over 
nogle af de bedste kollegiefaciliteter i lan
det, og vi tror på, at vor daglige omgangs
form og studiemiljø er værdsat af de stude
rende. En lang række aktiviteter er karak
teristiske for netop vort seminarium. Og 
store stævner samler folk fra alle dele af 
landet. Seminariets placering så langt mod 
vest kan måske afholde nogle fra at søge 
hertil. Men de, der kommer, ønsker at bli
ve. Det viser vor lave fraflytningsprocent.

De sidste års kamp for at konsolidere 
seminariets HF-kursus synes at have båret 
frugt. Der var ansøgere nok til at danne 4 
klasser. Og så sent som ved efterårsferien 
er alle klasser i 1. HF fuldtallige med 112 
elever. Vurderingen af nedgangen i antallet 
af lokale ansøgere efter oprettelsen af Lem
vig gymnasium viste sig at være korrekt. 
Tallet formindskedes med ca. 33%. Til 
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gengæld skete der det glædelige, at vi fik en 
betydelig tilvækst af ansøgere fra andre eg
ne af landet. Vi ved ikke nøjagtigt, hvorfor 
tilgangsgrundlaget har ændret sig. Mange 
angiver, at de har hørt stedet positivt om
talt, og mange henviser ligeledes til de gode 
kollegieforhold. En meget interessant un
dersøgelse viser, at kun 32% af eleverne på 
i. årgang har haft Nr. Nissum Seminari
ums HF-kursus som nærmeste HF-kur- 
sus. 68% ville have haft nærmere til et an
det. Det er vort håb, at den gode tilgang vil 
fortsætte, og at vi fortsat vil få gode og 
positive studerende, der vil være med til at 
gøre studiemiljøet frugtbart. Vi er taknem
melige for den kommende lokalplan for 
busforbindelserne, der ser ud til at give 
gode transportmuligheder til de lidt fjer
nere områder af vort opland.

Vi har altid gerne set, at vore egne HF- 
ere fortsætter på seminariet. Men vi har følt 
os forpligtede til at pointere over for de 
studerende på HF-kursus, at det er vigtigt, 
at man ikke gror fast på ét sted, at man ser 
andre forhold, og at man får erhvervserfa
ring, inden man vælger en boglig uddan
nelse. Netop i år har vi vist gjort det lidt for 
kraftigt. Der var meget få, der gik videre på 
seminariet. Vi håber, at mange af dem, der 
gik ud, gjorde det for at få økonomisk bag
grund til fortsatte studier, og at vi ser dem 
igen til næste år.

Byggeriet 1 Nr. Nissum skrider godt 
fremad. På øvelsesskolen nærmer det sig 
sin afslutning. Herefter får Nr. Nissum 
skole enestående gode rammer om under
visningen, og seminariets praktikanter får 
en praktikskole, som er blandt de mest mo
derne 1 landet. Også på seminariet sker der 
fremskridt. Hele området er præget af byg
geaktivitet. Det har været en kompliceret 

proces. Ca. to trediedele af undervisnings
lokalerne berøres deraf, og hele admini
strationsafdelingen er under ombygning. 
Dertil kommer, at maskiner og bygnings
materialer gør al færdsel vanskelig. Nøg
ternt set skulle en sådan opgave ikke kunne 
gennemføres på et seminarium 1 drift og 
med fuld undervisningsaktivitet. Det er 
trods alt gået planmæssigt. Lærere og stu
derende har hver dag fundet et sted at være, 
og ingen har »brokket sig«. I lang tid har vi 
trøstet hinanden med, at det i hvert fald 
ikke kan blive værre. I administrationen 
har der af og til været rolige dage, hvor 
telefonerne har været sat ud af drift. Til 
gengæld har lufthamrene forhindret stilhe
den i at blive trykkende. Det har været så 
heldigt, at der flere gange har været strøm 
til el-ovnene, når radiatorerne har været 
kolde og omvendt. Rengøringsdamerne og 
pedellerne har været nøglepersoner i det 
hele. Ikke mindst de sidste, fordi de er de 
eneste, der ved, hvor tingene er gemt, og 
hvilke kasser det kan betale sig at lede i.

Det er godt at se, at der laves solidt hånd
værk. Nogle gange kunne man ønske, at 
der var midler til at gå lidt grundigere til 
værks, end vi gør. Ikke mindst ville en lidt 
større investering i energibesparelse have 
været hensigtsmæssig. Men budgettet er 
meget stramt. Det samlede modernise
ringsarbejde må gennemføres med næsten 
ingen margin til uforudsete udgifter, og det 
er vanskeligt, når der er tale om arbejde i 
gamle bygninger. Om få måneder er vi fær
dige. Og vi er glade for, at det er lykkedes 
at gennemføre så stort et moderniserings
arbejde midt i en nedgangstid.

Der har været en betydelig udvikling 1 
Nissum-området i de sidste år. Stat og 
kommune har investeret betydelige midler, 
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og også private midler er sat ind. Nr. Nis
sum fremtræder som et spændende uddan
nelsescenter med landbrugsskole, høj/ef- 
terskole, pensionisthøjskole, øvelsesskole, 
HF-kursus og seminarium, og alt er i en
hver henseende up to date. Vi tror på, det 
vil være et inspirerende og livskraftigt om
råde, som mange vil føle sig tiltrukket af.

Til sidst nogle få bemærkninger om det 
forløbne skoleår. Det har været præget af 
beskæringer på en række områder. Bevil
lingerne har været så små, at det for alvor 
har kunnet mærkes. På brændselskontoen 
manglede 500.000 kr. Kun en ekstraordi
nær bevilling reddede os, så vi med nogen 
fortrøstning kan se de kommende vinter
måneder 1 møde. Vi har i månederne før 
sommerferien måttet planlægge en for
mindsket aktivitet i den frivillige undervis
ning. Det har især ramt musikundervisnin
gen hårdt, men også svømning, drama og 
flere andre fag. Det er beklageligt, at lærer
uddannelsen skal forringes netop i en tid, 
der har så hårdt brug for den inspiration, 
der ligger i det frivillige arbejde.

Midt i det alt sammen har vi kunnet glæ
de os over, at der i alle sammenhænge har 
været arbejdet godt. Hos de studerende 
mødes vilje til koncentration om studiet og 
et udbredt samarbejdsønske i alle råd og 
udvalg. Det giver tillid, og samarbejdspar
ter når meget længere end modparter. En 
glædelig erfaring har jeg lyst til at nævne. 
Hvis jeg skønner rigtigt, er sangen meget 
stærkt på vej ind 1 vores hverdag igen. Der 
synges i timerne, ikke blot i sangtimerne. 
Der er en usædvanlig dejlig sang ved mor
genandagten, som samler stadig flere stu
derende. Der synges ved festerne og ved 
private sammenkomster. Det er dejligt at 
opleve. Vi skal ikke lægge for mange tolk

ninger deri. Men umiddelbart tænker man 
på, at svære tider kan have den virkning, at 
de kalder på livsvilje og sammenhold. Vi 
har prøvet det før.

Seminariet har taget afsked med fire af 
sine lærere: Svend Erik Abrahamsen, Hol
ger Møl Christensen, Niels Tollestrup og 
Alex Schou. De har alle betydet meget for 
seminariet ved deres dygtighed og deres 
positive holdning. Abrahamsen har haft 
længst tilknytning hertil. Og på mange må
der har han været med til at præge semina
riet. Både på det faglige og det pædagogiske 
område har han været en foregangsmand. 
Et synligt udtryk for hans teoretiske dyg
tighed finder vi i hans anerkendte biologi
ske værker, og hans praktiske indsigt har 
sat sig spor i seminariets nye biologibyg
ning, både i dens udformning og i dens 
udstyr. Hans undervisning har været præ
get af en intellektuel redelighed og en dyb 
etisk forpligtethed. Abrahamsen har søgt 
førtidspension for at hellige sig sin forsk
ning og sin litterære virksomhed, og vi øn
sker ham frugtbare arbejdsår på begge fel
ter. Møl Christensen har fået ansættelse 
som ledende skolepsykolog ved Lemvig 
skolevæsen. Vi ved, at man her vil få en 
medarbejder, der 1 enhver henseende vil 
kunne leve op til de krav, der stilles til ham. 
Han har i sin virksomhed ved seminariet 
knyttet kontakter til alle sider af special
pædagogikken. I en række år har vi haft 
glæde af hans faglige viden, hans levende 
optagethed af folkeskolen og af hans varme 
humor. Det glæder os, at han stadig vil 
bevare kontakten med os bl. a. ved at fort
sætte den tradition, han selv har skabt med 
de store kor- og orkesterstævner på semi
nariet. Niels Tollestrup har fået stilling ved 
Jydsk Telefon i Århus. Og Alex Schou har 
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overtaget en stilling ved Herning Semina
rium. I stedet for Alex Schou har Per Bech 
Larsen efter en vikarperiode fået fast an
sættelse. Poul Anker Møller er ansat som 
vikar i Møl Christensens embede. Som pe

del har seminariet antaget Per Kristensen, 
som meget hurtigt og på god måde har 
overtaget ledelsen af seminariets praktiske 
funktioner.



Siden sidst
Af lektor Alex Koch (28)

I de senere år er der sket en voldsom udvik
ling af seminariets nærmeste omegn, og 
mangt og meget har været ved at falde på 
plads i retning af at få skabt et tillokkende 
lille lokalsamfund. Det kan dog ikke næg
tes, at den økonomiske udvikling, der på så 
mange områder sætter ting i stå rundt om, 
også mærkes her.

Boligområdet
I det forløbne år er der bygget ikke så få nye 
boliger, både parcel- og rækkehuse. Den 
store udstykning fra Peter Sørensens ejen
dom i Korinth, der har fået navnet Sønder
marken, er ved at blive bebygget. Da der 
tillige stadig bygges i Sejbjerg-kvarteret 
sydøst for Nissumby, vil der kunne ses 
frem til den dag, da der vil være et sammen
hængende byområde strækkende sig fra 
Nr. Borum over Grummesgårdparken og 
Søndermarken til Nissumby, hvad der har 
været tilstræbt gennem hele planlægnin
gen. På det sidste har de trange vilkår for 
boligbyggeri dog selvsagt lagt en dæmper 
på aktiviteten.

Trafikforholdene
Et af de forhold, der virker til skade for de 
små samfund, er de stærkt fordyrede trans
portomkostninger. Man viger tilbage for

de store afstande til arbejdspladsen og bru
ger bilen så lidt som muligt. Men selv om 
cyklen atter tages i brug, kan den ikke løse 
problemet. Vi må dog sige, at vi på de 
almindelige hverdage er godt dækket ind 
med 13 daglige afgange fra seminariet til 
Lemvig og 12 til Struer. Det kniber mere i 
weekenderne, hvor busplanen er stærkt re
duceret, hvilket har sin forklaring i, at sko
lerne ligger stille. Vi stiller en del forvent
ning til det meget omfattende kollektive 
bussystem, der er projekteret. Dette vil 
give en mængde muligheder for tværgåen
de trafiklinier. Men vi skal jo nok ikke 
vente lige så billige billetpriser, som de 
større bysamfund er begunstiget med.

Til sikring af børnenes skolevej er der 
anlagt en tre meter bred skolesti fra Sej
bjerg i lige linje gennem Søndermarken til 
Nørbysvej. Hvordan den skal føres videre 
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til skolen, er ikke afklaret endnu. Men stien 
er en stærkt forkortet genvej for gående og 
cyklende fra seminariebyen.

Kirke og menighedsråd
Gangbesværede, men også kirkesøgende i 
almindelighed glæder sig over den nylig 
gennemførte brolægning af gangen fra kir
kegårdslågen til våbenhuset, så man slipper 
for besværet med det kendte nissumske 1er. 
Desværre har det vist sig, at kirkeorglet er 
udslidt og må kasseres. Det må det kom
mende menighedsråd vel tage stilling til. 
Måske er det i pagt med hele den nye by
mæssige struktur, at man for første gang i 
mere end en menneskealder har aftalevalg 
til menighedsrådet den 4. november med 
en mandatfordeling svarende til sammen
sætningen af det nuværende (3 fra semina
riet, 3 fra IM og i fra grundtvigsk hold).

Skolerne
Da Nr. Nissum er en skoleby, må der også 
her tages et udblik over de forskellige sko
ler. Kommuneskolen er nu i det væsentlige 
færdigbygget, og lærernes og børnenes 
trængselstid skulle vel så være forbi. Det 
tog lang tid at nå så langt. Så meget mere 
glæder man sig over resultatet. Jeg skal ikke 
gå nærmere ind på selve byggeriet, da dette 
behandles andetsteds. En nylig offentlig
gjort prognose for Lemvig kommunes bør
netal i de kommende år viser, at antallet 
viger noget, men for Nr. Nissum er det 
nogenlunde stabilt, så klassetallet evt. skul
le stige fra 16 til 17, hvad vi noterer med 
tilfredshed.

Pensionisthøjskolen
Denne kører i højeste gear. Et større byg
geri er netop afsluttet, og de nye lokaler 

taget i brug. Det drejer sig om kontorer, 
lærerværelse, motionsrum, depoter og tek
niske rum. Der er forberedelse til bl. a. en 
svømmesal, men denne må dog vente en 
postgang, da den næste byggeetape, over 
hvilken der lige nu er afholdt licitation, 
består af spisesal og køkken. Når dette står 
færdigt, kan den nuværende spisesal atter 
indrettes til værelser og på en bekvem måde 
øge skolens kapacitet.

Nr. Nissum Høj- og Efterskole
Her er der sket forstanderskifte, idet for
standerparret Th. Mogensen har trukket 
sig tilbage grundet alder efter 12-13 års 
overordentlig slidsomt og dygtigt virke 
med en meget stærk udbygning af skolen. 
De efterfølges af Lisbeth og Bruno Graver- 
sen, begge dim. fra Nr. Nissum Semina
rium i 1963. Graversen har været lærer ved 
skolen i et par år, før de pr. 1. september 
overtog ledelsen, og er således kendt med 
skolens forhold. Mens efterskolen har fuld 
belægning, kniber det med højskolen, men 
det gælder jo næsten alle højskoler i landet.

Kongensgård Landbrugsskole
Mens man her tidligere havde tre elevhold à 
tre måneder, har man nu to hold à 5 måne
der årligt. Skolen har fuld belægning, og 
dens avlsgård, Kongensgård, er nu fuldt 
udbygget. Den sidste bygning er en stald til 
440 slagtesvin. Kongensgård har med hen
syn til udbygninger skiftet udseende i for
hold til gamle nissumiters erindringsbille
de, men ikke til noget uskønt.

Andre aktiviteter
Teaterkredsen »Limfjorden« kører stadig 
godt. Den gamle Præstegård ligeså. Øst
hallen har store varmeregninger og vil for
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søge sig med solfangere for at dække en del 
af udgiften til badevandet. Jeg kunne godt 
spinde min ende lidt længere, men vil slutte 
dette lille overblik med at konstatere, at 
efterårsstormen har holdt sit indtog over 
stedet, men at dens magt er brudt i forhold 
til tidligere tider. Seminariebyen liggersom

en lille beskyttet oase bag den opvoksende 
by og seminariets store, skønne park. Jeg 
håber, dette må være et symbol for dets 
virke og vilkår i kommende tider. Det er i 
hvert fald værd at stå vagt om, og vi er 
taknemmelige for alle, der vil være med 
dertil.

Den ny tilbygning til idrætsafdelingen, som så smukt føjer sig ind i den 
arkitektoniske helhed.

H



Seminariets 
modernisering
Af lektor Sv. E.Abrahamsen (39)

Efter en række forhindringer kom den i 
1976 planlagte modernisering af seminariet 
endelig i gang i juni 1980. Planen blev skit
seret i årbogen for 1978 af formanden for 
udbygningsudvalget, lektor Jacob Hauge 
Nielsen. Der nåedes ikke meget før som
merferien, men da de studerende vendte 
tilbage efter ferien, lignede store dele af 
seminariekomplekset en veritabel bygge
plads med kraner, stilladser, larmende ma
skiner og dynger af materialer. Endog Bor
gen var afspærret en tid, til en ombygning 
af køkkenet og opstilling af ny serverings
skranke m.m. var i orden.

Det har været et stort puslespil at finde 
midlertidigt brugelige rum i stedet for de 
undervisningslokaler, hvor håndværkerne 
huserer; men ved ihærdig indsats af rektor, 
inspektør, pedel m.fl. er det lykkedes at 
finde muligheder, så undervisningen kan 
gennemføres, og alle har taget overgangs- 
besværlighederne med godt humør i for
ventning om de betydelige forbedringer, 
som moderniseringen vil medføre, især for 
de fag som hidtil har været spredt på flere 
forskellige bygninger. Nu bliver hvert af 
disse fagområder - det drejer sig især om 
fremmedsprogene, de pædagogisk/psyko
logiske fag, dansk, formning-samlet i hver 
sin bygning eller afdeling omkring fælles 

faciliteter: biblioteker, lærer- og studie
rum, sproglaboratorium, værksteder, hyg
ge- og konferencerum m.m. Endvidere får 
sløjd, håndgerning, matematik, ITV og 
filmfremvisning m.v. bedre lokaleforhold, 
seminarle- og HF-kontorerne bliver samlet 
i en centralafdeling, og idrætsfaget får en 
stor, ny tilbygning ved svømmebassinet. I 
det følgende skal siges lidt om de enkelte 
bygninger, som omfattes af modernise
ringsplanen, deres hidtidige og fremtidige 
anvendelse.

Efter at aftalerne med de forskellige fag
grupper var i orden, var det en vigtig op
gave for udvalget at planlægge en hensigts
mæssig rækkefølge for de forskellige dele af 
planen. Idrætsbygningen kunne påbegyn
des, så snart byggetilladelsen forelå, men i 
øvrigt måtte kontorafdelmgen udbygges 
først, så der kunne tages fat på de lokaler, 
hvor kontorerne havde haft til huse - og så 
videre i fortsatte rokeringer. Det hidtidige 
seminariekontor er forlænget til venstre og 
bygget sammen med Troja til højre. Det 
rummer nu praktikkontor og pedelkontor. 
Rektor har fået nyt kontor i en tilbygning 
til Troja, hvor den nederste lejlighed er 
ombygget til seminariekontor og inspek
tørkontor. Fra en ny vestibule ved forkon
toret fører en trappe op til 1. sal, hvor den 
hidtidige lærerlejlighed er ombygget til 
HF-kontor (flyttet hertil fra Rhodos) samt 
et mødelokale, smukt beliggende med ve
randa og udsigt mod syd. Da rektor Poul 
Erik Andersen tog initiativet til modernise
ringen af seminariet, var det et vigtigt led 1 
planen at få samlet alle kontorfunktionerne 
i et centralt styringsområde. Det letter i høj 
grad den daglige ledelse af seminariet og 
kommunikationen mellem dets forskellige 
organer, dets store HF-kursus m.v.



Den ny, toetages tilbygning til idrætsaf
delingen falder smukt ind i helheden. For
uden rum til sportsrekvisitter rummer ne- 
derste etage bruse- og omklædningsfacili
teter i tilknytning til svømmebassinet. Det 
blev nødvendigt, fordi omklædningsrum
mene i gymnastikafdelingen ikke var byg
get til »våd trafik« fra svømmebassinet, og 
bygningen var ved at blive ødelagt af fugt - 
ikke mindst under sommermånedernes in
tense brug af bassinet. Da er der et vældigt 
rykind af børn og unge fra omegnen til 
svømning. Det er meget værdifuldt, at 
svømningen nu har fået sin egen service
bygning. En stor behagelighed for idræts
faget bliver også de ny teorilokaler i øverste 
etage af nybygningen. I betragtning af, at 
man også kan benytte Østhallen ved øvel
sesskolen, har gymnastik- og ¡drætsfaget 
nu fået virkelig gode forhold. Et stort øn
ske har man dog endnu: overbygning af 
svømmebassinet - men det må nok vente til 
bedre tider.

Den grå bygning, af tidligere årgange 
bedre kendt som Den Gule, underkastes en 
gennemgribende isolering af vinduer og 
tagrum samt visse ombygninger af lokaler, 
såvel ovenpå som nedenunder. Tilmuret er 
nu glughullet i kvisten, hvorfra klokkeren i 
ældre tider ringede seminariets beboere op 
om morgenen, så de kunne være klar til i. 
time, der begyndte klokken 7. Klokkeren 
stillede sit ur efter den store bornholmer, 
som stod i morgensangslokalet bag vesti
bulen. Dette rum, som i mange år har været 
et mørkt aflukket depot, er nu ved hjælp af 
glaspartier og behageligt møblement om
skabt til et lyst og venligt opholdsrum med 
udsigt mod kirkebakken i nord. Også 
ovenpå er der lavet betydelige forbedringer 
med nyindrettede lokaler. Denne solide 

bygning, som blev opført i 1911, var ud 
over gymnastiksalen seminariets eneste un
dervisningsbygning med 4 store klassevæ
relser til i., 2. og 3. seminarieklasse samt 
præp.klassen og med lærerværelse ovenpå, 
indtil 1930-loven stillede nye krav (4-årig 
læreruddannelse med speciallæsning). Der 
blev da indrettet biologilaboratorium og 
-auditorium ovenpå i Den Gule samtidig 
med, at der blev lavet tilsvarende for fysik i 
Akropolis. Under seminariets stærke ud
vikling omkring i960 kom biologi i plads
nød og flyttede over i den ny biologi- og 
matematikbygning i 1968, og en del af de 
pædagogiske fag rykkede ind i Den Gule. 
Efter den nu foretagne ombygning bliver 
denne 70-årige, men stærke, statelige og 
rummelige bygning seminariets pædagogi
ske center, hvor de pædagogiske fag kan 
samles og får gode forhold med tilhørende 
pædagogisk bibliotek, lærer- og studierum 
m.m.

For kristendomskundskab, der hidtil 
har haft lokaler i denne bygning, er der ind
rettet ny undervisningslokaler bl. a. i Spar
ta. Planen om at samle kristendomsunder
visning, historie og samfundsfag i en to
etages nybygning på de tre gamle bygnin
gers plads kunne der ikke fås bevilling til i 
denne omgang. Foreløbig får altså Sparta, 
Athen og Theben lov at stå, nødtørftigt 
vedligeholdt. Lokalerne i Athen, Theben 
samt Home skal en tid endnu fremover 
gøre tjeneste for samfundsfag og historie. 
Gamle nissumitter kan altså stadig få lov at 
nikke genkendende til disse gamle bygnin
ger, som rummer kære minder for mange. 
Athen er den ældste.

Det var den første bygning, pastor 
Ad. L. Hansen rejste, da han stiftede semi
nariet i 1892. Bygningen, som slet og ret 
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kaldtes »Seminariet«, rummede et klasse
værelse samt 17 små værelser til elever og 
lærere. Året efter blev Sparta og Theben 
bygget. De græske navne blev indført lidt 
senere, for øvrigt foreslået af en elev, der 
havde gået på Gedved seminarium, hvor 
nogle bygninger bar navne, som var lånt fra 
gamle græske byer. Som det vil vides, bred
te skikken sig til mange følgende bygnin
ger, selv i nyere tid. Da Østre Skole blev 
erhvervet af en lærerråds-garantkreds for at 
sikre den til seminarie- og HF-brug, blev 
hovedbygningen kaldt Rhodos, og 4 ny
bygninger blev kaldt Minerva.

Rhodos’ nederste etage samt en del af 
Minerva bliver nu nyindrettet som frem

medsprogsafdeling. Det krævede megen 
plads at samle sprogene, men her kunne der 
blive plads til alt, hvad sprogfolkene øn
skede: undervisningslokaler, sproglabora
torium, sprogbibliotek(er), lærer- og stu
dierum, tekøkken, hyggerum osv. - Reto- 
rik/stemmepleje, som nu kaldes MUF 
(mundtlig fremstilling) er flyttet fra The
ben til den bageste blok af Minerva og får 
her gode forhold. - Også faget kristen
domskundskab, der som før nævnt må 
vente på samling i en nybygning, har loka
ler i Minerva. Oprindelig, for at hjælpe på 
værelsesmangelen under den stærke udvik
ling i 60-erne, blev de fire Minervablokke 
bygget som kollegier, men efterhånden 
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blev de alle ombygget til undervisningslo
kaler og rummede sammen med Rhodos- 
stueetagen seminariets HF-institution. 
Under øvelsesskolens lange byggeperiode, 
hvor kommuneskolen ved kirken blev 
overtaget af den ny landbrugsskole, har vi 
også kunnet hjælpe kommunen med loka
ler i Minerva til folkeskoleundervisning. 
Herefter, dvs. efter at bygge- og moderni
seringsplanen er gennemført, vil HF loka
lemæssigt være fuldt integreret i seminari
ets store undervisningsområde og kan nyde 
fordel af de nye forbedringer på lige fod 
med de seminariestuderende.

Også i Studiegården (bygget 1954) og 
den dermed sammenbyggede store under- 
visningsbygning Vestfløjen sker der æn
dringer. Efter at engelsk og tysk er rykket 
ud af i. sal i Studiegården, overtages denne 
helt af faget dansk. Danskbiblioteket fin
des i forvejen i bygningen. Da Vestfløjen 
byggedes i 1959—60, flyttede fysik/kemi 
over fra Akropolis og fik meget fine og 
rummelige forhold i hele den nederste eta
ge af den nye bygning. Geografi samt et 
stort lærerværelse (blev dog for lille til de 
over 70 lærere, man var oppe på i seminari
ets 8-spors periode) indrettedes på 1. sal, 
formning i tagetagen. En toetages sidefløj 
rummede skolekøkken i nederste etage 
(fornyet ved indretning til hjemkundskab 
for nogle år siden) og håndgerning i øverste 
etage. Moderniseringsplanen medfører nu 
en forbedret indretning af fysiklaborato
riet, samling af formning og en forbedring 
og forskønnelse af lærerværelset (lærer
rådsmøderne må af pladshensyn holdes i 
festsalen, indtil man får nyt lærerværelse i 
den projekterede nybygning til kristen
domskundskab, historie og samfundsfag). 
Håndgerning flytter, og formning overta

ger de hidtidige håndgerningslokaler, nem
lig den del af formning, som hidtil har væ
ret i Stalden (den tidligere præstegårdsstald 
og -lade, som blev indrettet til sløjd og 
formning i 70-erne). Derved får sløjd mere 
plads, og formning bliver samlet 1 Vestfløj
ens top og sidefløj.

Håndgerning flytter til Akropolis og 
overtager hele nederste etage, hvor faget får 
bedre plads og fine muligheder for alle akti
viteter. Det sker i løbet af vinteren, når 
skolecentralen flytter fra Akropolis til den 
ny afdeling på Nr. Nissum Skole, øvelses
skolen, hvor amtet bekoster indretning af 
lokaler til skolecentralen. - Angående dette 
byggeprojekt, den ikke mindst for semina
riet meget glædelige og værdifulde færdig
gørelse af øvelsesskolen, henvises til artikel 
andetsteds i årbogen.

Arken eller »Solpletten«, som lektor H. 
J. Hansen døbte den del af den gamle, lave 
bygning, som han beboede gennem sit 40- 
årige virke ved Nr. Nissum Seminarium og 
indtil sin død i 1963, har siden da gjort god 
tjeneste som inspektørkontor og praktik
lederkontor. Efter disses flytning til den ny 
kontorafdeling på den anden side af vejen 
er HF-depotet flyttet ind i de hidtidige in
spektørlokaler, og de studerende overtager 
den anden del. Arken får altså trods stor 
skrøbelighed lov at stå en tid endnu og gøre 
gavn. Det kan dog kun blive en begrænset 
tid, og vi håber, at situationen engang igen 
vil lysne, så seminariet kan få lov at opføre 
den før omtalte nybygning til de humani
stiske fag og sige farvel til de ældste, vel
tjente bygninger, som ministeriet ikke fin
der det værd at ofre en egentlig restaurering 
pa.
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Nr. Nissum skole -
seminariets øvelsesskole
Af lektor Jacob Hauge Nielsen (51), 
formand for skolenævnet

Siden 1972 har man i årbøgerne kunnet 
læse notitser om planerne for og opførelsen 
af den nye øvelsesskole ved seminariet. Nu 
hvor byggeriet står umiddelbart foran sin 
afslutning, må tiden være inde til at komme 
med en mere sammenhængende beretning 
om øvelsesskolebyggeriet.

Den 11.10. 1972 besluttede Lemvig by
råd at opføre en skole ved Nr. Nissum 
seminarium. Skolen skulle betjene det hid
tidige Nr. Nissum skoledistrikt samt være 
overbygningsskole for kommunens øst
område: Gudum, Fabjerg og Nr. Nissum. 
Hermed var øvelsesskoleproblemet løst. 
Placeringen ved seminariet var en kends
gerning, og skolens størrelse ville blive en 
sådan, at man forventede den godkendt 
som fast øvelsesskole. Hidtil havde mini
steriet godkendt Nr.Nissum/Gudum sko
ler for et år ad gangen.

Planlægningen gik i gang, og der blev 
enighed om en etplansskole opført i brune 
teglsten. Skolen skulle bestå af fire sam
menhængende blokke, blok I og II med 
hver 7 klasselokaler beliggende omkring et 
aktivitetstorv, blok III og IV med fagloka
ler, administration m.m.

Blok I blev taget i brug i 75, og de større 
elever fik klasselokaler her. De måtte så 
transporteres til faglokaler på Nr. Nissum 

skole (ved kirken) og Gudum skole. End
videre hjalp seminariet med lokaler til un
dervisning i fysik, fotolære og til dels 
hjemkundskab.

Blok II blev dernæst påbegyndt og skulle 
stå færdig til nytår 78, men allerede i dec. 
77 blev den taget i brug. Behovet var også 
presserende, da den hidtilværende Nr. 
Nissum skole i foråret 77 var blevet solgt til 
brug som landbrugsskole. I sommerferien 
77 begyndte ombygningen, så den kunne 
være klar til at modtage landbrugselever til 
november samme år. Det blev bestemt, at 
indtil blok II var færdig, skulle 1.-5.-klas
serne stadig have lokaler på landbrugssko
len, og at nogle faglokaler skulle stilles til 
rådighed, indtil øvelsesskolen var færdig. 
Med færdiggørelsen af blok II havde man 
14 klasselokaler og et bebygget areal på ca. 
2100 m2. Det bør nævnes, at staten giver 
tilskud til byggeriet, ca. 15%, og derfor 
også stiller krav til lokalernes størrelse, 
konferencerum m.m., så forholdene også 
for praktikanterne kan blive hensigtsmæs
sige.

I forhold til tidligere tidsplaner ønskede 
kommunen nu at fremme byggeriet og 
sendte i december 77 udkast til byggepro
jekt for blok III og IV til direktoratet. Des
værre skulle der gå ca. halvandet år før de 
nødvendige godkendelser var hjemme. Det 
var en lang ventetid, og forståeligt nok var 
utålmodigheden stor hos dem, der måtte 
bære byrderne ved, at undervisningen fo
regik flere forskellige steder. Endelig i ef
teråret 79 kunne man starte gravearbejdet 
og blokkene ventedes færdiggjort ca. 
1.4.81. Allerede efter sommerferien 80 
kunne blok III tages i brug og hele bygge
riet ventes afsluttet ved nytårstid 81, bety
deligt før beregnet.

19



De to blokke III og IV, der tilsammen er 
på ca. 3 too m2, rummer lokaler for sang/ 
musik, biologi/geografi, fysik/kemi, hånd
gerning, hjemkundskab, formning og sløjd 
samt en normalklasse og to lokaler til un
dervisningslære for praktikanterne. End
videre er der bibliotek, lærerværelse, fri
tidslokale, lokaler til specialundervisning, 
administrationsafdeling og lægeværelse. 
Endelig giver blok IV plads for skolecen
tralen, som hidtil har haft til huse i en af 
seminariets bygninger, Akropolis.

Den 25.10.79 forelå godkendelse af sko
len som fast øvelsesskole for seminariet. 
Dette indebærer også, at der ved skolen 
oprettes stillinger som faste øvelsesskole
lærere i lønramme 18/26. Foreløbig har 

skolen fået 5 sådanne stillinger, der blev 
besat pr. 1.8.1980.

Skolen vil ved sin færdiggørelse fremstå 
som en moderne og rummelig skole, hvor 
der er gode faciliteter for såvel børn, lærere 
som praktikanter. Muligheder for virkelig
gørelse af skoledagens mange forskelligar
tede aktiviteter skulle være gode.

For dem, der har mærket de senere års 
besvær ved undervisning flere forskellige 
steder, vil færdiggørelsen være en stor let
telse. Og alle kan vi vist være enige 1 håbet 
om, at den samling af og enhed omkring 
skolen, der nu er skabt de bygningsmæs
sige rammer for, også må være med til at 
skabe optimisme og arbejdsglæde 1 hver
dagen.
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Fra lokalkursus 
til regionalkursus?
Af lektor Mogens Walther

Når de nye I HF-kursister starter, benytter 
vi introduktionsugen til at undersøge, 
hvorfra de stammer. Vi definerer deres op
rindelsessted som det sted, hvor de har 
boet længst, og hvortil de føler sig knyttet. 
Det behøver ikke være fødestedet, idet de 
måske kort tid efter fødslen er flyttet et 
andet sted hen og har levet der siden. Ej 
heller deres sidste adresse, idet denne kun
ne tænkes at være en kaserne eller en høj
skole.

Resultatet af de sidste 2 års undersøgel
ser, dvs. de nuværende I og II HF-kursi
ster, ses af nedenstående tabel:

Ringkøbing amt
Viborg amt 
Nordjyllands amt 
Århus amt
Vejle amt
Ribe amt
Sønderjyllands amt 
Fvns amt
København
Bornholms amt 
Flensborg

1979 1980
Antal i % Antal i %

82,9 % 67,8 %
7,2 /o 10,7 %
3,6% 1,8%
0,0 % 0,9 %
1,8 % 5,4 %
2,7 % 6,3 %
0,9 % 3,6%
0,0 % 0,9 %
0,9 % 0,9 %
0,0 % 0,9 %
0,0 % 0,9 %

De fleste af vore kursister stammer na
turligvis fra Ringkjøbing amt. Det drejer 
sigom67,8% i år, men endnu flere, 82,9%, 
året før. Viborg amt har leveret 10,7 % 1 
1980, men kun 7,2 % i 1979, og den øvrige 
del af Jylland tilsvarende 18 % og 9 %. 
Tilbage bliver 3,6 % i år og 0,9 % sidste år 
fra resten af landet, inklusive Flensborg.

Inddrager vi kommunerne i undersøgel
sen, ser vi, at hovedleverandørerne Lem
vig, Struer og Thyborøn-Harboøre kom
muner med 23,2%, 11,6 % og 8,9 % er 
gået tilbage fra henholdsvis 3 5, i %, 14,4% 
og 10,8 % året før. Vi får mange kursister 
lokalt, selv om der 1 1979 startede et nyt 
gymnasium i Lemvig, og Struer i 1980 atter 
oprettede I HF, idet man ingen I HF fik i 
1979 ■

En anden måde at opgøre vort rekrutte
ringsområde på er at se, om Nr. Nissum 
HF-kursus er kursisternes nærmeste HF- 
kursus. Kun 36 kursister eller 32,1 % har 
lettest ved at tage til Nr. Nissum. Dvs. 
67,9 % af kursisterne har nærmere til et 
andet HF-kursus, alligevel vælger de Nr. 
Nissum. For 1979 gjalt det, at 54,1 % af 
kursisterne havde nærmere til et andet kur
sus end til Nr. Nissum. Dette er chokeren
de procenter - men på en positiv måde.

Prøver man at drage en konklusion her
af, må det være, at vi har et stort opland, og 
vi øger dette. Kurset udvikler sig fra et 
lokalkursus for egnens unge til et regions
kursus. Det kan måske tydes hen i den ret
ning, at den fremtidige tilgang må anses for 
sikret. Fundamentet hvorpå hele HF-kur- 
set hviler.

Nu melder sig det spørgsmål: »Hvorfor 
søger folk Nr. Nissum HF-kursus?« Ad
spurgte kursister giver herpå følgende svar: 
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et stort HF-kursus giver flere tilvalgsmu
ligheder -

nogle vil fortsætte på seminariet og starter 
her fra grunden af -

nogle kan/vil ikke bo hjemme og finder her 
ønskede kollegieværelser -

nogle ønsker ikke det strenge kostskole
miljø, men de friere former, som er på vore 
kollegier -

nogle ønsker ikke et gymnasiemiljø, men 
gerne et seminariemiljø, som de har hørt

om af andre, der går her, af gamle elever, af ’0’0 ’
familie og venner i vort nabolag -

nogle ønsker et kristent miljø -

nogle ønsker et politisk frit miljø, hvor de 
ikke indoktrineres af lærere og kammera
ter, men selv kan forme deres egne me
ninger.

Det er naturligvis vanskeligt at vægte 
ovenstående svar, men det skinner igen
nem, at det, der vægtes, specielt er noget, 
som man kunne kalde »et specielt nissum- 
rmljø«.



Portrætter Hans M. Hansens efterfølger. Per Kristen
sen og hans kone Aase, laboratorietekni
ker, samt deres 3 drenge: Jon (12), Jes (9) 
og Kasper (4) bor i pedelboligen på Linde
vej.

Ny pedel
Per Kristensen. Født 1942 i Borup, Tårup- 
Kvols. Uddannet møbelsnedker på Sto- 
holm møbelfabrik 1959-63. Aftjent værne
pligt ved Dronningens Livregiment i Nr. 
Uttrup 1964-65. Derefter ansat i Vejløs 
Byggeforretning, Holstebro, de seneste år 
som værkfører. Fra 15. marts 1980 ansat 
ved Nr. Nissum seminarium som pedel

Årsvikar
Poul Anker Møller, Københavner med 0 
fra 1946 og ca. 21 år frem. Kom efter afslut
tet lærereksamen fra Statsseminariet på 
Emdrupborg i folkeskolen i Snekkersten 
(Sjælland) og Tårs (Vendsyssel), på Horne 
Ungdomsskole ved Hirtshals og har de sid
ste to år været på højskolerne i Uldum, 
Viborg og på Bornholm. Har undervejs 
deltaget i en række kurser inden for Dan
marks Lærerhøjskole både i musik og pæd./ 
psyk, og er nu undervejs i det pædagogisk 
psykologiske kandidatstudium.

Årsvikar i pædagogisk speciale C og psy
kologi siden august 80.
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25 år i Nr. Nissum
Samtale med Sv.E. Abrahamsen

Som nævnt i rektors årsberetning har lektor 
Sv. E. Abrahamsen taget sin afsked ved 
dette skoleårs begyndelse. Vi har i den an
ledning bedt ham fortælle om sit virke igen
nem de mange år som lærer. Abrahamsen 
indleder samtalen med at fortælle om sit 
forhold til Nr. Nissum og om sit første møde 
med seminariet:

Når man har tilbragt 4 år som elev og 21 år 
som lærer ved Nr. Nissum seminarium, vil 
dette nordvestjyske, til tider stormomsuste 
uddannelses- og kulturcentrum blive en 
vigtig del af ens tilværelse. De to nævnte 
perioder var dog adskilt ved 20 års virke 
som lærer ved forskellige skoleformer, 
sidst 6 år ved et østjysk seminarium, samt 
videreuddannelse i form af to faglærereksa
miner, universitetsstudium og en lang ræk
ke kurser. Mit første møde med Nr. Nis
sum seminarium og det storslåede fjord
landskab heromkring skete for 45 år siden. 
Da kom jeg en forårsdag cyklende ad den 
gamle grusvej fra Humlum langs Nissum 
bredning for at søge ind på seminariet efter 
at have forberedt mig til optagelsesprøven i 
min fritid derhjemme.

Det må have været midt ijo’rne. Hvordan 
vil du beskrive forholdene dengang for en 
ung, som gerne ville studere?
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For at give et tidsbillede fra 30’rne vil jeg 
godt sige lidt om mit hjemmemiljø og den 
tids næsten uoverstigelige barrierer for et 
ubemidlet ungt menneske, som havde 
stærk lyst til en videregående uddannelse. 
Mit hjem Knudsgård, 14 km vest for Vi
borg, var en ret stor gård på flere hundrede 
tønder land, men med sandjord, der gav et 
magert udbytte, og moser og heder, som vi 
opdyrkede og kørte kalk på fra gruberne i 
Mønsted og Daugbjerg, altsammen med 
menneske- og hestekræfter. I deflationspe
rioden i 30’rne var landbruget værre stillet 
end under den nuværende krise. Vi var vir
kelig fattige, men vi havde det godt med 
hinanden i vort hjem. Vi fem børn fik lært 
at bestille noget, komme tidligt op om 
morgenen og give et nap med både før og 
efter skoletid. Gennem min syvårige skole
gang ved den lille toklassede Knudsgård 



skole havde jeg kun én lærer. Han var pe
riodisk nervesyg, men ellers et begavet og 
belæst menneske. Jeg fik lov at læse, hvad 
jeg ville og lærte mange på den tid usæd
vanlige ting i skolen, f.eks. stenografi, ma
tematik og lidt engelsk. Øvelsen i selvstu
dium fik jeg megen brug for siden. Jeg 
havde en brændende lyst til at læse og lære, 
tiggede om at få lov at gå på Viborg Kate
dralskole og blive ingeniør eller læge, men 
det var helt udelukket af økonomiske grun
de. Der var brug for min hjælp derhjemme. 
Jeg søgte at tilfredsstille min kundskabs
tørst ved hjælp af bogpakker, som jeg lånte 
på Viborg centralbibliotek og læste, mens 
de andre sov til middag. Jeg studerede in
sekternes adfærd i have og grusgrav (inspi
reret ved læsning af Poul Bergsøe: Fra 
Mark og Skov) malede dyre- og landskabs
billeder på væggene i stalden, lavede selv en 
violin og en bue med hår, som jeg skar af 
hestehaler og strøg med harpix fra gran
træer i haven, osv.

Hvordan gik det til, at du valgte at blive 
Lerer, og at dit uddannelsessted blev Nr. 
Nissum seminarium?
På den tid skete der noget, som blev en 
vidunderlig oplevelse for mig og som fik 
stor betydning for min fremtid. Et dygtigt 
og venligt, ungt lærerpar blev ansat ved 
skolen. De lånte mig bøger og en rigtig 
violin, de forstod min længsel efter en bog
lig uddannelse og rådede mig til at prøve 
seminariet. Jeg valgte Nr. Nissum, fordi en 
fætter var uddannet der. Jeg står i stor tak
nemlighedsgæld til de to, Agnes og Peter 
Laursen, som senere blev henholdsvis real
skolelærer og skoleinspektør i Tiist ved Ar
hus. De hjalp mig en aften om ugen i deres 
hjem i vinteren 1934-35 med stof til opta

gelsesprøven. Jeg havde da arbejdet hjem
me, til jeg var næsten 20 år, uden løn. Det 
sidste år havde jeg sammen med en halv
blind murer i familien med håndkraft (uden 
blandemaskine og med selvlavede cement
sten) opført en lille ejendom på en opdyr
ket hedelod fra gården. Ejendommen blev 
solgt med et lille overskud, som hjalp 
hjemmets økonomi så meget, at jeg nu 
mente at kunne tage hjemmefra - omend 
min far stadig var imod mine læseplaner. 
Der var stor lærerarbejdsløshed på den tid, 
og lærerlønnen var ringe. Pr. postordre be
stilte jeg en seng til 8 kr. hos Daells vare
hus, fik den sendt til Nr. Nissum, pakkede 
det nødvendigste på min gamle cykel - og 
ved min ankomst til seminariet købte jeg et 
lille, brugt bord til 3 kr. En stol lånte jeg af 
seminariet.

Hvad husker du især fra din seminarietid? 
Jeg bestod optagelsesprøven i 1935 og følte 
mig priviligeret og lykkelig ved endelig at 
få lov at læse. Ja, i mit lille 2x4m værelse 
på Athen følte jeg næsten en dårlig samvit
tighed ved tanken om, at min far og mine 
søskende gik derhjemme og sled og sendte 
mig 90 kr. hver måned, mens jeg ikke be
stilte andet end at læse bøger, spille violin, 
fodbold og andre narrestreger. Jeg cyklede 
hjem i ferierne og hjalp til, høstede således 
alt kornet med selvbinder de første år. Min 
far blev mere positiv over for min læsning, 
da han så, at jeg klarede mig godt til 1. del. 
Det glædede mig, for han døde kort efter. 
Min mor var død nogle år før jeg kom på 
seminariet. Min ældste søster overtog går
den og gældsforpligtelserne. Jeg havde in
gen midler at læse videre for, men nogle 
venner af vort hjem kom til hjælp. Jeg lånte 
nogle hundrede kroner af landpostbudet 
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og af en landsretssagfører, som var kom
met hos os for at gå på jagt. Næste sommer 
blev Bodil Margrethe og jeg forlovet, og jeg 
fik et nyt hjem, som blev en stor støtte for 
mig. Min svigerfar, lærer H. J. Hansen, 
kom til at betyde meget for mig, både fag
ligt og menneskeligt. Han var en helstøbt, 
kristen personlighed uden snæversyn, et 
begavet, myreflittigt og opofrende menne
ske, og han var forud for sin tid på det 
feltbiologiske område. Hans store glæde 
over naturen og dens viselige indretning 
prægede hans undervisning. Han var min 
lærer bl.a. i specialerne matematik og na
turhistorie, der senere, da jeg selv blev se
minarielærer, fik navneforandring til bio
logi samtidig med, at vi fik inddraget de 
store, nye landvindinger fra den biologiske 
forskning i undervisningen.

Vil du fortalle lidt om nogle af stadierne på 
vejen til seminarielærer i biologi?
Jeg kom til at gå på Nr. Nissum under den 
ny 1930-I0V, som indførte 4-årig lærerud
dannelse (den gamle var 3-årig) samt en 
vigtig nydannelse, specialelæsning. Denne 
mulighed for et dyberegående studium på 
et interessefelt blev til glæde for mange. Jeg 
skrev et par insektbiologiske arbejder på 
baggrund af egne undersøgelser i naturen i 
seminarietiden, og under mine lærerår i 
Kjellerup fortsatte jeg disse undersøgelser 
og skrev et par artikler herom i tidsskriftet 
Flora og Fauna 1950 og 1951. De skaffede 
mig ophold som specialist på Naturh. Mu
seums Molslaboratorium et par somre. 
Her lærte jeg de nye, økologiske syns
punkter at kende gennem museets og labo
ratoriets leder, professor H.M.Thamdrup, 
Århus, som havde studeret økologi i USA. 
Han gav mig værdifuld støtte under mit 

videre arbejde, også som seminarielærer. 
Han gav os f.eks. lov at komme med linie
hold fra Nr. Nissum på Molslaboratoriet - 
et pragtfuldt sted at holde linie-studieuge, 
en tradition der er fortsat under min fag- 
kollega, lektor Thorkild Nielsens ledelse. 
Lysten til at undervise voksne unge fik jeg 
allerede i mit første job som lærer ved 
Høng realskole og præliminærkursus 
1939-41. Da jeg blev ansat ved Gedved se
minarium som lærer i biologi og geografi 
(fra i.jan. 1954), kunne jeg drage nytte af 
erfaringer fra de to år i Høng, et årsvikariat 
ved Ølgod byskole og 12 år ved Kjellerup 
kommune- og realskole. I tidens løb havde 
jeg kvalificeret mig til seminariearbejdet 
gennem faglærereksamen i engelsk, deref
ter i biologi, og i Gedvedtiden læste jeg 
geografi ved Århus universitet.

Men 1 havnede altså i Nr. Nissum igen? 
Vi var meget glade for at være i Gedved og i 
den dejlige, østjyske skovnatur. Efter no
gen betænkningstid sagde vi alligevel ja til 
en forespørgsel fra rektor Høgel i 1958 og 
vi har aldrig fortrudt, at vi flyttede til Nr. 
Nissum med ansættelse pr. 1/8 1959. Jeg 
overtog biologien efter mm svigerfar, som 
var svækket af sygdom. Vi kom med i en 
opgangstid for vort gamle seminarium, 
præget af optimisme og pionerånd blandt 
kolleger og med en positiv indstillet flok 
unge mennesker. Også min kone kom med 
i arbejdet som biologilærer i præp. indtil 
oprettelsen af HF, og har siden været ansat 
ved øvelsesskolen.

De sidste 45 år har været en spændende 
periode, fuld af mange udfordringer. Hvil
ke faglige udviklinger vil du især fremhæve 
inden for dit område?
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Jeg har virket som seminarielærer under 3 
seminarielove. For mit fagområde har ud
viklingen afgjort betydet en stigende linie. 
Speciallæsningen under 1930-loven var be
gyndelsen til en højnelse af læreruddannel
sens faglige niveau. Adgangen til at udar
bejde et skriftligt speciale (fandtes også un
der 54-loven, ophævedes med 66-loven, 
genindført med 75-revisionen) gav stude
rende med forskerevner en særlig glæde. 
Jeg mindes adskillige sådanne, fine arbej
der fra studerende, som derved fik en varig 
interesse. Tendensen fortsatte med indfø
relsen af linieuddannelse under 1954-I0- 
ven, dog kun som forsøg, med hele og 
halve linier. F.eks. var fysik/kemi hel linie, 

hvilket var naturligt, mens biologi/miljø- 
lære kun var halv linie, hvilket var util
fredsstillende. Det blev dog rettet med 
1966-loven, hvor limeuddannelsen nåede 
fuld udvikling med samme timetal for alle 
fag. Denne lov og udviklingen af HF fik jeg 
medindflydelse på gennem medlemskab af 
det ministerielle fagudvalg for biologi og 
geografi og gennem en række artikler 1 
Dansk Seminarieblad. - I 6o’rne oplevede 
vi både den største udvikling (til 8-sporet 
seminarium) og den største krise: nedlæg
ningstruslen i 1969, som vi dog overvandt. 
Udviklingen gav vokseværk, både menne
skeligt og materielt. I 1966 fik jeg en til
trængt fagkollega, som kom til at betyde 
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meget for seminariet og for biologiens ud
vikling både lokalt og på landsplan: Thor
kild A.Nielsen med familie flyttede hertil 
fra Skårup. Vi har haft et fantastisk godt 
samarbejde. Han har ønsket, at jeg fortsat 
skal have en arbejdsplads ovre på lærerla
boratoriet. Det er jeg meget glad for! I 1968 
kunne vi tage en længe savnet, ny biologi
bygning i brug, for øvrigt det tredie projekt 
jeg havde lavet tegninger og planer til. Det 
første var i tagetagen på Den Gule, det 
andet var en ny bygning af røde sten og 
udnyttet tagetage i stil med de øvrige byg
ninger, men efter et byggestop slog arki
tekt Hempel ind på en ny etplansstil med 
hvide kalksandsten, og sådan blev der byg
get. Men vi var lykkelige for den ny bio
logi- og matematikbygning. Den har svaret 
til forventningerne.

Dine kolleger blev vist lidt overraskede, da 
de hørte, at du havde søgt din afsked med 
førtidspension. Hvad var årsagen til den 
beslutning?
Min beslutning om førtidspensionering 
skyldes især to ting: ønsket om mere tid til 
forsknings- og forfattervirksomhed, og for 
det andet det nedskårne hold- og timetal på 
seminariet. Det blev afgørende for min be
slutning, selv om jeg vil savne arbejdet med 
de studerende, som altid har givet mig stor 
glæde.

Nu har du omtalt dit arbejde som forfatter. 
Du må undskylde en ikke-fagkollega; men 
hvad er hovedindholdet af dit væsentligste 
arbejde, bogværket »Vort Miljø«?
Den aflastning, som Thorkild Nielsens an
sættelse medførte, betød bl.a., at jeg kunne 
starte lærerhøjskole-årskursus i biologi og 
miljølære i vor ny afdeling, og jeg fik tid at 

udarbejde nyt materiale efter økologiske 
principper. Mens 6o’rne var fysikkens 
blomstringstid, vil vor tid i stigende grad 
blive biologiens og økologiens periode. 
Der er en voksende forståelse af, at en u- 
hæmmet teknologisk vækst vil ødelægge 
den oprindelige natur og den økologiske 
balance og kan medføre store farer for mil
jø, fødeproduktion og sundhed. Det er dog 
klart, at vi ikke kan undvære teknologien, 
hvis vi skal skaffe føde til jordens voksende 
befolkning. Opgaven er at finde den rette 
teknik og metode, så miljøet ikke ødelæg
ges. Efter udarbejdning på dette grundlag 
indsendte jeg materialet som manuskript til 
en nordisk fagbogskonkurrence og vandt 
den danske pris. Efter aftale med forlaget 
Forum blev dette materiale grundlag for en 
bogserie »Vort Miljø«. Et bind er udkom
met i to udgaver 1976 og 1977, et andet 
bind »Mennesket og miljøet« er under ud
givelse, og et tredie er påbegyndt. - Formå
let med mit bogværk er at bringe konkret 
viden om de faktiske miljøforhold og risici, 
byggende på grundige studier af forskernes 
resultater, så man kan tage kvalificeret stil
ling til de brændende samfundsspørgsmål 
om energiproduktion, kemisk o.a. industri 
og de dermed forbundne miljøproblemer, 
forureningsbekæmpelse m.m. Jeg skylder 
ministeriet tak for nedsat timetal i en pe
riode, hvilket var en forudsætning for ar
bejdets udførelse. - Til slut vil jeg gerne 
benytte lejligheden til at sige tak til semina
riets ledelse, specielt rektorerne Høgel og 
Poul Erik Andersen for gode arbejdsfor
hold. Også tak til mine kolleger og tidligere 
elever/studerende, som læser dette. Min 
kone og jeg har vort hjem her og glæder os 
over, at vi fortsat kan føle os med 1 fælles
skabet.
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Tanker om at dø
Af tidligere seminarielærer
Harald Berg (¿j)

Fra tidligere seminarielærer Harald Berg 
har vi modtaget nedenstående artikel. Læ
rer Berg er dimitteret fra Nr. Nissum Semi
narium 1923 ogvar lærer ved seminariet fra 
1934 til 1946. Artiklen berører tanker, som 
optog mange af de unge, som mødte væk
kelsesbevægelserne i Vestjylland omkring 
1920’rne. Mange tidligere elever vil sikkert 
også gennem hele artiklen genkende per
sonen Berg.

Livet er det første, barnet bliver sig be
vidst. Men meget hurtigt kommer også be
vidstheden om døden. En død sommerfugl 
i vindueskarmen, den døde fugl, der skal 
begraves i haven i vor barndom, grisen, der 
skulle slagtes. Det sker, det tages koldt og 
følelsesløst. Man kan pine en muldvarp, en 
frø, en flue ihjel og sige: Så! nu er den død! 
— Det er vist en tidsperiode — kort? - der er 
sådan. Mere end det er bestemte børn, der 
har det sådan.

Så kommer tanken: Skal jeg dø? Skal 
mor og far dø? I selvbiografier møder man 
gang på gang udtryk for disse tanker. Me
get stærke følelser knytter sig til dem, følel
ser der er så vedvarende, at det kan stå som 
skelsættende i ens tilværelse, da de tanker 
opstod. - Kender alle det? Vist næsten alle.

En forfatter (jeg har ikke noteret navn 
eller bog) satte som motto på titelbladet: 
Hele mit liv har været en lidelse under for
krænkelighedens gåde.

Er det ikke sådan det er?
Trods al ungdommens kraft og mod, 

glæde og munterhed. Barndommens frygt 
og rædsel er nedkæmpet, spærret inde, må
ske i underbevidstheden, men levende er 
den stadig.

Kusine Helene var død 14 år; mellem
ørebetændelse der pludselig gik ind i hjer
nen. Fætter Peder, robust og overlegen, 
grov kunne man måske kalde ham; altid var 
han den store, fire år ældre end jeg. Sam
men med hans mor gik vi op i gæsteværel
set, hvor Helene lå - marmorhvid, væk fra 
os, væk fra livet. - Da brød Peder sammen i 
hulkende gråd.

Forkrænkelighedens gåde! - Der er vid
nesbyrd nok. Poetisk farvede kunne de 
være. Som når vi læste: Far, hvor flyver 
svanerne hen? Eller sang: - og dødstanken 
strengt havde livsmodet lænket. (Vilh. Bir
kedal). - En dag sidst i september 1920 tog 
Chr. Harbo Andersen og jeg ned til Høgs
gård strand for at bade. Men himlen blev 
grå, det blæste, og det ellers så klare blå 
vand var i strandkanten grumset og urent. 
Efter et kort bad gik vi om på læsiden af 
skuret (»badehuset« var dengang et lille 
træskur). Forfrosne læste vi, skrevet med 
kridt på trægavlen: - en rose fin og fager, 
der dufter for at dø. - Sol og sommer og 
badeliv var væk for i år. Og nu stod vi her 
og lod os gennemsuse af fællesfornemmelse 
med den, der havde skrevet på væggen.

Alt kød er som hø, 
og al dets ynde 
som en blomst på marken
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Den følgende vinter var der det, vi kalder 
vækkelse, på skolen. Mange af de unge, der 
nu går der, ved vel knap nok, hvad vækkel
se er. Når jeg siger, at pinsedag i Jerusalem 
blev der vækkelse ved Simon Peters tale, 
forstås det vist. - Og der var sang. Så loftet 
løftede sig, som vittigheden siger. »— fra de 
freistes skare lig en mægtig sø, bruser jub
len: Vi skal ikke dø.«

Dette vi skal ikke dø havde noget af sit 
indhold fra en modsætning til rosen, der 
dufter for at dø, og alt kød, der er som 
græs.

Noget — for sagen var ikke sådan at blive 
færdig med.

Til min konfirmation fik jeg en lille bog 
af N. P. Madsen: Poul.

Poul var staldtjener. Når godsets unge 
frøken var på ridetur, skulle han ride med. 
Ved et fald slog han sig, og da den unge 
frøken bøjede sig over ham, blev han klar 
over, at han ville dø. Han brød da ud i jubel 
og tak til Gud.

Sådan skulle man kunne dø! Paulus sag
de jo også: At dø er mig en lindring. Og da 
Stefanus blev stenet, så han himlen åben.

Alligevel: Gud har skabt os. Givet os 
livet. Hvorfor skal vi så ønske os fri for 
det? Det hedder da også som en fortsættel
se om noget godt både i det fjerde bud og til 
Kong Salomo: - at du må få et langt liv på 
jorden.

Der var noget, der ikke ville stemme. 
Efter nogle år syntes jeg, der var noget galt 
ved bogen, noget usandt eller i hvert fald 
noget usundt. Jeg smed den væk.

Men spørgsmålet var ikke væk. Ved et 
ungdomsmøde på en gård i Vandborg blev 
vi efter mødet kaldt ind i et kammer, hvor 
gårdmandens far lå døende. Rolig og stille 
sagde den gamle mand: Ja, nu skal jeg dø. 

Men det vil jeg sige jer unge: Vil I ha’ et 
godt liv og en lykkelig død, så skal I lade 
Gud råde over jer i alle ting.

Naturligt og sandt lød det og blev ved at 
lyde for mig, da jeg i vinternatten gik den 
lange gode tur hjem.

Missionærernes tale - og I. M.s tale var 
meget tit: Du kan måske leve uden Gud; 
men du kan ikke dø uden Gud. Underfor
stået —: Med Gud kan du dø. Var det ikke 
rigtigt nok? Det syntes at stå så mange 
steder:

- mod hans pil 
med et smil 
tager vi - og vinder.

Os dog ingen død kan døde
(Paul Gerhardt).

Det var jo sandt. Og jeg havde set det var 
sandt. Men var det hele sandt? - Ikke for 
mig. Døden med sin istaphånd var altid den 
mørke skygge forude. Når andre talte med 
glød om : Død ! hvor er din brod - -, tav jeg. 
Jeg prøvede vel altid at tage ordet til mig. 
Men jeg tav. Jeg tav for at undgå tomme 
ord. (SI. 39,3)

Vor skabning grant og kender du 
og ved, vi alle ser med gru 
vort timeglas udrundet.

Det sagde jeg ja til. Som årene gik, og man 
modnedes til at lade sindets sande jeg kom
me til orde, mødte jeg samme tanke, sam
me kamp hos andre. - I Diakonissestiftel
sens årsskrift for 1968 skrev biskop Erik 
Jensen det indledende stykke: Angst for 
døden. Det vakte en del opsigt. Han fik 
mange modsigelser, rent ud sagt: ordentlig 
på puklen! En biskop! en kristen! Gang på 
gang når vi har siddet og ladet maskerne 



falde, har jeg erfaret det samme hos dem vi 
mente skulle være de sikre, de frelste. En 
provst, en anden præst. Preben Thomsen 
(det er blevet trykt): Denne angst for dø
den borer jo i mig hver eneste dag året 
rundt.

I litteraturen har vi stærke udtryk for det 
hos J. P. Jacobsen i Fru Marie Grubbe. Der 
hvor Ulrik Christian Gyldenløve ligger og 
skal dø. Og også i Niels Lyhne-. Så døde han 
da døden, den vanskelige død. - Jeg kan 
ikke lade være her at nævne to bøger, der er 
anderledes, bøger som hver eneste dansker 
skulle kende: De sidste timer og Kim (Mal- 
the Bruhn). Også Poul Schou i Vidner på 
min vej.

For nogen syntes det at være en lettere 
sag. En ny gåde! Du kan ikke dø uden 
Gud, havde de gamle jo sagt. Nogle kunne. 
Sådan så det i hvert fald ud. Var de overfla
diske? Ikke altid så vidt man kunne skøn
ne. Var det »naturen«, der gjorde dem 
modne, så de følte det som en naturlig ting, 
naturens gang? Sprogforskeren Otto Jes
persen talte roligt og sagligt om sin død - 
uden Gud. Hver af os ældre har vel i vor 
kreds kendt mennesker, der kunne gøre det 
samme. - Det har været en uro for mig. Der 
var altså to slags fred over for døden. 
Hvordan kunne jeg så vide, om det var 
Guds fred, jeg havde? Sokrates’ stærke, 
rolige tale over for dødsdommen, var det 
verdens fred? Verdens fred, hvor har jeg 

hørt de ord mange gange og hørt meget om 
den sag! Høres de ord mon endnu?

Ja, der er ord - talemåder - nok. Lige
som der også er ord, der bruges når en ung 
eller et barn dør. Mange af os kan ikke 
udtale disse ord. Igen føler vi os under tryk 
som salmisten: Jeg tav for at undgå tomme 
ord. Derfor kan ordene godt være sande. 
Eller vi prøver at se muligheden for noget 
sandt i dem.

I mange år har jeg tænkt, at døden var 
mig nær. Nu er det ikke kun noget, jeg 
tænker, nu mærker jeg det. Og ser det på 
andre på min alder. År for år har det syntes 
mig tydeligere, at dette lange liv gives mig 
til beredelse. Jeg har med tak og glæde taget 
imod det. Er jeg så mæt af dage? At jeg siger 
som Jakob: Nu vil jeg gerne dø (i. Mose
bog 46,30) - endda uden at sige som samme 
Jakob sa’ til Farao: Få og onde har mit livs 
år været, og de når ikke mine fædres.

Sådan er det vel ikke. Heller ikke at jeg 
ser hen til ordet: Vel du gode og tro tjener. 
Gå til din Herres glæde! - De ord kan give 
ængstelse. Det ord, der passer for mig, det 
jeg prøver at lade være mit ord, er: Gud! 
Vær mig synder nådig.

Der står der også: Denne gik retfærdig- 
g|ort hjem.

Gud, for du kender vor skabelses gåde, 
støvtrådeværket du kommer i hu.



Rejs med dette menneske!

P.C.GJELSTRUP

Ved Løvfaldstide
Af Benny Boysen (y2)

Den erindringsbog, gamle elever og venner 
fra tid til anden har opfordret seminariets 
tidligere forstander, P. C. Gjelstrup, til at 
skrive, er endelig udkommet. Bogen, der 
bærer titlen »Ved Løvfaldstide« med un
dertitlen »Erindringer fra et rigt liv«, er 
udkommet på forlaget Bogtrykkergården, 
Struer.

Ordene fra Tobiasbogen (5,17) »Rejs 
med.dette menneske; Gud, der bor i him
len, skænke eder en god rejse, og hans en
gel ledsage eder« er ofte blevet benyttet ved 
bryllupper 1 slægten Gjelstrup. Den rejse, 
P. C. Gjelstrup tager sine læsere ud på, er 
stærkt præget af følgeskabet med denne 
gode engel.

Peter Christian Gjelstrup fødtes i Lem
vig 19. oktober 1888 og voksede op i et 
religiøst miljø med tydelige efterklange af 
Brødremenighedens virke på egnen. Som 
læser får man et stærkt indtryk af den op
dragelsesmæssige betydning, den personli
ge kristendom fik i hjemmet.

Velforberedt hjemmefra begyndte P. C. 
Gjelstrup i 1902 direkte i Odense Katedral
skoles II klasse og kunne derved spare et 
helt år. I 1914 blev han teologisk kandidat 
fra Københavns Universitet, og kort der
efter blev han kapellan ved Skt. Bendts kir

ke i Ringsted. Men P. C. Gjelstrup mødte 
sin skæbne 24. juni 1919 på færgen mellem 
Fanø og Esbjerg. Her modtog han en så 
kraftig opfordring til at søge den ledige 
forstanderstilling på Nørre Nissum Semi
narium, at det han kort forinden havde 
nægtet kunne ske, måtte ske.

Gjelstrup fortæller: »Der kunne du aldrig 
befinde dig vel,« sagde min søster, da hun i 
Kristeligt Dagblad læste pastor Asschen- 
feldt-Hansens opsats med opfordring til 
teologiske kandidater om at søge den ledige 
forstanderstilling i Nissum. To måneder 
efter var det umulige sket.«

Det første problem, Gjelstrup blev stillet 
overfor som seminariets forstander, var af
vikling af forholdet til højskolen. Under
visningsministeriet interesserede sig meget 
for, at det statstilskud, som tilflød de pri
vate seminarier, også kom derhen, hvor det 
skulle, og forlangte derfor de to skolers 
regnskab separeret, og resultatet blev, at 
seminarium og højskole fik hver sin for
stander. Fra 1922 var der heller ikke læn
gere tale om bygningsfællesskab. I det hele 
taget var Gjelstrups første tiår præget af en 
række nyordninger, og den 37 år lange for
standerperiode skulle blive præget af man
ge vanskelige begivenheder — således den 
tyske besættelse, men det ligger til Gjel
strup kun at huske det bedste.

I bogen træffes en række personligheder, 
som alle har gjort et stykke med på rejsen. 
Det er venlige og præcise portrætter. Med 
Gjelstrups livsindstilling skal ingen udleve
res. Fantastisk som han husker et helt livs 
bekendtskaber med en klarhed, der kun 
overgås af hans evne til også i nutiden at se 
det lyse og fortrøstningsfulde fremfor at 
begræde alt det tabte. »Men sådan er jo 
livets gang; det er som i naturen og i vore 
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haver, hvor vi glæder os over væksterne, 
der spirer frem, vokser, udfolder sig, for så 
at visne og dø; kun jordbunden er den sam
me, og af den vil nye blomster og frugter 
vokse frem. Lad os tilsvarende håbe, at der 
ved vore seminarier må vokse nye værdier 
frem i stedet for dem, der har haft deres tid 
og bliver forbi. Jordbunden giver godt håb 
derom; det er jo en fin part af Danmarks 
ungdom, som færdes her.«

Bogens sidste del er mere springende i sit 
emnevalg end den fremadskridende første 

halvdel, men her er valgt, hvad som lå hjer
tet nærmest.

Meget mere kunne man ønske sig taget 
med, men Gjelstrup har hele tiden haft for 
øje at lade det være personer, som hjalp og 
støttede ham, der blev bogens hovedper
soner, og derved har han netop ramt og 
fremhævet et af sine egne fine karakter
træk.

Ved livets terminal har Gjelstrup med sin 
bog rakt en billet til os, der gerne vil gøre en 
del af turen med på hans livs rige rejse.
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Frihedsbegrebet
Et tema i forskellige belysninger

Besættelse og befrielse - 
om den kristne frihed
Af sognepræst Niels Henrik Arendt

Hvad er frihed? Det er - sådan vil det første 
umiddelbare svar lyde — at kunne gøre, 
hvad man vil. I børnesangen »Når jeg bli’r 
stor« forstås den voksnes eftertragtede fri
hed også på denne måde: »- og så vil jeg 
gøre li’ hvad jeg vil, og grise mig rigtig 
grundigt til!« Frihed er, tænker vi, at alle 
hindringer for egenviljens fuldbyrdelse er 
skaffet af vejen. I det følgende skal denne 
frihedsforståelse og dens konsekvenser be
lyses, og den skal konfronteres med det 
kristne evangeliums tale om frihed.

/. Den destruktive egenvilje 
(Dostojevskij).
Dostojevskij har i sin store roman om de 
russiske revolutionære DE BESATTE et 
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portræt af en ejendommelig person ved 
navn Kirillov. Denne 27-årige mand, byg
mester og ingeniør, har et tvetydigt forhold 
til den revolutionære gruppe. Han er villig 
til at lade sig bruge af den, men han deler 
ikke dens ideer om det nye samfund, som 
kun kan hidføres ved en brutal destruktion 
af det gamle. Disse tanker forekommer 
ham overfladiske. For ham er individets 
frihed det afgørende problem.

Om natten vandrer han op og ned ad 
gulvet i sit lille rum i sidebygningen i et af 
disse typiske dostojevskijske huse, befol
ket af samfundets bærme og af dybsindige 
filosoffer. Ved sine grublerier er han nået 
til den opfattelse, at prøvestenen for men
neskets frihed er - selvmordet. Han har 
derfor besluttet at dræbe sig selv som en 
manifestation af friheden. Det menneske, 
der hænger ved livet, er ufrit, ja, bundethe
den til livet er den fundamentale ufrihed. 
»Den fuldkomne frihed opnås først, når 
det er én ganske ligegyldigt, om man lever 
eller ej.«

Et sådant filosofisk begrundet selvmord 
er imidlertid en utrolig sjældenhed - selv
mord sker jo normalt i affekt eller angst, og 
det er det modsatte af frihed. Derfor er det 
Kirillov om at gøre, at han renser sit liv for 



enhver form for angst ved livet eller ved 
døden. Da vil hans selvmord være en fuld
kommen fri og selvberoende handling, ja, 
det første egentlige selvmord i historien. 
Og derfor vil det have en forløsende kraft. 
Kirillov betragter sig selv som en frelser for 
menneskeheden. Hans selvmord vil blive 
verdenskendt, thi »der er intet skjult, som 
ikke skal blive åbenbaret«; det vil blive be
gyndelsen og symbolet på menneskets ab
solutte befrielse. Og han tænker sig denne 
forløsning som en ligefrem fysisk for
andring af verden og menneskene: tidens 
ophør og menneskets fuldkommengørelse.

Det er ikke misantropi, der ligger bag 
Kirillovs forsæt om at begå selvmord, 
tværtimod, han elsker livet, leger med små 
børn og er fuld af godhed og omsorg over 
for sine medmennesker. Men han er besat 
af tanken om at manifestere den fuldkomne 
frihed. Han hører også til »de besatte«.

Det er den ironiske pointe i skildringen 
af Kirillov; hans besættelse er af en anden 
art end de unge revolutionæres, men han er 
i samme grad som de fanget af sin egen 
tanke, af troen på sig selv og sin enestående 
betydning.

Stavrogin, romanens hovedperson, op
dager en dag under et besøg hos Kirillov, at 
der er tændt lys foran en ikon. Han spørger 
da Kirillov, om han tror på Gud. Og Kiril
lov svarer både bekræftende og benægten
de på spørgsmålet. Gud er for ham navnet 
på den fuldkomne frihed, på magten over 
liv og død, som mennesket ikke før har 
været i besiddelse af, og som det derfor i 
angst og smerte har tillagt Gud. Men i 
samme øjeblik mennesket selv tiltager sig 
denne magt, er Gud ude af billedet og det 
menneske selv Gud. Kirillov gør sig selv til 
Gud ved sit selvmord. Det filosofisk be

grundede selvmord vil være beviset på 
Guds ikke-eksistens.

Men tror Kirillov således ikke på Gud, er 
han til gengæld lidenskabelig grebet af 
Kristus-skikkelsen. Kristus er for ham det 
mest enestående menneske, der har levet. 
Og dog døde han forgæves, døde som offer 
for en løgn. Kirillov er besat af et »Kristus- 
kompleks«, af en tro på, at han skal hidføre 
den forløsning, som Kristus ikke kunne. 
En dag fanger bordet. Kirillov opsøges af 
den revolutionære gruppes fører, Pjotr 
Verkhovjenskij, og denne forlanger af 
Kirillov, at han nu som lovet skal fuld
byrde sin beslutning, idet han først yder 
gruppen den aftalte tjeneste. Og denne tje
neste, får Kirillov nu at vide, består i, at han 
skal underskrive en tilståelse om, at han er 
den skyldige i et brutalt mord på en af 
gruppens tidligere medlemmer. Dette 
mord er så meget mere afskyvækkende, 
som den pågældende netop har fået sin 
bortløbne hustru igen, og denne har født et 
barn, som han har modtaget med kærlig
hed og som et løfte om en helt ny fremtid.

Kirillov oprøres da også over udåden, 
god og ædel som han er, og et øjeblik er han 
ved at smide den anden på porten. Men 
Pjotr Verkhovjenskij holder ham fast på 
hans egne anskuelser, og Kirillov lader sig 
binde heraf. Det er hans pligt at manife
stere egenviljen, siger han. Først derigen
nem bliver han Gud. »Det er det eneste, 
hvormed jeg kan give min ubundethed og 
min nye frygtelige frihed det højeste ud
tryk ... Jeg dræber mig for at vise min 
ubundethed og min nye frygtelige frihed.« 
Det ender med, at han gør, hvad han bliver 
bedt om, tager ansvaret for skændselsger
ningen og skyder sig. Men dermed bliver 
hans endeligt ikke den ophøjede begiven
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hed, han havde forestillet sig, men tvært
imod en beskidt og nedrig affære.

Kirillov er en af de dybsindigste skikkelser 
i Dostojevskijs omfattende persongalleri. I 
denne person har Dostojevskij ført den til 
indledning skitserede frihedsforståelse ud i 
sin yderste konsekvens. Den frihed, der 
består i egenviljens manifestation, er ikke 
frihed, men ufrihed, besathed. Kirillov øn
sker jo ikke at dø, men er besat af tanken 
om, at han skal det, fordi egenviljens høje
ste form må være magten over livet og dø
den. Og denne magt viser han, at han er i 
besiddelse af, ved at gøre ende på livet. 
Men med sit selvmord er han kun i stand til 
i forvrænget form at gøre sig til herre over 
livet og døden. Hans handling er jo ude
lukkende destruktiv, dels ved ødelæggel
sen af hans eget liv, dels ved den skændsel, 
han knytter til sit selvmord.

Han vil være Gud, men hans handling 
bliver kun til en destruktiv efterligning af 
den Gud, hvis vilje og magt over livet ikke 
viser sig i ødelæggelsen af livet, men i ska
belsen og opretholdelsen af det.

Hvor egenviljen fortrænger Gud, bliver 
den til besættelse og ufrihed. Hvor egenvil
jen er frihedens eneste norm, bliver den 
destruktiv, selv hos det ædleste menneske.

Kirillov har faktisk en chance for frihed, 
for befrielse - nemlig da hans kærlighed til 
livet, ja, ærbødighed for det får ham til at 
oprøres over revolutionsgruppens mord og 
til at vægre sig ved at opfylde sit tidligere 
løfte. Men chancen glider fra ham. Dér, 
hvor friheden endelig er inden for hans 
rækkevidde, viser han den fra sig som en 
fristelse.

2. Frihed og bundethed.
Når der i det kristne evangelium tales om 
frihed, forstås ikke derved egenviljens u- 
bundne fuldbyrdelse. Friheden findes kun 
i bundetheden til Gud, med Ham som for
udsætning. Det menneske, for hvem Gud 
ikke er til, for hvem Gud ikke er forudsæt
ningen for hans frihed, kender ikke virkelig 
til frihed, men kender kun til det gøglebil
lede, der hedder egenviljens fuldbyrdelse.

Men er bundethed til Gud ikke en mod
sigelse af friheden? Er Gud som forudsæt
ning ikke det samme som indskrænkning af 
friheden, en grænse? Sådan må det da 
umiddelbart forekomme, men ræsonne
mentet er forkert, fordi det glemmer, at 
uden Gud findes friheden ikke. Uden Ham 
findes kun besatheden af troen på egenvil
jen.
Dertil kommer en anden ting: det abstrakte 
frihedsbegreb, frihed fra og til hvadsom- 
helst, er et fantom. I det kristne evangelium 
er friheden forstået som noget bestemt og 
noget konkret. Friheden er forstået som 
befrielse fra skyld og befrielse fra at skulle 
være sin egen Gud, fra den besættelse. En 
sådan frihed findes ikke, undtagen netop i 
bundetheden til Gud.

Historien om Kirillov er en anti-Kristus- 
historie. Og den er genialt stillet op, såle
des at der næsten ikke er nogen forskel 
mellem det, som Kristus gør, og det, som 
Kirillov gør. Kristus tager skylden for 
menneskenes nedrigheder og dør. Men det 
samme gør jo Kirillov'. De er lige ædle - der 
er ingen forskel. Jo, der er en verden til 
forskel — eller rettere: der er Gud til for
skel. Da Kristus dør, manifesterer han ikke 
sin egenvilje, men Guds. »Ske ikke min 
vilje, men din«, beder han forud for sin 
død.
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Kristendommen er også en historie om 
en viljes fuldbyrdelse; den er historien om 
Guds viljes manifestation - eller for den 
sags skyld: historien om Guds »selvmord«. 
Og, forkynder denne historie, deri ligger 
menneskets frihed, dermed befries det fra 
sin skyld og fra.egenviljens besættelse. Det 
betyder ikke, at »vilje« er et uartigt ord i 
kristendommen - dens hensigt er ikke at 
gøre menneskene til viljesløse slappe indi
vider. Men menneskets vilje er anbragt i en 
ramme, en ramme, der er angivet af Guds 
egen viljes fuldbyrdelse.Det er Guds måde 
at opdrage menneskene på.

3. »Alt er tilladt«
Sådan siger apostlen Paulus til sine venner i 
Korinth. Og dermed forkynder han den 
kristne frihed. Man kan undre sig over, at 
Paulus siger sådan til korinther-menighe- 
den. For netop den havde allerede taget sig 
et pår friheder mere, end Paulus brød sig 
om. Men det må have været ham magtpå
liggende at få sagt, selv til de »frisindede« 
korinthere.

Hans ord skal tages for deres pålydende. 
Alt er virkelig tilladt. Den frihed, som kri
stendommen forkynder, er konkret og ab
solut. Den er ikke kun noget »indvortes« 
eller relativt. I og med at mennesket er 
bundet til Gud, så er der intet andet, i 
forhold til hvilket mennesket er bundet. 
Og i den forstand er evangeliet en radikal 
modsigelse af alt, hvad der vil binde men
nesket, moralsk, politisk, religiøst.

Så tilføjer Paulus: »Ikke alt er gavnligt!« 
Det kan lyde, som om han skal skynde sig 
at trække i land, inden korintherne i endnu 
videre udstrækning benytter sig af frihe
den. Og det kan vel tænkes! Men i sig selv 
er tilføjelsen ikke en indskrænkning af fri

heden. Den er tværtimod en understreg
ning af, at hvis friheden ikke skal sættes 
over styr, blive til en »besættelse«, så må 
den tage en bestemt skikkelse, nemlig kær
lighedens skikkelse. I den konkrete situa
tion betød det for korintherne, at hensynet 
til de svagere satte grænserne for deres ud
nyttelse af den nye frihed, f.eks. hvad an
gik brud på tidligere tabu’er. Grænser for 
udnyttelse af friheden — er det ikke igen et 
udtryk for en reduktion? Nej, ikke hvis 
friheden har Gud som forudsætning. Fri
heden forgår, den bliver destruktiv, hvis 
ikke den antager den skikkelse, der er givet 
med, at den har Gud som forudsætning: 
kærlighedens skikkelse, den skikkelse, 
som Gud gav sin frihed, da Han handlede 
for menneskene. Og det betyder altså, at 
det ovenikøbet kan være nødvendigt for 
friheden at ytre sig under sin modsætning : i 
bundethed til eller lydighed mod en lov, et 
bud, en moral. Ja, det kan komme dertil, at 
den først dermed, i den »ufrihed«, ytrer sig 
som frihed.

4. Om et kristent menneskes frihed 
Martin Luther skrev i 1520 et lille skrift 
med titlen »Von der Freiheit eines Chri
stenmenschen«. Det var et stilfærdigt for
søg på over for paven at fremlægge sin ny- 
vundne forståelse af evangeliet, med væg
ten lagt ikke mindst på at få forholdet mel
lem tro og gerninger bragt på det rene. Det 
er et forhold, som også har med det her 
sagte at gøre, men det må hvile i denne 
sammenhæng. Men hensigten er naturlig
vis også at forklare, hvorfor Luther må 
fastholde en frihed i forhold til koncilsved
tagelser, ritualer, munkeløfter, ja, i forhold 
td paven selv, nemlig fordi disse bindinger 
vil stille sig mellem ham og Gud. Den fri
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hed, der består i udelukkende at være bun
det til Gud, er ham alt om at gøre. Og i den 
véd han sig så samtidig bundet til sin næste. 
Det udtrykkes klart i hans indledende, pa
radokst lydende opstilling af, hvorledes det 
forholder sig med den kristne frihed; den 
skal citeres, fordi den netop fastholder, at 
denne frihed i alle ting kun findes i bun
detheden til Gud og til næsten:

»For at vi grundigt kan erkende, hvad et 
kristenmenneske er, og hvordan det for
holder sig med den frihed, som Kristus har 
erhvervet og givet det ... vil jeg opstille 
disse to sætninger:

Et kristenmenneske er en fri herre over 
alle ting og ingen undergivet.

Et kristenmenneske er i alle ting en træl, 
skyldig at gøre tjeneste, og enhver under
givet.«

Anderledes kan der næppe tales om den 
frihed, som evangeliet handler om og til
siger. Modstridende lyder det kun ud fra 
den forudsætning, at frihed er identisk med 
egenviljens manifestation. Meningsfuldt 
bliver det, nar frihedens forudsætning er 
bundetheden til Gud.

j. Den politiske frihed - og evangeliets 
Man har - ikke mindst i de seneste årtier - 
knyttet kristendommens tale om frihed 
sammen med et krav om politisk frihed for 
undertrykte - ud fra den opfattelse, at hvis 
den kristne frihed er konkret, og ikke bare 
en teoretisk indvortes affære, så må den 
også kunne bruges til noget og gives synlige 

udtryk. Og det er blevet opfattet som for- 
rædderi mod den kristne frihed, hvor den 
ikke har konkretiseret sig i en ubønhørlig 
kamp mod undertrykkende strukturer.

Hertil må først siges, at selvfølgelig kan 
den kristne frihed bruges til noget. Den 
kan være »virksom i kærlighed«, og det kan 
den forøvrigt også i en politisk ufri situa
tion. Denne virksomhed kan eksempelvis 
betå i en kamp for undertryktes befrielse. I 
en sådan kamp bliver kristendommens tale 
om frihed da det nødvendige memento: at i 
kampen for friheden kan friheden sættes til 
- når den politiske frihed bliver en besæt
telse for mennesket.

Den frihed, som kristendommen taler 
om, kan ikke identificeres med politisk fri
hed. Den befrielse, evangeliet meddeler, 
kan vindes i et samfund præget af politisk 
undertrykkelse. Den frihed, som kristen
dommen handler om, kan nemlig ikke ta
ges fra mennesket af noget andet menneske 
- ikke fordi den er noget ukonkret og teo
retisk, men af den grund, at den aldrig er 
menneskets ejendom. Den politiske frihed 
kan man besidde, og den kan tages fra en.

Evangeliets frihed bliver aldrig en besid
delse og kan derfor ikke tages fra en af 
andre mennesker. Det betyder ikke, at den 
ikke kan mistes. Tværtimod er den bestan
dig truet, bestandig tabt og sat overstyr for 
egenviljens skyld. Men lige så tit det sker, 
lige så tit er evangeliet rede til at skænke 
den igen.
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Politisk frihed 
er altid truet
Af borgmester
Villy Christensen (51)

Ved politisk frihed forstås retten til og mu
ligheden for at være med til at bestemme 
over det kollektiv, man tilhører. Kollekti
vet kan være en mindre eller større gruppe 
af ligesindede - evt. en hel nation.

Efter vor tradition er politisk frihed 
knyttet nøje sammen med retten til »frit at 
tænke, tro og tale« og med muligheden for 
frit at kunne forsamle og organisere sig.

I vor demokratiske tradition indgår end
videre holdninger med hensyn til, hvilke 
midler der kan anvendes ved politiske 
uoverensstemmelser. Det er noget meget 
centralt, at argumenter er det afgørende. 
Herigennem må der skabes tilslutning til 
ideer og planer. Flertallets tilslutning er en 
forudsætning for ændringers gennemførel
se. I visse tilfælde kræves endda mere end et 
almindeligt flertal, og det må yderligere 
fremhæves, at der er en stærk tradition for 
også at tage vidtgående hensyn til mindre
tal, så deres rettigheder ikke gås for nær.

Ovennævnte meget høje frihedsidealer 
overholdes ikke til fulde i noget samfund. 
At de i dagens Danmark trues på særlig 
måde' skal jeg senere vende tilbage til, men 
man har også tidligere kendt til situationer 
med stærke konflikter, som har gjort, at 
man ikke kunne og ville nøjes med argu
menterne. Her kan nævnes konfrontatio

ner i 30’erne og den situation, der opstod i 
Danmark under besættelsen. Barbariets 
fremtrængen fik de mange humane demo
krater til at ændre holdning og gå ind i 
væbnet kamp netop for at værne demokra
tiet.

Frihedens granser
Friheden kan aldrig være ubetinget. En 
række fysiske og naturgivne forhold sætter 
absolutte grænser, og andre kollektivers 
eksistens og krav kan ligeledes virke be
grænsende på egen udfoldelse. Der gives 
dog også tilfælde, hvor andres udfoldelse 
virker berigende og fremmende på egen 
udfoldelse. Eksempler herpå findes let på 
det kulturelle område, men findes også på 
rent materielle områder.

Friheden er altså aldrig ubegrænset. Men 
den er heller aldrig sikret, selv om de aller
fleste i vort samfund umiddelbart går ind 
for politisk frihed og betragter den som 
noget godt og ønskværdigt. Hvad menes 
der da med at tale om trusler mod dette så 
alment accepterede gode?

Trusler udefra.
Danmark er en lille brik i det verdensom
fattende mønster af nationer. På mangfol
dige områder er vi ganske afhængige af an
dre nationer og af internationale økonomi
ske kræfter i den store verden.

Det er naivt ikke at ville se dette i øjnene. 
Der er til stadighed trusler både af militær 
og økonomisk art mod vor politiske frihed 
og mod hele vor nationale eksistens. Man
ge danskere vil ikke erkende dette. Vi har 
en tilbøjelighed til at hygge os i smug, mens 
hele verden brænder om vor vugge.

Vor afhængighed af kræfter udefra er på 
det seneste blevet anskueliggjort gennem 
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energikrisen. Vi har set, at alene store pris
stigninger på energi kan være en trussel 
mod os. Hvad vil det så ikke betyde, om vi 
slet ikke kan få den nødvendige energi?

Jeg mener, at det er meget vigtigt at 
fremhæve det internationale perspektiv, at 
gøre opmærksom på, at vi trues udefra. 
Vore hjemlige forhold og problemer stilles 
da i et andet lys. Megen debat i Danmark 
får et mærkeligt provinsielt præg, fordi den 
har som sit udgangspunkt, at vi naturligvis 
ubetinget og altid selv vil kunne bestemme 
over vor egen skæbne. Nej, fortsat eksi
stens som fri nation er ingen selvfølge.

Værn mod trusler udefra.
Et værn mod trusler udefra kan opbygges 
dels ved alliancer udadtil, dels ved at styrke 
folket indadtil. I et frit samfund må der 
altid være en debat om, hvor vidt vi skal gå 
på hver af de to fronter.

For medlemskab af FN er der en meget 
stor tilslutning i det danske folk, medens 
meningerne er delte, når det gælder vort 
medlemskab af NATO og EF. I den ind
ædte strid om vort EF-tilhørsforhold er et 
af modstandernes argumenter jo netop, at 
vi gennem denne alliance svækkes kulturelt 
og folkeligt, og at det derfor vil føre til vort 
fordærv at være med. Tilhængerne ser an
derledes på sagen. De mener ikke, at vi 
økonomisk kan klare os uden, at de har 
tillid til, at vi kan opretholde vor nationale 
og kulturelle selvstændighed også i fælles
skabet.

At folkelig bevidsthed og kulturel selv
stændighed - gerne i et samarbejde med de 
øvrige nordiske folk — er af stor betydning 
mod pres udefra, er der vel principielt ret 
stor enighed om. Det kniber nok mere med 
enigheden, når man skal til at definere den 

folkelighed og den kultur, man gerne ser 
fremmet.

Trusler indefra.
Det er en almindelig erfaring, at erhvervede 
goder snart betragtes som selvfølgeligheder 
og hermed ikke mere værdsættes så meget. 
Således er det i vid udstrækning gået med 
vor holdning til den politiske frihed.

Lad os betragte udviklingen i perioden 
1940-1980. Under besættelsen var der in
gen politisk frihed. Netop da forstod de 
fleste, hvad politisk frihed er værd. Man så 
frem til den dag, da friheden var genvun
det. Det lå 1 luften, at kunne vi bare få lov td 
igen selv at bestemme og til at indrette os, 
som vi ville, så kunne alle problemer let 
løses. Gamle dages smålige kævl skulle 
man ikke igen vende tilbage til.

Hvorledes gik det så?
Ja, naturligvis glemte man ikke besættel

sestidens erfaringer lige straks, men som 
helhed fandt dog det politiske liv igen sin 
gamle rytme på godt og ondt.

I de 35 år, der er gået siden krigens af
slutning, er der sket betydelige forandrin
ger med de gamle demokratiske institutio
ner. Vi har fået et-kammersystem i vort 
parlament, og i 1970 fik vi en meget gen
nemgribende reform af amter og kom
muner. De opgaver, der i dag løses af par
lamentet og af amter og kommuner, er 
langt flere og langt større, end tilfældet var i 
perioden før krigen. Der er altså ikke på 
nogen måde tale om, at man er stivnet og 
blot har holdt sig til det gamle. Dog har det 
flere gange knaget slemt i samfundets fu
ger, og her ved begyndelsen til 8o’erne ser 
mange med ængstelse fremtiden i møde.

Hvad er forklaringen herpå?
Der er som ovenfor nævnt trusler ude
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fra, men indadtil er der også tendenser, 
hvis videre udvikling og konsekvenser man 
kan være meget usikker på.

Efterkrigstiden har været en vældig 
brydningstid med store og hurtige foran
dringer. Det gælder i den store verden, 
men det gælder også i vort lille samfund.

Bortset fra det økonomiske tilbageslag 
de allerseneste år må vi konstatere, at den 
materielle fremgang har været fantastisk. 
Den er baseret på en rivende teknisk udvik
ling, der langt fra synes at have kulmineret.

Denne udvikling har atter muliggjort 
opbygningen af det moderne servicesam
fund, hvori det tilstræbes at sikre menne
sket fra vugge til grav.

Massemedierne — først og fremmest 
fjernsynet - udsætter ethvert hjem og et
hvert menneske for påvirkninger af ny
hedsmæssig og kulturel art i et omfang, der 
ikke tåler sammenligning med tidligere ti
ders muligheder for påvirkning gennem det 
talte og skrevne ord.

På det medicinske område er der gjort 
vældige landvindinger. Lad mig blot nævne 
penicillin og p-piller.

Det nye samfund både forudsætter og 
har muliggjort uddannelse i et hidtil ukendt 
omfang.

Erhvervsstrukturen har ændret sig radi
kalt, og af de yngre årgange er alle - mænd 
som kvinder — indstillet på arbejde udenfor 
h|emmet. Servicesamfundet overtager da 
endnu flere af hjemmets funktioner. Insti
tutioner tager sig således i stadig større om
fang af børnenes pasning og opdragelse.

De store ydre omvæltninger er fulgt af et 
vældigt åndeligt opbrud. Der er blevet 
vendt op og ned på nedarvede begreber 
om, hvad man gør, og hvad man ikke gør- 
på begreber om godt og ondt. Troen på 

gamle autoriteter vakler eller er helt borte. 
Især den studerende ungdom søger nye 
ideologier, og i alle samfundslag eksperi
menteres med nye former for livsudfoldel
se og samliv.

Mange synes dog at have svært ved psy
kisk at klare al denne uro, og stadig flere må 
behandles af psykiatere, psykologer og 
andre af velfærdssamfundets medarbejde
re. De nye landvindinger gav ikke den ube
tingede menneskelige lykke, som mange 
havde drømt om. Der blev ingen mangel 
derimod på frustrationer.

Hvorledes gik det nu med den politiske 
frihed under alt dette?

Friheden til frit at udtrykke sig, til at 
agitere for vidt forskellige synspunkter og 
friheden til at indrette sig, som man ville, er 
i høj grad blevet udnyttet.

Friheden er også i rigt mål blevet udnyt
tet til politiske nydannelser både på ven
stre- og højrefløjen i dansk politik.

Der er altså ikke på nogen måde mang
lende politisk frihed i vort samfund. På
stande herom både fra venstrefløjen og fra 
højrefløjen må rent ud sagt betragtes som 
politisk propaganda. Men det er en propa
ganda, som mange har ladet sig påvirke af.

Denne propaganda og hele den sted
fundne udvikling har ført til, at sansen for 
værdierne i den demokratiske livsform er 
vigende - ikke mindst hos ungdommen.

Det må erkendes, at politisk frihed i de
mokratisk forstand er noget meget kræ
vende, og at vort demokratiske styre for
udsætter megen tolerance og tålmodighed. 
Der kan være lang vej at gå fra ideer fødes, 
til de omsættes i praksis. Det kan være 
fristende at skyde genveje, og det kan ligge 
så snublende nær at forveksle egne interes
ser med helhedens, selv om man naturligvis 
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nok skal vide at maskere sine motiver.
Det er også et tidens tegn, at særdeles 

mange forsøger at bringe selve grundlaget 
for vor styreform - det repræsentative de
mokrati - i miskredit. Det, man kalder 
nærdemokrati, og som ofte betyder selv
bestaltet magtudøvelse, udgives som noget 
langt finere.

Stadig flere grupper blæser på de på de
mokratisk vis aftalte spilleregler og iværk
sætter selvbestaltede aktioner. Skolens tje- 
nestemænd er som bekendt også slået ind 
på den vej. Det kan nok give anledning til 
eftertanke, hvorledes demokratiet herefter 
udlægges for en ny generation i danske 
skolestuer. Man kan have sine anelser.

Fremtiden og politisk frihed.
Frihed kan forstås som anarki. Fortsættes 
de seneste års udvikling, er det der, vi en

der. Resultatet bliver det uordnede kaoti
ske samfund.

Der vil imidlertid nok ske det, at der, når 
samfundet er gået et stykke af vejen, vil 
opstå modbevægelser — de er jo faktisk alle
rede på vej — der ved magtanvendelse vil 
søge at genetablere ordnede tilstande.

Begge perspektiver er efter mine begre
ber skræmmende. De er begge i dyb mod
strid med vore hidtidige frihedsidealer.

Gives der en tredie mulighed?
Er det tænkeligt med en ny selvbesin

delse?
Vil den tiltagende spænding og uro rundt 

i verden og vort eget samfunds materielle 
nedtur bidrage til at vække en fornyet sans 
for den demokratiske friheds værdier?

Formar vi at rejse et værn mod den indre 
trussel mod vor politiske frihed?
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Vi glemte glæden 
- om frihed og kritik i 
pædagogikken

Af lektor Jan Michel

De senere års kritiske pædagogik kommer 
til kort, fordi den i sin historieløshed postu
lerer en absolut frihed, der blot giver plads 
for et nyt formynderi, fordi dens fornægtel
se af lærerens autoritet resulterer i identi
tetsløshed, fordi den med sin glædesløshed 
gør vold på barnet og med sin rationalitet 
franarrer barnet de drømme, der er driv
kraft i kampen for et bedre samfund.

H. C. Branner udsendte i slutningen af 
halvtredserne skuespillet »Termopylæ«, 
hvis handling er henlagt til årene op mod og 
under den tyske besættelse af Danmark.

Stykkets hoverperson er Stefan Fischer, 
historieprofessor med speciale i det græske 
demokrati. I forholdet til sine børn har han 
konsekvent markeret idéen om menneskets 
frihed ved tolerant at acceptere deres syns
punkter og handlinger, så de uden at være 
blevet påvirket har skullet »finde sig selv«.

Overfor nazismen har han prøvet at tale 
om, hvad demokrati betyder, men mod 
krigens slutning forbydes det ham at fore
læse, og han får et vink om, at han som 
kulturpersonlighed er udset til at blive det 
meningsløse offer for et clearing-mord, og 
samtidig står han forladt af alle sine nærme
ste, sin kone og sine børn. - Den ældste søn 
er blevet marxist, datteren har, efter at have 

forsøgt sig med »løse forbindelser« indgået 
fornuftsægteskab med en anløben rekla
memand og den yngte søn er blevet aktiv 
nazist.

Den frihed, som Stefan har givet børne
ne, synes at være mere end problematisk. 
Da Stefan i en samtale med sin yngste søn, 
nazisten, siger: »Du må frigøre dig, lære at 
tro på dig selv«, svarer denne: »Har jeg 
bedt om den frihed? Hvad skal jeg med 
den? Hvor fører den hen? ...Ja, jeg må selv 
bestemme! Og det har jeg måttet fra jeg var 
lille dreng. Åh, hvis man var vokset op i et 
hjem, hvor der var en far, der sagde: det 
skal du gøre, det må du ikke. Hvis du 
havde givet mig de klø, jeg fortjente, når 
jeg kom h jern med dårlige vidnesbyrd - når 
jeg havde gjort noget galt - i stedet for at le 
det væk. Man kan ikke leve af venlighed og 
forståelse. Man kan ikke være til uden 
kamp ... Man må have noget udenfor sig 
selv ... En dag står man på en stor, åben 
plads. Man er sig selv, man er alene mellem 
hundred tusind mennesker, der alle, som 
én, tror på samme sag. Så begynder de 
hundred tusind at synge med én mund, 
men man kæmper stadig imod, man bider 
tænderne sammen, man lukker øjne og 
øren — indtil man pludselig mærker, at man 
selv synger med, at man har grebet de nær
meste hænder. I det øjeblik er man lykkelig 
— for første gang lykkelig!«

Sin kommentar til stykket giver Branner 
selv, når han i det lille essay »Humanis
mens krise« skriver følgende: »Humani
sten lider nederlag, fordi han ikke er men
neske nok. Humanisme er kommet til at 
betyde ubeslutsomhed og vankelmod, når 
selve dens grundbegreber i dag kan fortol
kes så snævert, at de i visse forbindelser 
kommer til at betyde det modsatte af déres 
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indhold. Der kaldes utrætteligt på en frel
sende magt, i hvis hænder mennesket kan 
lægge sin skæbne, som kan befri det for 
ansvarets angst og skænke det fred med sig 
selv.«

Den absolutte frihed, Stefan rækker sine 
børn, bliver således til sit eget vrængbil
lede. For børnene er den en hul skal, som 
faderen vægrer sig ved at give indhold ved 
at sk]ule sine egne standpunkter og egen 
handlen. Derfor må børnene finde tryghed 
ved at være som andre, lade sig indfange af 
de ideologier, der står på spring.

Her står altså en mand, der vil lade sine 
børn vokse op i frihed, og så bliver de 
fangne. En opdrager, der lader om om han 
ikke påvirker, og som derfor prisgiver sig 
selv og andre til mindre fintfølende magt
havere.

H. C. Branner skriver sit stykke med brod 
mod den naturalistiske menneskeopfattel
se, som havde præget også pædagogikken 
op gennem århundredet under etiketter 
som »fri opdragelse« eller »den barnecen- 
trerede pædagogik« og hvis grundholdning 
maske stærkest formuleres af Ellen Key i 
bogen »Barnets århundrede«, der udsend
tes år 1900. Heri lyder det som en fanfare: 
»Førend fader og moder bøjer sin pande i 
støvet for barnets højhed, førend de indser, 
at ordet barn er et andet navn for begrebet 
majestæt, førend de føler, at det er fremti
den, som i barnets skikkelse slumrer i deres 
favn ... vil de heller ikke kunne indse, at de 
lige så lidt har ret til eller magt til at fore
skrive dette nye væsen love, som de har 
magt eller ret til at foreskrive stjernerne 
love for deres baner«.

Med rødder tilbage til Rousseau og med 
optimistiske forventninger til den ny psy

kologiske videnskab udtrykkes det således, 
at mennesket er godt af naturen i den for
stand, at de medfødte anlæg hensigtsmæs
sigt tjener til at fremme individets udvik
ling mod naturbestemte mål, og at opdra
gerens opgave følgelig alene er den begræn
sede ud fra sin psykologiske viden at fjerne 
ydre, hæmmende faktorer og derved give 
barnet frihed til selvudfoldelse.

Der gøres op med læreren som formidler 
af en kulturs hidtidige erkendelse, faglige 
viden og etiske normer. Tradition er en 
dødvægt, når morgendagen i det optimi
stiske udviklingssyn per definition er bedre 
end dagen i dag. Det hidtidige fællesskab 
bliver en hæmsko for individets fri udfol
delse.

Skolen meddeler viden og færdigheder, 
løsrevet fra spørgsmålet om holdning og 
livsanskuelse. Og rejses sådanne spørgsmål 
endelie, forelægges det for børnene, at for- 
skellige grupper i samfundet har forskellige 
politiske, religiøse og moralske opfattelser. 
Hver enkelt må selv tage stilling, hedder 
det.

I tyverne giver denne ide om den indivi
duelle frihed sig i Tyskland udslag i fæno
mener som vandrefuglebevægelsen, hvor 
unge samles uden noget egentligt mål, blot 
holdt sammen af en fælles afstandtagen fra 
det borgerlige samfund og en fælles over
bevisning om, at store opgaver venter den, 
der har gjort sig fri. Men hvor finde tryg
hed midt i denne usikre forventning? - Hos 
den, der så alligevel postulerer at have pa
tent på sandheden.

Tanken om et førerskab bliver nærlig
gende og kommer f.eks. til udtryk i et fly
veblad fra tyverne, som en af ungdomsfø
rerne, Gustav Wyneken, udsender, og 
hvori det hedder: «... En ny tænkemåde, 
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nye værdier, en ny villen og voven skal 
holde sit indtog hos os ... At være bærer og 
forkynder af denne ny ånd er ungdommens 
naturlige forret og hellige opgave. Til ung
dommen retter jeg spørgsmålet. Hvem af 
dens midte vil følge mig. En bevægelse, der 
har en fører, kan undvære love ... Jeg vil 
vove at være fører«. - Wyneken skulle ikke 
blive den, man fulgte; det blev en anden, 
der erobrede førerværdigheden!

Hensigten er ikke her at forenkle et ind
viklet og mangfoldigt sagsforhold omkring 
nationalsocialismens opkomst i Tyskland, 
men alene at give baggrund for at overveje 
H. C. Branners frygt for, at antiautoritære 
strømningers dyrkelse af den autonome 
personlighed giver grobund for totalitære 
systemer, sådan som det også aktuelt er 
kommet til udtryk i debatten om Harold 
Entwistle’s nyligt udkomne bog om Anto
nio Gramsci, hvori den italienske fascisti
ske uddannelsesreform af 1923 analyseres.

I det perspektiv udtrykker H. C. Bran
ner sig nemlig ikke alene med brod mod 
førkrigsfænomener, men vækker også til 
eftertanke i forbindelse med aktuelle pæda
gogiske tendenser, der med betegnelser 
som frigørende pædagogik, kritisk pæda
gogik, projektorganisering og deltagersty
ring knytter an mere eller mindre direkte til 
den af frankfurterskolen udviklede kritiske 
videnskabsteori, hvis sigte er at sammen
tænke den naturvidenskabelige forklarings 
årsag-virknings forhold med den åndsvi
denskabelige traditions betoning af forstå
elsen, idet erkendelsesinteressen så bliver 
at forandre.

Utopien er den herredømmefri kommu
nikation, som den udtrykkes af Jürgen 
Habermas, og mennesket bestemmes som 
et kommunikerende væsen. Sigtet med op

dragelsen vil da være det menneske, som er 
i stand til at afdække og analysere de inter
esser og kræfter, som er bestemmende for 
samfundsudviklingen, og som ud fra denne 
erkendelse i handling er med til at skabe et 
samfund, som er fri for manipulation og 
styring.

Under de mange forskellige betegnelser 
gemmer sig nok to hovedretninger, som - 
refererende til Wolfgang Brezinka, »Op
dragelse og kulturrevolusjon« - kan karak
teriseres som den liberalt-anarkistiske og 
den venstreradikale klassekampretning. I 
det følgende centrerer jeg alene om fælles
trækkene i disse retninger og vover her at 
benytte »kritisk pædagogik« som en sam
menfattende betegnelse.

Udgangspunktet for disse retninger er 
opgøret med den etablerede undervis
ningspraksis, der altovervejende må be
skrives som positivistisk, metodeoriente
ret. Eleven betragtes som et objekt for be
arbejdning, og problemerne anskues tek- 
nisk-manipulatorisk: Hvordan gør jeg ele
verne motiverede, hvordan når jeg effektivt 
og rationelt de givne mål?

Klarest kommer holdningen til udtryk 
med Skinners programmering af undervis
ningen . Men mere tilsløret - både for elever 
og læreren - er det også, hvad der sker, når 
undervisningsproblemer søges klaret gen
nem individualisering 1 et varmt og trivsels
præget miljø, hvor hver elev arbejder ud fra 
sine forudsætninger og i sit eget tempo. 
Også her er forudsætningen en form for 
testning af eleven, en opstilling af mål og en 
manipulation af barnet til det givne mål.

Eleven lærer svar på spørgsmål, men 
ikke at stille spørgsmål til spørgsmålene, 
hvorfor de stilles, og i hvilken sammen
hæng de bør ses. Læreren er funktionær, 
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og eleven lærer at rette sig efter autoriteter 
uden at erkende autoriteten.

Når denne teknologiske pædagogik er 
slået igennem med styrke, kan det næppe 
forklares på anden måde end som en af
smitning fra den tekniske vareproduktion 
og som et udtryk for arbejdsprocesbestem
te ændrede forventninger til kvalificering af 
den kommende arbejdskraft.

Her er det, kritikken sættes ind. - Vi må i 
forbindelse med den tingsliggjorte bevidst
hed undersøge forholdet til teknikken, 
skriver Per Quale i forordet til bogen »Kri
tik og krise i pedagogikken«. - En verden, 
hvor teknikken har en sådan nøgleposition 
som i dag, frembringer mennesker, som er 
indstillet på teknik: teknologiske menne
sker. Men pædagogikken skal ikke ukritisk 
tilpasse sig denne interessestyrede udvik
ling og ureflekteret efterkomme ideologi
ske krav om uddannelse til forskellige sam
fundsfunktioner. I dag er kulturen blevet 
teknocentrisk, den må gøres antropocen- 
trisk igen: Mennesket skal være menneske.

Hvad der betones er således muligheden 
for gennem kritisk virksomhed at blive be
vidst om undertrykkende mekanismer, 
som man så gennem handling kan frigøre 
sig fra.

Konsekvensen er en politisering af op
dragelsen i den forstand, at alt ses ud fra 
magtens synsvinkel — magtens fordeling og 
kampen om magt, og da kritikken er uden 
grænse, fører den til skepsis overfor enhver 
form for autoritet, tradition, normer, sko
lens hidtidige fagrække, dens organisation 
m.v.

I mangt kommer den pædagogiske prak
sis til at ligne den tidligere omtalte barne- 
centrerede pædagogik. Når lærerens rolle 
som formidler af teoretisk viden anfægtes, 

er risikoen for prakticisme nærliggende. 
Når traditionen og historien underkendes, 
bliver resultatet aktualitetsfiksering. Ar
bejdet bliver til en rastløs jagen fra det ene 
»spændende« projekt til det næste, bestemt 
af elevernes umiddelbare indfald, og for
ladt igen, når interessen blegner, så resulta
tet kommer til at fremstå som en bunke 
usorterede, tilfældige stumper. Fordi driv
kraften er kritik, splintrer vi tilværelsen i 
problemer, så alt bliver bedrøvelighed og 
uoverskuelighed, og tilbage i skolens æld
ste klasser sidder eleverne desillusionerede, 
modløse og uengagerede.

Hvor gik det galt?
Selv om den kritiske pædagogik således 

uafviseligt har afdækket den etablerede pæ
dagogiks fatale reduktion af mennesket til 
et materiale, som formes af udenforståen
de, og selv om den med uigendrivelig styr
ke har påvist nødvendigheden af at afsløre 
og bekæmpe de magtinteresser, der i begæ
ret efter profit øder naturens ressourcer, så 
det er blevet livstruende for menneskehe
den, så synes den kritiske pædagogik i sin 
egen praksis at være kommet til kort.

Med vor tilbøjelighed til at tænke i 
enten-eller, er der al mulig risiko for at en 
kritik af den kritiske pædagogik giver vind 
til en pædagogisk reaktion. Alligevel nød
vendiggør dens praksis, at vi tænker grund
laget efter, ikke for at suspendere kritik
ken, men for at forankre den, og centralt 
bliver her en analyse af dens frihedsbegreb.

Ligesom H. C. Branner digterisk pro
blematiserer forestillingen om den ube
grænsede frihed og påpeger, at dens resul
tat er nyt formynderi, således er Grundt
vigs anliggende i iSjo’erne at sammentæn
ke begreberne frihed og orden.

Da han holder sine Mands Minde-fore
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drag på Borchs kollegium er det, der opta
ger ham, det råb om frihed, der fra den 
franske revolution spredes ud over Euro
pa. Et krav om frihed for enhver form for 
formynderi, ikke blot fra de ydre autorite
ters magt til at skabe enhed i staten, men 
også fra bestemte livsanskuelser. Men sam
tidig ser han, hvordan fnhedsbestræbel- 
serne ender i Napoleons skikkelse, og han 
bekymres over det blodbad og tyranni, en 
revolution tilsyneladende altid ender i. 
Hvordan hindre at frihed for den enkelte 
bliver til magtmisbrug vendt mod de 
mange? Kan et samfund undvære enhver 
form for enhed, som knytter mennesker 
sammen hen over nok så dybtgående mod
sætninger?

I sine overvejelser over dette spørgsmål 
er det, han med den nordiske mytologi som 
billedligt udtryk når frem til folkeligheds
begrebet som det, der ophæver modsæt
ningen mellem individuel frihed og orden.

Der findes kun folkelige mennesker. At 
tale om mennesket som noget fritstående er 
tom abstraktion, for vi fødes ind i en sam
menhæng, der er givet forud for os selv: et 
sprogligt fællesskab og en fælles historie, 
der knytter os sammen i et skæbnefælles
skab, uanset folkelighed, uanset døgnets 
uenighed om politiske, ideologiske og 
økonomiske forhold.

Orden uden frihed er tyranni, men fri
hed uden orden resulterer i indbyrdes 
kamp og nyt tyranni.

Men forudsætningen for at dette folke
lige skæbnefælleskab erkendes, er at histo
rien fortælles, så vi får et levende forhold til 
fortid og fremtid og en oplevelse af vor 
sammenhæng med vore forfædre og vore 
efterkommere. Derfor må kulturens hidti
dige erkendelse - dens faglige indsigt og 

etiske normer - i undervisningen lægges 
åbent frem, for først da har eleverne mulig
hed for at forholde sig til den, tage stilling 
og forny den.

Som repræsentant for samfundets hidti
dige mønster gøres lærerens autoritet her
med åben. Hvis opdragelsen ikke skal stiv
ne i teknik, må forudsætningen være at 
undervisning forstås som et møde mellem 
mennesker, der vel at mærke netop står 
ulige med hensyn til indsigt og indflydelse, 
men hvor det er lærerens særlige ansvar at 
bidrage til den fortsatte erkendelsesproces 
ved at fremlægge samfundets hidtidige an
skuelse på en sådan måde, at det også er 
anskueligt for børnene, så de som ligevær
dige personer kan deltage i samtalen.

Den åbne autoritet kan man forholde sig 
til. Skjules autoriteten, virker den lige 
fuldt, men så at sige bag om ryggen på én.

Her berøres, for mig at se, hvad der er en 
væsentlig anke mod det, der er blevet den 
kritiske pædagogiks praksis. Nok bestem
mes mennesket som et kommunikerende 
væsen, men det er alligevel en ufolkelig 
forståelse af mennesket i den forstand, at 
historien, samfundets hidtidige erkendel
se, fornægtes eller negligeres, og dermed 
anfægtes også lærerens autoritet, som den 
der repræsenterer og formidler den teoreti
ske indsigt, der er nødvendig for at sam
menknytte og generalisere elevernes hidti
dige erfaringer. Derfor bliver det en rastløs 
jagen fra det ene »sjove« emne til det næste, 
uden at noget tages alvorligt, fordi det hele 
mangler perspektiv.

Men den væsentligste anke er, at den 
kritiske pædagogik med sin ensidige ratio
nalitetsdyrkelse har resulteret i en glædes
løs skole.

Grundtvig peger med styrke på, at bar
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neårene og ungdomsalderen er fantasiens 
og følelsens livsaldre, hvor barnet i hjem
met må møde »hjerteordene« - tro, tryg
hed, kærlighed, retfærdighed, og hvor sko
len må stille sig på barnets side i dets op
brud fra den ældre generation og nære dets 
søgen efter ny identitet, dets forventninger 
og drømme - for ingen når længere i hand
ling, end det har drømt!

Nøgternt konstateret er imidlertid det, 
der karakteriserer mange 8.-9.-to. klasser, 
desillusion og glædesløshed, fordi vi netop 
har franarret eleverne retten til at drømme, 
frataget dem tilliden til sig selv og andre, 
fordi vi med vor skepsis bestandig har 
splintret tilværelsen i problemer.

At laste den kritiske pædagogik herfor 
ville være proportionsforvrængning. Den 
altdominerende teknologisk orienterede 
pædagogik og den kritiske er i betoningen 
af det rationelle to alen af et stykke, og 
skolen afspejler her de opløsningstenden
ser, der generelt præger samfundet: hvor 
kærligheden til det fælles smuldrer væk, 
dukker egenkærligheden frem - et organi
sationsvælde, hvis drivkraft er begæret, 
hvor man organiserer sig for at pleje sær
interesser.

Men det, den kritiske pædagogik kan 
lastes for, er, at den ikke så, at hvor det 
bliver norm at tvivle, vil der ikke være gro
bund for kærlighed til idealer.

H. C. Andersen giver i »Snedronnin
gen« en stærk skildring af den kritiske 
holdnings ødelæggelse af menneskeligt fæl
lesskab. Djævelen gør her et spejl, og nu 
kunne man først se, hvorledes verden og 
menneskene rigtig så ud: Alt godt og smukt 
som spejlede sig deri, svandt sammen til 
næsten ingenting, men hvad der ikke duede 
og tog sig ilde ud, det trådte ret frem og 

blev værre ... de bedste mennesker blev 
ækle eller stod på hovedet uden mave, an
sigterne blev så fordrejede, at de ikke var til 
at kende, og havde man en fregne, så kunne 
man være vis på, at den løb ud over næse og 
mund. - Spejlet går i stykker og små-stum- 
per flyver rundt. Får man sådan en splint i 
øjet, kan man kun se, hvad der er forkert 
ved en ting - og kommer en stump ind i 
hjertet, bliver det følelseskoldt over for alt 
og alle - mennesket vil da stå udenfor som 
en tilskuer, der kritisk vurderer uden med
følelse og medleven.

Den kritiske pædagogik kommer til 
kort, fordi den i sin historieløshed postule
rer en absolut frihed, der blot giver plads 
for et nyt formynderi, fordi dens fornæg
telse af lærerens autoritet resulterer i iden
titetsløshed, fordi den med sin glædesløs
hed gør vold på barnet og med sin rationali
tet franarrer barnet de drømme, der kunne 
være drivkraft i kampen for et bedre sam
fund.

I stedet for at kredse om, hvad der er 
galt, og hvorfor vi ikke trives, vover 
Grundtvig den indirekte metode: Først må 
du lære at elske livet, så kan du forandre 
verden.

Anliggendet har han fælles med den kri
tiske pædagogik: kampen mod økonomi
ske magthavere og åndeligt formynderi, 
men forudsætningen for den politiske 
handlen er en pædagogisk: At barnet i hjem 
og skole får tillid til sig selv og kærlighed til 
det fælles.

Vi glemte, at først når hjerte og hjerne vil 
det samme, kan vi udrette noget.

Vi glemte glæden.
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Om frihed og 
bundethed
Af ledende skolepsykolog 
Holger Møl Christensen (4$)

Frigør frihed eller binder den?
— binder bundethed eller frigør den?

Efterkrigstidens optimistiske syn på frihed 
var vel en følge af den kendsgerning, at 
fredsklokkerne endelig kunne tone ud over 
en verden som i fem lange år havde våndet 
sig under totalitære magters tyranni. Man 
øjnede en fremtid, hvor alt ville blive an
derledes — blive bedre, og hvor friheden 
ville få det bedste i mennesket til at blom
stre og sætte frugt. En ny verden, hvor alle 
uanset race og køn, alder og udseende ville 
trives 1 fordragelighed og tillidsfuld sam
eksistens.

Behaviorismen
Psykologisk fortrængte behaviorismen tid
ligere tiders psykologiske retninger. Skin
ners sikre tro på, at udviklingen kan kon
trolleres, at adfærden er et produkt af på- 
virkingen, og at lovmæssighederne i den 
menneskelige tanke kan sammenlignes 
med naturlovene, bygger på forestillingen 
om at gøre psykologien til en sand viden
skab af samme lødighed som naturviden
skaberne, der jo hviler på resultater af for
søg. Endnu havde man ikke fået øjnene op 
for, at også disse videnskaber bygger på 

love, hvis ufejlbarlighed snart skulle drages 
i tvivl.

Psykoanalysen
Freudianernes opgør med viktorianismen 
og moralismen var en anden frigørende 
faktor, som mange så hen til med forvent
ning, og enhver forfatter og intellektuel, 
som ville være med på moden, havde det 
moralske frihedsideal forankret i Freuds 
lære. Snart skulle det vise sig, at det var en 
forkvaklet opfattelse, og at de menneske
lige drifter ikke kunne opfyldes her og nu, 
uden der opstod alvorlige konflikter. Ofte 
skabte disse ubehjælpsomme forsøg på 
konfliktløsninger flere konflikter end de 
løste.

Marxistisk psykologi
Den tredie retning, som markerede tiden 
og dens pluralistiske opfattelse, kunne 
være den marxistiske retning. Her drejer 
det sig primært om at skaffe verden mate
rielle goder ud fra tesen, at konflikter som 
oftest har deres rod i ulighederne. Var alle 
lige uanset stand og uddannelse, evner og 
anlæg, køn og alder — ja, så ville det vise sig, 
at forskellene, vi kender, i realiteten var 
produkter af miljøforhold, af de ulige vil
kår, vor kultur selv har skabt. Var blot 
lighedsidealet nået ville verden og dens 
mennesker trives og konflikter ikke mere 
opstå.

Virkeligheden har næppe stået mål med 
drømmene.

Et paradoks
Det forekommer måske ikke blot ejen
dommeligt, men direkte paradoksalt, at de 
tre psykologiske indfaldsvinkler, jeg netop 
har omtalt, og som hver for sig har en 
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række negative virkninger, som regel er de 
samme, man anvender i skolepsykologiens 
hverdag. Hvilken eller hvilke der i den 
konkrete sag bruges, er afhængig af klien
tens tilstand, miljøets karakter, skolens 
målsætning plus en række andre faktorer 
som psykologens uddannelse og indstil
ling, etisk som politisk.

Adfærdsterapi
Thorndike’s lov: »Adfærd med belønnings
effekt gentages og indlæres«, vil sammen 
med Skinners tilføjelse om forstærkning 
betyde, at tilrettelægges miljøet rigtigt, vil 
eleven få en række positive oplevelser = 
belønninger, og eleven vil udvise den tilsig
tede adfærd. Gradvist udvides rækken af 
positive erfaringer, og efterhånden som 
denne adfærd indarbejdes, internaliseres 
den for til sidst at blive en del af personlig
heden. I takt med at disse positive adfærds
mønstre udvikles, svinder de uheldige re
aktionsformer. Såre enkelt - keine Hekse- 
rei, nur Behändigkeit. Terapeuten former 
sin person akkurat som kunstneren sin fi
gur - forskellen er blot, at sidstnævnte ar
bejder i 1er eller sten. Desværre har man 
oplevet, at et »helbredt« barn, som er kom
met tilbage til sit gamle miljø, nok har æn
dret sig, men miljøet ikke.

De forventninger, den gamle klasse har 
til »Peters« tilbagevenden, er undertiden 
præget af alle tidligere negative erfaringer. 
Snart viser det sig da også, at »Peter« lever 
op eller ned til de forventninger, han mø
des med, og i løbet af uger eller dage kender 
man atter den »gamle« Peter. Behandlin
gen havde nok ændret Peter, så længe han 
befandt sig i det nye miljø; men nissen var 
ikke langt borte, og han dukkede snart på- 
ny frem. Angsten for at vende tilbage hav

de sikkert siddet i Peter, samtidig med at 
han havde glædet sig til påny at komme 
hjem. Frihedens time var bittersød og gav i 
hvert fald ikke Peter friheden - han var 
bundet af sit gamle jeg, men endnu mere af 
kammeraternes, lærernes og måske også 
forældrenes. Det skulle være så godt, men 
så var det faktisk skidt.

Psykoterapi
Den psykoanalytiske metode bygger på 
udviklingspsykologiens tese om, at alle 
børn gennemløber en række faser i deres 
udvikling, og at navnlig de 3 faser, som 
kaldes henholdsvis den orale, den anale og 
den genitale er knyttet til perioder af bar
nets tidligste og tidlige udvikling. Er en 
eller flere faser ikke gennemlevet på rimelig 
vis - d.v.s. har omgivelserne ikke forstået 
barnets dybeste behov på det pågældende 
tidspunkt, vil det senere kunne give uhel
dige udslag. Det gælder derfor for psyko
logen om at kortlægge en udvikling fra en 
tid, som forlængst er gået. Det gøres ofte 
ved at iagttage og beskrive en afvigende 
adfærd og gennem analysen at finde frem til 
den rigtige fase og så iværksætte en terapi, 
der netop sigter mod »at fylde« lakunen 
op. Det er naturligvis meget gode og nyt
tige oplysninger, man indhenter gennem 
samtaler med forældre (mor) og andre, som 
har kendt barnet fra lille af. Med alle de 
fejlkilder, sådanne oplysninger indebærer i 
form af erindringsforskydninger og ønske
tænkning, er disse oplysninger af største 
værdi. Man bruger i den freudianske ter
minologi begrebet det ubevidste og det før- 
bevidste. Dybdepsykologiens virkemidler 
er at finde gode begrundelser for den afvi
gende adfærd - onde tunger siger: at finde 
undskyldninger for alt. Neurotiske, æng- 



stelige eller frygtprægede personer er ofte 
indesluttede og tilbagetrukne, og det tjener 
denne retning til ære, at man i skolen har 
fået øjnene op for, at disse meget »stille« 
børn kan være børn, som hæmmes af denne 
iboende angst. De er ofte trætte og sløje - 
småpylrende og opgivende. Ved at tage 
»trykket af« kan man opleve, at de ikke 
blot fungerer bedre på det følelsesmæssige 
felt, men også intellektuelt. De har fået 
frihed til at turde leve. Men hvad med de 
voldsomme og aggressive? Også disse ad
færdsnormer skyldes ifølge Freud angst og 
frygt. I visse tilfælde viser det sig at holde 
stik, men ikke altid - og hvad så? Skal man 
da lade voldsomhederne gå ud over andre: 
kammerater, forældre, lærere og så videre? 
Giver man sådanne børn frihed ved at lade 
aggressionerne vokse - afreagere har man 
kaldt det - eller skaber man blot nye og 
farlige komplikationer, når omgivelserne 
måske bliver grundigt trætte af disse »uly
dige« og »adfærdsvanskelige« børn? Den 
virkelige kontakt hviler altid på gensidig 
tillid og tryghed, men hvad her? Frihed og 
tryghed er nært forbundet, men angst og 
vold hører sammen med ufrihed. Skal man 
ikke blot afdække det ubevidste, men vir
kelig bearbejde det, er der tale om en lang
varig og kostbar behandling, som ofte er 
smertefuld for såvel den pågældende selv 
som for dennes familie. Det er en så van
skelig sag, at psykoterapien næppe kan an
vendes i folkeskolen, men alene på behand
lingshjem og lignende, og da oftest over for 
klienter, der er enten neurotiske, egosvage 
eller sindslidende.

Socioterapi
Den tredie indfaldsvinkel går på ændringer 
i miljøet. Den marxistiske grundtese lyder, 

at ufred og aggressivitet skyldes uligheder i 
samfundet - undertrykkelse af de svage. I 
skolesammenhæng vil det betyde, at lige så 
vel som der ikke skal være principiel for
skel på, om eleven går i i. klasse eller 10. 
klasse - altså at ikke alder giver fordele og 
slet ikke de store ret til at tyrannisere de 
små - lige så lidt har læreren qua sin stilling 
og alder større rettigheder end eleverne til 
for eksempel at ytre sig. At megen utryg
hed i skolen (samfundet) har grund i den 
hierarkiske opbygning med herskere og 
beherskede, er de allerfleste vist enige om. 
Der kan heller ikke herske tvivl om, at den 
demokratiseringsproces, skolen har været 
igennem, har givet positive resultater. Men 
systemet er trægt - de mange møder er ikke 
blot tidrøvende, men kan undertiden blive 
maratonløb, som de mindre og svage taber 
i. De lange debatter favoriserer de velfor
mulerende og undertrykker dem, hvem 
sproget falder svært. Selv med de bedste 
ordstyrere og dygtigste lærere er det svært 
at hjælpe alle til at udnytte ordets magt, og 
så kan man nok ængstes for, at friheden 
blev borte i alle de velmente idealer.

Ikke én indfaldsvinkel, men alle tre 
Det vil altid være umuligt at vide, hvad 
andre ønsker - hvad de har brug for. Man
ge har sagt, at de voksne - dem med viden 
og erfaring - ved, hvad der tjener barnet, 
hvad det ønsker. Synspunktet er besnæren
de, men farligt. Kun barnet selv føler sin 
angst, og hverken forældre, lærere eller 
psykologen kan tage barnets mentale tem
peratur. Ofte har vi voksne uendelig svært 
ved at forstå barnets utryghed - »det har 
det jo så godt«. Hvad ved vi om skole
vejen? om de skjulte eller åbne trusler an
dre børn fremsætter? om at »sorteper« tit 
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går videre, og børnene er syndebukke - 
bevidst eller ubevidst - for forældrenes og 
andre voksnes indestængte aggression. De 
voksnes ufrihed - økonomisk, ægteskabe
ligt, arbejdsmæssigt og så videre + alle de 
politiske — herunder verdenspolitiske - u- 
sikre og ængstende forhold - alt influerer 
og gør de voksne ufrie.

Når skolen iværksætter alle sine hjælpe
foranstaltninger i form af specialpædago
gisk hjælp, gøres det tiest ud fra ønsket om 
at hjælpe eleverne enten pædagogisk eller 
adfærdsmæssigt. Intentionerne kan være 
de allerbedste - nemlig at frigøre kræfter og 
evner — at gøre barnet glad og trygt, sam
tidig med at hjælpe forældrene over nogle 
svære hurdler med lektielæsning og give 
dem gladere børn, som senere i livet skal 
kunne klare sig godt.

Hensigten var at frigøre, men er det mon 
altid så nemt for eleven at indse, at det er 
lykken at blive taget ud af nogle timer til 
klinikken eller at få en støttelærer ind i 
klassen til at hjælpe den enkelte eller nogle 
fa andre svage. Det er da netop, fordi de 
ikke slog til, det sker, og det ved ikke blot 
de pågældende, men alle kammeraterne.

Hvor tit har ikke også forældre - al tak
nemmelighed for hjælpen til trods - ønsket 
at blot det dog ikke matte være deres barn, 
der skulle nyde gavn af al den hjælpsom
hed. Undertiden havde de sat ekstra pres på 
hjemme, og det som i forvejen var svært og 
ikke særlig morsomt, blev nu en trussel — 
også mod det gode forhold mellem foræl
drene indbyrdes og forældre/barn. Jo, fri
heden er blevet rigtig husven!!

I tilfælde, hvor et ophold på behand
lingshjem eller observationsskole i en pe
riode har skilt barn og hjem, oplever man 
ofte, at vel Ivkkedes det i en vis udstræk

ning at opnå resultater med barnet — det 
ikke blot blev dygtigere og mere roligt, 
men også gladere. Et sådant barn må da 
være lykken at få tilbage til hjem og skole.

Det kunne tænkes, at forældrene blev 
misundelige på de pædagoger, som kunne 
klare det, de selv jo led nederlag på, og 
derfor slet ikke var så glade for det forand
rede barn. Også i skolen havde man med 
uro og ængstelse set frem til den dag, »Pe
ter« påny skulle komme tilbage. Man hu
skede alt for godt, hvilken belastning han 
var før i tiden. Selv om man prøver at skjule 
disse tanker, føler »Peter« instinktivt, at 
han nok hellere burde være blevet på den 
anden skole — der var det trods alt bedre — 
der var man tryg. Jo, frihedens time, som 
han i måneder havde glædet sig til, blev en 
skuffelse.

Er frihed blålys?
Er frihed da kun blålys - eksisterer den 

slet ikke?
Frihedens baggrund er vist altid bundet

hed til noget - af noget.
Til noget eller nogen, man elsker, og af 

noget, man værdsætter så højt, at man ikke 
vil miste det, selv om man derved kunne 
opnå en øjeblikkelig gevinst.

Ergo er jeg bundet af de andre - mine 
næres, mine kammeraters ret til, at de må 
have deres frihed.

Grænsen mellem frihed og bundethed er 
nok, når det kommer til stykket, de andres' 
og min ret til at have en urørlighedszone og 
så trygheden ved nu og da at bryde den og i 
tillid og tryghed overgive sig på nåde og 
unåde.

Frihed er måske mest af alt at være bun
det!

54



Frihed - lærer 
og uddannelse 
Af øvelsesskoleLerer 
Torben Roswall (79)

Et forsøg på en pejling af frihedsbegrebet 
som relation og konsekvens i det funktio
nelle felt mellem seminarium og folkeskole.

Et centralt valg i ethvert menneskes liv er 
dets valg af erhverv. Dette valg kan være 
foretaget i mere eller mindre frihed og kan 
være influeret af mere eller mindre ratio
nale og irrationale faktorer, som vel ikke 
alle er lige bevidste for den vælgende i selve 
valgøjeblikket, hvorfor valget da også kun 
er et valg i relativ frihed. Men hvorom al
ting er, vil valget ofte være et valg baseret 
på forestillinger om og fornemmelser af 
hvilken karakter det pågældende erhverv 
har, suppleret med en konkret viden om 
erhvervet samt, omend sjældnere, konkre
te erfaringer med udøvelsen af det pågæl
dende erhverv. Således også for lærerer
hvervets vedkommende, der vel desuden 
ofte opleves som havende en række paral
lelfunktioner, hvori der kan hentes rele
vante eraringer med situationer der, ¡hvert - 
fald umiddelbart betragtet, har samme ka
rakter som lærer/elev situationen. Hvis 
dette fællestræk i den erhvervsvælgendes 
ønsker skal udmøntes i noget konkret, bli
ver det i formuleringen »noget med at have 
med mennesker at gøre«, eller »noget med 
at have med børn og unge at gøre«.

For den der så aktuelt vælger lærerer
hvervet, melder der sig et krav om at tage 
en læreruddannelse der, bortset fra visse 
delvise dispensationsregler, er det gælden
de uddannelseskrav i relation til en funk
tion som lærer i den danske folkeskole. 
Man kan sige at læreruddannelsen fungerer 
som den sanktionerede, kvalifikative bag
grund for udøvelsen af lærererhvervet.

Når en sådan håndfast, analytisk syns
vinkel på erhvervsvalgssituationen i rela
tion til lærererhvervet, og måske i det hele 
taget betegnelsen »lærererhverv« i stedet 
for det almindeligere »lærergerning«, kan 
virke fremmed, malplaceret og måske end
og ubehagelig, er det sandsynligvis udfra 
en generel opfattelse af, at det at fungere 
som lærer, som pædagog, er en særlig og 
ikke med andre erhverv sammenlignelig 
funktion og opgave. Dette hvad man kun
ne kalde »lærer«-begrebets konnotative 
indhold, er knyttet til en oplevelse af lærer
funktionen med dens dannelses-, opdra
gelses- og læringsimplikationer, som væ
rende, qua dens erklærede karakter af cen
tral socialisationsfaktor, fundamentalt for
skellig fra øvrige erhvervsfunktioner. I 
konsekvens heraf opleves lærerfunktionen 
også ofte som karakteriseret ved en stor 
etisk ansvarsbyrde.

En sådan ansvarsbyrde har i givet fald 
flere dimensioner. Som i enhver anden si
tuation hvor mennesker er sammen er der i 
undervisningssituationen tale om en mel
lemmenneskelig interaktion og gensidig 
påvirkning på flere planer, f.eks. emotio
nelt, holdningsmæssigt og normdannelses
mæssigt. Denne påvirkningsstruktur kan 
være mere eller mindre bevidst for de i 
interaktionen deltagende individer, lige
som disse kan fungere i et indbyrdes mere

55







eller mindre autoritetspræget forhold. 
Denne autoritetsvurdering er uløseligt 
knyttet til flere forskellige faktorer i det 
mellemmenneskelige samspil. Kernen heri 
er individets basale, eksistentielle integri
tet, friheden. Et krav til de i interaktionen 
deltagende individer må derfor være en be
vidsthedsmobilisering af størst muligt om
fang, en opmærksomhed på hvilket ærinde 
de går i den aktuelle interaktion, hvad for
målet er og om det evidente indhold sup
pleres af et latent indhold; om den uafven
delige autoritet er baseret på strukturelt 
overblik og reflekteret viden eller på ure
flekteret, hierarkisk magt.

Interaktionen, samværet, må i konse
kvens heraf foregå på det etiske ansvars 
præmisser i en ægte erkendelse af den altid 
eksisterende påvirkningsstrukturs realite
ter, og disses relative afhængighed af be
vidsthedsniveauets karakter. Man kunne 
også sige den konstant eksisterende mulig
hed for at bryde medmenneskets integritet, 
at overskride dets urørlighedszone og der
ved dybest set hensætte det i ufrihed i for
hold til sit individuale identitetsvalg af 
handlingsansvar. Dette sker ved at berøve 
medmennesket dets reale mulighed for 
subjektivt at erkende sin individuale frihed 
og i et ansvarligt forhold hertil reflektere 
over tilværelsen, sin egen forståelseshori
sont, samt i konsekvent sammenhæng her
med etablere en identitet i forhold til sin 
omverden; kort sagt berøve det dannelsens 
mulighed.

Således kan man altså konstatere, at dette 
»at have med børn og unge at gøre« som 
profession implicerer nogle overvejelser 
omkring frihedsbegrebet, nogle overvejel
ser som naturligvis accentueres yderligere 
nar Interaktionen, samværet, far en »pro

fessionel« , målrettet karakter og indsættes i 
en formel, institutionel ramme. Det er 
selvfølgeligt at lærerfunktionen i sammen
hæng hermed mødes med sociologiske 
krav i folkeskolelovens formålsformule
ring, §2. Hvis læreren skal være lærer, ikke 
pa trods af, men i kraft af formålsparagraf
fen, kræver det uafvendeligt en ansvars
accept, en ansvarsanalyse og en ansvarsvilje 
hos denne. Historisk set er der tale om en 
radikal ændring af den erklærede lærerop
gave. Groft forenklet kan man sige at læ
rerne før 1975 virkede 1 en skole hvis socia- 
hsationsfunktion varetoges i forhold til 
nogle ret ubestemte samfundsnormer, som 
det i udstrakt grad var overladt til lærerne 
selv at udlede og fortolke. Lærerne var en 
slags funktionærer, som betroedes denne 
uoverskueligt vanskelige opgave medens 
de til gengæld indrømmedes en udstrakt 
tillid i form af metodefrihed.

I den »nye« folkeskolelovs §2 stk. 3(1. 
pkt.) placeres folkeskolen utvetydigt som 
central socialisationsfaktor: »Folkeskolen 
forbereder eleverne til medleven og med
bestemmelse i et demokratisk samfund og 
til medansvar for løsningen af fælles op
gaver«. Der er hverken tale om et »bør« 
eller »det bør tilstræbes«. Semantisk er 
teksten konstaterende imperativisk. Ulø
seligt sammenhængende hermed er også 
lærerfunktionens betydning understreget. 
Lærerens praksis får en central placering 1 
relation til en virkeliggørelse og videreud
vikling af demokrati og frihed som proces 
og produkt 1 samfundets parlamentariske 
strukturer.

En central side af demokratiet som be
greb er friheden, nemlig til holdningstil
kendegivelse og ansvarlig medbestemmel
se, og fra diktatorisk, frihedsberøvende 
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magtudøvelse. Dette understreges ligele
des i §2 stk. 3 (2. pkt.): »Skolens undervis
ning og hele dagligdag må derfor bygge på 
åndsfrihed og demokrati«. Netop denne 
formulering understreger at skolen opfat
tes som rammedannende for en demokra
tisk frihedslæring. I konsekvens heraf er 
der ikke tale om at undervise i, docere og 
påbyde formelle demokratiske funktioner. 
Hvad der derimod er tale om, er en demo
kratisk frihedspraksis med såvel en proces- 
som en produktside. Frihed og demokrati 
blev skolens erklærede socialisationsnorm 
fra og med 1. august 1976. Ret beset beteg
ner dette vel i sig selv en øget bevidsthed 
hos samfundet som sådan, omkring egne 
normer og skolens funktionelle relation 
hertil, underforstået velsagtens, at begre
bernes indhold og deres virkeliggørelse i 
form af en demokratisk frihedspraksis, må 
betragtes som foreløbig, dynamisk og un
der stadig udvikling.

Men hvilke konsekvenser får det for 
lærerfunktionen, at det er samfundets er
klærede agt og ønske at virkeliggøre de 
ideale, normative begreber, frihed og de
mokrati, i skolen? Og hvordan er lærerens 
kvahfikative baggrund og øvrige funk
tionsbetingelser i relation hertil?

Virkeliggørelsen forekommer i sig selv 
ikke uproblematisk. Når talen er om eksi
stentielle, sociologiske begreber som fri
hed og demokrati 1 normformidlende, pæ
dagogisk sammenhæng, er det for mig at se 
nødvendigt at splitte opdragelsesbegrebet 
op i to delfunktioner, nemlig at »opdrage 
til« og »opdrage 1«, hvor det at »opdrage 
til« er relateret til det erklærede, formelt 
abstrakte ideal, socialisationsnormens de
duktion, medens det at »opdrage i« er re
lateret til den konkrete, samværsbetingede, 

mellemmenneskelige virkeliggørelse af be
grebsindholdet, dannelsens induktion. 
Denne skelnen kan medvirke til en afdæk
ning af lærerens handlingsansvar. Der må 
nemlig i konsekvens heraf eksistere et krav 
til læreren om kritisk at vurdere om det der 
postuleres opdraget til, også er det der op
drages i, altså frihed og demokrati. Det er 
vel i og for sig en umiddelbart indlysende 
handling fra et samfunds side, at ønske dets 
børn og unge opdraget til de idealer som 
det ønsker fremmet, nemlig aktuelt som en 
forudsætning for en frihedscentreret, de
mokratisk indstilling hos de opvoksende 
borgere. Derimod er uenigheden nok mere 
udtalt når opdragelsen i frihed og demo
krati diskuteres. For eksempel citeres en 
politiker for følgende udtalelse: »Der er 
ingen tvivl om at børn skal kære om demo
krati i skolen, det skal bare ikke praktise
res. Det er at gå for vidt!«

I tilknytning til denne holdning kan det 
nok synes relevant at pege på socialisatio
nens to hovedformer og lærerfunktionens i 
konsekvens heraf forskellige karakter. Set 1 
relation til sociahsationsnormerne, frihed 
og demokrati, kan socialisationen have ka
rakter af enten dannelse eller tilpasning. 
Tilpasningssociahseringen karakteriseres af 
en ureflekteret tilegnelse og accept af socia
lisationsnormen således som den defineres, 
legaliseres og praktiseres aktuelt 1 samfun
det. Denne form vil være en nærliggende 
konsekvens af en opdragelse til frihed og 
demokrati, og vil implicere en lærerfunk
tion der, betragtet som mellemled mellem 
samfund og elev, er af nærmest instrumen
tal karakter. Dannelsessocialiseringen ka
rakteriseres derimod ved et reflekteret, i 
frihed foretaget valg af holdning til og vur
dering af hvorvidt socialisationsnormernes 
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legale manifestationsformer i samfundet 
også er legitime. Denne form vil implicere 
en reflekteret, åben, redelig og ansvarlig 
lærerfunktion der anerkender elevens eti
ske integritet og ret til i frihed at udvide sin 
forståelseshorisont, etablere sin egen iden
titet og på baggrund heraf vælge sit liv.

Disse overvejelser omkring aspekterne i 
det institutionaliserede lærer/elev forhold 
og frihedsbegrebets relation hertil, er et 
nødvendigt udgangspunkt for et forsøg på 
en pejling af begrebets relation til lærerud
dannelsen som kvalifikationsforum betrag
tet, og som kvalifikativt grundlag for vare
tagelsen af en opdragelse i frihed. Nu kan 
læreruddannelsen og frihedsbegrebet for
søges relateret på flere planer. Jeg mener 
imidlertid at det ved hjælp af et par »hjem
mestrikkede« begreber er muligt at få hold 
på nogle aspekter heraf, nemlig ved at fore
tage en parallelisering mellem skolens kva- 
lifikations-/socialisationsfunktion og se
minariets kvalifikations-/edukationsfunk- 
tion. Det er nemlig således muligt at skelne 
mellem to former for lærerstudium, tilpas- 
ningsedukation og dannelsesedukation. 
Men før disse begreber søges indsat i en 
større ramme, er det nok rimeligt først at se 
på lærerstudiet ud fra en strukturel syns
vinkel.

Groft skitseret udgøres læreruddannel
sen dels af en række af teoretiske faglige, 
pædagogiske og psykologiske fag, dels af 
en række formaliserede praksissituationer, 
praktikken; alt i alt en kvalifikativ bag
grund der skulle sætte læreren i stand til at 
planlægge, udføre og evaluere en på be
grundede valg baseret undervisning, ud fra 
det totale pædagogiske overvejelsesfelts 
komplicerede strukturer, relationer og im
plikationer. Dette totale overvejelsesfelts 

integrerede implikationer udgøres af del
faktorer som systematisk faglig/strukturel 
viden og hertil knyttede færdigheder, pæ- 
dagogisk/filosofisk indsigt, psykologisk 
indsigt, almen og specialiseret indsigt i sko
lestruktur, skolefunktioner, -opgaver og 
-muligheder, indsigt i almen didaktik og 
metodik, undervisningsteori og fagdidak
tik. Endelig knyttes der hertil, som en er
klæret synteseskabende faktor, praktik
kens immanente mulighed for en virkelig
gjort teori/praksis dialektik.

Denne indholdsstruktur må formodes at 
være blevet en realitet ud fra en vurdering 
af »hvad en lærer har brug for« i kvalifika
tiv henseende. Men hvor er den lærerstude
rendes subjektive frihed i relation til dette 
undervisningsindhold? Hertil kræves der 
ud over en videns- og færdighedsside også 
en bevidsthedsside i uddannelsen. Hermed 
mener jeg, at der sammenhængende med de 
førnævnte indholdsstrukturelle delfakto
rer i læreruddannelsen kræves en etablering 
af en metafaktor i relation hertil, nemlig 
hvad der kunne karakteriseres som en sub
jektivt vælgende og vurderende handlings
bevidsthed.

Det er i denne forbindelse de to tidligere 
formulerede begreber, tilpasningseduka- 
tion og dannelse se dukation, får deres funk
tion og relevans. En såkaldt tilpasnings- 
edukation vil således have karakter af en 
ureflekteret, kumulativ tilegnelse af ud
dannelsens delfaktorer, en i ordets egent
ligste betydning ubevidst studiesituation, 
kendetegnet ved en suspenderet funktions
bevidsthed. Derimod vil en såkaldt dannel- 
sesedukation have karakter af en aktiv, re
flekteret tilegnelse af uddannelsens delfak
torer, ledsaget af en gradvis udvikling af et 
selvbevidst forhold til sin lærerfunktion, 
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og vil således forlene læreren en relativ fri
hed i relation til samme. Man kunne også 
karakterisere tilpasningsedukationen ud 
fra dens fokusering på undervisningen 
»hvad« og »hvordan«, som rolleskabende, 
statisk og i sig bærende faren for at forfalde 
til såvel aktivisme (handlinger uden forud
gående teoretiske overvejelser) som verba
lisme (teori uden efterfølgende handling). 
Tilsvarende kunne man karakterisere dan- 
nelsesedukationen ud fra dens inddragelse 
af undervisningens »hvorfor« og »under 
hvilke betingelser«, som frigørende, inno
vativ og dynamisk, samt rummende mulig
heden for en funktionel teori/praksis dia
lektik. Kort sagt bærer dannelsesedukatio- 
nen i sig lærerbevidsthedens relative frihed 
i forhold til funktionskrav, -grundlag og 
-betingelser, og den implicerer et krav til 
alle de i læreruddannelsessituationen invol
verede parter om at skabe optimale betin
gelser for, samt forpligte hinanden på, en 
virkeliggørelse af denne edukative dannel
se.

For at tydeliggøre værdien af en dannel- 
sesedukativ læreruddannelse, og en heri fo
regående bevidsthedsetablering, kan man 
igen vende blikket mod skolen.

Til enhver samfundsinstitution knytter 
der sig, i selve institutionens struktur, 
nogle interne relationer og funktioner. 
Man kunne også sige, at de rammer vi 
(samfundet) giver en institution (legalt, so
ciologisk, fysisk), samtidig determinerer 
handlingsmuligheder og handlingsgrund
lag inden for institutionens rammer. Alene 
af den grund forekommer det evident væ
sentligt, som menneske at være bevidst om 
disse rammers eksistens, samt om muligt 
for sig selv og andre at formulere disse 
rammers implikationer i relation til de fæl

les vilkår. Det giver således ingen mening at 
tale med en fange om frihed uden samtidig 
at tale om rammernes implicitte tvang og 
konkrete frihedsberøvende karakter; eller 
parallelt hermed at undervise, uden for sig 
selv og de øvrige deltagere at formulere en 
bevidsthed om de rammedannende under
visningskrav, -vilkår og -forventninger, 
disses problematik og mulige konsekven
ser. Da bliver handlingsbevidstheden fri
gørende.

På en indmuret tavle ved hovedindgan
gen til Studiegården er skrevet ordene: 
KEND DIG SELV, en imperativisk sæt
ning hvis semantiske indhold i denne for
bindelse er helt centralt. Heri ligger der 
nemlig for mig at se en opfordring til de 
forbipasserende lærerstuderende om at 
lade lærerstudiet, karakteriseret ved en an
svarlig, reflekteret fordybelse i førnævnte 
delfaktorer, ledsage af en introspektiv selv
analyse med det formål senerehen at fun
gere som lærer, ikke på trods af, men i kraft 
af sit eget bevidsthedspotentiale.

Til anskueliggørelse af dette forholds 
problematik, kan man skitsere en ikke 
utænkelig lærer/elev situation. »Nå, Pe
ter«, siger læreren, »er det ikke snart på 
tide at du afleverer din opgave?« På det 
formelle, denotative plan må det semanti
skes indhold i det stillede spørgsmål karak
teriseres som åbent og, ihvertfald præten
deret, tvangsløst, nemlig hvorvidt det snart 
er på tide at eleven, Peter, afleverer sin 
opgave eller ej, og Peter har i konsekvens 
heraf en formel, individual frihed til at sva
re benægtende på spørgsmålet. På det 
ramme- og situationsbetingede, konnota
tive plan er der derimod, i kraft af de insti
tutionelle implikationer, samtidig tale om 
en ufri, tvangsbetonet ordre. På et tredje 
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sociologisk plan er der endelig tale om en 
latent men utvetydig magtudøvelse, et mel
lemmenneskeligt ufrihedens budskab: 
»Som belønning for din lydighed vil du i 
givet fald stadig få lov til at bilde dig ind at 
du er min ligemand«.

Adspurgt vil pågældende lærer sandsyn
ligvis karakterisere sin interaktion med og 
etiske relation til eleven som demokratisk, 
frihedscentreret og ansvarlighedsappelle
rende. Ud fra en kritisk, pædagogisk ana
lytisk synsvinkel må man imidlertid sige at 
eleven, som offer for en rammenegerende, 
skindemokratisk lærer, for en formel, ydre 
værdigheds skyld, fristes til bevidsthedssu
spenderende at negligere nogle dybest set 
uværdige realiteter i et etisk forhold der 
reelt har en frihedsfortrængende karakter. 
Den mellemmenneskelige interaktion går i 
dette tilfælde, grundet en utilstrækkelig 
handlingsbevidsthed hos læreren, den ma
skerede ufriheds ærinde.

Med andre ord må der skelnes mellem en 
læringssituations formelle og uformelle 
indhold, samt frihedens dannelsesmulig
hed i relation hertil. På det formelle plan er 
der tale om skoleundervisning; institutio
naliseret læring i et lærer/elev forhold, 
hvori lærerens funktionsbaggrund er de 
ovennævnte delfaktorer i læreruddannel
sen. Men der er desuden tale om et ufor
melt plan, et mellemmenneskelig samvær, 
hvori lærerens eneste mulige funktionsbag
grund er en reflekteret ansvarlig bevidsthed 
om sig selv som menneske, den ovennævn
te metafaktor. Dette ud fra den betragtning 
at et dannelsesideal som frihed ikke kan 
indlæres. Selv ikke de mest avancerede, 
moderne indlæringssystemer og -metoder 
kan opdrage til, og da slet ikke i frihed. 
Frihed udvikles og erkendes, ja, vælges 

også, i og af det enkelte menneske såvel 
som i og af samfundet. Der er ingen nemme 
genveje i pædagogikken! Den realiserede 
frihed er således ikke en formaliseret, insti
tutionaliseret samværsform, men derimod 
et reflekteret, ansvarligt handlingsmønster 
i forhold til sig selv og sit medmenneske. 
Det centrale aspekt heri bliver således lære
rens uformelle »menneskefunktion«, og en 
konsekvent ansvarlighed i forhold hertil, 
ledsaget af en vilje til en åbent formuleret 
erkendelse af de institutionelle rammers re
lativiserende indflydelse herpå.

Hvis nemlig dette uformelle, mellem
menneskelige samværsplan professionali- 
seres, er man som lærer ikke længere med
menneske eller barnets næste, men lærer
rolleindehaver, og tvinger dermed børnene 
ud i ikke at være børn og elever, men elev
rolleindehavere. Det mellemmenneskelige 
samspil vil i givet fald således få karakter af 
en atmosfære af legaliseret skinfrihed, 
hvori alle postulerer en accept af individets 
integritet, men hvor en Koldsk »ægthed 
sammen med barnet« har trange kår. I så 
fald forflygtiges det personlige, menneske
lige ansvar og gøres til et professionelt an
svar, og samtidig etableres der en forma
liseret frihedsaccept på et ægte næstekær- 
lighedsforholds bekostning.

Man kan altså sige at der, groft sagt, i 
relation til frihedsbegebet og førnævnte be
tragtninger omkring skolens socialisa
tionsfunktion, er tre måder, hvorpå man 
kan omgås sine medmennesker, være lærer 
og indrette et samfund. Man kan for det 
første åbenlyst herske over sin næste, ud
øve en autoritær, mdividualitetsnegerende 
magt over ham. Man kan for det andet 
vælge det fri og åbne samspil, friheden, de 
fælles vilkår, tage og give i et ligeværdigt
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forhold, påvirke og påvirkes, lade uven
tede og uberegnelige ting ske. Endelig kan 
man for det tredje professionaliseres, præ
tendere åbenhed og frihedsaccept som en 
maskering af et reelt ureflekteret, instru
mentalt forhold til omverden og medmen
neske. Styring, frihed og manipulation. 
Diktatur, frihed og skinfrihed.

Som konkluderende afslutning på mit 
forsøg på en pejling af frihedsbegrebet som 
funktionel relation mellem seminarium og 
folkeskole, vil jeg afslutningsvis fremhæve 
nogle hovedpunkter.

Skolen må betragtes som en lovgiv
ningsmæssig funktionsramme med nogle 
institutionelle implikationer, som læreren 
på det formelle plan må gøre til et fælles, 
bevidst handlingsgrundlag. I tilknytning 
hertil må han inddrage det totale pæda
gogiske overvejelsesfelt i forbindelse med 
sin underviserfunktion. Samtidig må han 
imidlertid på det uformelle samværsplan 
være bevidst om sit ansvar i relation til 
socialisationsfunktionen, en virkeliggjort 
opdragelse i frihed og demokrati gennem 
en dannelsessocialisering, der stiller krav 
om en reflekteret handlingsbevidsthed. Thi 

hvis alle handlinger tillægges lige gyldig
hed, forlenes de samtidig en immanent ka
rakter af ligegyldighed.

Jeg har i funktionel relation hertil peget 
på en dannelsesedukation i seminanesam- 
menhæng. De teoretiske pædagogiske og 
faglige delfaktorer, det totale pædagogiske 
ovevejelsesfelt, må, gennem en funktionel 
teori/praksis dialektik, opleves som opera
tionelle. Dette må desuden ledsages af et 
blik på den indmurede tavle på Studiegår
den: KEND DIG SELV. Denne ordlyd 
kan, taget som opfordring til analytisk, af
klarende introspektion, befordre en udvik
ling af en ansvars-, handlings- og selvbe
vidsthed, en udvikling der, som en meta- 
faktor, er en forudsætning for en reflekte
ret funktionsbevidsthed i virkeliggørelsen 
af dannelsesidealet frihed, en bevidsthed 
der forlener læreren selv en frihed til men
neskelighed og fra professionalisme. Med 
andre ord en frihed til at være lærer, ikkepå 
trods af, men i kraft af sin menneske-lig
hed.

Eller udtrykt provokatorisk alluderen
de: Menneske først - lærer så.
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HF dimission 1980
Af rektor Poul E. Andersen

Hjemme på min væg lige over for mit skri
vebord har jeg hængende et lille litografi af 
Knud Erik Færgemann. Det er et ganske 
dejligt billede. Det har de gladeste farver, 
jeg nogen sinde har set. Billedet forestiller 
en lille landsby. Nederst i højre hjørne lig
ger kirken og præstegården. Kirken har 
tårn, og den er hvid med rødt tag. På vejen 
udenfor står præsten i fuld ornat og med 
sort hat og taler med en dame i rød kjole og 
med et vidunderligt rødt hår. Midt i bille
det ligger skolen, den er også hvid og rød. 
Dannebrog er hejst på hel, og i skolegår
den, der er en grøn mark, leger børnene. 
De er alle klædt i rødt eller blåt, og alle 
strækker de armene ud mod hinanden. På 
legepladsen går to store venlige dyr og hyg
ger sig. De er hvide. Det er enten køer eller 
heste. Lidt ude til venstre ligger forsam
lingshuset med mange små ruder og en dør, 
som lyset stråler ud af, selvom det ikke er 
aften. Oppe på bakken ligger møllen, og 
rundt omkring er der skove og allerbagest 
en vidunderlig lyseblå himmel med skyer, 
og det er hvide skyer, kun enkelte steder er 
der gule pletter i skyerne. Det er solens 
genskin. Det blå er renere, end man kan 
forestille sig, det grønne er lysere og blø
dere, end man ser det, bortset fra de aller
første forårsuger, og kirkegården er nok 

malet i brunt, men gravene er hvide blom
ster.

Jeg kan så godt lide billedet, fordi det er 
et glad billede. Tager man billedet tæt hen 
til sig, kan man nok se, at der er sære ting i 
det. Der er huse, der ligger skævt. Og hvor 
meget man end studerer dyrene, kan man 
godt være i tvivl om, hvad slags det skal 
være. Umiddelbart vil man spørge, om det 
er heste eller køer, men hvis man studerer 
dem indgående, kan det egentlig ligeså godt 
være hunde. Og mange meningsløsheder er 
der også. Hvem har nogen sinde set præ
sten færdes i fuld ornat og med stiv hat midt 
i skoletiden, og hvem har set en skole eller 
et forsamlingshus, hvor der stråler lys ud af 
døre og vinduer på en højlys dag, ja man 
kan fristes til at fortsætte: hvem har set så 
mange glade børn i leg uden for en skole 
med dannebrogsflag.

Men går man helt tæt til billedet, går det 
helt galt, så bliver det kun til klatter og 
farver, der er løbet ud, ja selv stregerne er 
skæve.

Nu er der nok nogle af jer, der under 
opholdet i Nr. Nissum har arbejdet med at 
tolke billeder. Nogle vil sige, at billedet er 
kunstnerens bardomserindring. Det er et 
sandt billede, fordi det i en stemning af 
glæde husker mange forskellige indtryk fra 
barndommen. Derfor er præsten i søn
dagsornat, samtidig med at der undervises i 
skolen, derfor er der lys i forsamlingshu
set, for det var der jo så tit, og derfor er 
dyrene svære at skelne fra hinanden, for 
der var jo så mange venlige dyr i den lands
by, og derfor er flaget hejst, for netop i de 
år var Dannebrog at se næsten ved hvert 
hus og hver skole. Og det er alt sammen 
lyst og. dejligt, for sådan husker vi uvilkår
ligt vor barndom, når vi tænker tilbage.
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Andre vil måske sige: »Nej, billedet er 
udtryk for, at maleren er knuget af sin egen 
tid. Han kan ikke bære de vilkår, som sam
fundet byder sine borgere i dag, derfor 
flygter han fra sin nutid. Han er en drøm
mer. Han længes tilbage til verden, før den 
fik fart på. Han ser landsbyfællesskabet 
omkring kirken med dens kristne budskab, 
skolen med den begejstrede undervisning, 
forsamlingshuset som centrum i det folke
lige fællesskab som det tabte paradis, som 
han længes tilbage til. Derfor er det et uæg
te billede, et billede skabt af et menneske, 
der ikke vil være med i nutidens kamp«.

Hvis nogen gider høre, hvad jeg mener, 
så vil jeg sige, at jeg er ligeglad. Kun én ting 
er for mig væsentligt i det billede: Det er et 
glad billede, og jeg bliver glad, når jeg ser 
på det!

Når jeg taler med gamle elever fra Nr. 
Nissum, bliver jeg ofte rørt over den loya
litet og den begejstring, som jeg møder hos 
dem, deres glæde over deres gamle skole. 
Jeg må somme tider spørge mig selv: »Var 
det da en meget bedre skole den gang?« 
Men så opdager jeg, at man ikke skal have 
sin eksamen ret mange år på bagen, før man 
ser sådan på det. Når man ser tilbage, hus
ker man alle de dejlige ting, glade oplevel
ser sammen med klassen og læreren, som- 
meraftenerne, når man kunne snakke til 
langt ud på natten, dagene hvor der var sol, 
og hvor Nissum var i sommerdragt. Går 
man nu lidt tættere på, husker man, at der i 
hvert fald var nogle fag, som var byrde
fulde, at der var nogle lærere, som man 
bestemt ikke kunne lide, og en del kamme
rater, som rent ud sagt var nogle dumme 
svin. Og så kan man endog gå helt tæt på, 
og huske ganske bestemte begivenheder, 
som man krymper sig ved at huske, dage, 

hvor man ikke syntes, at livet var værd at 
leve, hvor man var så ensom, at man ikke 
orkede at svare, når nogen talte til en. Man 
kan komme for tæt på sig selv. Sådan vil I 
nok også engang opleve jeres tid på Nr. 
Nissum.

Men fælles for begge erindringsbilleder 
er, at de bæres af en positiv, en glad stem
ning, men at de går i stykker, hvis man går 
for tæt på. Og hermed er jeg ved noget af 
det, som jeg gerne vil blive lidt ved. Dette 
med at gå tæt på. Som skolemand slipper 
man ikke for at spørge sig selv og andre, om 
det, vi gør i undervisningen, somme tider 
går så tæt på, at det slår i stykker. Enhver 
ved, hvorledes man kan have det med et 
musikstykke. Vi oplever musikken både i 
en helhed og i en sammensætning af passa
ger, og nogle holder vi mere af end andre. 
Men går vi i gang med at forstå stykkets 
opbygning f.eks. med teknisk analyse af 
enkelte takter, så kan det ske, at det for
svinder for os og bliver til lyde. Det kan så 
opleves med en nedslidthed, som dræber al 
den friskhed, som har fanget os. Det sam
me kan ske, når vi i arbejdet med de bibel
ske tekster har fået synspunkterne vendt og 
drejet, opfattelserne drøftet i forhold til 
hinanden, så sidder man tilbage med sin 
viden om de mange spændende ting. Men 
bagved kan godt ligge det spørgsmål: Er 
den tro, som vi har båret alle disse beret
ninger i ikke langt vigtigere for os, var den 
ikke langt mere vor egen end de mange 
synspunkter, som vi har tillært os. Har 
uddannelsen, har disse års arbejde ikke 
tæret på livslysten i denne side af min til
værelse, er vi ikke gået for tæt på!

Professor K. E. Løgstrup har arbejdet en 
del med et begreb, som han anser for fun
damentalt for alle mennesker, nemlig urør- 
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lighedszonen. Derved forstår han, at alle 
mennesker i deres forhold til omverdenen 
bærer noget i sig, som er så personligt, så 
privat, at det ikke kan udleveres. Vi har alle 
en usynlig grænse om os, som ikke kan 
overskrides, uden at det opleves som over
greb eller befamling. Ikke mindst i de voks
nes forhold til børn er det vigtigt at gøre sig 
klart, at denne urørlighedszone ikke må 
betrædes. Gør man det, går man for tæt på, 
så øver man vold mod oprindeligheden, så 
erstattes menneskelig åbenhed og oprigtig
hed med pinlighed og generthed. Ja måske 
kan man gå for tæt på et barn blot ved at 
spørge det: »Hvad hedder du?« Der er in
gen børn, der kan lide det spørgsmål, de 
vrider sig derved, de vil ikke svare, for 
navnet, det er det personligste, de har, så 
egenartet, at det er en overvindelse for 
dem, blot det selv at skulle sige det. Hvor 
ofte tænker vi derpå?

Men gennem alt det, som jeg har nævnt 
her, kommer vi over i dette spørgsmål, om 
der i al vor undervisning er en tendens til at 
gå for tæt på, så tæt, at vi trivialiserer, river 
tingene ud af deres sammenhæng og får 
dem til at visne.

Vi har aldrig for alvor fået at vide, hvad 
liv er for noget, for hvis vi kommer ansti
gende med alle vore analyseinstrumenter 
og vore forsøgsapparater, så dør det. Vi har 
aldrig nogen sinde fundet ud af, hvad kær
lighed er for noget, for hvis vi i detaljer skal 
analysere vor kærlighed til et andet menne
ske, så sprænges den af vor selvoptagethed, 
og hvis vi virkelig for alvor vil analysere 
den kærlighed, som vi modtager fra et an- 
det menneske, sætter vi spørgsmålstegn 
ved den, vi berøver den dens spontaneitet, 
tager tilliden ud af den, og så står vi tilbage 
med ingenting i stedet for det, som var 

vigtigst i vort liv. Man kan altid gå for tæt 
på.

For nogle generationer siden talte man 
meget om den sorte skole. Derved forstod 
man skolen, som var bygget på udenads
læren og disciplin. Hvor åndløs den har 
været, får man indtryk af utallige steder i 
litteratur og historie. I opgøret med den 
sorte skole blev de frie skoler til, skoler, 
der lagde livssyn til grund for undervisnin
gen, som ville lade livsforståelse være vigti
gere end kundskaber. Senere kom tanken 
om den kreative skole, der skulle lade den 
enkeltes udfoldelse af anlæg og evner være 
det vigtigste element i undervisningen.

Jeg tror, at vi har fået inspiration af begge 
disse bevægelser. Men det er uomgænge
ligt, at et så kompliceret samfund som vort 
må rejse krav om specialviden, detailviden 
hos den generation, som skal føre samfun
det videre, enten de nu vil føre det videre 
efter nogenlunde de linier, der allerede er 
fastlagt, eller de finder det nødvendigt at 
revidere totalt. Derfor må der i undervis
ningen gåes tæt på, også så tæt, at det som
me tider smerter. Men denne nødvendig
hed stiller til gengæld uhyre krav til de 
institutioner, som formidler uddannelser, 
ikke blot til ledere og lærere, men ligeså 
fuldt til studerende, forældre og alle, som 
er engageret deri, nemlig kravet om, at der 
sideløbende med undervisningen må ska
bes et miljø, der er så frit og åbent, at det 
kan inspirere til generelle holdninger, der 
kan bære undervisningen. Og når jeg siger 
holdninger, mener jeg ikke først og frem
mest politiske holdninger, men jeg mener 
alment menneskelige holdninger, hvor 
personlig ansvarlighed over for hinanden 
og over for et bredere fællesskab bliver na
turlig, hvor samtalen ikke låses fast i fage
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nes formler eller gloser, men kan gå videre 
og indfange emner, der handler om mål og 
mening, hvor livsbekræftelse og taknem
melighed bliver stærkere end mismodet, 
hvor det er indlysende, at himlen er meget 
blå, at kirken ligger rød og hvid på sin 
selvfølgelige plads, og at glade børn rækker 
hænderne ud mod hinanden i legen foran 
skolen.

Vi har slet ikke været dygtige nok til at 
inspirere hertil, men det er nødvendigt at 
gøre det. Vi må aldrig vænne os til depres
sionstider. I en ny generation må der være 
ressourcer til at skabe et nyt billede, som 
ikke udtrykker længslen tilbage til det, der 
var engang, men som udtrykker den nye 

tid, som man har mod til at skabe.
Og I, som nu har afsluttet jeres HF-ud- 

dannelse, I har også oplevet, at der er gået 
for tæt på, at noget er gået i stykker, men 
forhåbentligt har I også følt, at meget er 
lykkedes, at nye sammenhænge har gjort 
jer rigere. I har været en årgang, der har 
været præget af mange forskellige syns
punkter og holdninger. Jeg vil ønske, at I 
må være fælles om denne holdning, at de to 
år på Nr. Nissum seminariums HF-kursus 
har været en rig og betydningsfuld tid i 
jeres liv. Jeg ønsker jer til lykke med jeres 
eksamen og alt godt for den tid, der ligger 
forude.
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HF dimittender 1980
Anne Marie Bjerre, Vejrum 
Kirsten Eriksen, Harboøre 
Ulla Bæk Espersen, Lemvig 
Per Jacob Hågensen, Houe 
Doris Normind Jakobsen, Nr. Nissum 
Maren Bach Jensen, Tørring 
Niels Otto Jensen, Ulfborg 
Gurli Jeppesen, Sdr. Nissum 
Bente Kjærgaard, Ringkøbing 
Else Marie Knudsen, Hvirp, Fur 
Anders Gjellerup Koch, Holte 
Peder Hesselå Nielsen, Bækmarksbro 
Lizzi Noer, Jegindø
Laila Riis Nyborg, Hvide Sande 
Agnethe Mågård Olsen, Bonnet 
Gudmund Rask Pedersen, Dybmose, Gørding 
Hanne Nybro Pedersen, Karup 
Lykke Vivian Højris Pedersen, Lemming 
Anne Kirstine Nygaard Poulsen, Harboøre 
Ruth Sondergaard, Sdr. Nissum 
Michael Charles van Wonterghem, Struer 
Susanne Farre Ørts, Harboøre 
Lene Scheel Andersen, Nr. Nissum 
Inger Kjær Bendtsen, Nees 
Hans Christensen, Lemvig 
Gerda Tonsberg Clausen, Lomborg 
Dorte Østergaard Gudiksen, Hjerm 
Lene Valentin Hansen, Nr. Nissum 
Doth Ernst Jacobsen, Oxbøl 
Birte Overgaard Jensen, Thyborøn 
Lene Jørgensen, Lemvig
Karen Bentsen Laursen, Fousing 
Pia Anette Laursen, Nr. Nissum 
Bente Mundbjerg, Feldborg 
Mette Møller, Lemvig 
Jeanette Kier Nielsen, Aulum 
Bente Christine Nikolajsen, Venø 
Kim Thor Paulsen, Fabjerg 
Marianne Pedersen, Lemvig 
Ole Urban, Odder 
Benny Vingborg, Hejnsvig 
Arne Fink Andersen, Hvalsø 
Morten Vingtoft Andersen, Vrå 
Karin Anette Vindelev Bertelsen, Vinderup 
Maren Marie Bjerre, Sir 
Carsten Brylle, Videbæk 
Jytte Klinkby Christensen, Vemb

Marie Elisabeth Dahl, Resen 
Anna Gertrud Hansen, Skjern 
Tove Nydam Hansen, Tommerup 
Christine Hemme, Fur
Kirsten Grydholt Jensen, Gudum 
Lone Brunhøj Jensen, Lejrskov 
Kirsten Kristensen, Struer 
Karin Engelst Kærgård, Hjerm 
Hanne Mollerup Larsen, Lomborg 
Doris Lindberg, Holsted 
Sten Fyhn Mortensen, Vejen 
Birgitte Nagstrup, Ulfborg 
Judith Nielsen, Gudum
Anna Birthe Hjort Pedersen, Lunderskov 
Hanne Elisabeth Refslund, Rødekro 
Jesper Spohr, Vemb
Henrik Steffensen, Sommersted 
Erik Ørts, Nees
Ingrid Andersen, Lemvig
Peter Møller Andersen, Lem, Brodal 
Per Bjerre, Nr. Nissum
Birgitte Buhl, Lemvig
Jette Kortnum Møller Christensen, Staby 
Lisbeth Juul Christensen, Ulfborg 
Niels Regin Grønbæk, Rødkærsbro 
Lone Werner Hansen, Lemvig 
Joan Moesgaard Jensen, Ulfborg 
Birgitte Kloster, Ulfborg 
Bente Laursen, Doverodde 
Henry Lind, Hjerm
Einar Lindholm, Ringkøbing
Flemming Harpøth Møller, 0. Assels 
Anette Sejerskilde Nielsen, Thisted 
Bente Lykke Nielsen, Lemvig 
Connie Borg Nielsen, Lemvig 
Jesper Bendix Nielsen, Ulfborg 
Karen Marie Nielsen, Snedsted 
Anne Juel Pedersen, Lemvig 
Lars Hanghøj Sørensen, Lemvig 
Aage Falkesgaard Thomsen, Ørnhøj 
Marianne Thygesen, Skjern 
Anna Kathrine Østergaard, Spjald 
Leon Lyngholm Jakobsen, Hammerum 
Erik Berg, Lemvig
Thorkild Børge Thomsen, Hedensted 
Anne Nielsen, Nakskov 
Ann Aagaard, Lemvig
Johnny Berg Jensen, Lemvig 
Jesper Behnke, Struer 
Lene Kier, Lemvig
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Seminariedimission 
28. juni 1980
Af rektor Poul E. Andersen

Kære dimittender.
Det var i 1976, I startede jeres læreruddan
nelse på Nr. Nissum seminarium. På man
ge måder var det et dårligt år at begynde sin 
uddannelse i. I blev snydt for hele den 
grænseløse optimisme, som havde opfyldt 
studerende og i nogen grad lærerne i be
gyndelsen af 70’erne. Det var de år, hvor 
man troede, at alt kunne lykkes, at man 
kunne få held til at opfylde de drømme og 
visioner, som foregående generationer for
gæves havde hæget om. Man havde tillid til 
tilværelsen, til børnene, til de nye ideer, og 
først og fremmest til sig selv. Økonomiske 
kriser var noget, man kun beskæftigede sig 
med i akademiske diskussioner, og ar
bejdsløshed havde man taget afsked med i 
30’rne.

I skulle så at sige til at leve i den »efter- 
apostolske« tid. Det er jo heller ikke nogen 
ringe tid, men det er en mindre inspireren
de tid. Opgaven for jer blev at gå ind i det 
arbejde, som nu var i gang med at sortere, 
gennemtænke og praktisere mange af de 
nye ideer, som den hektiske ideologiske og 
pædagogiske debat havde efterladt sig i et 
sandt hulter-til-bulter. Og et ganske spæn
dende arbejde må det have været, spæn
dende fordi det, vi skulle beskæftige os 
med, er noget, som inddrager væsentlige 

sider af vor egen livsforståelse. Og alvorligt 
har det været, fordi konsekvenserne deraf 
angår andre, først og fremmest de børn, 
som vi som pædagoger får medansvar for, 
men dernæst også de forældre, som fulde af 
spænding og ængstelse overlader deres 
børn til skolen - og i sidste instans det 
samfund, som i så fortvivlet grad trænger 
til menneskelig ansvarlighed.

Hvor langt I så er kommet med dette 
arbejde i jeres studietid, kan jeg ikke vide. 
Det afhænger i høj grad af jer selv og det 
fællesskab, som er opstået i klasserne. Jeg 
ved, at der er blevet arbejdet meget seriøst, 
men jeg ved også, at uddannelsen ikke i alle 
henseender har fungeret tilfredsstillende. 
Ikke mindst på det pædagogiske område 
har der været strukturproblemer. Vi ved nu 
alle, at uddannelsens meget skarpe opde
ling i de pædagogiske specialer har været 
uheldig. Ideen med koncentration om
kring tre grupper af folkeskolens elever er 
rigtigt tænkt, men praksis afslører, at man 
ikke når den nødvendige bredde i denne del 
af uddannelsen. Det står også klart, at den 
svigtende tilslutning til småbørnspædago- 
gikken, sådan, som den har været mærkbar 
på landsplan, er meget uheldig, ikke 
mindst i betragtning af, at alle erkender, at 
skolestartproblemer er meget tunge og 
kræver særdeles gode forudsætninger hos 
de kommende lærere. Et resultat af denne 
erkendelse er, at der nu er nedsat et mini
sterielt udvalg, der skal gennemarbejde en 
række spørgsmål i forbindelse med de pæ
dagogiske fag og fremkomme med æn
dringsforslag, forventeligt til ikrafttræden i 
1981.

Det har været karakteristisk for jeres år
gang, at I har været sagligt og solidt engage
ret i jeres uddannelse. Fra den første dag 
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har der været åbenhed og vilje til samarbej
de. I har været loyale samarbejdspartnere i 
råd og udvalg. Til gengæld tror jeg også, at 
I stort set har fået de fælles ønsker, som I 
har fremført, omsat i praksis.

Det er altid svært at sætte en endelig titel 
over et kapitel, der endnu ikke er skrevet. 
Man vil normalt kun kunne finde en fore
løbig arbejdstitel. Det vil heller ikke være 
muligt at sætte en titel på det kapitel i jeres 
hv, som I nu skal tage hul på, når I forlader 
seminariet og går ud i en efterfølgende be
skæftigelse. Men en foreløbig arbejdstitel 
ser det ud til, at vi kan sætte over de nær
mest kommende år. Det vil blive noget i 
retning af: »Besparelsernes årti«, måske 
endog i flertal. I har allerede mærket en 
smule til det på seminariet det sidste år. 
Her er vi på vej til at gøre et af Peter Laales 
ordsprog til vort eget, nemlig det, der hed
der: »Det ene hår efter det andet gør bon
den skaldet«, og vi er så småt ved at fatte 
den banale filosofi i et andet af hans ord
sprog, som lyder således: »Bedre tyndt øl 
end tomt kar«, og det på trods af, at vi i det 
kommende år skal foretage nyinvesteringer 
i form af byggeri her på seminariet.

Det vigtigste skridt ind i besparelsernes 
årti er ikke taget gennem den stadige bort
skæring af økonomiske midler fra under
visningsområdet. Efter min mening er det 
taget på en indirekte måde, gennem en til
vænningsproces, som har bevirket, at vi 
ikke mere så selvfølgeligt stiller os op og 
skriger, når nedskæringerne rammer os. Vi 
krymper os lidt, dukker nakken og tilpas
ser os, i det omfang det er gørligt, og hvor 
det ikke er skrigende uretfærdigt. Vi be
mærker, at der stadig er protestholdninger 
mod besparelser, at der stadig er grupper, 
som demonstrerer, men påfaldende er det, 

at der på de virkeligt tunge områder, de 
sociale, de sundhedsmæssige og på uddan
nelsesområdet ganske langsomt er en til
pasning på vej. De politiske partier har ac
cepteret kursskifte på mange felter, og be
sparelsespolitik bliver ikke mere på for
hånd betragtet som noget, der er i stand til 
at skræmme vælgerne væk, den forbindes 
snarere med en forestilling om ansvarlig
hed.

Man kan så spørge, hvordan det er gået 
til, at denne udvikling har kunnet bane sig 
vej. Så vidt jeg kan se, har det noget at gøre 
med en ændring i opfattelsen af samfundets 
solidaritetsbegreb. For få år siden bestod 
solidaritet i at skabe forbedrede forhold for 
så mange som muligt, i at sætte aktiviteter i 
gang. Det drejede sig om omsætning og 
forbrug. Solidaritet i dag består i langt høj
ere grad i at acceptere de absolutte behov 
og at afvise de relative. Og alle tvinges vi 
efterhånden til at erkende, at vi har relative 
krav, ønsker om forbedring i levefod og i 
arbejdsvilkår, som kun kan honoreres, så
fremt man kan leve med bevidstheden om, 
at prisen må betales af mennesker, hvis 
krav er fundamentale, og som ikke kan 
sætte magt bag dem.

Hvis det bliver jeres lod at udføre jeres 
arbejde i et samfund, der for alvor er præ
get af økonomisk knaphed, så vil I med 
rette kunne bebrejde os, at vi har forsømt at 
forberede jer dertil. I vort arbejde har vi 
endnu haft velstandssamfundet for øje, og 
kun i mindre omfang har vor pædagogiske 
målsætning indarbejdet mulige ændringer i 
samfundets daglige levevilkår. Vækstsam
fundet og det revolutionære samfund er 
stadig de sandsynligste muligheder i den 
pædagogiske drøftelse, måske i så høj grad, 
at knaphedssamfundet kommer som en 
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uventet gæst ind ad bagdøren for at sætte 
sig til højbords, uden at nogen virkelig be
mærker det. Men at denne gæst bliver den, 
der tager ordet ud af munden på de andre, 
det er der efterhånden kun få, der tør be
tvivle.

Det er ikke usandsynligt, at vi i den 
kommende tid helt automatisk kommer til 
at betone bestemte områder i seminarie- 
undervisnmgen. Et seminarium kan ikke 
køre videre med en undervisning, som er 
uanfægtet af det, der sker i samfundet. Man 
kan forestille sig, at energi-besparelser bli
ver et pointeret område i fysikken, at bolig
isolering bliver et emne i sløjdfagets teori, 
at det bliver endnu vigtigere at arbejde med 
spareindkøb og husholdningsbudgetter i 
hjemkundskab, og måske kan genbrug 
blive stærkt anerkendte discipliner i form
ning og håndarbejde. For kun ved at optage 
opgaver af denne art kan seminariet ud
danne til folkeskolen og de realiteter, som 
børnene lever under.

Men hvis det er rigtigt, at overskriften 
over jeres næste kapitel bliver »besparelser
nes årti«, så behøver det ikke at blive et trist 
årti. Jeg mener at have gjort den erfaring, at 
frygten for et brud i samfundets frem- 
gangslinie er langt større hos de ældre gene
rationer end hos børn og unge. Og det kan 
der være gode grunde til. Måske er kravet 
om økonomisk niveau hos de lidt ældre 
blevet så forbitret, fordi man her har satset 
så stærkt herpå. Man har sat så meget ind på 
fremgangen, givet afkald på så meget andet 
i livet for at nå den økonomiske tryghed, at 
man de sidste år har måttet kæmpe mod en 
snigende fornemmelse af, at der er sket en 
fejlinvestering. For alle os, der har været 
med i folketoget for velfærdssamfundet, vil 
et tilbageslag betyde et dementi af de livs

værdier, vi har prioriteret, det vil ramme 
vor tilværelsesopfattelse, og det vil afsløre 
en tomhed i vor selvforståelse. Derfor vil vi 
ømme os, derfor vil vi omsider resignere, 
og derfor skal vi nok også indstille os på, at 
det kun undtagelsesvis vil blive fra vor ge
neration, at et frembrud af nye kræfter skal 
ske.

For børnene og de unge vil det nok være 
anderledes. De har ingen trediverfattigdom 
at skræmmes ved. De har vænnet sig til 
velstanden, og den er behagelig, men ikke 
ubetinget nødvendig. Mange har bevidst 
eller ubevidst allerede for år siden sat 
spørgsmålstegn ved velstanden, enten gen
nem formuleret protest eller gennem uvilje 
mod at tages til indtægt for den. Det er 
mange unge imod at gå ind i »ræset«.

Jeg tror ikke, det er usundt at blive tvun
get ind i et selvopgør på denne baggrund. 
Det kan være gavnligt at få øjnene op for, 
hvad der er tilværelsens nødvendighed, og 
hvad der er overflødige kulisser. Det har 
ofte fascineret mig, at det enkle ofte kan 
have en optimisme og oprindelighed, som 
overfloden glemmer. En Eddie Scoller kan 
komme ind på en stor tom scene alene med 
sin guitar. Og gennem sit vid og sin udstrå
ling kan han skabe en sal fuld af mennesker 
i fælles jubel og begejstring, mens det stør
ste amerikanske eller tyske show kan larme 
for fuld udblæsning midt i al sin udstyrs
perfektionisme, mens trætte mennesker i 
deres private resignation fortryder, at de 
ikke blev hjemme.

Det er ikke en fremmed tanke, at et sam
fund, der frigøres fra et velstandstyranni 
eller en velstandsideologi, vil kunne ud
vikle en oprindeligere og mere ægte men
neskelig tilværelsesform. Jeg kan også fore
stille mig, at det er muligt at flytte interes- 
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sen fra visse sider af tilværelseskampen til 
andre, der rummer større menneskelige 
værdier.

Måske kan der blive plads til den med
menneskelighed, som vi trænger så hårdt 
til, måske kan der skabes et nyt fællesskab 
omkring vort sprog og vor kultur, måske 
får vi igen evnen til at lytte til den tale, som 
vor kristne tro fører, og som vi ikke kan 
vende os fra, uden at intetheden og me

ningsløsheden bliver vor kolde rejsekam
merat.

Et besparelsernes årti kan vi gøre til trist
hedens kavalkade. Men det kan også blive 
den tid, hvor der kaldes på vor trang til at 
give afkald til fordel for dem, som har stør
re behov end vi. Det kan bidrage til at stille 
nye udfordringer, til at lade tilfrosne kilder 
tø op igen og til at give mennesker mere 
grund til menneskelighed.



Foran udfordringen
Dimissionstale af Poul Johansen (80)

For snart 3 uger siden inviterede liniehol
det i idræt alle interesserede til opvisning 
her i festsalen, hvor de viste nogle af de 
programmer, de havde brugt til eksamen.

Da jeg kom hjem den aften, kom jeg til at 
spekulere på, hvilke ressourcer vi alle har 
brugt for at nå frem til i dag.

- Hvor mange sider er der ikke blevet 
skrevet?

- Hvor mange blomster er ikke blevet 
undersøgt? - og hvor mange bøger er ikke 
blevet læst?

Alt sammen for en eksamen, der fortæl
ler lidt om situationen, men meget lidt om 
personen!

Vi har nu overstået denne uddannelses 1. 
del og for få øjeblikke siden fået et bevis på 
det. Vi er med andre ord klar til at starte på 
2. del, som ikke afsluttes med et bevis i 
skriftlig form, men et menneskeligt - om vi 
kan klare jobbet som lærer i folkeskolen, 
efterskolen eller friskolen.

Vi har hørt meget om den skole, som 
nogle af os nu skal ud at virke i, mange 
negative ord, der er præget af håbløshed.

Vi har hørt nye læreres skræk-historier 
om de første tider i skolen. Det er altsam
men noget, som kan give kriblen i maven 
sammen med glæden over at være færdig. 
Spændingen ved fremtiden.

Situationen i dag er nok værre end nogen 
sinde før. De stramninger, der både presser 
lærerne i timerne, men også giver spændin
ger på lærerværelser rundt omkring, - 
»hvem skal rejse til næste år?« er nogle, 
som nogen af os må ud at føle.

Vi har allerede miærket stramningerne 1 
de få opslag til stillinger, og meget få har 
været heldige at blive knyttet fastere til et 
skolevæsen end ét år. Nogle af os har end 
ikke fået arbejde. Disse problemer giver 
selvfølgelig spekulationer og utryghed, 
som belaster glæden ved at være færdig.

Vi må håbe, at vinden vender, selv om 
der ikke er noget, der tyder på det. De, som 
vil blive hårdest ramt, er børnene. Om 
nogle år vil der sikkert komme en regning 
af en størrelsesorden, som man gerne var 
foruden.

Mit håb er, at de mennesker, der fore
tager disse kortsigtede løsninger, også må 
være med den dag, der skal betales - men 
det er de sikkert ikke.

Mit største ønske er, at vi alle her, og i 
øvrigt over hele landet, må få arbejde. At vi 
gennem dette arbejde må være med til at 
give de kommende generationer en bedre 
mulighed for at stå imod de vældige pro
blemer, der tårner sig op.

Til denne gerning kan man uddannes 
bedre, end vi er blevet. Vi havde et møde 
forleden om en bedre læreruddannelse, 
hvor mange kræfter gik til at diskutere en 
fremtidig læreruddannelse - hvordan den 
burde være.

Jeg er af den opfattelse, at tiden ikke er til 
at diskutere fremtidsvisioner. Man burde 
starte et andet sted, nemlig her og nu på 
Nr. Nissum seminarium, og bruge de mu
ligheder, der findes i den eksisterende lov. 
Så kan man gøre sine erfaringer og bruge 
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dem i en ny debat. Det er for let blot at 
diskutere fremtid!

I dette arbejde vil jeg pege på et efter min 
mening væsentligt sted, nemlig opdragelse 
til samarbejde, f. eks. mellem fagene. Her 
må I, lærerne, gå foran og deltage i de 
muligheder, der er, og ikke blot pege på 
dem.

Jeg har kun været på den skole, hvor jeg 
skal arbejde, tre gange, men allerede nu 
snakker man om samarbejde med den og 
den. Dette har vi ikke lært - alt for tit 
fungerer fagene her på seminariet for isole
ret. Tag dette som en opfordring.

Men uddannelsen har dog også haft sine 
gode sider, og her har et seminarium som 
Nr. Nissum med sin intime atmosfære 
mange muligheder, da man gennem kam
meratskaber, studiegrupper og det rige for
eningsliv får mulighed for en menneskelig 

udvikling, som kan være til nytte i mange 
situationer.

Lad ikke nedskæringer og stramninger 
ramme dette!

Dagen i dag er afslutningen på mit 6. år i 
Nr. Nissum —først HF og nu seminarium - 
og jeg ved, at jeg ikke vil fortryde ét minut 
af disse år.

Der er plads til mange meninger og til 
mange gode diskussioner på seminariet, lad 
os håbe, det også er gældende i fremtiden.

De steder, hvor jeg har været, har Nr. 
Nissum haft et godt ry, lad os håbe, at 
seminariet vil kunne bevare dette ry trods 
stramninger.

Til sidst vil jeg takke de mennesker, som 
har gjort denne fest mulig.

Så vil jeg ønske jer »kolleger« en go’ 
vind.
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Dimittender 1980 
Seminariet

Liselotte Meldgaard Madsen, Lemvig
Peter Venø Poulsen, Holbæk
Søren Rasmussen, Risskov
Palle John Frederiksen, Skive
Verner Vangsgaard Hansen, Redsted, Mors
Pia Elisabeth Ingeborg Højbjerg, Gudum, Rønde 

efterskole
Jan Oluf Kaysen Petersen, Nærum
Knud Aage Pedersen, Herning, Gaurslund skole, 

Børkop
Jes Maarbjerg Andersen, Vejrum
Lilly Majbrit Brask Kristiansen, Nees
Dorthe Elisabeth Josephsen, Lyngs
Karl Krogh, Silkeborg, Tarm skole
Anette Lillevang, Ulfborg
Ingrid Høllsberg Mathiasen, Hedensted, Kibbutz- 

ophold i Israel
Hanne Thirup Mejer, Struer, vikar v. Hvidbjerg 

centralskole, Thy
Jørgen Nielsen, Heltborg, årsvikar v. Gimsing skole, 

Struer
Birthe Pedersen, Holstebro, Runavik kommune, 

Færøerne
Susanne Krog Pedersen, Viborg, Parkskolen, Struer
Stig Fleng Steffensen, Borbjerg
Lene Suusgaard, Lomborg
Anne Charlotte Sørensen, Hjørring
Ruth Benedikte Nørby Thomsen, Gudum
Henrik Vilhelm Secher Voldmester, Heltborg
Henning Maul Andersen, Bording
Kirsten Emilie Brask Andersen, Bøvlingbjerg
Kirsten Borre, Uglev
Gurli Bønning, Ringkøbing, årsvikar v. Finsensgades 

skole, Arhus
Merete Raunholt Christensen, Dronninglund, 

Hammerum kommuneskole
Martha Frederiksen (g. Sand Pedersen), Viborg, 

Fladhøjskolen, Rødekro

Karin Tølbøll Gregersen, Viborg
Marie Lund Hansen, Sørvad, Staby skole, Ulfborg- 

Vemb kommune
Bent Jacobsen, Skanderborg
Helga Bang Jensen, Thisted, årsvikar v. Humlum 

skole
Poul Jacob Højvang Jensen, Skjern, årsvikar v. Tarm 

byskole
Anette Bach Kristensen, Skårup
Hans Jørn Lodberg, Søndervig
Birthe Skov Madsen, Give
Jan Holm Mikkelsen, Lemvig
Herdis Nissen, Hejnsvig, Sydvestjyllands efterskole, 

Bramminge
Poul Søe Pedersen, Bedsted, Laursens private 

realskole, Århus
Jens Peter Rejkjær, Skjern, sekretær i KFS, Odense.
Ulla Øgaard Rosenberg, Holstebro, Arrild
Henning Gerhardt Thøgersen, Debel, ans. v. den 

kommunale ungdomsskole, Holstebro
Alice Høvring Christensen, Frederikshavn
Gunhild Merethe Landbækgaard Gregersen, Gjøl, 

vikar på Gjøl
John Veber Hansen, Spentrup
Gunnar Mads Høgsbjerg, Vemb, soldat
Gunnar Birkelund Jensen, Aalling, Nr. Nissum Hø j

og Efterskole
Lisbeth Marie Staunstrup Jensen, Ørnhøj, Blidstrup 

Ungdomsskole
Bent Kanstrup, Thisted, Resen skole, Struer 

kommune
Marie Kjeldsen, Thyborøn, Blåkilde Ungdomsskole
Karin Kristense Hjuler Krægpøth, Outrup, Skjern 

kristne friskole
Edith Ladegaard,Fur, Kommunal ungdomsskole, 

Struer
Helle Poulsen, Hanstholm
Margit Holst Kjærgaard, Djeld, Gimsing skole, 

Struer
Lisbeth Rossing, Erslev
Svend Aage Smedegaard, Ringkøbing, fast vikar i

Lemvig kommune
Hanne Brunsgaard Andersen, Hvidbjerg
Villy Dollerup Bach, Durup, Blåkilde

Ungdomsskole, Tarm
Jens Christian Christensen, Tim
Birthe Hansen, Rødding
Ole Gustav Justenlund Jensen, Skanderborg, 

CF-værnepligtig i Haderslev og Næstved
Bjarne Vendt Johansen, Kalundborg
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Poul Johansen, Mørke, Års skole
Jens Livbjerg, Søborg, Sottrup danske skole, 

Sydslesvig
Ellen Marie Guldberg Madsen, Brovst
Solveig Mathiasen, Rom, vikar v. Langhøjskolen,

Asp, Struer
Vivi Baun Mikkelsen, Ydby
Tove Møller, Struer
Aase Mølsted, Vildbjerg
Kurt Ejvind Nielsen, Fruens Bøge
Niels Arne Nielsen, Lemvig
Ove Ostergaard Nielsen, Skave
Mette Olesen, 0. Horne, Horne Ungdomsskole, 

Hirtshals
Sonja Marie Raundahl, Bøvlingbjerg
Torben Ryberg, Næstved
Anne Birgitte Sønderbæk, Holstebro
John Brødbæk Christensen, Holstebro
Peter Ekmann, Vrå
Karl Tølbøl Johannesen, Bedsted, Thyborøn skole
Marianne Jæger, Nøvling, Hornum skole
Hanne Frank Jørgensen, Struer
Bodil Wulf Larsen, Hurup Thy

Carsten Høgh Meldgaard, Ikast
Niels Peter Mørkegaard, Vanløse
Kaj Pilgaard Nielsen, Holstebro, ans. v. Holstebro 

kommunes skolevæsen
Lis Toftdal Nielsen, Snedsted
Torben Ulrik Nielsen, Thisted, Thylands

Ungdomsskole, Hundborg
Ejner Noe, Lemvig, Borrémose Ungdomsskole
Jette Elisabeth Pedersen, Struer
Karen Marie Thoft Pedersen, Holstebro, Halgård 

skole, Holstebro
Lene Kvist Pedersen, Holstebro
Søren Peter Moldrup Sørensen, Holstebro, 

Civilforsvaret, Thisted
Peder Toft, Ulfborg
Ruth Solvejg Vilsbøll, Vinderup
Lene Østerskov, Brodal, vikar v. Vinderslev skole, 

Kjellerup kommune
Kirsten Suhr, Birkerød
Signe Toft, Tim
Eva Fjeldgren Fynbo, Bækmarksbro, Lomborg 

Ungdomsskole, Lemvig
Jytte Bitsch, Nr. Nissum, vikar v. Grønbjerg skole, 

Videbæk
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Dimittendbilleder
Seminariet 1980

KLASSE IV, i. Bageste række fra venstre: Jørgen Nielsen, Anette Lillevang, Karl Krogh, Birthe Pedersen, rektor Poul E. 
Andersen. Forreste række fra venstre: Ingrid Høllsberg Mathiasen, Hanne Thirup Mejer, Anne Charlotte Sørensen, Ruth Bene
dikte N. Thomsen, Lene Suusgaard. Ikke med på billedet: Jes Maarbjerg Andersen, Lilly Majbrit K. Brask, Dorthe Elisabeth 
Josephsen, Susanne Krog Pedersen, Stig Fleng Steffensen, Henrik Vilhelm S. Voldmester.
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KLASSE IV, 2. Bageste række fra venstre: Rektor Poul E. Andersen, Jens Peter Rejkjær, Henning Maul Andersen, Marie Lund 
Hansen, Jan Holm Mikkelsen, Kirsten Borre, Hans Jørn Lodbjerg, Gurli Bønning, Poul Søe Pedersen, Poul Jacob Højvang 
Jensen. Forreste række fra venstre: Merete Raunholt Christensen, Anette Bach Kristensen, Ulla Øgaard Rosenberg, Martha 
Frederiksen, Karin Tølbøll Gregersen, Kirsten Emilie Brask Andersen. Ikke med på billedet: Bent Jacobsen, Helga Bang Jensen, 
Birthe Skov Madsen, Herdis Nissen, Henning Gerhardt Thøgersen.

KLASSE IV, 3. Bageste række fra venstre: Per Sefland Sand Pedersen, Alice Høvring Christensen, Gunner Birkelund Jensen, John 
Veber Hansen, Flemming Kristensen, Bent Kanstrup, Gunner Mads Høgsberg, Svend Aage Smedegaard, rektor Poul Erik 
Andersen. Forreste række fra venstre: Helle Poulsen, Margit Holst Plougmann, Lisbeth Rossing, Edith Ladegaard, Lisbeth Marie 
Staunstrup Jensen, Gunhild M. L. Gregersen, Karin Kristense Hjuler Krægpøth. Ikke med på billedet: Marie Kjeldsen.
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KLASSE IV, 4. Bageste række fra venstre: Rektor Poul E. Andersen, Sonja Marie Raundahl, Villy Dollerup Bach, Jens Christian 
Christensen, Jens Livbjerg, Ole Gustav Justenlund Jensen, Bjarne Vendt Johansen, Poul Johansen, Ove Østergaard Nielsen, 
Torben Ryberg, Kurt Ejvind Nielsen. Forreste række fra venstre: Solveig Mathiasen, Hanne Brunsgaard Andersen, Mette Olesen, 
Birthe Hansen, Aase Mølsted, Tove Møller. Ikke med på billedet: Anne Birgitte Sønderbæk, Ellen Marie Guldberg Madsen, Vivi 
Baun Mikkelsen, Niels Arne Nielsen.

KLASSE IV, 5. Bageste række fra venstre: Ejner Noe, Niels Peter Mørkegaard, John Brødbæk Christensen, Lis Toftdahl Nielsen, 
Carsten Høgh Meldgaard, Kaj Pilgaard Nielsen, Peder Toft, Torben Ulrik Nielsen, Peter Ekmann, Søren Peter Moldrup 
Sørensen, rektor Poul E. Andersen. Forreste række fravenstre: Ruth Solvejg Vilsbøll, Hanne Frank Jørgensen, Karen Marie Thoft 
Pedersen, Lene Østerskov, Marianne Jæger, Lene Kvist Pedersen, Bodil Wulf Larsen. Ikke med på billedet: Karl Tølbøl Johanne
sen, Jette Elisabeth Pedersen.
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Af årets dagbog
Ved lektor Gunner Eriksen (4])

23 Klassens ellevte stævne blev afholdt 
26.-28. august på Frøstruphave ved 
Varde med ni deltagere.

24 Alma og S. Vinther-Jensen, Læsø, 
guldbryllup 26.10.79. Helga og Karl 
Larsen, Struer, guldbryllup 31.7.80. 
Klassen havde stævne i Herning med 14 
deltagere.

30 50-års jubilæet afholdt på seminariet på 
klassens dimissionsdag 18. juli med 
festmiddag i den gamle præstegård. I 
alt deltog 22 i det vellykkede stævne.

3 3 Det sidste hold lærere, der dimitteredes 
under den »ældgamle« seminarielov i 
1933 kan meddele følgende: Gennem 3 
eller 4 års fællesskab i samme klasse på 
seminariet blev der skabt et kammerat
skab og sammenhold, der satte sig vari
ge spor livet igennem.
Det har givet sig udslag i, at vi hvert 
femte år er stævnet sammen til små eller 
større jubilæer. Det er således indtil nu 
sket ialt 9 gange, de første stævner blev 
henlagt til seminariet. Senere var det 
andre steder. 25 års jubilæet var således 
på Rinkenæs ungdomsskole og 40 års 
jubilæet i Hellevad præstegård.
Det er nok værd at nævne, at vi tog os 
tid til at mødes en lørdag, festligholde 
dagen om søndagen og tage på bustur 

sammen om mandagen for først at skil
les tirsdag formiddag.
De seneste år har vi intensiveret sam
menholdet således, at vi mødes til et 
årligt træffestævne, snart hos den ene 
og snart hos den anden af kammerater
ne. Også i afvigte sommer mødtes et 
flertal af de nulevende af klassen med 
ægtefæller til en dags festligt samvær. 
Det er fast skik, at dagen kulminerer 
med festmiddag, der indledes med af
syngelse af Nationalsangen og senere 
med en særlig festtale.
Forstander Gjelstrup har glædet os ved 
flere gange at deltage i vore stævner og 
jubilæer. - Det skal endelig nævnes, at 
den vandremappe, der blev påbegyndt 
kort tid efter, at vi havde forladt semi
nariet, fortsætter på sin 48. eller 49. 
runde. Samtlige mapper fylder snart en 
meter i en bogreol.
Glæden ved dette livslange sammen
hold forhøjes derved, at ikke en eneste 
af klassen eller årgangen har holdt sig 
udenfor, men alle er med, og det er 
endnu flertallet, der møder frem, når 
der kaldes til træffestævne.
I en tid, hvor det påstås, at vi er en slægt 
af individualister, føler vi, at sammen
holdet i årgang 33 er et eksempel til 
efterfølgelse. - Det er blot ikke muligt 
mere. Eller er det ? G. Peters-Lehm (jj)

3 5 Meget vellykket 45-års stævne hos Bay 
Ostergaard, Antikhuset, Højslev.

40 Trods truende mørke tordenskyer var 
der en egen lys feststemning over 
40’rnes stævnedag 22. juni 1980. 17 af 
21 mulige var mødt, og hele flokken 
med ægtefæller udgjorde 27. Hele sam
været bar præg af stor tilfredshed med 
»arbejdsforløbet« gennem de 40 år, og 
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hvor vi »lignede os selv« fra de 4-5 år på 
uddannelsesstadiet - det var ikke til at 
forstå, at 40 år var gået, siden vi skiltes 
hin juniaften i 1940. Snakken gik, min
der blev opfrisket og genfortalt, de 
gamle såvel som de nyere seminarie- 
lokaliteter blev taget i øjesyn, og vi 
kontaktede også adskillige nuværende 
lærerstuderende, der var ivrigt optagne 
af den 3-dages forberedelsestid til den 
afsluttende liniefagseksamen i biologi, 
og vi kunne konstatere, at forstander 
Gjelstrups ord til os ved dimissions
festen i 1940 med bl. a., indhold: »Den 
kommende tid vil blive en omvurderin
gens tid - også i skolens verden, idet vi 
vil træffe jer dimittender ad åre i en stor 
lys og kostbar skoleverden med de bed
ste laboratorier og samlinger, som tæn
kes kan«, har holdt stik også for Nr. 
Nissum sems. vedkommende. Med 
stor tak for en vellykket dag spredtes vi 
ved ni-tiden for »alle vinde« - endnu et 
vellykket stævne (det ottende) var af
sluttet. Der var indgået hilsener fra de 
fire kammerater, der p.gr.a. indtrufne 
omstændigheder ikke kunne være med, 
ligesom vi også mindedes vore 3 afdøde 
klassekammerater. Vi skiltes med øn
sket om et glædeligt gensyn ved næste 
stævne. E. Lilbæk (40)

44 Thomas Livbjerg Christensen, skolein
spektør i Struer.

5 5 Anders Chr. Sørensen, skoledirektør i 
Struer.

57 Poul Hansen, sognepræst i Søndbjerg- 
Odby.

58 Elvin Jacobsen, skoleinspektør i Bed
sted.

59 Else Hvid Poulsen (se 63).

61 Tove Vægter, Rønde gymnasium og 
studenterkursus.

62 Chr. Astrup Christensen, viceskolein
spektør, Høje Kolstrup, Åbenrå.

63 Lisbeth og Bruno Graversen, forstan
derpar på Nr. Nissum Høj- og Efter
skole.
Else og Ankjær Poulsen, forstanderpar 
på Rydhave Ungdomsskole.

64 Villy Mølby Rasmussen, skoleinspek
tør V. Bakkeskolen, Holsted.
Tove Rust (f. Billeskov), Ølstrup skole.

66 Jørgen Vesterbæk, forstander på Grejs
dalens Ungdomsskole.
Frida Suzuki (f. Jensen), Vildbjerg.

68 Hans Bladt, skolekonsulent i samtids
orientering i Skanderborg m. fl. kom
muner
Kristian Bech Lynge og

69 Hanne Lynge, forstanderpar på Hest
lund Efterskole v. Ikast fra aug. 81.
Richard Andresen, eksternatskolen 
Tranbjergskolen, Sønderborg.
Leslie Hougaard, Jes-Kruse-skolen, 
Egernförde, Sydslesvig.
Inger Margrethe Andersen, Krogager. 
Else Marie Skov, Nr. Nisssum, årskur
sus v. DLH, Århus.
Birthe Nielsen (f. Leegaard), Skarrild.
Ib Randrup, Holstebro Teknisk Skole.

70 Verner Seneca Nielsen, Viborg, årskur
sus på DLH i Århus.
Carl Kristian Nielsen, skoleinspektør i 
Hejis.
Ole Jørn Magnussen, Låsby skole.
Kurt Kristiansen, Erhvervsskolen, 
Odense.
Mogens Ibsen, tale-hørepædagog, 
Rønne.
Gudrun Kjems Madsen (Hove), Rørvig 
Friskole.
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Karen Rommerdal, Det Kgl. Vajsen- 
hus’ Skole, København.
Birgitte Rasch, Bernadotteskolen, Kø
benhavn.
Anker Bech Jørgensen, Voksenunder
visningscentret, Holstebro.
Henning Koch, Billund.

71 Kurt Dokkedal, Køge.
Birgitte Amdisen, skolen på Taxvej, 
København.

72 Herger Nielsen, 23.1.79 udnævnt til 
landsstyremand, undervisning og 
kommunikation (trafik- og postvæsen).

73 Erik Skov Nielsen, Nr. Nissum, års
kursus v. DLH, Århus.

74 Elly Kjølhede, Tønder.
75 Elmer Amstrup, Langhøjskolen, Asp, 

Struer.
Eigil Enevoldsen, Svankjær Ungdoms
skole.
Lone Jensen (Hansen), Harboøre. 
Niels Stampe Jensen, Harboøre.
Tove Klausen, Langhøjskolen, Asp, 
Struer.
Finn H. Kristensen, Rækker Mølle.
Jens Kr. L. Møller, Gørlev.
Ingrid Johansen (Frøjk), Idom.

76 Sonja Gregersen, Ølgod byskole. 
Peder Gregersen, Ølgod byskole. 
Lisbeth Simonsen, Luthersk Missions
forenings efterskole »Solgården«.
Inger Kattenhøj, aftenskolelærer i Brej- 
mng.
Mogens Kattenhøj, AV-producer i 
A/S-Vision.

77 Anna Marie Kristensen, ans. af DMS, 
Selly Oak indtil juli 81, dernæst Tan
zania.
Espen Gade, Løgstrup Centralskole. 
Poul Marcussen, Rødkjærsbro.

Jette Poulsen, Langhøjskolen, Asp, 
Struer.
Charlotte Pedersen, Østre Skole, 
Struer.

78 Karin Skov-Thomsen, Den kristne Fri
skole, Skjern.
Ulla Rejkjær, Kratholmskolen, Bel- 
linge.
Anne Grethe Just Strange, Hammel- 
Hinnerup-Hadsten forberedelseskur
sus.
Birgit Stougaard Nielsen, Korsør.
Erik Lindsø Larsen, Haslev Hø|skole. 
Gurli Korsgaard, Thorsted Friskole, 
Thy.
Elin Munksgaard, vikar på Bonnet Fri
skole.

79 Kirsten Knudsen, Nakskov. 
Tommy Rosenberg, Arrild. 
Vibeke Lund, Hasle, Bornholm. 
Jens Pedersen, Hasle, Bornholm. 
Birgit Harpøth, Bøvlingbjerg.
Jens Krogshede, Hammershøj Central
skole.
Jens Riis Nyborg, Hardsyssel Ung
domsskole.
Hanne Christensen, Midtjysk Kom
mune.
Peter Skov Thomsen, Den kristne Fri
skole, Skjern.
Inge Merete Christensen, Horne Ung
domsskole, Hirtshals.
Jan Olsen, Randers Forberedelseskur
sus.
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Afsked med pension
33 Sognepræst Gunnar Peters-Lehm, 

Hellevad, 30.6.80.
35 Henry Pedersen, Grejsdalens Ung

domsskole, 1.8.80.
Anton Jensenius Mikkelsen, Herning 
Seminarium, 1.8.80.

36 Harry Møller Pedersen, Hedehusene. 
P. R. Petersen, Marstal.
Sv. Å. Sønderriis, Slagelse.
Maren Vestergaard, Thisted.

39 Sv. E. Abrahamsen, Nr. Nissum Semi
narium, 1.9.80.

40 K.K.K.Boe, Lemvig, 1.3.80.
42 Karl Vilhelm Jensen, Ranum Semina

rium, og Margrethe Jensen, Ranum 
Øvelsesskole, begge overgået til 
U-landsarbejde under Sudanmissio
nen i Nigeria sept. 80. Adresse: Sugu 
Women Teachers’ College, Ganye via 
Yola, Nigeria.

52 Johs. Gjelstrup, Næstved, 31.1.80. 
Harry Gaarden Gaardmark, Snejbjerg, 
31.8.80.

Dødsfald
11 Julius Brandt Livbjerg, Aulum, 3.10.80.
19 Kr. Frederiksen, Koldby.
20 L. Mulvad, Herning, okt. 79.
22 Jens Gammelgaard Graversen Sand, 

Glæsborg, aug. 80.
23 Kristine Laursen, enke efter Jens Kr. 

Laursen.
Valborg Nielsen, enke efter Thomas 
Nielsen.
Marie Harbo Andersen, enke efter P.
C. Harbo Andersen (24), 1.10.80.

24 Janus Johannes Hansen, Fjerritslev, 
19.8.80.
S. Vinther Jensen, Læsø, 11.5.80.

25 Jens Sønderkjær Larsen, Alling, juli 80.
27 Niels Axel Conradsen, Ålborg, juli 80.
29 Karl Valdemar Milsgaard, Viborg, 

24.2.80.
Johannes Nielsen, Viborg, sept. 80.

31 Carl Brix Hoffmann, Hvidbjerg, 
Mors, 25.10.80.

33 Johannes Nielsen, Ejstrupholm, 
ti.4.79.

36 Thorvald Clausager Dalgaard, Skjern, 
sept. 80.
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Nr. Nissum Seminariums Elevforening
Regnskab for 1/10 1980

Indtægter Udgifter
Årbog 1979 (udenbys) 35885,00 Arbog 1979:
Årbog 1979 (seminariet) 9240,00 Trykning 31139,40
Rentetilskrivning

Formue pr. 30/9 19-39

2813,86 Postbesørgelse m.v. 4841,60
--------------- Moms 6783,55

47938,86
28738,97 4^764.»

Redaktions-og best.udg. 718,15
Porto 276,00
Kontorartikler 69,75
AV-central 263,40
Underskud ved elevstævne 497,25

44589^0

Formue 30/9 1980
Giro 1450,30
Nordvestbank 23839,97
SDS 399>44
Obligation 6358,42
Kassebeholdning 40,60

32088,73

76677,83 76677,83

Nr. Nissum, den 30. september 1980.
V. Gohr Lauridsen

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

Nr. Nissum, den 13. oktober 1980.

A. C. Sørensen Gunner Eriksen



Foreningsmeddelelser
Ved formanden Alex Koch (28)

Overgangen til det nye format af årbogen 
imødeså jeg med nogen spænding, men jeg 
kan konstatere, at det er faldet særdeles 
godt ud og er blevet modtaget med megen 
anerkendelse af medlemmerne.

Regnskabet er offentliggjort omstående. 
Som det ses, viser det positiv balance. Vi 
kan derfor fastholde prisen på årbogen til 
30 kr. til trods for stigning i moms og even
tuel stigning i trykningsudgifter. Såfremt 
nogle af medlemmerne ønsker ekstra eks
emplarer, kan sådanne rekvireres for 20 kr. 
pr. stk. + porto. Årbogen trykkes i 2000 
eksemplarer. Foreningen tæller ca. 1250 
udenbys medlemmer.

Aprilstævnet var i dette år besøgt af lov
lig få, hvilket medførte, at det ikke kunne 
hvile i sig selv, men gav et underskud, som 
det fremgår af regnskabet. Derfor tager vi 
forbehold over for afholdelse af et stævne i 
1981. Vi mener, det vil være bedre at vente 
et år, da de stærkt fordyrede transport
omkostninger m.v. gør stævnet relativt 
kostbart. Vi vil hellere søge at gennemføre 
et stævne i 1982 i en lidt større udgave, da 
seminariet så kan fejre 90-året for sin opret
telse i 1892. Der vil i februar måned blive 
udsendt nærmere redegørelse for dette ved 
brev til hvert medlem.

Valg
Poul Wemmelund og Vibeke Vestergaard 
er på valg. Glædeligvis har Poul Wemme
lund indvilliget i at tage endnu en periode 
som redaktør, og bestyrelsen foreslår der
for genvalg.

Vibeke Vestergaard ønsker at fratræde 
på grund af manglende tid. Vi takker hende 
for hendes virke gennem årene. Til hendes 
afløser foreslår bestyrelsen Kirsten Simon- 
sen(63), Ringgade 116, yöooStruer. Såfremt 
der ikke indgives andre forslag til forman
den inden i. februar 1981, bortfaldervalget.

Foreningens bestyrelse
Formand: Alex Koch, Hellasvej 16, 
7620 Lemvig, tlf. (07) 89 il 55.
Kasserer: V.Gohr Lauridsen, Østerled 6, 
7620 Lemvig, tlf. (07) 89 11 64.
Red.: P.Wemmelund (ansvarsh.), Semina- 
rievej 6, 7620 Lemvig, tlf. (07) 89 12 28.
Horst Knüppel, Højgårdvej 2, Sædding, 
6900 Skjern, tlf. (07) 36 43 62.
Vibeke Vestergaard, Allegade 2 A, 
7600 Struer, tlf. (07) 85 18 72.
Benny Boysen, Dalhus, Præstevej 3, 
Resen, 7600 Struer, tlf. (07) 86 17 80. 
Kate Jacobsen II (DLR).
Bodil Boelskifte (HF).

Indbetaling
Benyt venligst det vedlagte girokort, da 
registreringen herved lettes. Det sker, at 
nogle glemmer at angive egen adresse og 
årgang ved betalingen. Herved opstår der 
usikkerhed i registreringen. Vær venlig 
over for den ulønnede kasserer ved at be
tale straks, så yderligere henvendelse ikke 
skal foretages. Bogen er en bestilt vare, der 
leveres indtil evt. afbestilling.
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Arrangementer på 
Nr. Nissum 
Seminarium 1981

Der er afslutningskoncert i festsalen søn
dag kl. 14.

Nærmere oplysninger fås hos Holger Møl 
Christensen, Østerled 5, eller Vagn Gohr 
Lauridsen, Østerled 6, Nr. Nissum, 7620 
Lemvig.

Kor- og orkesterstrevne
30. januar-i. februar 1981.

Instruktør og dirigent Alf Sjøen.

Nr. Nissum Seminarium og Den jyske 
Pensionisthøjskole indbyder i samarbejde 
med omegnens musikskoler alle sang- og 
musikinteresserede til weekend-stævne.

Program:
Johs. Brahms: 2. symfoni, D-dur 

(orkester)
Johs. Brahms: Schicksalslied (kor og 

orkester)
G. F. Händel: Satser af »Watermusik« 

(Juniorensemblet)
P. E. Lange-Miiller: 3 Madonnasange 

Tekst af Thor Lange (cor a capella)

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

Nissum-mødet
Tema: »Frihed og ansvar«.
Tid: 6.-8. februar 1981.
Sted: Nr. Nissum Seminarium.
Arrangør: Kirketjenesten i Danmark i 

samarbejde med seminariets KFUM 
og K.

Program: Kan rekvireres ved henvendelse 
til: Kirketjenesten i Danmark, 
Katrinebjergvej 52, 8200 Aarhus N, 
tlf. (06) 16 26 55 og 45 eller lektor 
Gunner Eriksen, Gudumvej 11, 
Nr. Nissum, 7620 Lemvig, 
tlf. (07) 89 ti il.

Foruden dirigenten Alf Sjøen vil lærer
kræfter ved musikskolerne og seminariet 
medvirke både som instruktører og ved be
sættelse af såvel kor- som orkesterstem
merne.
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