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Forord

Thorkild Bjørnvig taler bl.a. om den nødvendige stilhed ved tankens tilblivelse, den 
forberedende og lydhøre, om naturens og det ydre rums stilhed, der synes fordrevet af 
maskiners larm. Uden at kende disse stilheder siger digteren, at vi mister basis, at 
tanken deformeres, at tilfældet, fejltagelsen og forvirringen bliver dominerende i vores 
tilværelse.
Årbogen 1991 forsøger at fastholde for tanken seminariets virksomhed midt i tidens 

hastige puls - for os selv og vore læsere. Det er vort ønske, at den med sine faste 
artikler, indslag omkring nye tiltag og udblik til tidligere studerendes verden må give 
anledning til overvejelse og være bindeled til det i 1992 jubilerende Nr. Nissum 
Seminarium.
På Nr. Nissum Seminarium kan vi se tilbage på et travlt, ja hektisk arbejdsår, præget af 
nye studieordninger både for seminarium og for HF, ny styrelsesstruktur og ny 
økonomisk ordning. Alt dette afspejles naturligvis i denne årbog.
Samtidig er vi i færd med at forberede seminariets 100-års jubilæum. Rammerne for 
100-årsjubilæet er nu fastlagt (se bagest i årbogen); der er en buket af arrangementer, 
omkring hvilke vi håber, at rigtig mange af seminariets venner vil slutte op. I jubi
læumsåret vil Nissumske Årbøger udkomme i diminutiv udgave, til gengæld vil 

årbogens abonnenter modtage et festskrift.
I denne årbog findes også artikler af tilbageskuende karakter, dels fra tidligere HF’ere, 
dels fra dimittender af ældre dato, bl.a. arbejdsminister K. E. Kirkgaaard.
Vi ønsker god fornøjelse til vore læsere og takker årbogens bidragydere, fordi de ville 
bruge tid og kræfter på denne bog.

Hans Colding Lise Marcussen
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Årsberetning 1991
Af rektor Henning Fogde

Det føg med raske bemærkninger, da under
visningsministeren i oktober var på Nr. Nis
sum Seminarium og HF for at tale om dansk 
uddannelsespolitik. »Vi overvejer i undervis
ningsministeriet at koble folk, der spørger, 
ind på en særlig telefonsvarer. Den skal blot 
hele tiden sige: »Det må I gerne!« Så må folk 
vel kunne forstå, at det er deres ansvar at lave 
en god skole«, sagde Bertel Haarder.

Ikke uventet kredsede ministeren om be
greber som selvforvaltning, decentralisering 
og produktivitetsudvidelse. »Væk med poli
tikerstyringen og ind med brugerstyringen« 
var et af slagordene, og Bertel Haarder påvi
ste, hvordan man gennem hele uddannelses
systemet konsekvent de seneste år har fjernet 
bunker af regler, der før tvang institutionerne 
ind under en central styring. I stedet har man 
lagt opgaverne ud til den enkelte skole og den 
enkelte institution. Men ministeren fastholdt 
samtidig som undervisningsministeriets op
gave at lægge de overordnede rammer og 
gennem eksamen og kvalitetskontrol fortsat 
at sikre kvaliteten. På denne måde afspejlede 
ministertalen meget godt de udfordringer og 
problemer, der netop nu optager os på Nr. 
Nissum Seminarium og HF.

En ændret læreruddannelse fra 1992 
I foråret 1991 vedtog folketinget en ny lærer
uddannelseslov, dog således at kun bestem
melserne omkring ledelse og rådsarbejde 
trådte i kraft august 1991. Selve uddannel
sesændringerne kommer med studieåret 
1992/93. Der skal tid til at forberede revisio
nen af fag, studieordning m.v.

De seneste måneder har vi internt drøftet 
de nye styrelsesbestemmelser. Der er lagt op 
til en betydelig frihed til lokalt at indrette sig, 
som man finder det mest hensigtsmæssigt. 
Det står dog fast, at der ikke ændres grund
læggende ved de private seminariers besty
relser. Men rådgivende for rektor og besty
relse skal der fremtidigt nedsættes et medar
bejderråd og et råd af studerende. Evt. kan de 
arbejdes sammen til ét fællesråd. Men hvor- 



dan de iøvrigt skal arbejde, og hvilke udvalg, 
valgforsamlinger m.v., de skal støtte sig til, 
bestemmer vi altså selv. I den model, der fo
reløbigt er skitseret, har vi lagt vægt på at ska
be de kortest mulige veje mellem den enkelte 
og ledelsen, og vi har bestræbt os på at lave 
sådanne regler, at der ikke senere kan opstå 
usikkerhed om procedurer, rettigheder og 
muligheder.

Et centralt udvalg med repræsentanter 
for ministerium, organisationer m.fl. har 
hele efteråret arbejdet med en rammebe
kendtgørelse. Den formodes at blive ret 
kortfattet. Også her overlader man fremti
digt meget til lokale ordninger. Således får 
fagene ikke mere et forud fastlagt timetal, 
men grupper af fag kan blive tildelt en pro
centdel af den studerendes arbejdstid. Det 
kan nok give varme diskussioner i diverse 
råd og forsamlinger, når denne tid skal for
deles! Af øvrige mere iøjnefaldende æn
dringer i uddannelsen kan nævnes, at der 
bliver lidt flere fag, idet alle nu skal have fa
gene historie/samfund og et natur/teknik- 
fag i studiets første del. Anden del består 
som før af linjefag og pædagogiske fag. 
Praktikken kommer til at fungere under 
lidt ændrede former. Forholdet til øvel
sesskole og praktikskoler bliver noget an
derledes, således at Nr. Nissum skole hos 
os ikke mere alene skal klare al den grund
læggende praktik.

Selv om rammebekendtgørelsesudvalget, 
som det hedder, endnu ikke er færdig med sit 
arbejde, drøfter fagene, deres lærere og stu
derende, hvordan man i detaljer ønsker ind
holdet fastlagt. Vi drøfter også muligheden af 
tværgående moduler, og hvordan vi i det hele 
taget bedst kan indrette læreruddannelsen i 
Nr. Nissum, så den modsvarer de forvent
ninger, vi finder hos vore »kunder« rundt 

omkring i folkeskole, efterskole m.v. Disse 
forventninger kompliceres af, at man netop i 
disse år i kommunerne prøver at sam
mentænke tidligere adskilte arbejdsområder, 
f.eks. den pædagogiske og den sociale sektor. 
Det er derfor et vigtigt arbejde, vi her er i gang 
med, og det skal nok give os en del hoved
brud, inden vi (forhåbentlig i det tidlige forår 
1992) kan forelægge det for bestyrelsen til 
godkendelse.

I år har vi altså for sidste gang optaget stu
derende til den gamle uddannelse, der nu har 
tjent os godt siden 1966. Vi havde ialt 229 an
søgere, heraf 93 med Nr. Nissum som 1. 
prioritet, og vi optog 84 nye studerende for
delt på tre klasser. Vi håber i løbet af kort tid 
at kunne udvide kapaciteten til fire spor. Det 
vil være hensigtsmæssigt af hensyn til linje
valg m.v., selv om vi er stolte over allerede nu 
at kunne tilbyde hele rækken af linjefag incl. 
fransk, der kom til for to år siden. Vi har 
bemærket os, at seminarier med nogenlunde 
samme søgningsmønster som os allerede har 
fået fire spor og håber derfor, at myndighe
derne vil give os disse muligheder helst fra 
1992. Ganske vist er der i øjeblikket nogen 
arbejdsløshed, men det er værd at bemærke, 
at arbejdsløsheden er størst i de større byer. 
Folk er ikke nemme at flytte med, hvis de 
først har slået sig ned f.eks. i Århus eller 
København. Der er næppe tvivl om, at der 
igen vil komme lærermangel i slutningen af 
90erne.

Nye fag og nye muligheder i HF
Fra den 1. august 1991 har vi taget hul på den 
med spænding imødesete nye HF-lov. Det 
har knebet noget at få bekendtgørelser m.v. 
færdige så betids, at vi kunne fortælle an
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søgerne, hvad det var, de gik ind til. Vi glædel
øs over, at alle politiske partier i folketinget 
finder, at HF har markeret sig som en effektiv 
gymnasial uddannelse ved siden af det tradi
tionelle gymnasium. Der er ingen tvivl om, at 
uddannelsen f.eks. her i Vestjylland har været 
med til at bryde nogle sociale skranker ned og 
hjælpe flere ind i de videregående uddannel
ser, end der ellers ville være fundet derind. 
Også efter den nye lov giver HF adgang til al
le de videregående uddannelser med de even
tuelle krav, der måtte være om bestemte til
valgsfag.

Optagelsesbestemmelserne er blevet æn
dret lidt, især for de ansøgere, der kommer 
direkte fra 10. klasse. Der stilles nu krav 
om udvidet adgangsprøve i dansk samt i to 
af fagene matematik, engelsk, tysk eller 
fransk. Langt de fleste af vore ansøgere 
plejer at opfylde disse krav. Alle andre an
søgere vil blive bedømt individuelt, og de 
vil blive optaget, hvis det skønnes, at de vil 
kunne gennemføre studiet på normeret 
tid. Fremtidigt vil det iøvrigt være muligt at 
tilbyde nye spændende fag, f.eks. er
hvervsøkonomi, design, filosofi og teknik
fag. Endelig kan der tilbydes enkeltfag på 
højere niveau end tidligere. Hos os har vi 
allerede startet to højniveaufag, nemlig en
gelsk og matematik. Noget har det imidler
tid kostet: Studerende, der optages 1991 
eller senere, kan ikke mere forbedre deres 
eksamenskvotient ved reeksamen. 13-reg- 
len er forsvundet og sammen med den en 
mulighed for at forbedre karaktererne 00 
og 03 ved en reeksamen i august efter før
ste studieår.

Vi havde i 1991 118 ansøgere til HF og 
har lykkeligvis kunnet optage alle kvalifi
cerede i fire nye HF-klasser.

Udvikling og fornyelse
Mange udviklingsarbejder i folkeskolen har 
de seneste år hentet midler i Folkeskolens 
Udviklingsråd, og Nr. Nissum Seminarium 
har været involveret i både større og mindre 
projekter. Nu er pengene ved at være brugt, 
og sammen med Lemvig skolevæsen vil vi 
forsøge at gøre status over, hvad vi lærte. Det 
sker bl.a. ved en konference i januar 1992. Vi 
håber naturligvis fortsat at kunne deltage i 
den vigtige udvikling af folkeskolen og at 
kunne inddrage de lærerstuderende i arbej
det, så det bliver en naturlig del af studiet.

Også Socialministeriets Udviklingsmidler 
er ved at være brugt op. Her har vi sammen 
med en lokalt placeret formidlingsenhed 
gjort en række erfaringer. Netop i denne tid 
forsøger vi i samarbejde med andre at skabe 
mulighed for også fremtidigt at have en plat
form for vestjysk udviklingsarbejde her. Fo
reløbig har vi til socialministeren sammen 
med Den sociale Højskole i Esbjerg skitseret 
et muligt samarbejde mellem folk og institu
tioner i Ribe og Ringkøbing amter. Vi ser en 
stor opgave i at være med til at sikre, at der 
knyttes bånd mellem socialsektoren og den 
pædagogiske sektor, og at der skabes rum for 
fornyelser på området.

Foreløbig følger vi nøje forberedelserne til 
den ændrede folkeskolelov, der formentlig 
kommer allerede i 1992, i hvert fald hvis man 
skal tro undervisningsministeren. Ændrin
ger af folkeskolens formål i mere kulturpræ
get retning, nyvurdering af prøver og ni
veauer, øget vægt på faglig kvalitet og tidlige
re fremmedsprogsundervisning var nogle af 
ministerens bud på, hvad der venter. Der bli
ver brug for en bred drøftelse, og man skulle 
nødigt overse de erfaringer, der er indhentet i 
de føromtalte udviklingsarbejder.
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Medarbejderne
Med stadigt flere studerende kommer der 
også fortsat nye medarbejdere til. Troels Jo
hansen, tidligere Herning, er nu knyttet fast 
til Nr. Nissum Seminarium med undervis
ning i undervisningslære og pædagogisk spe
ciale. Vi har nyansat Bjørn Colstrup i dansk. 
Bjørn Colstrup kommer fra et forstanderjob 
på Holstebro Højskole og har tidligere været 
knyttet til Herning Seminarium og HF. En
delig har vi ansat Jesper Hviid i matematik. 
Jesper Hviid har i en række år været ansat ved 
Europaskolen i Luxemburg.

Vagn Gohr Lauritsen, mangeårig højt 
skattet underviser i matematik og inspektør i 
HF-afdelingen, har valgt at gå på førtidspen
sion, og det har vi naturligvis måttet bøje os 
for, selv om vi er kede af at måtte undvære 
ham.

Souschef I. Hauge Nielsen

Dorthe Dambak har i sommer gen
nemført sin elevtid på vort regnskabskontor, 
og vi er glade for nu at kunne knytte hende til 
os som fast medarbejder på deltid.

Den øvrige medarbejderstab er stort set 
uændret. En af årets tunge oplevelser var, at 
en af vore tidligere medarbejdere i rengø
ringsafdelingen, Lene Nielsen, i foråret måtte 
bukke under for en alvorlig sygdom, kun 42 
år gammel.

Med den øgede decentralisering har vi fået 
mulighed for at udvide staben, eller hvad vi 
nu skal kalde den. Seminariets bestyrelse har 
pr. 1. august 1991 udnævnt Jacob Hauge 
Nielsen til souschef. Alfred Pedersen og 
Vagn Vinther er samtidig ansat som hen
holdsvis pædagogisk og administrativ in
spektør. Det er vi glade for. Der er nok at 
rive i!

Kurser, udveksling m.v.
50 tjekkoslovakiske lærere gennemførte alle
rede i 1990/91 efteruddannelseskurser i faget 
engelsk på Nr. Nissum Seminarium. En 
såkaldt »TEMPUS-bevilling« fra EF har nu 
sikret, at dette arbejde fortsætter i de kom
mende år. Allerede i november 1991 modta
ger vi et nyt hold tjekkoslovakker. Nogle har 
undrende spurgt, hvorfor denne skoling 
foregår her og ikke i f.eks. England. Forkla
ringen er, at man netop ønsker uddannelsen 
gennemført i et land, hvor engelsk er frem
medsprog, og hvor man er fortrolig med un
dervisning i sproget netop som fremmed
sprog og ikke som modersmålsundervisning. 
I programmet indgår foruden opholdet i Nr. 
Nissum en uges ophold på en engelsk lærer
uddannelsesinstitution og nogle afsluttende 
kursusdage i Tjekkoslovakiet.

Kontakten med Tjekkoslovakiet har be
virket, at vi i lighed med sidste år også i denne 
sommer har haft et stort hold gymnasieelever 
fra Prag på besøg, og vore egne studerende
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Inspektør Vagn Vinther

fra II HF er netop kommet hjem fra et gen
besøg i Prag.

Alt dette betyder naturligvis ikke, at 
vores normale efteruddannelsesaktivitet 
ligger stille. Vi har fortsat et godt samarbej
de med Danmarks Lærerhøjskole i Skive, 
og vi afvikler egne efteruddannelseskurser 
i atomfysik og kristendomskundskab. Ud
viklingen synes at gå i retning af, at semina
rierne i stadigt højere grad inddrages i for
skellige former for efteruddannelsesvirk
somhed. Senest har vi indvilget i at oprette 
et antal linjeundervisningsforløb for faglæ
rere ved en række tekniske skoler i Vestjyl
land. De gennemføres under loven om 
åben uddannelse og altså med delvis bru
gerbetaling. For os betyder det altsammen 
øgede erfaringer, beskæftigelse og natur
ligvis også en vis indtjening, noget der nok 
kan tiltrænges i en tid med meget knappe 
økonomiske ressourcer.

Frem mod et 100 års jubilæum
11992 er det 100 år siden, pastor Ad. L. Han
sen startede læreruddannelsen i Nr. Nissum 
og byggede sit seminarium i tilknytning til 

Indre Mission og med sit eget valgsprog som 
motto. »Bed og arbejd« stod der over se
minariet.

100 år er lang tid, og seminariet har da også 
en broget historie, fra et lille privatejet foreta
gende, over aktieselskab til selvejende institu
tion og siden 1970 med fuld statsstøtte til sine 
undervisningsmæssige aktiviteter og med 
HF som en integreret del af institutionen. 
Samtidig er det historien om, hvordan et lille 
seminarium med nogle få snese elever blev til 
nutidens store institution med knap 600 stu
derende og ca. 80 ansatte.

Hele denne brogede historie er bestemt et 
jubilæum værd, og det vil da også blive fejret 
med en lang række arrangementer året igen
nem. Nøglebegivenhederne bliver de gamle 
elevers dag lørdag 4. april samt vore samar
bejdspartneres dag lørdag 2. maj. Vi håber i 
løbet af året at komme til at hilse på rigtigt 
mange af vore venner, gamle elever, samar
bejdspartnere og mange andre.

Hvor blev ideen af?
Når man forbereder et jubilæum som det fo
restående, er det naturligt at genlæse nogle af

Inspektør Alfred Pedersen
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de gamle tekster, man kan finde i seminariets 
godt udbyggede lokalhistoriske arkiv. Det er 
et flot arbejde, der de seneste år er gjort af en 
række forhenværende kolleger. Ikke blot kan 
man finde gamle bestyrelsesprotokoller, 
elevbilleder og vandrebøger. Hele udviklin
gen gennem de hundrede år er nøje registre
ret på EDB og alle materialer ordnet i sam
menhæng dermed. Et sådant arkiv er en gave 
til fremtiden. Ikke blot genspejler det et semi
narium. Det spejler lige fuldt 100 års lærerliv i 
Vestjylland med alle de brydninger og kam
pe, der har været - fra århundredskiftets små 
forsømte skoler, over landsbyskoler til by
skoler og centralskoler, skolecentraliseringer 
m.v. Dertil kommer et udblik til de frie sko
ler, der altid var en del af Nr. Nissum Semi
nariums virkelighed.

Menneskene bag de ældste gulnede bille
der og de første protokoller er alle døde og 
borte, og for en overfladisk betragtning kun
ne det se ud, som om meget af det, de stod 
for, ligeledes er borte her ved slutningen af 
det 20. århundrede. Men en sådan betragt
ning er netop overfladisk! Vor tid giver 
næppe deres meget efter med hensyn til usik
kerhed, omlægninger og kriser. Det fore
kommer mig, at også grundspørgsmålene fra 

dengang er nøjagtigt de samme. Nu som den
gang spørges efter meningen med det korte 
urolige liv og om forskellen mellem ægte 
værdier og blændværk. For mig er det vigtigt 
at understrege, at der fortsat er inspiration at 
hente til besvarelsen af de dybeste spørgsmål i 
det, vækkelsen stod for. Men svarene, vi for
mer, og løsningerne, vi vælger, må naturlig
vis meddeles i et sprog og i en form, der sva
rer til vor tid. Vi må så at sige stå på skuldrene 
af de gamle for om muligt at svare endnu bed
re, end de gjorde. Det gælder svarene på dag
ligdagens spørgsmål, og det gælder svarene 
på de store livsspørgsmål. Det gamle bene
diktinervalgsprog »Bed og arbejd« vil netop 
understrege, at vi aldrig bliver færdige med 
svarene, men at udfordringen er den samme 
fra generation til generation. Det er en til
skyndelse til fortsat at søge skabt de bedst 
mulige rammer om undervisningsarbejdet, 
og det er en tilskyndelse til at give undervis
ningen det bedst mulige indhold. Men det er 
først og fremmest en udfordring til det mel
lemmenneskelige samvær, vi altid har vurde
ret så højt hos os, og som bevirker, at gamle 
elever atter og atter vender tilbage til den sko
le, hvor de tilbragte nogle afgørende ung
domsår.
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Siden sidst
Af lektor J. Hauge Nielsen

I år vil denne artikel have et andet udseende. 
Ser man på indholdet af »Siden sidst« over en 
årrække, vil man se, at meget af stoffet går 
igen. Rundturen til de forskellige naboinsti
tutioner vil år efter år let komme til at inde
holde de samme oplysninger.

Artiklen vil derfor i år kun omhandle 
Østcentret, en ny nabo, som ikke før har 
været udførligt beskrevet. Næste år vil årbo
gen som andetsteds omtalt blive anderledes, 
dernæst vil der måske igen være grundlag for 
at gå tilbage til den »gamle« form for artiklen, 
dog i fornyet skikkelse.

Ældrecentret
Den 1. april 1990 tog man det ny ældrecenter 
ved øvelsesskolen i Nr. Nissum i brug. 
Stærkt medvirkende til at kommunen place
rede centret her var, at der ved nedlæggelsen 
af Amtscentralen, der var sammenbygget 
med skolen, blev frigivet et stort lokale, som 
kunne indgå i centret.

Sammen med en nybygning og med 10 
ældreboliger som naboer fremtræder bygge
riet som en smuk og tiltalende enhed.

Bestræbelserne for, at ældre skulle kunne 
blive længst muligt i eget hjem førte landet 
over til nedlæggelse af mange plejehjem, 
måske for mange. Også plejehjemmet »El
mely« i Nr. Nissum blev nedlagt, og ældre
plejen i den østlige del af Lemvig kommune, 
sognene Fabjerg, Gudum og Nr. Nissum, 
skulle herefter styres fra Østcentret. Pleje
hjemmet i Gudum skulle fortsat bestå, men 
indgå under centrets styring.

Centralbygning i Østcentret.

11



Ældreboliger ved Østcentret.

Centret rummer et stort og hyggeligt akti
vitetslokale med køkken, samt gode kontor
faciliteter.

Ved centret er ansat: 1 områdeleder, 12 
hjemmehjælpere, 2 sygeplejersker, 1 se
kretær, 1 beskæftigelsesvejleder, 1 rengø
ringsassistent, 1 pedel. Ikke alle er ansat på 
heltid.

Centrets leder Elsebeth Krarup fortæller, 
at samspillet mellem hjemmehjælpen og 
hjemmesygeplejen fungerer godt. Sygeplej
erskerne og hjemmehjælperne giver hinan
den værdifulde oplysninger om områdets æl
dre ved det daglige morgenmøde, som hol
des på centret.

De ældre i området nyder godt af, at det nu 
er nogle få, der kommer og hjælper dem. De 
møder kun ansatte ved centret. Ofte er et af 
klagepunkterne, de ældre har, når talen er om 
omsorg og pleje, at der kommer så mange 

forskellige hjælpere. Det er ikke lige let hele 
tiden at skulle forklare nye personer om sine 
forhold.

Aften- og natplejen dækkes af sygeplejer
sker fra Gudum plejehjem.

Ud over at centret forestår hjemmehjælp 
og hjemmepleje, tilbyder det mange aktivi
teter. Man kan få et indtryk af, hvad der fo
regår i lokalerne ved at se på en tilfældig uge
plan.

Mandag: Billard
Nissumklubben samles
Skolens sløjdlokaler kan benyttes. 

Tirsdag: Syning
Novelleklub

Onsdag: Bagning
Kortspil

Torsdag: Porcelænsmaling
Oplæsning
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Centret stiller en stor del af tiden beskæftigel
sesvejlederen til rådighed.

Nissumklubben er ført med fra Elmely, 
hvor den før havde til huse.

De fleste aktiviteter forestås af frivillige og 
samler naturligvis et varierende antal deltage
re. Kortspillet samler flest, fra 20 til 35.

Der foregår naturligvis andet. Der afhol
des fester, udflugter og ture. Især har de ældre 
været optaget af nogle sogneture. Man tog 
skiftevis rundt i de tre sogne. Og de ældre fra 
netop det sogn, man besøgte, nød at berette 
om »deres eget«.

De ældre kan vederlagsfrit låne lokalerne 
til fester og andre arrangementer.

Ældre, der ikke har mulighed for at kom
me til centret med de offentlige transport
midler, kan en gang om ugen for 8 kr. blive 
kørt dertil.

Når man ser, hvor meget lokalerne bliver 
brugt, ser de ældre fra naboboligerne liste 
over på centret, ser, hvor glade den frivillige 
arbejdskraft er for at komme der, ved, at der 
er stigende tilfredshed med, at Østområdet er 
»selvstyrende«, må man sige, at Østcentret 
er i god gænge.

Elsebeth Krarup har den opfattelse, at ef
terhånden som de ældre vænner sig til at 
komme på centret, vil det blive brugt endnu

ØSTCCNTRCT

Indgangen til Østcentrets centralbygning med de karakteristiske søjler.
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Rudolf Møller 
in memoriam
Af lektor Daniel Bitsch

I denne årbog vil vi mindes pens, seminarie
lektor Rudolf Møller, der nu ikke er mere. 
Han døde i begyndelsen af juni efter et kort 
sygeleje. Det kom overraskende for mange af 
os; kun hans nærmeste vidste, at hans hel
bred var skrantende, og at det gik ned ad bak
ke.

Han blev født i 1917 på Frederiksberg og 
var selv søn af en lektor. 11944 tog han teolo
gisk embedseksamen i Kbh., og efter et par år 
som præst herhjemme rejste han i 1947 til Ar
gentina, sendt af DKU, som præst for de 
danske omkring Necochea. Kort forinden 
var han blevet gift med Grete Frederiksen, 
der havde afsluttet sin lærereksamen her i Nr. 
Nissum.

Efter en række oplevelsesrige år i Argenti
na kom ægteparret i slutningen af 1954 tilba
ge til Danmark, og i de nærmest følgende år 
var de præstefolk i Nr. Sundby-Hvorup, 
hvor de virkede, indtil seminariets daværen
de rektor Ejnar Høgel, en ungdomsven, i 
1961 kaldte Rudolf Møller til seminariet for 
at undervise såvel i kristendomskundskab 
som i tysk, som Rudolf Møller var fortrolig 
med brugen af allerede fra sit hjem. Han do
kumenterede det også ved kort efter sin an
sættelse at tage faglærereksamen i tysk.

Det var i de stilfulde dage, da man nok 
kunne sige »du« til en kollega, men som en 
selvfølge skulle sige »De« til rektor, og det 
næsten chokerede os andre, når vi hørte, 
hvordan Rudolf Møller ene af os alle benytte

de sig af privilegiet at kunne sige »du«, men 
det gik jo tilbage til ungdommens dage.

Som arbejdskollega var Rudolf Møller 
enestående; han var uden forbehold villig til 
at dele sine erfaringer og sit arbejdsmateriale 
med os andre, og han var en fortrinlig eksa
minator, hvilket jeg konstaterede hver gang, 
vi var fælles om at føre et hold op til eksamen. 
Han var en fin iagttager og en god menneske
kender, og han besad sit eget, stille lune, der 
ind imellem også kunne sprudle, som det 
bl.a. engang kom frem i en bemærkning til 
mig, da jeg i anledning af læreruddannelseslo
ven af 1966, hvor de studerendes mødepligt 
ophørte, spurgte ham, hvordan han troede, 
at visse af vore meget nidkære kolleger ville 
forholde sig til den ny situation. Han svarede 
hertil, at det jo heller ikke var let at forudsige, 
men »du og jeg, der begge har prøvet at stå på 
en prædikestol, vi ved jo, hvad mødefrihed 
er!«

Rudolf Møller tog sin afsked i 1983, og 
ægteparret sluttede af med at bosætte sig i 
Ålborg, først norderdjords, og siden 
søndenfjords. Men de glemte ikke vor lille 
by. De kom af og til på gæstevisit og var trofa
ste deltagere i seminariets årsmøder.
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Harald Berg
Af lektor Sv. E. Abrahamsen (39)

Dimitteret Nr. Nissum seminarium 1923, Lerer 
ved Rønde præliminærkursus til 1926, efter 
årskursus i København lærer ved Skjern Real
skole 27-28, Mariager kommuneskole 28-29, 
Struer priv. Realskole 29-34, seminarielærer 
Nr. Nissum 1934-46.

Harald Berg blev født 4. september 1901 i 
Hygum skole ved Lemvig som søn af lærer P. 
K. Berg. Han døde i 1990 i Ordrup ved 
København, altså næsten 90 år gammel. Ha
rald Berg var en af de nissumitter, der blev 
lærer ved sit gamle seminarium. Vi, der ken
der ham fra den tid, respekterer ham for hans 
store samvittighedsfuldhed, ærlighed og ret- 
linethed i alt, hvad han havde med at gøre. 
Han var et venligt menneske, men også en 
idealist, der stod fast på sine holdninger; han 
gav ikke køb på noget, som han betragtede 
som vigtigt, f.eks. det nationale - han var ak
tiv modstandsmand under den tyske besæt
telse og lagde i 1945 ikke skjul på sin kritik af 
seminariets ledelse, som han mente burde ha
ve tonet rent flag og direkte modsat sig 
belæggeisen af seminariets bygninger - mens 
forstander P. C. Gjelstrup hævdede, at åben
lys modstand ville have fået katastrofale 
følger, hvorimod ledelsens holdning (for
handle - under protest - om fordeling af byg
ningerne mellem belægning og seminarie- 

undervisning) reddede læreruddannelsen 
ubrudt igennem de fire onde år. På den anden 
side: Uden en aktiv undergrunds-mod
standsgruppe på seminariet, hvor Berg var en 
af lederne, og som om natten i Klosterheden 
modtog nedkastninger af våben og 
sprængstoffer (til stop af tyske transporter 
med tog o.a.) havde vort seminarium nok 
ikke fået så megen sympati, som det faktisk 
fik i den stærkt følelsesladede tid efter 45.

11946 besluttede lærer Berg, efter et års or
lov, sammen med familien at forlade semina
riet for at øve en national indsats som lærer 
ved den danske skole i Frederiksstad i Syd
slesvig. Efter et par år flyttede han til Nord
slesvig som lærer i en række år ved Hønning 
skole ved Arrild. I nogle år var han medejer af 
Hjørring private Realskole; efter hans kones 
død fik han et oplevelsesrigt år (1965) som 
lærer for Sudanmissionen i Nigeria - og slog 
sig så ned som pensionist i Ordrup, hvorfra 
han flere gange har sendt os materiale til se
minariets lokalhistoriske arkiv.
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En NY læreruddannelse drejer sig om 
lærerens personlighed
Af lektor Viggo Larsen (67)

Viggo Larsen underviser på seminariet ipsy ko
logi, pædagogiske specialer ogpædagogik. Han 
er i seminariets arbejdsgruppe vedrørende in
tern kvalitetsudvikling i læreruddannelsen.

Krav om personlig udvikling
En ny læreruddannelse er på vej. Lærerud
dannelsesudvalget (LU 87) har arbejdet og 
afgivet betænkning (nr. 1199). Lovforslag 
(L98) er fremsat, og den politiske fase er nu 
afsluttet. Nyt er en præcisering af, at uddan
nelsen skal bidrage til at fremme den stude
rendes personlige udvikling.

Det har uddannelsen nok altid gjort, 
omend mere eller mindre direkte eller be
vidst. Nu er kravet herom blot klart formule
ret i lovteksten. Det må så give anledning til 
fornyede og fornyende drøftelser med hen
blik på at hjælpe den lærerstuderende til at 
fremme den personlige udvikling - for her
igennem at blive en professionel lærer.

De vigtigste lærerkvalifikationer
Det nye krav er iøvrigt i god overensstem
melse med resultater fra den undersøgelse, 
som læreruddannelsesudvalget bad forske
ren Bo Jacobsen lave til underbyggelse af ud
valgets arbejde. Han bad en gruppe lærere, 
uddannet efter 1966-loven, om at prioritere 

de vigtigste lærerkvalifikationer. Resultater
ne var bemærkelsesværdige med følgende 
prioriteringer af kvalifikationstyper: faglige 
kvalifikationer 2 %, pædagogiske kvalifika
tioner 34 %, menneskelige kvalifikationer 
42 %, helhedskvalifikationer 16 %, diverse 
kvalifikationer eller ved ikke 6 °/o.

Bemærkelsesværdigt er det, at almenmen
neskelige, pædagogiske og helhedskvalifika
tioner klart vurderes som de vigtigste for læ
rerens arbejde, medens faglige kvalifikationer 
ifølge undersøgelsen har underordnet betyd
ning. (Kilde: Bo Jacobsen: Fungerer lærerud
dannelsen? Undervisningsministeriet 1989).

Ikke nok, når læreren blot kan sit fag 
Undersøgelsens resultat skal måske blot ses 
som en meget klar tilkendegivelse af, at lære
ren ikke blot skal kunne sit fag, ikke blot kan 
klare sig med skolefagenes viden. Hvis blot... 
så mangler der endnu meget; for undervis
ning i skolen foregår - uanset det faglige ind
hold - altid i en social situation, hvor deltager
ne, d.v.s. eleverne og lærerne, er hovedperso
nerne med alt, hvad det rummer af personligt 
gods. Og det menneskelige hos læreren er i 
meget høj grad noget, som børn og forældre 
reagerer på. Det personlige/menneskelige 
må altså med og være i orden. Derfor må der 
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stilles krav om menneskelige kvalifikationer, 
om helhedskvalifikationer.

Professionel larer via sin personlighed 
Det vil sige, at for at blive professionel lærer 
må personligheden med i arbejdet. Det må 
ske i den erkendelse, at læreren i det væsentli
ge virker gennem sin personlighed. Og det 
må netop siges at være et særligt kendetegn 
ved det pædagogiske arbejde, at de personli
ge egenskaber indgår som et aktiv. Faglighe
den kan derfor f.eks. ikke skilles fra person
ligheden. Derfor skal der i uddannelsen ar
bejdes bevidst og på samme tid med såvel de 
studerendes faglige som deres personlige ud
vikling.

Udvikling af omstillingsparathed 
og fleksibilitet
Det drejer sig bl.a. om at blive frigjort for angst 
og usikkerhed set som nogle alvorlige barrie
rer for udvikling og udfoldelse for at turde og 
ville forandringer og tage imod udfordringer 
i samarbejde med andre. Det drejer sig om at 
udvikle omstillingsparathed og fleksibilitet 
hos de studerende. Omstillingsparathed 
f.eks. forstået som evne til - selv og i samar
bejde med andre - at kunne bidrage til både 
den praktiske og teoretiske udvikling af læ
rerarbejdet i overensstemmelse med børn, 
unge og voksne. Teori og praksis skal altså 
heller ikke skilles ad. Tværtimod skal den 
studerendes evne til at koble teori og praksis 
udvikles. Teori er i det hele taget ikke meget 
værd uden praksis. Det er i praksis, den skal 
vise sin anvendelighed. Ligeså vil praksis 
uden teori ofte fungere i form af gamle vaner 
og arbejds- og adfærdsmønstre, som kan gø
re blind over for nye muligheder. Derfor bør 

evnen til at sammenkoble teori og praksis ud
vikles.

Det drejer sig om at udvikle evnen til flek
sibilitet, f.eks. set som evnen til at medvirke 
ved eksperimenter og ved udviklin gen af nye 
løsningsformer og læreropgaver - bestemt af 
børnenes behov. Udviklingsarbejde og -pro
jekter i skolen handler i det hele taget om 
sådanne bestræbelser.

At nedbryde faggrænser 
og øge tværfaglighed
Fleksibilitet kan også ses - fagligt - som evnen 
til at kunne nedbryde sektor- og faggrænser 
og øge tværfaglighed. Det forudsætter ud 
over personlige kvalifikationer, at man også 
er velfunderet i sit/sine fag og har et fagligt 
overblik, så man kan vælge det rigtige ind
hold til det tværfaglige arbejde. Eller det for
udsætter, at man personligt tør stå frem og 
erkende, at man ikke har et sådant overblik, 
men viljen til at få indblik i andre fagområder. 
D.V.S., at man f.eks. i et samarbejde med 
børnene, de unge, forældrene, kollegerne 
kan flytte faggrænser og bruge fagene tvær
fagligt. Men der er ikke mindst brug for ud
viklingen af evnen til at se sådanne tværfagli
ge sammenhænge, når det drejer sig om de 
spørgsmål eller temaer, som hentes ind fra 
børnenes verden. Hvordan kan man ellers 
som lærer overkomme at differentiere arbej
det, så alle børn får de rigtige udfordringer og 
inddrages i beslutninger og reel medansvar
lighed?

Kvalitetsudviklingsprojektet »KUP«
På Nr. Nissum Seminarium har studerende 
og lærere været inddraget i forskellige aktivi
teter - pædagogiske dage m.v. - hvor emner- 
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ne fagligheden/tværfagligheden og lærerper
sonligheden har været til debat. Altsammen 
set i perspektivet af en ny læreruddannelse. I 
september 1989 modtog seminariet fra Un
dervisningsministeriet - på linie med andre 
seminarier i landet - en opfordring til at delta
ge i en »Intern kvalitetsudvikling« af lærerud
dannelsen. Seminariet tog imod opfordrin
gen, og Undervisningsministeriet tildelte os 
opgaven at undersøge:

»De studerendes forventninger og indstilling 
til uddannelsen sammenholdt med lærerenes 
forestillinger om en god uddannelse«.

I tolkningen af dette tema valgte vi - en ar
bejdsgruppe bestående af 3 lærere og 2 stude
rende - i en større anlagt undersøgelse 
»KUP« at sætte focus på tre centrale elemen
ter i læreruddannelsen: det faglige, det pæda
gogiske og det personlige. Undersøgelsen 
blev gennemført ved hjælp af spørgeskemaer, 
der lagde op til både kvantitative og kvalitati
ve svar. Svarprocent: 80.

Menneskelige kvalifikationer 
prioriteret som de vigtigste
Af undersøgelsens resultatet fremgår, at der 
er en ret stor tilfredshed med det faglige i læ
reruddannelsen. Men også i denne vores in
terne undersøgelse er det bemærkelsesvær
digt, at især uddannelsens pædagogiske kva
lifikationer, dens helhedskvalifikationer og 
ikke mindst dens menneskelige kvalifikatio
ner blev prioriteret som de vigtigste. I en til
bagemeldende rapport fra ministeriets KUP- 
arbejdsgruppe har man også hæftet sig her
ved ved at citere følgende fra konklusionsaf
snittet i vores undersøgelse vedrørende det 
personlige i læreruddannelsen:

»Der ønskes en lærer-personlighed med en 
udviklet selvstændighed og ansvarsbevidst
hed, med en sikker og velintegreret identitet 
og dermed med en oplevelse af selvværd og 
selvtillid. En lærerpersonlighed med vilje og 
evne til at indleve sig i andres situation. Det 
vil blandt andet sige med vilje og evne til at 
lytte - til f.eks. at gå om bag et udsagns form 
og fornemme, hvad indholdet er. Endvidere 
må der være vilje og evne til også at udtrykke 
egne holdninger og følelser i et åbent samspil 
med andre. Yderligere en indsigt i, hvor ens 
egne grænser går i samværet med andre, så 
man kan adskille sine egne følelser og reak
tioner fra omgivelsernes. Der ønskes udvik
ling af en lærerpersonlighed med vilje og evne 
til fornyelse og omstilling, med evne og lyst 
til at skabe plads for udvikling og udfoldelse. 
Det vil sige en lærerpersonlighed, som kan 
karakteriseres ved faglig dygtighed og pæda
gogisk kunnen - med lyst til at gøre undervis
ningen og samværet nærværende, perspek
tivfyldt og udfordrende - og med indsigt i 
kulturelle og sociale sammenhænge og til ac
cept af andres livsformer og værdigrundlag.

Den studerendes personlige udvikling skal 
tænkes med i uddannelsens tilrettelæggelse 
og udformning som en særlig dimension. Det 
forudsætter, at man arbejder meget mere be
vidst med at udvikle og styrke lærerperson
ligheden, end man hidtil har kendt til. Det 
forudsætter en omstilling på seminariet og en 
omlægning af undervisningen og praktikken, 
så den får langt større personlig indvirken på 
den studerende. Det forudsætter også, at stu
derende, som er uegnede, eller som ikke 
magter at gennemføre uddannelsen tilfreds
stillende, »sorteres« fra så hurtigt som mu
ligt. Der er generelt set en opbakning heraf, 
og kun få modsætter sig, at der bør finde en 
særlig personlighedsudvikling sted. Enkelte 
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såvel studerende som seminarielærere har 
dog udtrykt nogen skepsis.«

Det er nogle store forventninger og krav til 
lærerpersonligheden, som vi her citeres for 
fra vores undersøgelse. Men der er på semi
nariet en solid opbakning bag dem, og det 
ikke mindst fra de studerendes side. Og lige
ledes har ikke mindst de studerende også bi
draget med beskrivelser af og forslag til, hvor 
og hvordan i uddannelsen den personlige ud
vikling især kan fremmes.

Nogle fag er konfrontationsfag i mere 
end én forstand
Den pædagogiske faggruppes fag (samfunds
fag, pædagogik, pædagogiske specialer, psy
kologi, didaktik) og så praktikkens særlige 
betydning fremhæves især. Pædagogiske fag 
fremhæves for deres særlige betydning som 
sammenhængs- og holdningsdannende fag. 
Derfor tildeles der også disse fag såvel megen 
ris som ros, samtidig med at de prioriteres 
højt. I disse fag skal der skabes sammenhæng 
mellem alt, hvad der foregår i uddannelsen og 
i lærerarbejdet - dels i seminariesam- 
menhæng og dels i den senere skolesam
menhæng. Derfor fremhæves især disse fags 
indhold af faglige og personlige provokatio
ner og konfrontationer, af diskussioner og 
debatter af betydning som grundlag for, hvad 
den senere lærervirksomhed kan bygges på.

Praktikken tillægges naturligvis en ganske 
særlig betydning, som »der hvor man virke
lig kan få afprøvet sig selv - fagligt, socialt, 
menneskeligt«. »Her« - for nu at citere videre 
med udsagn fra KUP-undersøgelsen - »her 
konfronteres vi med reelle problemer, med 
undervisning, med at »tackle« børn og un
ge«, »med at finde ud af, om jeg overhovedet 

kan arbejde sammen med andre, om jeg er 
fagligt dygtig nok, så jeg kan differentiere ar
bejdet. Kan jeg personligt klare undervis
nings- og opdragelsesopgaven i skolen? Kan 
jeg klare samværet med og samspillet lærer 
og elever imellem, den nære menneskelige 
kontakt i mange timer hver dag?« Således 
understreges gang på gang lærerpersonlighe
dens betydning for at kunne samarbejde med 
eleverne og magte de daglige udfordringer i 
skolen.

»Kolde fødder« og
»kriser« under uddannelsen
Nogle studerende får derfor evt. også »kolde 
fødder« og kommer i en »krise« under ud
dannelsen og finder eventuelt ud af enten at 
springe fra, eller at en læreruddannelse kan 
føre til så meget andet end at undervise børn 
resten af livet. Sådanne anfægtelser om arbej
det som lærer er gode og helt nødvendige. 
Det er noget, der må tales åbent og indbyrdes 
om under uddannelsen. Det er her, sådanne 
anfægtelser hører hjemme, bør drøftes og 
bearbejdes. Og her bør så også den egentlige 
studievejledning og personlige rådgivning af 
den studerende komme ind i billedet. 
Desværre åbner den nye læreruddannelses
lov ikke op for en egentlig studievejledning, 
omend der længe fra seminariernes side har 
været fremsat ønske herom.

De pædagogiske fag... plik... plak... 
ordmagi og luftkasteller eller...
Fra vores undersøgelse skal nævnes nogle 
udsagn som eksempler på den holdnings- og 
meningsdannende diskurs, som foregår:

»De pædagogiske fag er degenererede til ord
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magi og luftkasteller«. »Jeg synes, det hele 
har været en ørkesløs vandring i pædagogisk 
plik... plak, hvor alle bliver rørende enige om 
ingenting«. »Disse fag er for mit vedkom
mende altoverskyggende i en læreruddannel
se. De medvirker i så høj grad til en personlig 
udvikling på alle områder samt giver indsigt i 
det, man møder børnene med, nemlig et be
stemt menneske- og samfundssyn og der
med selvfølgelig et dannelsesideal, at det er en 
katastrofe, at disse fag ikke har flere timer på 
seminariet. I øvrigt burde disse fag påbegyn
des allerede på 1. årgang, idet de alle er den 
vigtigste kilde til en forståelse for de pædago
giske overvejelser samt problemer, der op
står i lærerjobbet. Desuden burde alle tvinges 
til at deltage i fagene, da jeg mener, det er en 
skændsel for hele den engagerede lærerstand, 
at det er muligt overhovedet at bestå en pæ
dagogisk eksamen uden deltagelse i de dagli
ge diskussioner og problematikker«.

Det skal bemærkes, at liniefagene fremhæves 
med tilsvarende betydning i personligheds
dannende retning. Og så nævnes også faget 
kristendom med en lignende betydning, hvil
ket kommer til udtryk i følgende udsagn fra 
undersøgelsen:

»Jeg havde overhovedet ikke nogen for
kundskaber i faget, da jeg startede på 1. år
gang. Min indstilling var desuden negativ. Jeg 
blev derfor overvældet af fagets enorme kva
litet og utrolig optaget af både dets indhold 
samt etiske kvalitet - menings- og holdnings
dannelsesmæssigt« .

»Inddragelse af mødefrihed«
Undersøgelsens udsagn er mange og gode 
med henblik på en klargøring af indhold, 

form og struktur til en NY læreruddannelse. 
Der er netop mange forslag til, hvor og hvor
dan i uddannelsen de studerendes personlige 
udvikling kan fremmes. Det vil dog føre for 
vidt her i artiklen at nævne ret mange flere 
udsagn. Nedenstående udsagn vedrørende 
det mere studiestrukturelle skal dog nævnes, 
bl.a. fordi det heri berøres, hvad der er oplagt 
at ændre på for at fremme de studerendes 
personlige udvikling. Paradoksalt nok har 
læreruddannelsesudvalget (L 87) ikke villet 
tage hensyn til at

»Mødefriheden bør ændres - ikke af hensyn til 
de bedste mellem-niveau-studerende, men af 
hensyn til de svageste blandt de studerende, 
og ikke mindst af hensyn til de børn, de skal 
undervise, samt af hensyn til de andre stude
rende i klassen, der savner det modspil/ 
medspil, som fraværende kammerater kunne 
have givet. Lærernes tilrettelæggelse af ar- 
bejdsformer/stof-indlæring lettes også bety
deligt. Et tal som 75 % var ikke urimeligt, og/ 
eller man kunne indlægge op gaver/mundtli
ge oplæg, der skulle sikre, at den studerende 
populært sagt ikke bare kan »lalle« sig igen
nem til eksamen - og så overhovedet ikke 
kunne bestå - et spild af tid og ressourcer. 
»Inddraget mødefrihed« vil også tidligere gø
re læreren/skolen klar over, hvad der er af 
problemer, så der gives tid til at afhjælpe dem, 
før folk går ud eller sidder fast i et »evigheds
student-problem« . «

De studerendes personlighedsudvikling 
fremmes kun, hvis de er til stede ved under
visningen. Og oftest er det netop de svageste 
blandt de studerende, som ikke møder op. 
Ved mødepligt kan uddannelsen blive lagt an 
på de studerendes nærværelse.
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Sammenstødet med skolens 
virkelighed er uundgåeligt 
Målet for nærværende artikel er at belyse, 
hvor og hvordan der i en NY læreruddannel
se kan bidrages til at fremme de studerendes 
personlige udvikling, det, som lovteksten nu 
stiller krav om.

Imidlertid er emneområdet omfattende og 
komplekst og skal ses ud fra flere indfalds
vinkler, også flere end de her nævnte, for at 
man kan få en helhedsvurdering. Her centre
res specielt omkring lærerens personlige for
udsætninger for at klare opgaverne i skolen, 
hvilket nødvendiggør, at der ses på egne 
følelser og holdninger. I det daglige arbejde 
som lærer vil der netop opstå mange konkre
te situationer, hvor det i høj grad er lærerens 
personlighed, som er afgørende for hans/ 
hendes umiddelbare forståelse og handlin
ger. Når vi arbejder med børn, kommer vi 
uundgåeligt i berøring med egen personlig
heds- og erfaringsdannelse. Hele vores per
sonlige ballast af opdragelse og påvirkninger 
virker i os og i vore handlinger - især når vi 
reagerer umiddelbart.

Imidlertid indeholder lærerarbejdet og ar
bejdsmiljøet i skolen i sig selv såvel store 
glædelige og opmuntrende oplevelser som 
konflikter og belastninger. Det vidner de 
mange eksempler på arbejdsmæssige og per
sonlige succeser og resultater samt belastnin
ger og kriser om fra skolens hverdag. Lærer
praktikanternes eller de nyuddannede lære
res praksis- eller realitetschok vidner iøvrigt 
om, som det siges i et af KUP-undersøgelsens 
udsagn, at »sammenstødet med skolens vir
kelighed er uundgåeligt for den nybagte 
lærer. Vi kan forberede de studerende på det, 
— men den eksistentielle situation er hans/ 
hendes egen«.

Vi kan forberede den studerende, ja - og i 
den erkendelse, at det at være lærer er en gen
sidig proces. Responsen sætter noget i gang. 
Både det at blive accepteret og afvist. Sådan er 
det, når arbejdet hviler på personligt engage
ment, indlevelse og ansvar. Så bruger man sig 
selv - personligt - som redskab. Det vil sige, at 
samtidig med at man bruger sin faglige viden, 
så bruger man også sine følelser, sin indlevel
sesevne og indføling i andre menneskers 
måde at være på og at opleve sig selv og ver
den på.

Når ens grænser gradvist 
overskrides
Lærerarbejdet i skolen er i det hele taget ikke 
et arbejde med så faste størrelser. Følelser er 
jo i det hele taget - omend nogle grund
læggende og basale kommunikationsformer 
for os - også nogle plastiske størrelser, hvori
gennem vi udtrykker, realiserer og engagerer 
os, påvirker og påvirkes. Det medfører, at vi 
f.eks. i det daglige arbejde udsætter os for og 
udsættes for diverse frustrationer og belast
ninger, hvor ens grænser gradvist overskri
des. Det sker f.eks. på grund af de mange 
elevkontakter, de uløste og ubearbejdede 
konflikter med eleverne, de dårligt fungeren
de og opmærksomhedskrævende elever, 90- 
ernes børn og forældre, problematiske kolle
ger og ledere, intensiteten og de mange skift i 
arbejdet, f.eks. den 3-delte arbejdsdag med 
undervisning af mange børn i forskellige 
klasser, lokaler og fag i tiden 8-14, så hjem
komst- og omstillingspause sidst på efter
middagen og så forberedelse med evt. opga- 
veretning om aftenen og evt. også i week
ends. Dertil kommer pligtig deltagelse i di
verse møder og arrangementer på ofte ubelej
lige tidspunkter. Det hører med til lærerar
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bejdet. Kompensationen herfor er den 
forlængede ferie.

Overstimuleret i arbejdet
Lærerarbejdet i skolen er et arbejde, hvor 
man faktisk udsættes for at bliver overstimu
leret, først og fremmest følelsesmæssigt og 
med sociale kontakter. Der er også tale om 
en slags overstimulering, når f.eks. diverse 
nedskæringer og konflikter medfører øget 
arbejdsbyrde og frustrerende arbejdsklima. 
Psykisk træthed eller stress og udbrændthed 
kan da blive resultatet. Det kan der dog gøres 
noget ved - først og fremmest ved at lære sig 

selv at kende, ved f.eks. at se indad på egne 
følelser og holdninger og så ved at blive 
opmærksom på problemerne og analysere 
og forstå de processer, der leder frem til og 
påvirker det psykiske arbejdsmiljø. Dernæst 
ved at gøre en række ting anderledes, så man 
ikke lader sig trække med eller ned, men 
lærer at sige ja eller nej, sætte grænser og for
mulere krav, lærer at slappe af og at skelne 
stort fra småt.

Det forudsætter altsammen udvikling af 
lærer-personlighed og uddannelse af lærer
profession. Det må den NY læreruddannelse 
dreje sig om.
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HF-Reformen 1991 gør skolen ny
Af studievejleder Anders Bendsen

11991 fik vi en ny HF-Reform. 11967 opret
tedes der på seminarierne de første 2-årige 
HF-klasser som afløsning for præparand- 
klasserne. Nr. Nissum Seminarium oprette
de sit HF-Kursus i 1968. Og i januar 1990 
konkluderede det såkaldte Højlundudvalg 
nedsat af undervisningsministeriet som op
takt til det videre arbejde med HF-Refor
men, at

»HF-uddannelsen gennem de forløbne 20 år 
klart har vist sin berettigelse. Det er en ud
dannelse med en særlig profil, som har givet 
nye grupper i befolkningen adgang til en 
kompetancegivende eksamen«.

En voksende glæde
Fra den første spæde start indtil HF-loven i 
1969 og fremover er HF-uddannelsen vok
set, til den i dag udgør lidt under 26 % af de 
studerende, der vælger en gymnasial uddan
nelse i Danmark. 1 1989 var tallet på HF-an- 
søgere oppe på 9.000 på landsbasis, og heraf 
er ca. 70 °/o kvinder. Et stort antal HF-ere 
kommer fra såkaldte studiefremmede mil
jøer, og uddannelsen er derfor medvirkende 
til at sikre en større social mobilitet i det dan
ske samfund. HF-ernes sociale baggrund er 
ikke langt fra befolkningens gennemsnit.

Den 12. august 1968 startede 2 HF-klasser 

med 48 studerende i Nr. Nissum. Antallet af 
studerende toppede i 1974 med over 150 op
tagne, d.v.s. 6 klasser, og tallet er her først i 
90erne på h.h.v. 5 klasser i 2. HF og 4 i 1. HF.

Indtil 1972 optog universiteter og andre 
højere læreanstalter kun HF-ere på dispensa
tion. Men i 1972 blev loven ændret, så HF- 
eksamen som sådan gav adgang til de vide
regående uddannelser, dog således at der 
krævedes de rigtige kombinationer af fag og 
niveauer, som det også er tilfældet for gym
nasiaster.

Denne almene kompetance er bibeholdt i 
den ny HF-Reform. Det har fra begyndelsen 
været en udbredt opfattelse, at HF var for 
»voksne«, der ville i gang igen. Og det er 
selvfølgelig i det store og hele korrekt, hvad 
angår HF-enkeltfagskurserne eller VUC- 
centrene, hvoraf der er 79 fordelt ud over lan
det. Men for de to-årige kurser, der startede 
på seminarierne, og siden bredte sig til 71 
gymnasier og 35 andre institutioner, har HF 
altid været en alternativ ungdomsuddannel
se.

Optagelsesbetingelserne
Også i den ny HF-Reform er baggrunden for 
optagelsen på et to-årigt kursus en afsluttet 
10. klasses eksamen, eller senere erfaringer, 
som har givet ansøgerne det, der med et 
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smukt udtryk kaldes »reelle kvalifikationer«. 
De kan være svære at bedømme, men de er 
reelle nok, og de studerende har dem med sig 
fra mange af livets områder, f.eks. fra et eller 
flere års rejser i udlandet, arbejde i erhvervsli
vet, o.s.v. Og det giver større modenhed og 
motivation - man ved, hvad man kommer 
fra, og får måske mere lyst til at give sig i kast 
med noget nyt, selv om det i starten kan være 
svært at sidde på skolebænken.

I årsværk er HF at sammenligne med det 
traditionelle gymnasium. 9. kl. plus I-II-III g. 
modsvares af 10. klasse (eller erfaring uden 
for skolen) plus I-II HF - en enkel additions
række, der undertiden overses.

Som noget nyt i Reformen skal ansøgere 
fra 10. klasse nu møde på HF-kurserne med 
en egnethedserklæring. Hvis de ikke kan det, 
bliver de bedømt på samme måde som de an
søgere, der tidligere har forladt skolen, på ba
sis af en studievejledersamtale.

Efter Reformen er det blevet lidt sværere at 
komme på HF for ansøgere fra 10. klasse. De 
skal nu have udvidet niveau i 3 fag, mod tidli
gere kun ét. For HFerne i Nr. Nissum bety
der dette imidlertid mindre i praksis, da langt 
størstedelen af ansøgerne opfylder dette 
skærpede krav i forvejen.

Det har generelt været Højlundudval
gets og ministeriets opfattelse, at optagel
seskravene til HF skulle skærpes. Til 
gengæld har man så været mere hensyns
fuld på andre måder, f.eks. over for det 
mindre antal »afvigere«, der af forskellige 
grunde ikke har fået undervisning i tysk i 
folkeskolen. De kan nu få begynderunder
visning på HF, mens de går der, og skal 
ikke længere vente på at have kvalificeret 
sig ved VUC-kurserne eller lignende. Men 
de skal så klare dette foruden de andre HF- 
fag, og det kan jo være krævende nok.

Flere fag, nye fag, og en ny fordeling 
Den ny HF-Reform har givet uddannelsen et 
større antal fag, og det borger jo for et mere 
varieret og farverigt udbud. Alle disse nye fag 
udbydes dog ikke på én gang. Blandt dem 
tælles: erhvervsøkonomi, design, filosofi, 
oldtidskundskab, dramatik, fysik-kemi og 
teknikfag. Herudover er der indført et obli
gatorisk brugerkursus i EDB.

En nyskabelse på HF i Reformen er Højni
veau-fag, d.v.s. valgfag på højeste niveau, der 
er fælles for gymnasiet og HF. Her er Nr. 
Nissum Seminariums HF-Kursus allerede i 
gang med to Hn-fag: engelsk og matematik, 
der løber over de to år fra start til slut. En 
styrkelse, h.h.v. svækkelse, af enkelte fag har 
fundet sted: f.eks. en styrkelse v.h.a. det nye 
fag fysik-kemi på fællesfag og ved flere timer 
og skriftlig dimension til tysk samt begynder
sprogene fransk/spansk. Herved opfyl
des Højlundudvalgets anbefaling af en styr
kelse af de naturvidenskabelige fag og frem
medsprogene delvis. Samtidig er der dog sket 
en svækkelse af faget engelsk, der nu kan væl
ges fra i 2. HF. Beklageligvis kan der der
ved senere bliver problemer på de videre
gående uddannelser med HF-ere med kun et 
års engelsk på gymnasialt niveau, samt pro
blemer med at klare nogle studiers faglittera
tur på engelsk.

Lidt flere tilvalgsfag skal der til i det nye 
HF. Før kunne man undertiden klare sig 
med to - nu skal der mindst tre til. Men det får 
ikke den helt store betydning for HF-Kurset i 
Nr. Nissum - de fleste studerende havde tre 
eller flere tilvalgsfag i forvejen.

Skemamæssigt betyder de mange nye fag, 
at der bliver en større ophobning af timer, der 
så ytrer sig i de studerendes hverdag som 
længere skoledage og evt. nogle mellemti
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mer. Det har også gjort skemalæggernes ar
bejde en tand mere spændende og komplice
ret!

Forholdene omkring eksamen
Noget har de nye tiltag i HF-uddannelsen 
kostet - et af de mere alvorlige forhold er, at 
studerende, der optages i 1991 og senere, 
ikke længere vil have mulighed for at forbed
re deres eksamensgennemsnit ved at gå op 
igen.

HF-ere har ikke som f.eks. gymnasiaster 
årskarakterer, der kan modvirke en uheldig 
dag ved eksamensbordet, og derfor bliver 
HF-ere stillet noget hårdere her. Almindelige 
re-eksaminationer på HF-kurserne bortfal
der også i og med, at den såkaldte 13-regel 
bliver afskaffet. Den betød, at folk med f.eks. 
03 i et fag var nødt til at gå om.

Efter Reformen i HF er der kommet mere 
decentralisering ind i uddannelsen - udbud af 
lokalt valgte Højniveaufag - større afvigelses
muligheder m.h.t. forsøgsundervisning og 
alternative tilrettelæggelsesmuligheder - pul
jer af timer, der kan sættes ind, hvor de kan 
gøre størst gavn, o.s.v. Alt dette giver mere 
lokalkolorit, variation og udfordring, men 
også yderligere arbejde og grundlag for ue
nighed, der må løses lokalt. Det skal nok bli
ve spændende.

De HF-studerendes mødepligt er blevet 
skærpet en smule i Reformen - fra 80 °/o i de 
enkelte fag før til nu 85 % generelt i alle fag. 
Lidt større adgang får HF-erne til at høre om 
deres standpunkt: to gange om året tilbydes 
de at blive orienteret om dette, og halvårligt 
skal lærerforsamlingen drøfte kursisternes 
forhold samlet. Dette er imidlertid ikke på 
nogen måde en indførelse af årskarakterer i 
HF.

Hvad vil de nye HF-ere 
bntge eksamen til?
Tidligere har ca. 70 % af HF-erne fuldført 
løbet - mod 80-85 % i gymnasiet, det er dog 
værd at mærke sig, at HF-Kurset i Nr. Nis
sum ligger på niveau med gymnasiets gen
nemførelsesprocent. Helt nøjagtigt er tallet 
for Nr. Nissum Seminariums HF 85 %.

Efter eksamen bruger ca. 50 % af HF-erne 
deres eksamen til korte og mellemlange ud
dannelser, mens ca. 12 % tager længere vide
regående uddannelser, og omkring 20 % gåri 
gang med erhvervsuddannelser af forskellig 
slags. Dette billede er der ikke grund til at tro, 
at Reformen vil forrykke i væsentlig grad.

Reformen i sin helhed
- på landsbasis og i Nr. Nissum 
»Forandring fryder«, siger man, og der er in
gen tvivl om, at efter 20 år var der behov for at 
kigge HF-uddannelsen efter i sømmene. 
Nogle steder er dragten blevet bedre - andre 
steder gaber nye huller, der ikke kunne ses 
før.

Reformen var i sine afsluttende faser 
præget af hastværk. Hvorfor, kunne man 
spørge - når der nu var gået 20 år, hvad ville så 
en måned mere eller mindre kunne betyde?

Enkelte steder får man den opfattelse, at 
bekendtgørelsesgrupperne i de enkelte fag 
p.g.a. tidspres m.m. blev fristet til at »kalkere 
lidt af« efter den nyligt gennemførte gymna
siereform af 1987. Reformen har således 
medført, at skodderne mellem det traditio
nelle gymnasium og HF er blevet mindre 
vandtætte. Det er der i sig selv ikke noget 
dårligt i, men det er af betydning, at HF be
holder sin særlige profil for at kunne tiltræk
ke de grupper, som bl.a. gymnasiet ikke har 
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kunnet sluse ind til uddannelse i tilsvarende 
grad: unge fra de studiefremmede miljøer og 
kvinderne generelt - som nævnt er ca. 70 % af 
HFs studerende kvinder.

HF vil formentlig kunne opretholde den 
brede baggrund og den større modenhed i al
dersspredning og arbejdsformer, der er ud
dannelsens særkende, ligesom HF fortsat vil 
medvirke til, at samfundet får en større social 
mobilitet, og det derved undgås, at befol
kningen stivner i kaster. Dynamik er der 
brug for, især i den tidsalder, som 1992 ind
varsler - Det indre Marked.

På Nr. Nissum Seminarium og HF glæder 
vi os til at komme i gang med de mange nye 
tilbud til vore studerende. Vi er på flere J 

måder en anderledes skole: vi har et væld af 
foreninger og et levende socialt liv også efter 
skoletid - mange bor her - og vi omtales bl.a. 
som ungdoms- og efterskolernes HF - de 
omliggende og fjerntliggendes. I det hele ta
get er det dækkende at sige, at selv om vi er 
Ringkøbing Amts seminarium og får de fleste 
af vore HF-studerende fra regionen, er der 
også mange studerende her, der kommer 
langvejs fra - ca. 20 % - og derved gør HF- 
Kurset på Nr. Nissum Seminarium til en 
landsdækkende skole. Vi har et HF-Kursus, 
der er stabilt, og et Seminarium, der vokser i 
antal nu. Og som man siger på vestjysk, når 
man vil omtale noget positivt, så er det hele jo 
i grunden ikke så ringe!

6
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Med HF i bagagen
Af stud. mag. Lisbeth Kristensen (HF 1989)

»Man ser et snurrigt rum med eneboersjæle, 
der børster tøjet lidt engang om året.
Ved lange borde bor de og lever af lidt kaffe. 
Engang imellem klør de sig i håret«.

Jens August Schade

Rapport fra en »eneboersja;!« med fyldt kaf
fekop! Schade digtede med slet skjult ironi 
dette vers i 1960; men stadig vil mange vel 
vedkende sig denne opfattelse af universitets
studerende. Akademikere er pr. definition 
lidt støvede, de bevæger sig langsomt og er 
uden spontanitet.

Da jeg er i den heldige situation kun at have 
været stud. mag. i godt et år og endnu ikke 
føler, at støvet fra de hellige haller tynger min 
gang, og da jeg stadig har både erindring om 
og kontakt med en verden udenfor de gule 
mure, vil jeg forsøge at sætte ord på min ople
velse af at være universitetsstuderende med 
en HF-eksamen i rygsækken.

Sommeren 89 blev jeg HF-er fra Nr. Nis
sum Seminariums HF-kursus. Jeg havde 
overvejet at læse dansk på universitetet, men 
det var endnu langtfra en beslutning. Efter et 
år, hvor jeg lærte af livet uden hjælp fra bøger
ne, valgte jeg at søge ind til danskstudiet for i 
hvert tilfælde at finde ud af, om det var noget 
for mig. September 90 kunne jeg så skrive 
stud. mag. på visitkortet. Som mange havde 
jeg på fornemmelsen, at alle andre vidste no

get mere end jeg. Aristoteles’ poetik og Kier
kegaards angst-begreb var velfordøjet barne
mad for de fleste. Troede jeg. Efter de første 
uger opdagede jeg, at alle på holdet havde 
denne oplevelse. Der er enkelte, som tidlige
re har læst et andet fag, og som derfor har en 
specialviden; men flertallet var forholdsvis 
nyudklækkede studenter og HF-ere. Mange 
har et favoritemne, som de er »stærke« i; men 
der mærkes ikke nogen stor forskel på dem 
med blå huer og dem med røde. Studenterne 
har et forspring, når en tekst direkte eller 
skjult peger på de græske myter, hvilket må 
komme af en grundig undervisning i oldtids
kundskab. Til gengæld er der ingen skriftlig 
opgave, der kan ryste en HF-er. Gennem 3 
store opgaver på HF-kurset er vi vel rustede 
og ved, at 15 sider er Edt, når man først er gået 
i dybden med et emne. Hermed være fastslå
et, at en HF-eksamen er Ege så anvendelig 
som en studentereksamen, hvis nogle er i 
tvivl! Det, der er fælles for dem, der stadig er 
på holdet efter det første semester, er uden 
tvivl glæden ved at læse - i mit tilfælde glæden 
ved Etteraturen. Det lyder meget banalt. Men 
sikkert er det, at de, der virkelig får noget ud 
af studieårene, har glemt alt om dystre stati
stikker over arbejdsløsheden for de færdig
uddannede og bare er mødt op, fordi de kan 
Ede gode bøger!

Jeg er selv meget glad for at »gå på uni«, 
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især fordi underviserne er særdeles inspire
rende og dygtige. Som 1. års studerende bli
ver man imponeret over denne enorme viden 
og det overblik, nogle har. Det mærkes tyde
ligt, at faget er en passion og ikke et job, der 
udføres mellem 8.00 og 16.00. For mig er det 
lykken at samle guldkorn i de 12 undervis
ningstimer, vi har. Altid kommer jeg hjem 
med meget mere, end jeg kan fordøje - og 

selvfølgelig har jeg et håb om, at jeg en dag har 
»tygget« så meget igennem, at jeg kan give 
noget videre - men mæt bliver jeg forhåbent
lig aldrig!

— og han har aldrig levet,
som klog på det er blevet, 
han først ej havde kar.

Grundtvig
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Stenmingsskitse fra HF-kurset
Af Susanne Kriegbaum Kristensen (HF 90)

I dag fløj tankerne - som så mange gange før - 
til Nr. Nissum. August 1988 synes ikke 3 år 
væk. Jeg husker stadig nervøsiteten og flytte
rodet. Der var mange ting at finde ud af de 
første dage, mange indtryk at bearbejde om 
aftenen. Plastikposen, der var stoppet til ran
den med bøger, var temmelig tung - og min
dede os om, at det primære formål med de 
kommende to år var at få huen. Nu har vi så 
fået den ! ! - Og vi gjorde det sammen. Under
vejs har vi støttet hinanden med kærlige ord 
og varme smil. Vi har alle haft nederlag, fået 
konstruktiv kritik - og vi har alle vundet sej
re... alt dette har vi brugt til at klare nye ud
fordringer. I hverdagen, som bød på slid og 
hårdt arbejde, lærte vi at holde af hinanden på 
trods af forskelligheder, forskelligheder, der 
gav os mulighed for at lære af hinanden.

Når jeg tænker tilbage, tænker jeg på: Gal
lafesten, studieturen, Hellasfesterne på 
Præsten, emnedagene, sidste skoledag, 
idrætsdagene, dimissionsfesten, mandags
opråbene, hytteturene og en søndag formid
dag i kirken - alt dette oplevede vi sammen. 
Det var en del af vores dagligdag, men allige
vel noget specielt.

Men jeg tænker lige så meget på Den blå 
Café, seminariekoret, timerne - der til tider 
kunne virke uendelige, men også timer med 
frugtbare diskussioner og spændende emner 
- indkøbene hos vor kære Toelberg, fod

boldholdets hjemmekampe, vandreturene til 
fjorden, en aften i biografen/på Musikhuset, 
hjemmebagte boller og stearinlys, aktion 
»Glade Farver« - der hængte grise, hjerter og 
andet pynt på træerne en kold morgen og far
vede skraldespandene i klare farver - selv 
Fogdes cykel fik nye farver...

Jeg tænker på alle disse ting, for det var 
dem - i én stor pærevælling - der gjorde vores 
2 år i Nissum til en oplevelse for livet. Det var 
alle disse ting, der holdt én i gang, når bograp
porterne og stilene syntes uoverskuelige, og 
det var skulderklappene og smilene, der 
holdt humøret oppe.

Den fælles hverdag på kollegierne gjor
de, at vi lærte, hvem der var morgensure, 
hvem der kunne li’ aspargessuppe, hvem 
der var friske om aftenen, hvem der var go
de til at lave mad, og hvem der ikke brød 
sig om larm. Det - at bo sammen - stillede 
mange krav til os, gav mange udfordringer, 
men det gav os meget i den anden ende. Et 
almindeligt gymnasium forlader man - 
lykkelig over at »være fri«. Men Nissum 
vender man tilbage til! Det var mere end 
bøger... Det var 2 år i fællesskab - med 
tryghed og ansvar. 2 år, som har udrustet 
os til opgaverne i det store samfund.

Da vi kom til Nissum, kendte vi intet til 
hinanden. Men vi havde det til fælles, at vi 
havde opdaget muligheden for et anderledes 
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HF-kursus. Vi havde chancen, greb den - og 
spandt videre på den.

Vi var alle lige vigtige, alle uundværlige - 
som brikkerne i et puslespil. Hver brik er 
unik, har sit eget særpræg, men når man 
sætter brikkerne sammen, opstår der en hel
hed - et smukt motiv med mange farver.

Glade farvesammensætninger, fordi vi 
kunne opføre os frit og skørt sammen!

Blå-grønne nuancer for troen, håbet og 
drømmene, som vi aldrig kan leve uden!

Mørke farver, fordi vores forhold til hin
anden somme tider gav problemer!

Og de røde farver, fordi ansvaret mellem 
os voksede langsomt og udviklede sig til ven
skab og kærlighed.

Her mellem havet og strømmen og stenene 
nynner en langelig sang, 
samlende alt, som har været forenende, 
alt som skal være engang.

Piet Hein - »Hvergang en sommer...«
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Nepal - et rejsemål før uddannelsesvalg
Af lærerstuderende Hanne Schmidt-Madsen (HF 89)

Efter HF-eksamen rejser mange ud i den store verden forat opleve og derved ruste sig til valget afud
dannelse. Hanne Schmidt-Madsen var bl.a. nogle måneder iNepal, før hunpåbegyndte lærerstudiet 
i august 1991.

Det er mørkt og koldt, da vi stiger ud af flyve
ren i Kathmandu. Endelig nåede vi til Nepal! 
En flok unge mennesker fylder den beskedne 
lufthavnsterminal næsten til bristepunkt. Der 
bliver hævet penge, betalt visum, og rygsæk
ken fjernes fra transportbåndet. Det bliver 
min venindes og min tur ved paskontrollen, 
og vi stikker rejsevant vore danske pas frem. 
Nepaleseren, på den anden side af skranken, 
siger et eller andet uforståeligt på engelsk 
med kæmpe tandpastasmil. Jeg skynder mig 
at forsiltre ham om, at vi ikke har været her 
før! »Nej - nej, jeres dronning Margrethe 
d. Anden«, lyder det overbærende fra nepa
leseren. Nå, sådan! Se, det var jo noget af en 
velkomst!

Udenfor lufthavnens porte er situationen 
en anden. Virkeligheden kræver vores tilste
deværelse fuldt og helt; der er ikke tid til 
at falde i staver ove.r rørende fædrelands
bemærkninger! Skønt det er midt om natten, 
er dette ikke ensbetydende med gæsthusejer
nes indstilling af kapring af uvidende og for
virrende turister; at få rupee i kassen hører 
ikke kun døgnets lyse timer til! En lang ræk
ke af mørke mænd flager med deres visitkort 
og reklamerer med overnatningstilbud - den 
ene højere end den anden - og fuldstændig 
tilfældigt vælger vi; vi kunne ligeså godt have 
sagt »okker, gokker...«

Vi bliver proppet ind på bagsædet af en 

rusten, beskidt og faldefærdig bil, mens tre 
nepalesere placerer sig foran. Vi holder 
krampagtigt om vore rygsække, mens bi
len kører på ujævne, krogede grusveje i ho
vedstaden - og vi hopper med på bagsædet. 
I skæret af forlygternes lys ser vi: affald, 
murbrokker, huse... og fattigdom. Urolig 
tænker jeg, at hvis de ville, kunne de vold
tage os lige her og nu, uden at nogen ville 
lægge mærke til det, men min naive tillid til 
mennesker lægger alligevel låg på mit be
gyndende hysteri!

Først det andet gæstehus, vi møder, god
kender vi. For ingen skal løbe om hjørner 
med os... trods alt! Godt trætte, kolde og til
fredse med vort valg kravler vi ned i sovepo
sen i et gæstehus, der i vores vildeste fantasi 
overgår sig selv ved at være i besiddelse af en 
lykkelig kombination mellem en bruser og 
indlagt varm vand!

Næste morgen drikker vi morgenkaffe 
med udsigt over Himalaya-b jer gene. Dér er 
de... mit livs længe ventede øjeblik.

Efter et par dage i Kathmandu tager vi bus
sen de godt 300 km ud til Tansen, en mindre 
by, hvor jeg har en kusine boende.

Ialt bor vi 4 uger hos min kusine i Tansen. 
Hun er sygeplejerske på Missionshospitalet i 
byen. På utrolig vis bliver vi integreret i hos
pitalslivet, lærer personalet at kende, er med 
rundt på stuegang og sidder i klinikkerne og 
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kommer til at undervise de unge, nepalesiske 
sygehjælpere i engelsk.

Man må betale for at få behandling på hos
pitalet. Billetlugen bliver åbnet hver morgen 
kl. 7.00, og da er køen allerede 200 personer 
lang. Mange er kommet aftenen før og har 
sovet udenfor på fliserne for at være sikre på 
at få en billet.

Der bliver kun solgt 700 billetter! Mange 
har gået eller rejst 3-4 dage for at komme til 
hospitalet.

Der er et rend uden lige af familie til den 
syge, da det er dens opgave at passe, pleje, va
ske og sørge for mad til patienten. Der findes 
en kantine på hospitalet, hvor der kan købes 
sund og hygiejnisk mad, men p.g.a. kastesy
stemet benytter familien sig ikke af kantinen, 
da det er utænkeligt at spise mad fra en urens 
hånd! Så al madlavning foregår på pladsen 
foran hospitalet blandt høns, geder og hellige 
køer!

Vinteren er på det sidste, da vi er i Nepal i 
februar/marts/april, så det er så småt ved at 
stilne af med brandsårsofrene. Alligevel ople
ver og ser jeg syn, jeg aldrig nogensinde vil 
glemme! Om vinteren er det meget koldt i 
lerhusene, så familien sover klods op af ild
stedet. Børnene ligger tættest på, og der skal 
jo ingenting til, før en gnist springer i tøjet.

En dag, hvor jeg er med rundt på stuegang 
på børneafdelingen, kommer vi i nærheden af 
et rum, hvorfra der lyder hjerteskærende bar- 
neskrig. Vi ser, at et par sygeplejersker er ved 
at skifte forbinding på en halvt år gammel 
dreng med dybe, væskende brandsår i hele 
baghovedet og ned ad ryggen. Rummet er 
fyldt med så megen smerte, pine og magtes
løshed, at jeg må forlade det med kvalmefor
nemmelser efter blot 2 minutter!

Den lille dreng skal opereres, men lægerne 
mangler den rigtige blodtype. Alle på hospi

talet får taget blodprøve - også min veninde 
og jeg - og (u)heldigvis viser det sig, at min 
blodtype kan bruges. Der er ingen vej uden
om, jeg må kaste mig ud i mit livs heltinderol
le! Det tager tid, før heltindegerningen bliver 
overstået, da jeg sætter mig udover det sæd
vanlige og insisterer på en z^e-genbrugs ka
nyle!

Dagen efter får den lille dreng en hudtrans
plantation, og han overlever operationen.

At køre i bus i Nepal er en oplevelse i sig selv! 
En tidlig morgen stiger min veninde og jeg på 
bussen i Tansen og begiver os på en 105 km 
lang tur til Pohkara. Efter én times kørsel 
springer kileremmen, men der bliver sat en 
ny på i løbet af 15 minutter. Det går jævnt 
godt fremad med 20 km i timen i en times tid, 
da bremserne ryger sig en tur. Efter en time 
opgiver mændene at reparere bremserne, så 
vi får vores penge tilbage, med besked på at 
tage den næste bus nede fra landsbyen. Her 
venter vi så 1 % time, til der dukker en totalt 
overfyldt bus op. Taget er sort af mennesker, 
og kroppe hænger ud af de åbne døre og vin
duer. Det er fuldstændig vanvittigt at tænke 
på, at endnu 30 personer skal med samme 
bus! Mændene på taget griber fat i vores ryg
sække, og på mirakuløs vis får vi os presset 
ind i den fyldte bus. Fordi vi er hvide, rejser 
nogle nepalesere sig, og vi får et sæde.

Man har albuer, tasker og mørk hud alle 
vegne omkring sig. - Findes der et bedre ud
tryk end: »som sild i en tønde«, så brug det 
her! Det er varmt, og trods tætheden forvil
der der sig alligevel tørt støv ind. Vejen er 
som en grusgrav, og sædet et hårdt brædt. De 
unge mødre har svært ved at holde balancen 
med en baby på hoften, så det ender med, at 
vi hver sidder med en tisselugtende og møg
beskidt unge på skødet. - Alt dette - og 
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mere til - sætter ekstra gang i min diareé, så 
da bussen endelig gør hold, finder jeg efter en 
række zig-zag-løb lindring bag en udendørs 
svinesti. - Nepaleserne, oppe på taget af bus
sen, må have fået sig et billigt grin!

Sidst på dagen når vi målet, Pohkara. At 
jeg da stiger levende ud af bussen, er for mig 
et bevis på, at der er en Gud til!

Dette er blot nogle af de utallige oplevelser, 
Nepal gav mig for godt et halvt år siden. Det 
var meget heldigt for os, at jeg havde en kusi
ne i landet, hvilket jo gav os «/tdét, som en al
mindelig turist ikke får med sig hjem i 
rygsækken.

- Man tror måske, at det er løgn, men der 
sker forunderligt meget i Nepal!
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Mit møde med Nr. Nissum
Af arbejdsminister K. E. Kirkegaard (65)

Arbejdsminister K. E. Kirkegaard er Lereruddannet fra Nr. Nissum Seminarium. Vi har bedt ham 
om at fortælle om sin studietid. Hans svar følger i nedenstående artikel, med vedlagte private fotos 
fra dengang.

Vinter var det, midt på dagen, i et hjørne af 
Danmark. En ældre dame bevægede sig med 
besvær, lidt stønnende, op ad en snæver lofts
trappe med en spand iskoldt vand. Nye loge
rende ville ankomme om eftermiddagen, og 
derfor havde Karen - det var damens navn - 
haft travlt med at vaske gulv ikke alene på de 
tre loftsværelser, som var udlejet til studeren
de, men også på det egentlige loftsrum. Så 
koldt var det, at gulvbrædderne her direkte 
under tagstenene var dækket af is. Det eneste, 
Karen nu manglede, var at fylde tre vaskefade 
med rent vand. Så var alt parat til, at de tre 
nye seminarieelever kunne rykke ind.

Kort tid efter ankom mine forældre og jeg 
til Karens lille røde hus i Korinth. Tidspunk
tet var den 1. februar 1960, og jeg skulle næste 
dag starte på Nr. Nissum Seminarium i den 
såkaldte FF-klasse, hvor unge, som var gået 
ud af landsbyskolen efter 7. klasse, kunne 
forberede sig til den egentlige læreruddan
nelse.

Men de studerendes boligforhold var den
gang unægtelig anderledes end i dag. Der var 
mangel på værelser, og derfor kunne selv 
særdeles ringe, utætte loftsværelser uden ad
gang til så meget som en vandhane med koldt 
vand udlejes. Opvarmningsmuligheden var 
en gammel, vakkelvorn kakkelovn, som man 
skulle købe brændsel til hos den lokale vogn
mand, og skulle man på toilet, var eneste

Som arbejdsminister i EFs ministerråd. Luxemburg 
1991.

mulighed et gammeldags »das« i haven bag 
huset.

Jeg tror egentlig ikke, at jeg tænkte særligt 
over de kummerlige boligforhold. Jeg har 
sikkert været mest optaget af, om lærerud
dannelsen var noget for mig, og om jeg kunne 
leve op til de krav, som uddannelsen ville stil
le mig over for.

Men min mor var dybt betænkelig. Nok 
var vi ikke vant til luksus derhjemme, men is 
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på loftsbrædderne, det var nu alligvel for 
groft. Og mon Knud Erik virkelig kunne fin
de ud af at fyre i en kakkelovn ? En begynden
de snestorm tvang dog far og mor til hurtigt 
at køre hjem igen, efter at der var fyret op i 
kakkelovnen, og den nye soveottoman og 
det brugte skrivebord var sat på plads.

Mine 5'/z år på Nr. Nissum var begyndt. 
Nogle gode år, som betød utrolig meget for 
min personlige udvikling, og som jeg stadig 
mindes med glæde. Og de trange boligfor
hold varede kun et år, så flyttede jeg til Kolle
giet Troja med centralvarme, bademulighe
der og koldt og varmt vand. Vild luksus! Jeg 
blev dog ved med endnu i nogle måneder at 
indtage mine måltider på pensionat »Mad
sen« i Korinth. »Husk! Uden mad og drikke 
duer helten ikke. Kom derfor og spis. Hvor? 
På pensionat »Madsen«, naturligvis!«, som 
der stod i annoncen i elevbladet »Hellene
ren«. Jeg kan dog huske, at vi var noget util
fredse med, at der blev serveret margarine til 
rundstykkerne søndag morgen. Men vi over
levede dog!

Og hvordan var så mine forudsætninger 
for at kunne gå i gang med en boglig uddan
nelse? Formelt set ganske sparsomme, men 
reelt var jeg slet ikke så ringe stillet. Ganske 
vist havde jeg kun gået i skole hveranden dag i 
7 år - dog suppleret med 5 måneder på ung
domsskole. Fag som fremmedsprog, fysik og 
matematik havde vi ikke i landsbyskolen. Til 
gengæld var jeg ganske godt rustet i fag som 
dansk, regning, historie og ikke mindst bibel
historie. Desuden var jeg i besiddelse af en 
umættelig lyst til boglige sysler, og det var 
nok det allervigtigste.

Hvis man stiller mig spørgsmålet, hvorfor 
jeg valgte læreruddannelsen, bliver jeg svar 
skyldig. Landbrug, som var min fars erhverv, 
var bestemt ikke noget for mig, selv om jeg 

hjalp til derhjemme, til jeg var 18. Og uden 
realeksamen eller studentereksamen var læ
reruddannelsen dengang lettest at få adgang 
til, og det har formentlig været afgørende.

Jeg har bestemt heller aldrig haft anledning 
til at fortryde. Selv om jeg ikke underviser i 
øjeblikket, så har jeg altid været særdeles glad 
for at undervise. Mere meningsfyldt arbejde 
kan jeg ikke forestille mig.

Mine sparsomme skolekundskaber havde 
jeg i øvrigt suppleret med flere brevskolekur- 
ser, ligesom det var de færreste bøger på sog
nebiblioteket hjemme i Sevel, jeg ikke havde 
arbejdet mig igennem. Så jeg var ganske sik
kert en typisk seminarieelev i Nr. Nissum, 
kommet lige fra »ploven«, ligesom adskillige 
andre i FF-klassen i februar 1960.

Hvordan var da Nr. Nissum 
Seminarium i 1960?
Ja, de fysiske rammer var mere beskedne end 
i dag. Undervisningen foregik primært i 
»Den gule« og i »Studiegården«, hvor der 
udover klasseværelser var bibliotek, elevda
gligstue og kontor til rektor Høgel. Herudo
ver var der undervisning i »hjørnebygnin
gen«, og fysikundervisningen foregik i stue
etagen i »Akropolis«. »Vestfløjen« og »Side
fløjen« til Studiegården kom først til senere. 
Egentlig utroligt, at der kunne undervises så 
mange elever inden for så beskedne fysiske 
rammer.

Men de fysiske rammer er jo kun noget se
kundært for en uddannelsesinstitution. 
Væsentligere er lærerstaben, traditionen og 
»ånden« på stedet. Og hvad dette angår, 
kunne man ikke dengang - og formentlig hel
ler ikke i dag - beklage sig. Tværtimod.

Man kan godt undre sig lidt over, at der i 
sin tid blev placeret en læreruddannelse i Nr.
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Fra F-afslutningen 1961. Lærerne hentes på vogn. Manden under den mørke paraply er rektor Høgel.

Nissum, der sandt at sige ikke er det mest 
centrale sted i kongeriget. Det er der imidler
tid en velkendt historisk forklaring på, som 
jeg ikke skal trætte med her. At det siden er 
lykkedes at bevare institutionen trods talrige 
stormløb og trusler om nedlæggelse, er end
nu mærkeligere og kan kun forklares med høj 
kvalitet og ubrydeligt sammenhold, når se
minarets position skulle forsvares.

En af kvaliteterne var 
kostskolemiljøet
Hvad man dog oplevede i årene på Nr. Nis
sum i gode kammeraters kreds. Intense ople
velser, som ville være umulige uden kostsko
lemiljøet.

Hertil kom stedets meget stærke traditio
ner. De årlige begivenheder: idrætsdage, FF- 

modtagelse og de utallige fester, som lærerne 
ustandseligt beklagede sig over. Jeg havde 
selv fornøjelsen af i 1963 at være formand for 
det udvalg, der skulle arrangere den årlige 
elevfest med revy og skuespil, der løb over 
samfulde tre dage. Jeg og de øvrige udvalgs
medlemmer blev kaldt op på rektors kontor, 
hvor man fra lærernes side truede med at 
aflyse festen, fordi vi brugte for mange af vore 
kræfter til at forberede årets højdepunkt. Vi 
lovede imidlertid højtideligt, at vi ville passe 
vore lektier sideløbende med festaktiviteter
ne. Vi holdt nu langtfra løftet. Til gengæld 
blev festen en bragende succes blandt andet 
med en særdeles professionel opførelse af 
Jean Anouilhs »Lærken«. Sikke tider!

Lærerne på Nr. Nissum Seminarium var 
en broget flok - heldigvis. Stor forskel i alder, 
stor forskel i uddannelsesmæssig baggrund 
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og meget forskellige, hvad angik pædagogisk 
metode.

En særlig værdi var sammensætningen af 
universitetsuddannede lærere og semina
rielærere med folkeskolebaggrund, der selv 
på egen krop havde oplevet lærergerningen i 
folkeskolen og derudover havde suppleret 
deres faglige viden på forskellig måde.

De fleste studerende på Nr. Nissum kom 
fra et ikke-akademisk miljø. Netop derfor 
var det så værdifuldt at møde lærere med en 
akademisk baggrund. Men det var sandelig 
også vigtigt at møde lærere, der ud fra egne 
erfaringer vidste, hvordan man skulle under
vise børn!

I skrivende stund sidder jeg med et billede 
af lærerne på Nr. Nissum, formentlig fra 
1962, og jeg husker de fleste af dem meget ty
deligt. Det er naturligvis umuligt inden for 

denne artikels rammer at karakterisere hver 
enkelt. Mest retfærdigt ville det være ikke at 
omtale enkeltpersoner overhovedet. Allige
vel kan jeg ikke lade være med kort at omtale 
fire.

Først to, som jeg havde fornøjelsen af at 
møde allerede i FF-klassen i 1960. Gunner 
Eriksen fik til opgave at indføre mig og min 
klasse i faget engelsk helt fra grunden, og det 
gjorde han fremragende. Hans undervisning 
var efter datidens forhold meget moderne, og 
han var særdeles engageret i sit fag, hvortil 
kom, at han var et elskeligt og varmt menne
ske med udpræget lune og godt humør. Han 
er desværre ikke blandt os mere, men jeg har 
tit tænkt på ham, når jeg har deltaget i for
handlinger i EFs ministerråd og således har 
haft brug for færdigheder i det engelske 
sprog.

Fra FF-afslutningsfesten i 1960. Jeg holder festtalen - mit livs første tale. Det er blevet til nogle stykker siden...
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En anden af lærerne i FF var Villy Chri
stensen, som senere har gjort karriere som 
socialdemokratisk kommunalpolitiker i 
Nordjylland. Det lyder underligt, men Villy 
Christensen underviste i regning i FF-klas- 
sen. Arsagen var, at lærerne i FF i realiteten 
var frigjort fra undervisning i seminariets 3. 
klasse, som var på »græs«. Derfor kunne fag
kombinationen være lidt underlig. I alt fald er 
der næppe mange, som har haft en cand. 
theol. og psyk. som regnelærer.

Jeg fik senere Villy Christensen som lærer i 
psykologi og satte meget stor pris på ham. 
Men ¡eg brød mig bestemt ikke om ham som 
regnelærer. Det skyldtes nu nok min egen 
svaghed: Jeg er ikke god til talbehandling i 
hovedet, og personer med slige svagheder 
havde tilsyneladende ikke Villy Christensens 
sympati. Jeg kan endnu høre ham gå op og 
ned ad gulvet i det gamle skrivelokale over 
lovsangssalen, og jeg kan stadig næsten få 
sved på panden blot ved tanken! Men vi hav
de mange gode diskussioner senere i psyko
logitimerne - også om politik.

Jeg kan heller ikke lade være med at 
nævne min linjefagslærer i historie, C. W. 
Lebahn. Jeg har aldrig hverken før eller si
den mødt en lærer, som underviste med så 
megen ildhu og flid. Gennem ham mødte 
jeg for alvor den for mig så fremmede aka
demiske verden, og det var en oplevelse 
uden lige. Der blev sandelig sat noget igang 
hos »manden fra ploven«, og min interesse 
for historie - og ikke mindst nutidshistorie 
- har holdt sig usvækket siden.

Den fjerde vil jeg vente lidt 
med at omtale
Da jeg i juni 1965 forlod Nr. Nissum, var det 
med vemod i sindet. Jeg var naturligvis som 

mine kammerater fyldt med forventninger. 
Nu skulle det, vi havde beskæftiget os med på 
det teoretiske plan, omsættes til praktisk un
dervisning.

Når der alligevel var en smule vemod i sin
det, var det, fordi jeg var klar over, at en 
sådan chance for personlig udvikling, som jeg 
havde haft i Nissum-årene, aldrig ville dukke 
op igen.

Udover det menneskelige og sociale 
tænker jeg især på den udvikling, som jeg 
gennemløb ved i 5-6 år intenst at kunne 
beskæftige mig med mine to ubestridte ho
vedinteresser: dansk litteratur og historie.

Jeg kan lige så godt bryde sammen og 
tilstå, at jeg i min seminarietid var næsten fa
natisk modstander af daglig lektielæsning. Jeg 
ønskede sammenhæng i tingene og kunne 
ikke fordrage at arbejde med emnerne i 
småstumper.

Til gengæld kan jeg uden at prale sige, at jeg 
hørte til de flittigste læsere på seminariets bib
liotek. Jeg sad der som oftest fra midt på efter
middagen til langt ud på aftenen, hvorefter 
jeg fortsatte hjemme på Troja, undertiden til 
den lyse morgen. En mulighed, som jeg først 
får igen, når jeg går på pension. Det er lige før, 
jeg glæder mig til det!

En bestemt episode fra tiden på Nr. Nis
sum har brændt sig ind i min erindring, og 
den vil jeg godt slutte med og dermed også 
leve op til løftet om at omtale en fjerde 
lærerpersonlighed, som gennem mange år 
var med til at præge seminariet, nemlig lærer 
H. J. Hansen.

Han har naturligvis været omtalt i Nis- 
sumske Årbøger adskillige gange, blandt an
det i en stærk mindeartikel af Gunner Eriksen 
i årbogen fra 1963.

Jeg mødte H. J. Hansen som lærer i histo
rie i forberedelsesklassen i 1960, og da histo- 
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rie også dengang var min store interesse, var 
jeg én af H. J. Hansens favoritelever.

H. J. Hansen var stærkt præget af alvorlig, 
smertefuld sygdom. Han havde derfor 
måttet opgive at undervise i sine egentlige 
fag: biologi og pædagogik og måtte nøjes 
med nogle få timer i historie, hvad han i 
øvrigt gik op i med liv og sjæl.

Da vi skulle til optagelsesprøve i 1961, var 
sygdommen blevet alvorligt forværret, så ek
saminationen måtte foregå i H. J. Hansens 
hjem, hvor han pakket ind i tæpper sad eller 
rettere lå i sin sofa.

Jeg blev eksamineret i Valdemar Sejr, og 
efter en efter min erindring ganske god 
præstation sluttede jeg af med at fortælle - 
som korrekt er - at Valdemar Sejr døde i 
1241. Herefter kikkede den syge H. J. Han
sen på mig med sit stærke blik og sagde: »Ja, 
men De skal ikke dø. De skal leve!«

Der var muligvis blot tale om en henkastet 
bemærkning fra H. J. Hansens side, men 
sådan oplevede jeg det ikke. Snarere som en 
lærer, der ved afslutningen af sit aktive virke 
rakte faklen videre til den unge, som skulle i 
gang-

Jeg har én gang før fortalt om denne episo
de. Det var på et møde for lærere og stude
rende på seminariet mange år senere i vinte
ren 88/89. Baggrunden for mødet var den 
sørgeligst tænkelige. Der skulle nedlægges 6 
lærerseminarier, og i Nr. Nissum var man 
meget bange for at få dødsstødet, hvad der jo 
havde været lagt op til adskillige gange.

På det tidspunkt var jeg uddannelsespo
litisk ordfører for Det Konservative Folke
parti i Folketinget og deltog derfor i de dra
matiske forhandlinger sammen med un
dervisningsminister Bertel Haarder. Lige 
før mødet på Nr. Nissum havde jeg delta
get i et afgørende møde i forligskredsen, 
men resultatet herfra var endnu ikke of
fentligt kendt.

På mødet, hvor der også deltog repræsen
tanter fra andre partier, kunne jeg derfor ikke 
røbe resultatet af forliget, som de andre parti
repræsentanter altså heller ikke kendte. Det 
var mig dog magtpåliggende at få budskabet 
ud: Nr. Nissum skulle ikke nedlægges. Jeg fik 
derfor tilrettelagt tingene sådan, at jeg som 
den første fik ordet. Her fortalte jeg så om 
episoden med H. J. Hansen og sagde, at det 
på denne baggrund var mig en speciel glæde 
at kunne fortælle, at »Nr. Nissum Seminari
um skulle ikke dø. Nr. Nissum Seminarium 
skulle leve«.

Det var måske nok en for vestjyder lidt pa
tetisk måde at sige det på, men hos mig var 
følelsen ægte. Og vi havde herefter et udmær
ket møde, hvor vi stille og roligt kunne disku
tere seminariepolitik.

At Nr. Nissum som uddannelsessted for 
lærere nu er sikret for fremtiden, er mig en 
stor glæde, og det er mit håb, at også kom
mende lærergenerationer må få en lige så god 
ballast med fra Nr. Nissum, som min genera
tion har fået.
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Nye ansigter

Jesper 
Hviid

Bjørn 
Colstrup

Jeg er født 14. juli 1949 i København. Jeg tog 
lærereksamen fra Jelling Statsseminarium med linie
fagene matematik, fysik/kemi og pædagogisk 
speciale C i januar 1974.

Derefter blev jeg ansat som lærer ved Kolind 
Centralskole til sommeren 1976. I denne periode 
udvidedes liniefagssamlingen med træsløjd.

Fra 1976 til 1979 drev jeg lærervirksomhed på 
Toubroskolen (Grenå kommune) og tog liniefag i 
metalsløjd.

Samtidig med studium og lærergerning beskæfti
gede jeg mig meget med ungdomsskole og -klubar
bejde.

I sommeren 1979 flyttede vi (min familie og un
dertegnede) til Luxembourg, hvor jeg havde fået 
ansættelse ved Europaskolen. Her underviste jeg 
fra 6. klasse og opefter i fagene matematik, kemi, 
fysik, teknologi og biologi.

Efter ansættelseskontraktens udløb i 1990 blev 
jeg ansat ved Lemvig/Struer VUC, hvor jeg under
viste i matematik og informatik.

I 1991 blev jeg ansat ved Nr. Nissum Semi
narium og HF, underviser i matematik.

Jeg hedder Bjørn Colstrup og er født i 1946 i Hol
stebro.

Efter studentereksamen i 1966 blev jeg uddannet 
cand. mag. i dansk (hovedfag) og dramaturgi 
(bifag) fra Århus universitet.

I 1973 fik jeg ansættelse som adjunkt på Herning 
Seminarium i mit hovedfag dansk. Her virkede jeg 
som underviser og sidenhen som studievejleder ved 
seminariets HF-kursus indtil 1988, hvor jeg blev 
forstander for Holstebro Højskole. Efter tre år på 
højskolen er jeg nu fra august startet som undervi
ser i dansk og retorik ved Nr. Nissum Seminarium 
°g HF.

Sideløbende med seminarle- og højskolearbejdet 
har jeg undervist - og gør det stadig - på en lang 
række dansk- og tværfaglige kurser på Danmarks 
Lærerhøjskole, især ved Skive-afdelingen.

Endelig kan jeg nævne, at jeg er gift med Kirsten 
Colstrup og har to børn - Tine og Jonas.
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Musik på Nr. Nissum Seminarium 
- en statusrapport ved musiklærerne
Af adjunkt Erik Sommer

Jeg tror, musikken er kommet for at blive! - 
Med disse vidtløftige ord skal jeg herefter 
kort forsøge at give et lille indtryk af musik
aktiviteterne på seminariet i dag.

Langt størstedelen af eleverne i de 3 ny
startede seminarieklasser har valgt musik 
som grunduddannelsesfag suppleret med 
undervisning på støtteinstrument. I disse ti
mer er det stadig den fælles sang og den alme
ne del af musikudfoldelserne, der vægtes 
mest. Der er stor interesse for igen at kende 
de sange, der tegner et fælles billede for vor 
tilværelse, sange, der med deres sprog, histo
riske indhold, kulturelle billeder samt tanker 
og drømme hjælper med til at skabe en iden
titet hos eleverne, - en følelse af at have noget 
til fælles med nogen. Derudover varetages 
naturligvis også den mere håndværksmæssi
ge del af faget med teori, lettere samspil, dan
se og lege. På HF er billedet nogenlunde det 
samme. Her vælger størstedelen musik som 
fællesfag, ligesom der også i år er startet et 
stort musik-tilvalgshold.

Efter sommerferien startede 21 studerende 
på linieholdet i musik. En stor og dygtig flok, 
der i overvejende grad møder op med en god 
baggrund fra enten musikskoleundervisning, 
skolekor eller instrumentundervisning. Det
te er en god ballast at have, idet den i forvejen 

knappe tid giver svære betingelser for opnåel
se af rutine, erfaring og sikkerhed på ens ho
vedinstrument og i undervisningen i almin
delighed.

Seminariets kor tæller for tiden ca. 70 san
gere fra både HF og seminariet. Den tradi
tionsrige forårskoncert er blevet til to af slag
sen (klangen i den gamle lovsangssal er bedre 
end pladsen), og der er også tradition for én 
eller to koncerter ved juletid i omegnens kir
ker. - Og så glæder koret sig til sammen med 
et antal musikere at skulle ur-opføre Jubilæ
umskantaten til foråret i forbindelse med ju
bilæet. Musikken er stadig under udarbejdel
se, siges det!

Det øverste musiklokale havde svært ved 
at klare presset fra de efterhånden flere og fle
re bands, der opstod omkring seminariet. 
For et år siden oprettedes Nissum Musikfor
ening, der i samarbejde med seminariet fik 
lov at bruge og indrette et lokale under biolo
gi til øvelokale. Foreningen har købt og lånt 
grej, således at diverse musikgrupper kan leje 
sig til en øvetid i lokalet. Der har allerede væ
ret afholdt flere arrangementer og fester, 
hvor musikken har været leveret af lokale 
bands. Flot!

- Vi venter os meget mere af Musikfor
eningen.
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Ny uddannelse fra 1992
Af lektor Børge Mikkelsen

I jubilæumsåret skal den nye årgang begynde 
på den nye læreruddannelse, som vil betyde 
en styrkelse af musik i forhold til den nuvæ
rende ordning. Størst ændring sker der på 
den almene del, - de første fire semestre, der 
skal afløse den nuværende grunduddannelse 
på tre semestre.

Timetallet udvides, og instrumentalunder
visningen styrkes. LU 87, - planlægningsud
valget, har indstillet, at instrumentalunder
visning skal praktiseres i større omfang og på 
mindre hold end under nuværende lov.

Der indføres eksamen efter den almene 
del, og der gives nu kompetence til at forestå 
musikaktiviteter i indskolingsfasen, foruden 
at de studerende erhverver sig forudsætnin

ger for at benytte musikalske aktiviteter i an
dre sammenhænge end egentlig musikunder
visning, som det er tilfældet under nugælden
de lov.

I forlængelse af læreruddannelsens almene 
del er der desuden et obligatorisk tværfagligt 
forløb, hvor forskellige fag kan indgå.

Linieuddannelsen, - der i øvrigt også udvi
des i omfang, indebærer ikke så dramatiske 
ændringer. Aktiviteterne drejes mere mod 
håndværksmæssige praktiske discipliner. De 
studerende skal i højere grad udvikle faglig 
indsigt, så de selv kan sætte sig ind i nyt stof 
og vælge blandt skiftende strømninger og 
derved selv blive i stand til at vedligeholde og 
udvikle deres egen uddannelse.
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Om instmmentalundervisningen på 
grunduddannelsen i musik
Af lektor Edith Jensen

Instrumentalundervisningen på grundud
dannelsen havde oprindeligt rimelige vilkår, 
forstået således, at der var ca. 20 min. pr. stu
derende pr. uge til soloundervisning.

Efterhånden er der blevet skåret så meget i 
undervisningen, at de 20 min. er reduceret til 
7% min. ugentlig, hvilket naturligvis medfø
rer, at det er svært for begyndere at få sam
menhæng i klaverspillet.

Vi giver dog tilbud om soloundervisning i 
guitar - på hold à 6 - i blokfløjte og klaver.

Men herudover tilbyder vi også, siden 
1990, elementært sammenspil på hold à 6-8 
studerende, 1 time ugentlig.

De studerende, der vælger soloundervis
ning, er typisk dem, der har haft musikgren 
på gymnasiet eller HF. De er som regel ret 
øvede og kan godt arbejde selvstændigt, såle
des at de får 15 min. soloundervisning hver- 
anden uge.

De uøvede - begynderne - vælger ele
mentært sammenspil. Her arbejdes der med 
at få de helt elementære grundbegreber i mu
sikken på plads. Jeg gør brug af de alminde
ligste skoleinstrumenter, d.v.s. Orff-instru- 
menterne, guitar, ukulele, kontrabas, klaver 
og de små rytmeinstrumenter, idet det må 
anses for meget ønskeligt, at de studerende 

har et rimeligt godt kendskab til de instru
menter, de senere vil finde ude i skolerne.

Instrumenterne er for de flestes vedkom
mende lette at betjene - og så kræver de ingen 
strøm!!

Fordelen ved disse sammenspilstimer lig
ger i, at de studerende får tid til at efterprøve 
den basisviden, de gerne skulle erhverve sig, 
om musik. De oplever glæden ved at spille 
sammen - glæden ved at være et nødvendigt 
hjul i maskineriet, så der opstår en helhed - 
også selvom man »kun« spiller C på 1 og 3 i 
takten.

Det er mit indtryk, at mange af de stude
rende, der har haft elementært sammenspil, 
vil kunne gøre god fyldest i musikalske akti
viteter, specielt i indskolingsfasen.

Jeg opfordrer iøvrigt de studerende til, lige 
fra begyndelsen, at øve regelmæssigt på kla
veret, idet jeg anvender undervisningsmate
riale, der sigter direkte på klaveret.

De studerende, der følger min opfordring, 
har så mulighed for en kort »konsultation« i 
hver sammenspilstime, hvis de har behov for 
det.

Endelig tilbyder jeg soloundervisning, hvis 
den studerende ønsker det efter at have 
afprøvet sammenspillet.
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Musikken på HF
Af studievejleder Anders Bendsen

På Nr. Nissum Seminariums HF er der et 
stort antal mennesker, der gerne vil være no
get ved, og midt i, musikken. Der er oprettet 
tre klassehold i musik i 1. HF på fællesfag, og 
tilvalgsholdet på 2. HF er så stort som nogen
sinde. Mange er kommet til os udefra, endda 
også lærere. P.g.a stort pres på læreruddan
nelsens musikniveauer har vi i år måttet til
kalde to musiklærere fra Lemvig Gymna
sium, Jørgen Bruntse og Vibeke Andersen. 
Tidligere har vi vikarieret for dem, nu hjælper 
de os med nogle timer.

Uden for skoletiden er HF-erne også akti
ve ved musikken. De tilvalgsstuderende kan 
få nøgler til de egentlige musiklokaler, 1. HF- 
erne har fri adgang til mange øve- og spillelo
kaler i musikbygningen, og ikke mindst den 
nye Musikforening giver mange muligheder. 
Yderligere er der Seminariets store kor (diri
geret af Erik Sommer), der jo i høj grad også 
er for HF-ere.

I musiktimerne er programmet cirka som 
det var før HF-Reformen i 1990 - vi synger 
og spiller, lytter til musik og prøver at kom
me dybere ned i tilblivelseshistorien, de en
kelte musikelementers dybere betydning, 
samt samfundenes brug (og evt. misbrug) af 
musik. Endvidere betoner HF-Reformen 
den individuelle oplevelse af musikstykker 
og musikkens betydning som kommunika
tion mellem mennesker. 1960erne og ’70erne 
var samfundsfocuserende, mens ’80erne og 

’90erne har givet spillerum til den enkeltes 
forståelse for og brug af musik. I den nye re
form er det direkte nedfældet, at moderne 
musikteknologi gerne må indgå - her tænkes 
der på flere ting, f.eks. brugen af synthesize
re, trommemaskiner o.s.v., men også på ind
spilning og produktion af egne spillenumre, 
bl.a. ved hjælp af f.eks. 8-spors-båndoptage- 
re, der kan optage hvert enkelt instrument 
for sig. Dette giver langt bedre muligheder 
for at forstå og opdyrke musikkens nye mu
ligheder - men udstyret hertil er dyrt, så vi 
håber på skolens forståelse fremover.

Computer-teknologien kommer også. 
Hver studerende vil med tiden kunne afprø
ve og modificere egne kompositioner ved 
hjælp af dataskærm, tastatur og tilsluttet 
synthesizer. En spændende udvikling her be
står i, at jo mere computerne vinder indpas, 
jo mere vil noderne tabe terræn. Nu kan man 
få et EDB-program til at udskrive noderne til 
nummeret efter endt komposition. Mange 
musiklærere vil holde fast ved noderne længe 
endnu, men for mange af de musikalske un
ge, der kan klare sig uden, vil noderne mest 
blive et huske- eller konserveringsmiddel - 
hvad de jo også altid har været, fordi den en
kelte musiker har skullet tilføre noderne nyt 
liv hver gang.

Kort sagt, visonerne er mange, også for 
musikken på HF - så vi må i gang med at gøre 
dem til virkelighed.
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Sådan set — sådan sagt
Af lektor Jørgen Sørensen

»Ny kristen sang«

Nu fikser musikfolket lovsangen op.

50 % Jesus. 50 % Pop.

Det er grusomt, men hvad der er værre: 

De tror sgu, det glæder Vorherre!
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Falsk alarm?

Hvad er det for noget 

med ræve bag øret, 

med rotter på loftet, 

med ugler i mosen 

og folk, der ikke 

har rent mel i posen?

Mon ikke det skyldes 

en and i avisen?

Så er der jo slet ingen 

ko på isen!
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Fra Kalitten - Kalutten
13 nye børnerim
Af Jørgen Sørensen, Folkeskolens Musikkere forening, 1991

Musik og tekst: 
Jørgen Sørensen
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Tag med op til månen!

Tag med op til månen, hop ind i raketten! 

Jeg håber, at alle har husket billetten, 

for nu er piloten parat til start, 

om lidt går det løs med forrygende fart. 

Hold fast, hold fast! Vi letter, vi letter! 

Rabilder, rabalder, rabulder, raketter.

Det kildrer, det kildrer i maven!
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Musik og tekst: 
Jørgen Sørensen
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Hr. Akrobat

Hr. Akrobat, som har rekorden

i at svinse og at svanse, 

fik til pinse en chimpanse, 

der kan danse.

Og de har aldrig tid til andet, 

hverken Bingo eller Banko. 

De vil hel’re danse Tango 

og Fandango.



Dagligliv på TV/Midt-Vest
Af grafiker Rigmor Vestergaard Laursen f89)

Rigmor Vestergaard Laursen er læreruddannet fra Nr. Nissum Seminarium, dimitteret i 1989. Hun 
blev ansat i TV/Midt- Vest som grafisk medarbejder og har altså været med til at udforme denne suc
cesfulde TV-station fra begyndelsen. Her beretter hun om sit job.

»og han har aldrig levet, 
som klog på det er blevet, 
han først ej havde kær«.

Disse linier af Grundtvig kender vist alle, der 
har gået på seminariet. De har været og er sta
dig grundlag for mange pædagogiske over
vejelser. Faktisk var det også en af de sætnin
ger, der blev brugt, da jeg for 2 år siden efter 
endt læreruddannelse blev ansat på TV/ 
Midt-Vest i Holstebro og var med til at starte 
en regional tv-station under TV 2. TV/Midt- 
Vest er en lille station med ca. 35 ansatte til at 
producere en halv times fjernsyn daglig, så 
man har mange opgaver i løbet af dagen. For
uden omkring arbejder med grafik er jeg med 
under den direkte udsendelse kl. 19.30, enten 
som assistent eller som producer.

Der er ikke to dage, der er ens, så det er 
svært at sige, hvad det egentlig er, jeg laver. 
Men en stor del af mit arbejde består i at lave 
grafik, d.v.s. alle former for grafisk opsæt
ning af oplysninger til et indslag, det kan være 
et kort, der viser en geografisk position, eller 
en start til et lidt længere program. Når TV/ 
Midt-Vest sender, er det, man ser, en stu
dievært, der siger godaften; men bag kulisser
ne sidder der nogle folk, som sørger for, at 
der er billeder af studieværten, og at man kan 
høre, hvad han siger, og dér er jeg en af dem. 
Alle er med til at få ideer til programmer

og indgår i produktionen af programmerne. 
Inden et indslag kommer over skærmen 
hjemme hos fru Jensen, er der mange menne
sker, der har været involveret, journalist, fo
tograf, lydmand og redigeringstekniker, og 
atter andre sørger så for, at indslaget kommer 
i luften. Og selv om et hold har været på opta
gelse en hel dag, kommer der måske kun 3 
min. ud af det.

Den halve time, TV/Midt-Vest skal sende, 
er jo egentlig ikke ret meget; men hvis man 
omregner det i sekunder, er det 1800 sekun
der, og hvert sekund består af 24 billeder. Ialt 
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skal der laves og sammensættes 43200 bille
der hver dag, og det er faktisk ret meget. Så 
det med en stille og rolig dag hører til sjælden
hederne.

Hvordan er det at være lærer i det job, og 
kan jeg i det hele taget bruge min læreruddan
nelse til noget? Ja, selvfølgelig kan jeg det; 
men hvad er det, jeg kan bruge? Både læreren 
og TV-producenten står på mange måder i 
den samme situation; de skal begge formidle 
et stof. Læreren har klassen og skolen som 
det forum, hvor hun formidler sit stof direkte 
til eleverne. TV-producenten formidler via 
en fjernsynsskærm med de begrænsninger og 
muligheder, det så giver. TV-producenten 
kommer via denne skærm direkte hjem i 
stuen til fru Jensen.

Inden man laver et program, må man 
overveje, hvem der er vores seere, og hvad 
det så er, vi skal sende. Formålet for TV/ 
Midt-Vest er, at vi som regionalstation skal 
afspejle de mangeartede miljøer, der er i om
rådet, samt øge forståelsen for samspillet 
mellem den enkelte og helheden. Det må 
man have i baghovedet, når man skal lave et 
program, lige som læreren også har en for
målsparagraf, hun skal tage højde for. Ud fra 
disse overvejelser får vi f.eks. fortalt historien 
om minkavleren i Aulum. Et program inde
holder nogle faste elementer. Det skal tage 
udgangspunkt i noget konkret, som alle kan 
forholde sig til, en fællesnævner, så indslaget 
om minkavleren også bliver interessant for fi
skeren i Nørre Vorupøre. Måske skal man 
begynde et helt andet sted og sige noget om 

den økonomiske krise og minkpriserne, der 
er faldet drastisk. Programmet skal være va
rieret. En person, der bare står og snakker i 2 
min., er alt for kedelig. Vi skal se nogle mink, 
og hvorfor ikke lade minkavleren fortælle, 
mens han går og fodrer? Hele tiden må man 
tænke på, at billederne kan fortælle meget i 
sig selv. Der behøver ikke være en journalist, 
der snakker hele tiden.

Mange af disse overvejelser er de samme 
for en lærer. Der er faktisk også megen pæda
gogik i billedformidling. Men et er teori, an
det er praksis, både for læreren og TV-pro
ducenten. Nogle dage er det bare 
spørgsmålet om at få 30 min. strikket sam
men, og så er der ikke plads til de store over
vejelser. Men jeg tror, at man gør sig mange af 
de overvejelser uden nødvendigvis at være 
bevidst om dem eller sætte ord på dem. For 
det er da ikke altid, vi sætter os ned, inden vi 
skal lave et program, og finder ud af hvem, 
hvad og hvordan. Men når nogle kommer og 
fortæller om en historie, de skal lave, så 
tænker man automatisk på, hvilke billeder 
der er i historien, og hvordan vi får fortalt 
den, så alle forstår, hvad den handler om; det 
ligger på rygmarven. Og dér tror jeg, at 4 år 
på seminariet er en udmærket uddannelse, 
som jeg i høj grad kan bruge i det job, jeg har 
nu, selvom det er et andet formål og nogle an
dre vilkår, man har, når man laver fjernsyn. 
At lave fjernsyn er et håndværk, hvor der er 
noget værktøj, man må lære at bruge. Det er 
en spændende proces hver dag at arbejde tæt 
sammen om at få 30 min. i luften.
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Henning Gantriis, en berømt nissumit
Af lektor Sv. E. Abrahamsen (39)

Henning Gantriis, der er dimitteret fra Nr. 
Nissum Seminarium i 1939, blev en lands
kendt tegner. Mest kendt blev han for sin se
rie »Livets gang i Lidenlund«, der efterhån
den kørte dagligt i en snes blade landet over 
og opnåede stor popularitet hos læserne. 
Men hans evner strakte meget videre, således 
har han illustreret en række bøger, for ek
sempel af Gustav Wied. Til hans satiriske for
tælleform passede Henning Gantriis’ vid og 
barokke humor særdeles fint.

Henning Gantriis er født i Lemvig i 1918. 
Han døde i Rødovre ved København i de
cember 1989. Han havde uden tvivl medfød
te anlæg for at tegne. Det viste sig allerede i 
barndommen, da han gik i den gamle kom
muneskole i Lemvig. En af hans lærere fra 
dengang, forfatteren Ivan Rønn, Ålborg, si
ger i en mindeartikel i Lemvig Folkeblad 31. 
marts 1990, at han husker Henning som en 
stille, lidt indadvendt, 12-13 års dreng. Han 
havde nok ønsket at dygtiggøre sig som teg
ner og kunstner; men faderen forlangte, at 
han skulle tage en læreruddannelse først på 
det nærliggende Nr. Nissum Seminarium, så 
han havde et eksistensgrundlag.

Vi, der var hans klassekammerater i årene 
1935-39, satte stor pris på ham for hans venli
ge væsen og stilfærdige humor. Hans tegne
pen eller blyant var i bestandig funktion. Især 
havde han et vågent øje for sine medmenne

skers specielle træk og særheder, som han 
karikerede med en elskværdig, humoristisk 
og elegant streg. Vore lærere på seminariet 
måtte selvfølgelig holde for - se de vedføjede 
eksempler, som er udlånt til artiklen af hans 
ven og klassekammerat Martin Erland, Her
ning.

Efter dimissionen i 1939 var Henning 
Gantriis en kort tid lærervikar i Lemvig, men 
blev så tegnelærer og engelsklærer i Køben
havn. Lærerjobbet var dog en hård prøvelse 
for ham. Han blev nødt til at tage andre og 
stærkere midler i anvendelse end hans natur
lige venlighed og den pædagogik, han havde 
lært på seminariet. Jeg husker, at han skrev i 
vores vandrebog, at han snart blev træt af at 
stikke »Uge venstre« for at overleve, og da 
hans tegninger begyndte at slå an og give ind
tægter, kunne han sige farvel til skolen og le
vede derefter af tegneriet og forskellige lega
ter, for eksempel fik han på et tidspunkt 
Storm-P legatet, især for serien »Livets gang i 
Lidenlund«.

Tildelingen af dette legat var velbegrundet, 
for der var ret stor lighed i de to tegneres form 
for humor, men deres modeller var forskelli
ge. Storms miljø var det københavnske, og 
hans modeller var mest vagabonder og dran
kere, der filosoferede over tilværelsen, hvor
imod Henning Gantriis’ tegneseriemiljø er 
den lille provinsby, og hans modeller er hele 
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det persongalleri, man møder på gaderne 
med de mange gadespejle, som bliver flittigt 
brugt af beboerne til at holde øje med andres 
gøren og laden. Lidenlund er tydeligt nok 
Lemvig med kirken på torvepladsen og hav
nen, hvor man søger ly bag fiskekasser med 
en øl eller to. Café Perlen er et yndet sam
lingssted. Husnavne, gadenavne og person
navne i teksterne er opfundne, men typerne 
er let genkendelige. Herom fortæller Ivan 
Rønn, der ejer 13 samlinger af Lidenlund-se- 
rien, blandt andet:

Pensioneret overlærer Revshøj er have
mand, rækker en blomst over hækken til 
byens unge piger og fruer. Han går ture langs 
fjorden med sin pensionistfælle Andersen, 
særligt om sommeren, hvor de i smug kigger 
på badepigerne - eller brokker sig over sæ
dernes forfald, byens omkalfatring og frem
skridtet, som de må finde sig i. Postbud Jen
sen, der traver op og ned ad de stejle gader, er 
en tjenstvillig person, der hjælper mødre med 
at følge deres børn i børnehave og gerne tager 
et pund kaffe med til en husmoder, der spør
ger nyt, mens hun giver ham en kop kaffe. 
Redaktør Ansatz på Lidenlund Tidende får 
sine vejrmeldinger hos de gigtplagede fiskere 
på havnen; han er en meget forsigtig redak
tør, der ikke udfordrer sit publikum. Har 
hans journalistelev skrevet en god artikel, ro
ser redaktøren ham i det ene øjeblik, men 
kasserer den i den næste af frygt for at støde 
borgmester Jernsøe. løvrigt er hans største 
bekymring udhængsskabet, hvor dagens avis 
hænges op - med det resultat, at folk læser ny
hederne gratis!

Lov og orden sorterer under politimester 
Strøhmer (som i seriens start hed Bødvar). 
Strøhmer påtaler købmændenes smugbutik
ker og ordner slagsmål i Ankeret eller Skip
perstuen. I Café Perlen ordner tjener Olsen

Gantriis i seminarietiden, selvportræt tegnet i samarbej
de med broderen, Olav Gantriis.

egenhændigt paragrafferne. I arresten er der 
hvert efterår en sikker gæst i landevejsridde
ren Messing-Jens. Når kulden sætter ind, be
går Messing-Jens et lille bræk eller tømmer en 
automat for at få kost og logi i arresten om 
vinteren. Han stiller sig gerne til rådighed for 
en gang hjerter-fri med Strøhmer og et par 
makkere.

Kunstmaler Brandt maler prospekter af 
Lidenlund, mens forbipasserende kommen
terer hans billeder. Det kniber med salget, 
men hans muse, Olga, kræser op for ham i 
køkkenet, når hendes frue er ude. Doktor 
Bramsig er familielæge. Han kender hele be
folkningen og deres svage sider; han forstår at 
ordinere en underkuet mand en meget spiri
tuøs medicin. Gadefejeren Laurits kommer 
overalt i byen med sin kost og trillevogn - han
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Lærermøde på Nr. Nissum Seminarium 193 8, tegnet af Henning Gantriis. Billedet har ikke tidligere været offentlig
gjort. Bagbordet sidder følgende personer fra venstre mod højre :H. J. Hansen, Helge Nissen, Rasmine Nielsen, forstan
der Gjelstrupjens Kirkegaard, Katrine Juhl, Harald Berg ogjohs. Hejbøl. I gyngestolen i forgrunden: Marinus Kristen
sen. Billedet på væggen til venstre: Pedel Peder Johansen, billedet til højre: Øvelsesskolelærer S. M. Sørensen. Lærer
møderne fandt sted på Gjelstrups kontor, hvor der over døren var en hebraisk indskrift.

har øjne og ører på stilke. Telefoncentralen 
fongerer på den gode, gamle måde med en te
lefondame, der kan alle numrene udenad, og 
når nummeret er optaget, altid ved af hvem. 
Endelig kan nævnes Lidenlund-Tommeløse 
jernbane, hvor toget konstant er forsinket. 
Kun når det kører rettidigt, bliver der klud
der i foretagendet.

Ivan Rønn slutter sin artikel med, at Gan
triis ikke brugte direkte modeller - men den 
indviede kunne nok tyde oprindelsen til nog

le af dem. Gantriis er aldrig ondskabsfuld. 
Han iagttager lillebyens myldreliv med en 
drilsk godmodighed og med et glimt i øjet. 
Selv om gadebilledet helt tydeligt er fra Gan
triis’ barndomsby Lemvig, så understregede 
han selv, at det, han skildrer i serien Liden- 
lund, er noget alment dansk, som faktisk 
foregår i enhver lille, dansk provinsby.

I et interview med Lemvig Folkeblad 
18.09.79 i anledning af, at »Livets gang i Li- 
denlund« er gået som daglig tegneserie i bla
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det og i en lang række andre blade gennem 25 
år, beder bladet Gantriis prøve at forklare, 
hvorfor læserne i så høj grad har taget hans 
skildring af det gamle bybillede og dets men
nesker til sig. Hertil svarer Gantriis, at der 
nok ligger nogen nostalgi i det. Men jeg tror 
nærmere, siger han, at forklaringen er den, at 
der i serien rammes noget specielt dansk - i 
miljø og væremåde. Denne serie tror jeg ikke 
ville begå sig med succes i andre lande. Dertil 
er den for specielt dansk.

På spørgsmålet, om man bliver rig af at væ
re far til »Livets gang i Lidenlund«, svarer 
han, at det gør man bestemt ikke - i modsæt
ning til, hvis man lavede en populær tegnese
rie i England eller USA. Fra 1950 til 1967 
leverede Gantriis bidrag til det store satiriske 
blad »Punch« i England, og dér er honoraret 
mange gange større end herhjemme. Det er 
simpelt hen et spørgsmål om oplagsstørrelse. 
Jeg bliver ikke millionær på denne serie - så 
skulle jeg også være udstyret med forret
ningstalent, og det har jeg ikke spor af, tilføjer 
han. - Det er da også mest familien, især en 
datter (som også selv tegner), der tager sig af 
det økonomiske, for eksempel salg af tegnin
ger.

De første indtægter ved tegning fik Gan
triis som freelance-tegner til »Hjemmet« og 
»Politiken«. Det var i »Magasinet« til dette 
blad, at han startede »Livets gang i Liden- 
lund« i 1953. Serien var fra starten i to etager, 
senere kun i én. De første var uden tekst, men 
snart satte han sine humoristiske tekster på, 
og figurerne fik efterhånden det karakteristi
ske udseende. 1 1957 udgav Lidenlund-bog- 
trykkeren Gadgaard Nielsen to samlinger af 
serien i »Magasinet«. 11960 overtog Hassel- 
balch udgivelsen. Der kom en samling hvert 
år til jul. Nogle, for eksempel ovennævnte 
forfatter Ivan Rønn, samler på dem.

De, der dagligt læser Lidenlund-serien, 
kan nok undre sig over, hvordan tegneren 
kan blive ved med at finde på nye morsomme 
situationer og dagligdags begivenheder i den 
lille by. Det blev Henning Gantriis spurgt 
om, da han i 1979 havde en udstilling af origi
naltegninger til Lidenlund-serien i galleri 
SDS Sparekassen, Lemvig. »Det er skam hel
ler ikke helt let«, svarer han. »For nogle år

En af Gantriis3 studiekammerater, Ewald Grøngård, 
tegnet i bedste »hot fiddle«-stil.
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siden kunne jeg ryste tegninger ud af ærmet, 
men i dag kan jeg »ryste« en hel dag, uden at 
det giver resultat«. Han henviser til, at han 
ikke er ung længere, hænger faktisk på den 
serie hele tiden - plejer da også at være 6-7 
bidrag foran og har på det tidspunkt ingen 
planer om at holde op. Efterhånden begynd
te sygdom dog at nedsætte hans arbejdsevne, 
og i 1989 døde han, 71 år gammel. Men se
rien kører stadigvæk i mange blade, til dels 
som genbrug af gamle udgaver.

I foråret 1990 lykkedes det museumsins
pektør Ellen Damgaard at få en bevilling på 
20.000 kr. fra Statens Museumsfond til ind
køb af 100 originaltegninger til Lidenlund- 
serien. Det var kommet til at stå hende klart, 
at man burde have en bestand af Gantriis’ 

tegninger på Lemvig Museum. Ellen Dam
gaard havde tidligere fået Gantriis’ accept af 
ideen og fik nu 150 tegninger til udvalg. Efter 
Gantriis’ død forærede de efterladte museet 
de sidste 50 tegninger, så man altså har dem 
alle 150. De hører til de bedste, selv om de al- 
lerældste ikke er repræsenteret, da rettighe
derne tilhører andre.

Man kunne så op til påsken 1990 åbne en 
fin Gantriis-udstilling, hvor tegneserierne var 
hængt op i kategorier. Mange har set og stu
deret og moret sig over tegningerne, der fan
ger livet i den lille provinsby »lige på kornet«. 
Også Gantriis’ arbejdsbord og mange af hans 
ejendele er foræret til museet og kan beses 
her.

Et enkelt udpluk af den folkekare Lidenlund-serie : »Ak, hvor forandret«.
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Gantriis i fard med at indfange en Lidenlund-borger, et ironisk selvportræt.
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Novembersol
Af adjunkt Jesper Kallesøe. Musik af adjunkt Erik Sommer

Fulde som paver 
af sollyse briser fra nord 
faldt vi i staver 
højt mellem himmel og fjord, 
stirrende ned over kløfternes mos, 
hvor havtornens bær 
gloed’ orangegult op efter os 
i november.

Sløve af ly like 
besteg vi den yderste rand, 
så vores skygge 
nede på bredningens vand. 
Vipper på tæ’r i en trance af fred, 
hvor verden biir væk, 
ønsker at falde uendeligt ned 
i november.

Svævende svimle 
tar jollen den gule os med, 
som mellem himle 
går mod Nirvana et sted.
Bare ét skridt! - Men da drøner der brag, 
så verden biir til:
hammeren danser på sommerhustag 
i november.

Dyrk jeres haver,
I godtfolk, og lap jeres tag!
Falde i staver - 
det er kun drømmeres sag 
- over den dyb-røde hyben, hvis skind 
er runken som hud.
Giv mig et kys på min skæggede kind 
i november.

1991
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Opasek - en abbeds skæbne under folke
demokratiets vilkår 1948-89 i Tjekkoslovakiet
Af lektor Hans Colding

Også i 1991 har vore 2. HF-ere været på studiebesøg i Prag, Tjekkoslovakiet. Artiklens forfatter fik 
da lejlighed til at samtale med benediktinerabbed Opasek. Han kunne nu omsider åbent og konkret 
tale om den kristne kirkes vilkår under det kommunistiske regime. Opaseks rystende skildring er her 
gengivet, som han selv oplevede disse år. Forhold, som hos os kun var kendt i overskrifter og vage 
vendinger, træder klart og prægnant frem, belyst ved denne enkelte menneskeskæbne.

Brevnov-klosteret
I Prags nordlige udkant ligger der et meget 
gammelt benediktinerkloster, Brevnov. 
Klosteret blev i sin tid grundlagt af den hel
lige Adalbert, en af de kristne pionerer hos 
bøhmerne, (som vi i vore dage kalder tjek
kerne). Adalberts rigtige navn er Voycek, 
men som skik var dengang, tog han sit 
kristne navn efter en mand, han så som sit 
ideal, ærkebiskop Adalbert af Magdeburg. 
På et velegnet sted, ved en vandrig kilde, 
grundlagde Adalbert et benediktinerklo
ster i året 993. (Klosteret kan altså fejre 
1000-års jubilæum om ca. 2 år!) I løbet af de 
1000 år har munkene her opbygget et stort 
klosterkompleks: Munkenes boliger, en 
stor skøn kirke, små kapeller, en idyllisk 
processionsalle og småsøer, dannet af kil
devandet, altsammen landligt og rumme
ligt beliggende i kuperet og træbevokset 
omegn.

I tidens løb blev klosteret desuden til et 
valfartssted, hvortil mennesker er strøm
met gennem århundrederne for på særlige 
festdage at ære mindet om den hellige 
Adalbert.

Abbed Opacek
På dette kloster mødte jeg klosterets nuvæ
rende abbed, Anastasius Opasek. Han er 
idag 78 år, var klædt i sin sorte munkekutte 
og bar som sit værdighedstegn et guldkors på 
brystet. Opasek har en travl hverdag som 
klosterets leder, men havde afsat tid for at 
fortælle os om sit livsforløb. Han viste os 
rundt i klosterområdet, der bærer stærkt 
præg af at have været forsømt gennem mange 
år. De gamle haveanlæg ligger hen i vildnis, 
bygningerne skæmmes af ødelagte vinduer 
og døre, samt nedfaldent puds og murværk. 
Allerværst er forfaldet gået ud over de hellige 
valfartskapeller, hvor kun en vansiret, tom 
skal er tilbage. Et hjerteskærende syn, især 
når man ved, at disse kapeller gennem århun
dreder har haft status som nationale og reli
giøse helligsteder. Man fristes til med GTs 
ord at udbryde: »Se ødelæggelsens veder
styggelighed«.

Brenovklosteret under 
folkedemokratiske vilkår 1948-89 
Som bekendt overtog de tjekkoslovakiske
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»Ødelæggelsens vederstyggelighed i Prag«.
En af Brevnovklosterets forhen så smukke og ærværdi
ge kapelbygninger som den ser ud idag: skæmmet og 
vansiret.

kommunister magten i landet i 1948. Folke
demokratiet blev indført. Den folkedemo
kratiske forfatning hjemlede bl.a. religionsfri
hed. Interessant er det nu at følge, hvorledes 
denne »religionsfrihed« blev forvaltet i prak
sis overfor abbed Opasek og Brevnovkloste- 
ret.

Opasek var allerede dengang i 1948, som 
35-årig, abbed for Brevnovklosteret. Straks i 
1948 blev han stillet for retten, anklaget for 
statsfjendtlig virksomhed som værende agent 

for Vatikanet (pavestaten). For denne for
brydelse blev han idømt 11 års fængsel, et 
fængselsophold, Opasek virkelig udstod i 
dommens fulde længde. Om selve fængsels
opholdet fortæller han, at han, ligesom de an
dre fanger, blev tvunget til hårdt fysisk arbej
de. Han skulle med sit arbejde holde staten 
skadesløs for de omkostninger, hans fæng
selsophold medførte. Sagt med andre ord: 
Det kostede penge at sidde i fængsel!! fængslet 
blev især kristne fanger udsat for ydmygelser 
og brutal behandling, og der var mange døds
fald blandt de fængslede. Kristen forkyndel
se, salmesang etc. var strengt forbudt. Folk, 
der også havde oplevet nazisternes fængsler 
indefra under verdenskrigen, hævdede, at det 
nazistiske fængsel var et paradis sammenlig
net med det kommunistiske.

Mens Opasek sad (eller rettere: sled) i 
fængsel, blev Brevnovklosteret nedlagt ved 
statsligt magtbud, bygninger og jord konfi
skeredes af staten. Indenrigsministeriet, her
under det hemmelige politi, overtog bygnin
gerne. Disse blev anvendt som kontor-, for
hørs- og undersøgelseslokaler. I tidens løb 
hobede ministeriets arkiver sig op i kloster
bygningerne - ialt 17 km reolmeter, - man må 
beundre den umådelige flid, et enkelt mini
sterium kunne præstere på så relativt kort tid! 
Endnu idag befinder de 17 km arkivalier sig i 
Idosterets lokaler. Man har ikke andetsteds 
kunnet finde rum for de umådelige papir
masser.

Opasek fortæller videre, at processer som 
hans blev gennemført mod adskillige kirkele
dere, f.eks. mod de slovakkiske biskopper - 
og med tilsvarende udgang. I årevis stod 10 
ud af 13 bispeembeder i landet ledige, fordi 
den kommunistiske regering og Vatikanet 
ikke kunne enes om, hvilke personer der 
skulle forvalte dem. Enhver form for forkyn
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delse udenfor kirkerummene var strafbar. En 
præst, der fordristede sig til at forkynde kri
stendom, f.eks. under åben himmel, risikere
de mange års fængsel.

Sejren over klostervæsenet
I april 1950 føjede den kommunistiske 
statsmagt endnu et slag mod »den kristne 
klassefjende«: Midt om natten blev samtli
ge klostre i landet omringet af indenrigsmi
nisteriets tropper. Samtlige 14.000 munke 
og nonner blev under stor brutalitet, spark 
og slag drevet ud i de ventende transport
vogne og kørt bort i natten. Det viste sig, at 
de skulle koncentreres i nogle forladte klo
stre i Sudeterlandet. Disse klostre havde 
stået tomme, siden sudetertyskerne umid
delbart efter 2. verdenskrig var blevet ud
vist af landet. Således blev med et slag det 
katolske klostervæsen bragt under kon
trol, og alle klosterskoler sat ud af drift. Af
kristningen af landet havde dermed nået et 
stort skridt fremad.

Også andre foranstaltninger bidrog til at 
svække kristendommen i landet: Embeds- 
mænd og specielt lærere kunne ikke offent
ligt praktisere kristendom - det kunne 
koste embedet eller andre ubehagelighe
der. Kristendom blev afskaffet som fag i 
skolerne, til gengæld blev faget filosofi ind
ført.

Det er tankevækkende, bemærker Opa- 
sek, at der nu er vokset en generation op, 
hvoraf kun få er døbte, og næsten ingen ved, 
hvad kristendom er. Der findes i landet næ
sten ingen præster i alderen 30-50 år. For mig 
(HC) er det forskrækkende, at det folkede
mokratiske styre i så overvældende grad har 
kunnet banke den kristne kirke og dens liv og 
kultur på plads i systemet.

Opasek efter fængslet
Efter at have udstået de 11 års fængsel blev 
Opasek løsladt under følgende betingelser: 
Han måtte under ingen omstændigheder be
fatte sig med forkyndelsen af kristendom. 
Derimod kunne han i sit videre liv vælge ar
bejde mellem 3 muligheder:

1. På landbrugskollektiv
2.1 kulgruberne
3. Som bygningsarbejder

Opasek valgte den sidste mulighed og ar
bejdede følgelig de næste 9 år som byg
ningsarbejder i Prag. Da der i 1968, under 
Dubcek, blev lempet på udrejsemulighe
derne, besluttede Opasek at flytte til 
Bayern, hvor han boede til 1989, det be
rømte år, hvor »fløjlsrevolutionen« med ét 
slag fjernede det kommunistiske styre. Ef
ter 41 års indre og ydre exil kunne han en
delig genoptage sit hverv som abbed på 
Brevnovklosteret. Klosterets bygninger og 
anlæg er nu, som omtalt, en karrikatur af 
sig selv, og bygningerne huser stadig de 17 
km arkivalier. Benediktinerordenen har 
nu fået ejendomsretten til klosteret tilbage, 
men der forestår et enormt restaurering
sarbejde. Penge dertil haves ikke, men tak
ket være pengegaver fra Vesten er arbejdet 
med bygningerne så småt i gang.

Klosterlivet er genoptaget, men i det små. 
Endnu findes der kun få munke der. (Man 
må spørge: Hvor blev alle de andre af?)

Vi overværede en af døgnets 8 tidebøn- 
ner i klosterkirken. De 8 tilstedeværende 
munke var delt i to halvkor, der på skift 
messede og sang af de ældgamle latinske 
antifonaler, en smuk og vellydende cere
moni.
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Hvordan skal det gå med klosteret 
i fremtiden?
Under indtryk af denne dramatiske historie 
om Brevnovklosterets og abbed Opaseks 
skæbne spørger man sig selv: Hvordan skal 
det gå i fremtiden? Opasek nærer håb. I de 
tjekkiske kirker deltager mange mennesker i 
messen, mange døbes, hvoriblandt også 
mange voksne. På den anden side findes der i 
befolkningen en så massiv uvidenhed om kri
stendom, at det er vanskeligt overhovedet at 
få etableret kontakt.

Det kommunistiske regime har i de 41 år 

selv arkitektoniske mesterværker og kleno
dier ligger øde, tomme og forladte hen. Hel
digvis er bybilledet i Prag idag præget af byg
gestilladser omkring sådanne og andre byg
ninger. De kirkelige restaureringer er dog, så 
vidt vides, hovedsageligt financieret ved ga
ver fra Vestens kirker. Var der ikke også her 
en opgave for danske, der vil støtte dette 
uoverskueligt store arbejde: at restaurere og 
bevare disse glemte og forsømte kulturskat
te ? Kunne man ikke etablere en indsamling til 
dette formål eller oprette økumeniske ar
bejdslejre hertil? Opgaverne er talløse, fore
løbig kan tjekkoslovakkerne ikke alene over-

Johan Hus-statue i Prag.
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Den jydske Hest - om kunst og dannelse
Af lektor Knud Mølby Henriksen

Venligst tilegnet Otto og Kristiane på St. Krogsgaard med tak for jeres store gæstfrihed gennem 
mange år - skrevet af lektor Knud Mølby Henriksen, som gennem de sidste 12 år har skabt en tradi
tion i Nr. Nissum Seminariums HF-kursus: lagttagelsesmodellering på St. Krogsgaard, Gudum 
Sogn.

Hvor har den dog måttet så grueligt meget 
igennem, den jydske hest.

I hobetal har den befolket (bedyret?) det 
danske landskab. Fra en slidsom, men værdig 
tilværelse som trækdyr og bondens livsnød
vendige arbejdskammerat har den gennem
gået en social (hippologisk?) deroute. Den 
må nu friste tilværelsen som legetøj eller pyn
tefigur på de græsgrønne marker for til sidst 
at kunne afslutte tilværelsen som bøffer.

Eller kammeratskabet med bonden fort
satte efter arbejdstids ophør. Han kunne ikke 
skille sig af med den - ganske enkelt fordi han 
holdt af den. Også sådan overlevede den! På 
trods af! - ikke på grund af rationelle drifts
økonomiske hensyn. Nødvendighed blev til 
lidenskab. - Og sådan lever den sin egen ube
kymrede tilværelse videre, hvis den da blot 
ikke er blevet så fåtallig, at indavl truer dens 
egen eksistens.

Inden det blev for sent, skulle den for
eviges. En af landets fremmeste billedhugge
re tilskikkedes. Helle Schon tog straks til St. 
Krogsgaard i Gudum sogn, fandt modellen 
og drog med den til sit atelier i Karlebo Mølle. 
Her modellerede hun den. Og når hun holdt 
fyraften, fik hesten også fri, den kom på græs. 
Her så jeg den mange gange i sommeren ’63. 
Den så køn ud!

Hos Otto Pedersen, St. Krogsgaard, er 

den jydske hests hippologiske nedtur ende
ligt fuldbyrdet. Hvert eneste forår må »Bolet
te« eller »Birgitte« eller »Maj-pigen« lide den 
tort, time efter time blot at stå og posere som 
nøgenmodel.

De finder sig tilmed i det, godmodigt, med 
ophøjet værdighed, måske en smule bedrø
vede. - Jeg har en lidt nagende fornemmelse 
af, at fornøjelsen er på min og mine elevers si
de. For en fornøjelse er det trods alt. Det er 
tilmed en fantastisk oplevelse.

Gennem de sidste tolv år er disse forårslør
dage på St. Krogsgaard blevet en institution i 
Nr. Nissum Seminariums HF-kursus. Hvert 
forår må jeg afsted med 20, 30 eller 40 stude
rende. Hver elev sidder den ganske lørdag 
med 10-20 kg 1er, som under intens koncen
tration og stilhed begynder at tage form som 
en skulptur.

Jeg skelner meget mellem hestens virkelig
hed og skulpturens virkelighed!

Hvad vil det sige? Det vil sige, at når jeg 
sidder og modellerer, må jeg hele tiden ud
vælge og tage stilling. Hæfte mig ved detaljer, 
som jeg overdriver, og jeg udelukker andre. 
I disse valg må jeg også underkaste mig lerets 
muligheder og begrænsninger: tyngde, 
bæreevne, stoflighed m.m., og jeg må også 
erkende mine egne færdigheder eller mangel 
på samme. Det er som med kaptajn Fishby i
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Det færdige resultat: den jyske hest i lerskulptur, af Knud 
Mølby Henriksen.

Mark Twain’s »Det lille tehus«: »Jeg har så 
svært ved at finde mig selv mellem mine mu
ligheder og mine begrænsninger!«

Det vil sige, at eleven gennem sådan en lør
dag sidder i en uendelig lang række af pro
blemløsningssituationer, hvor der skal træf
fes lige så mange valg mellem endnu flere mu
ligheder. Der skal drages konklusioner, som 
omsættes i handling, som rejser nye proble
mer. I denne uhyre spændende proces er det 
min opgave at være katalysator, hvorfor jeg 
ind imellem må bryde ind. Og så analyserer 
vi anatomi og muskler, diskuterer proportio
ner og kræfter o.s.v., o.s.v. - Og så handles 
der igen! - Og vælges!

For uanset hvor gerne vi end vil, er det en 
umulighed i 10-20 kg 1er at få enhver detalje 
med. Vi kan ikke givet leret liv. Vi kan ikke 
give det varme og ej heller bevægelse. Men vi 
kan skabe illusion om! Derfor må og skal vi 
skelne mellem hestens virkelighed og skulp
turens virkelighed.

Vi kan forsøge at fastholde karakteren, 

ikke modellen. Det er »Den jydske« bedst 
tjent med!

Denne intense lørdag er kun begyndelsen. 
I de følgende uger er seminariets formnings
værksteder omdannet til en veritabel heste
stald, et hesteslagteri eller et skulpturværk
sted.

Lerhestene bliver parteret i mange styk
ker, som udhules for igen at sættes sammen. 
Nu påbegyndes detaljer som manke, sokker, 
ører m.m., og til sidst, men ikke mindst - den 
afsluttende overfladebehandling, stoflighed, 
rustik/glat, slap/spændt. Den endelige skulp
tur ser dagens lys efter en gennemsnitlig ar
bejdsindsats på ikke under 50 timer.

Til hvilken nytte?
Skal de unge mennesker være kunstnere? 

Er det kunst, det de går og laver? Selvom de 
går og laver meget flotte skulpturer, må jeg 
igen og igen svare nej! Nej og atter nej!

De unge mennesker går i skole. Er under 
uddannelse, d.v.s. under dannelse. Som lære
re er vi tildelt et uhyre spændende job: at 
medvirke til at danne mennesker! Grundtvig 
sagde det mere præcist: at skabe hele menne
sker! - Derfor byder skolen på en lang række 
af fag. Her kan børn og unge mennesker hen
te viden og få svar på utallige spørgsmål. Og 
herudfra kan de så stykke deres billede af ver
den sammen, erkende verden. Der er blot det 
lille minus, at det hovedsageligt er en ren in
tellektuel erkendelse, og erkender vi kun ver
den pr. vores forstand, bliver det et trist ver
densbillede, vi får stykket sammen.

Lad mig exemplificere. Hvis jeg vil have 
noget at vide om kaninen, kan jeg gå til biolo
gilæreren. Han fortæller om dens ernæring, 
tilholdssteder, forplantning o.s.v. Spørger 
jeg geografilæreren, fortæller han, at den er en 
slambert, fordi den ødelægger diger og dæm
ninger. Og psykologilæreren fortæller 
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om dens adfærd o.s.v. o.s.v. - Men den væ
sentligste viden om kaninen får jeg, når jeg 
mærker dens vægt i min hånd, dens blødhed 
mod min kind. Eller når jeg bliver sulten, flår 
skindet af den, putter den i gryden og mættes 
af den. - Se, det bliver jo en anden historie! 
Om en følelsesmæssig og intuitiv erkendelse 
af kaninen!

Og sådan er historien om kaninen også hi
storie om de jydske heste. Derfor er disse 
møder i hestestalden på St. Krogsgaard uhy
re spændende, møder mellem elever, 1er, he
ste, bønder, andre livsformer o.s.v, o.s.v. - 
Resultatet af dette møde er helt konkret en 
flot skulptur, som egentlig kun er et bipro
dukt. Det væsentligste var erkendelsen og 
dannelsen, som bliver bearbejdet igen og igen 
i løbet af 50 timer.

Nødvendighed blev til lidenskab. Som hos 
bonden ligeså hos mig selv: Pædagogik blev 
til passion! Som lærer og som udøvende 

kunstner glæder jeg mig til disse forårslør
dage.

Den jydske Hest var en væsentlig del af mit 
barndomsland. Den forsvandt i en årrække, 
men dukkede atter op på St. Krogsgaard. Og 
den bliver smukkere og smukkere forår efter 
forår. Eller danskere og danskere i sit gemyt, 
udseende, sin adfærd og styrke.

Selvom den altid har været den samme!
Men gennem årenes intense iagttagelser, 

studier og modelleringer er den vokset til 
uhyre dimensioner.

Jeg har så forfærdelig svært ved at sætte ord 
på mine egne skulpturer af den jydske hest. 
Det må andre gøre. Måske svært, fordi jeg al
drig har tænkt den så meget som skulptur. I 
det hele taget har jeg nok slet ikke tænkt. Li
gesom bonden. For så havde han vel heller 
ikke længere jyske heste. Det er formentlig 
den samme passion, der plager os.
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HF-Dimission 1991
Af rektor Henning Fogde

Hjemme hos os er børnene fløjet fra reden. 
Men på hylder, i skuffer og på en enkelt op
slagstavle har vi deres spor. Der er en bamse, 
som hunden engang har bidt den ene pote af. 
Bamsen ser en anelse mistrøstig ud, og det 
kan man jo godt forstå. Der er et par gamle 
Barbie-dukker. De ser lidt afrakkede ud som 
et par let misbrugte damer, der er kommet 
over den første ungdom. Der er også et par 
brandbiler. Den ene stige er knækket, og i 
den anden er lidt umotiveret læsset et bjerg af 
farveblyanter. På opslagstavlen hænger sen
tenser af typen: »Kom bare ind - her bor de 
tossede«, falmede postkort fra kammerater 
på inter-rail i Italien og Grækenland samt 
gamle indbydelser til klasse- og gensynsfe
ster: »Hej, du gamle, så mødes vi igen...«.

Af og til tager vi tilløb til at få tingene fjer
net. Noget er da også forsvundet, andet pak
ket ned i kasser og skabe, men der er altså sta
dig noget tilbage. Når vore voksne børn er 
hjemme, beder vi dem engang imellem om at 
tage skramlet ned. Men det bliver ikke rigtigt 
til noget med at få det væk. Jeg tror, de vægrer 
sig ved helt at fjerne sporene fra dengang. Så 
længe disse ting er til stede, er der også lidt af 
den gamle stemning tilbage i huset. Selv om 
de normalt ikke bryder sig meget om de mu
seer, vi engang tog dem med på, kan de godt 
lide deres egne små museer eller »minde
stuer«, som de kan nikke fortroligt til, inden 

de igen forlader huset for at kaste sig over alt, 
der optager dem nu.

Mon ikke mange forældre til unge og 
voksne børn kan genkende situationen? Og
så vi forældre har jo et lidt nostalgisk forhold 
til tingene fra dengang. De minder os om 
nogle anstrengende, men også gode år sam
men med vore børn, mens vi endnu havde 
lidt styr på dem, som vi sagde. Men anstren
gende var årene, fordi det var vigtigt for os 
som forældre at skabe den bedst mulige ram
me om deres opvækst. Vi forældre vidste 
godt, at det var vigtige år, og at disse år skulle 
danne en mere eller mindre solid basis for 
børnenes udvikling, og at vi dermed var med 
til at lægge grunden til en ny voksengenera
tion, der engang skal tage over og føre livet 
videre, når vi må give op. Men årene var også 
gode, fordi de samme børn, så anstrengende 
de end kunne være, også gav os noget. De gav 
os deres kærlighed, deres tillid og deres ufor- 
beholdenhed. Alt det ville vi nødigt have 
undværet.

For ikke længe siden læste jeg en bog, skre
vet af nogle unge digtere. De havde af et for
slag fået til opgave at skrive »Erindringer i 
utide« eller at lave en slags »Museum midt på 
dagen«, som bogen kom til at hedde. Nu er 
det ikke så almindeligt, at unge mennesker 
skriver erindringer. Sådan noget overlader 
man normalt til halvgamle folk. Nogle vil 
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ondskabsfuldt sige, at sådanne folk gør det, 
fordi de ikke synes, de har fået opmærksom
hed nok i deres liv. Jeg foretrækker at sige det 
mere elskværdigt. Folk i min alder skriver 
erindringer, fordi man netop i denne alder 
har brug for at gøre status og for at undersø
ge, hvordan ens liv i virkeligheden hænger 
sammen. Ganske vist ved man, at tilværelsen 
ikke kan gøres om, men netop derfor har 
man brug for at eftertænke det, man rent fak
tisk har oplevet.

En sådan trang til at gøre status har man 
næppe som 20-årig eller 25-årig. Og så allige
vel. I bogen, som jeg omtalte, røber de unge 
digtere, at de har det med barndommen og 
dens oplevelser på samme måde, som jeg be
skrev det før. Man nænner ikke rigtigt at pak
ke bamserne, dukkerne eller brandbilerne 
ned! Eller rettere: Det lader sig slet ikke gøre. 
For disse ting er uløseligt bundet sammen 
med den udvikling, man har gennemlevet, og 
med den person, man er blevet gennem åre
ne, der er gået.

Når man læser »Museum midt på dagen«, 
kan man ikke undgå at lægge mærke til, hvor 
stærkt netop den første barndom står i erin
dringen. Bitte små ting, som forældre, søsken
de eller lærere ikke mere husker, dukker op. 
Det gælder festen og de glade oplevelser, og det 
gælder de triste oplevelser og de tunge dage. 
Når en hel mængde er glemt, bliver der noget 
tilbage, »kløfter i sindet, så dybe, at de bliver 
ved med at kaste ekko tilbage«, som en skrev.

Kunstner eller ej. Det, der gælder de unge 
digtere, gælder formentlig også jer, der i dag 
slutter jeres HF-tid på Nr. Nissum Semina
riums HF-Kursus. I fjor offentliggjorde un
dervisningsministeriet en undersøgelse af 
1500 unges holdninger til deres egen nutid og 
fremtid. Nogle af undersøgelsens resultater 
er offentliggjort i en bog med titlen: »Fremti

den - slangen i paradiset«. Nogle af de folk, 
der har tolket de unges synspunkter, lægger 
ikke skjul på, at de er forskrækkede. De ser 
med undren, at de fleste unge som deres aller
største fremtidsønske skriver om et stilfær
digt og trygt hverdagsliv. Man ønsker tilsy
neladende en tilværelse, man kan overskue 
og finde tryghed og hvile i. Nogle giver i sam
me forbindelse udtryk for, at de finder trus
lerne ude i verden både knugende og angst
provokerende. Det gælder truslen om krig, 
om miljøkatastrofer og meget andet af det 
forfærdelige, som aviserne er fyldt med dag 
efter dag.

Over for de unge, der skriver sådan, frem
hæver forskerne en anden gruppe. Den er 
meget mindre. Det er de unge, der først og 
fremmest giver udtryk for en foretagsomhed 
og en lyst til at tage fat på tilværelsen. De er 
parate til at give en hånd med for at få sam
fundet på ret køl, som de skriver, og de me
ner, at samfundets fremtid afhænger af deres 
indsats. De ved, de skal have en uddannelse, 
selv om den ikke nødvendigvis skal føre et 
bestemt sted hen. Mange af dem har slet ikke 
lyst til at blive sat fast. De vil langt hellere fo
restille sig en fremtid, hvor tingene skifter, 
hvor der stadig er nye oplevelser, spændende 
rejser o.s.v. Modsat den første gruppe synes 
de at se tilværelsen som én stor udfordring, 
og de er ikke bange for den.

I den flok unge, der i dag afslutter deres 
HF-uddannelse på Nr. Nissum Semina
riums HF-Kursus, vil nogle måske kunne 
finde samme opdeling i fremtidsønsker og 
forventninger. Men jeg er ikke sikker på, at 
forskerne har ret, når de deler dansk ungdom 
op i grupper, som de gør. Jeg tror, der i alle 
unge - og ældre med - ligger et stort behov for 
tryghed og varme i de nære forhold. Det er 
årsagen til, at vore unge ikke uden videre har 
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lyst til at få de gamle bamser og brandbiler ta
get ned af hylden. Det er rart, de stadig er der, 
selv om man sjældent ser på dem. Men samti
dig tror jeg, at lysten til at komme videre i til
værelsen og opleve nye ting ligger i jer alle 
sammen. Hvad der i den aktuelle situation 
ligger øverst, tryghedsønsket eller ønsket om 
oplevelser og udfordringer, afhænger af man
ge ting. Måske har det sammenhæng med, 
hvor mange kræfter vi forældre har haft til at 
give jer netop det mål af tryghed, varme og 
støtte, I havde brug for. Det ved vi godt, vi 
ikke altid magtede. Vi havde jo også vore 
problemer og vore kriser, og vi må indrøm
me, at vore kræfter ikke altid slog lige godt til. 
I var faktisk også både irriterende og trætten
de engang imellem!

Vi kan da også godt af og til frygte lidt for 
jeres fremtid. For i det samfund, der venter 
jer, synes foretagsomheden at have magten. 
Det er de foretagsomme, der styrer debatten 
om fremtidens Danmark, og man har måske 
ikke altid blik for, hvilke værdier der hører 
med, hvis mennesker skal have et godt liv.

I en dimissionstale vil man gerne kunne 
sige noget om, at fremtiden tilhører jer. Vi, 
jeres lærere gennem to år, har da også en tro 
på, at I rummer den nødvendige foretagsom
hed og lyst til at komme videre. Vi tror, I er 
parate til at tage udfordringerne op, når I nu 
er færdige med at feste. Vi tror derimod ikke 
på, at foretagsomhed og søgen efter tryghed 
nødvendigvis er alternativer. For at få et godt 
liv må man rumme begge dele. Det er grun
den til, at vi på Nr. Nissum Seminariums 
HF-Kursus har indrettet os, som vi har gjort 
det. Vi tror, at angst og usikkerhed i ung
dommen bedst overvindes, hvis man under 
vejledning får lov til at afprøve sine grænser 
lidt efter lidt. På sin vis har vi oplevet vores 
rolle som en forlængelse af det, jeres forældre 

gjorde. Vi vil gerne skabe tryghed omkring 
jer i de år, I er hos os, men vi vil samtidig ger
ne, I får lov til at prøve nye udfordringer og 
efterhånden tage mere og mere ansvar for je
res eget liv.

Sammen med fagene og al den viden og 
den færdighed, der hører med, har vi haft til 
hensigt at give jer en forståelse for den kultur, 
vi alle er en del af. Ingen af os kan begynde 
forfra. Vi bygger på noget, der var før os. 
Gennem tusind år har vi i Danmark haft en 
fælles tro, vi har fået en fælles historie og fæl
les oplevelser. Det er disse fælles oplevelser 
og erfaringer, der har givet sig udtryk i den 
fælles digtning, i billeder og i musik. Der er 
mennesker, der har forestillet sig, at man 
kunne klare sig uden denne tradition. Man 
har fundet traditionen snærende, besværlig 
og hæmmende for en udvikling. Derfor har 
nogle allerhelst villet begynde på en frisk. Det 
tror vi ikke er muligt. Man kan bygge videre 
på en tradition, man kan forsøge at ændre 
dens retning, og man kan tage livtag med 
den, men man kan ikke undvære den. Alt det 
har vi forsøgt at lære jer, samtidig med at vi 
har villet lære jer at tro på jer selv, ikke vildt 
og urealistisk, men nøgternt og ærligt. Uden 
tro på sig selv bliver ens tryghedssøgen til en 
flugt fra livet. Og så bliver den farlig.

For mig hører dette at tro på sig selv nøje 
sammen med troen på Gud. I Grundtvigs 
sang: »Menneskelivet er underligt«, som vi 
skal synge om et øjeblik, kan man finde lidt af 
forklaringen. Fordi menneskets liv dybest set 
er et under, er det i stand til at erobre verden, 
ja, endog »tale med guderne«, som det hed
der i sangen. På trods af uformåenhed, neder
lag og svigt kan denne tro give os kræfter til at 
gå videre som hele mennesker uden at gå i 
stykker, når vanskelighederne tårner sig op.

Til lykke med jeres eksamen.
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HF-dimittender 1991

Jeppe Bornholt, Vinderup 
Therese Skovhøj Grapperon, Venø 
Mona Lund Jensen, Nykøbing Mors 
Hanne Sloth Jepsen, Jannerup 
Siw Svangtun Jepsen, Glud 
Margrethe Kjær Knakkergaard, Hurup 
Hanne-Marie Kristoffersen, Thisted 
Kasper Bro Larsen, Vamdrup 
Marianne Skallebæk Larsen, Idom 
Anne-Mette Bruun Madsen, Thyborøn 
Trine Smith Madsen, Lemvig 
Anne Lynggaard Pedersen, Hobro 
Lisa Lyng Pedersen, Thyborøn 
Tove Byskov Pedersen, Tim 
Dorte Heeno Rasmussen, Lemvig 
Tine Søberg Rasmussen, Mundelstrup 
Michael Otto Simmelkjær, Hvide Sande 
Helle Kjær Svendsen, Staby
Torben Kjærgård Sønderby, Rønbjerg 
Søren Keller Sørensen, Tilsted 
Kristian Hennelund Koch, Billund 
Lene Krarup Andersen, Fabjerg 
Troels Lange Andersen, Kølkjær 
Hans Bo Rahbek Banke, Hornshøj 
Uffe Katborg Bjerre, Mejrup 
Agnete Brøgger, Give 
Jane Bøjesen, Uglev
Birgit Christenen, Vamdrup
Eva Louise Hansen Gyldenkerne, Hurup 
Eva Henriett Vestergård Høvighoff,

Nykøbing M.

Claus Hirsch Jensen, Vandborg 
Karen Annette Kristensen, Ølby 
Mette Raahede Kristensen, Nr. Nissum 
Jane Loft, Harboøre
Berith Lunde, Ølby
Else Marianna Gade Nielsen, Struer 
Vita Nielsen, Oksbøl
Anette Sieg Pedersen, Lemvig 
Anne Dorte Pedersen, Brønderslev 
Inge Lise Nybo Pedersen, Struer 
Rikke Marianne Moeskjær Pedersen,

Lemvig
Josefine Roesgaard Tang, Lemvig 
Jeannette Kallesøe Witte, Bækmarksbro 
Anette Ørskov, Videbæk
Trine Elmholt Balleby, Lemvig 
Ingrid Andersen, Spjald
Simone Ankersen, Lemvig 
Randi Blæsbjerg, Hodsager 
Mette Rønn Byskov, Lemvig 
Anja Carlsen, Houe
Claus Kallesøe Damgaard, Humlum 
Anders Debel, Truust
Brian Toft Dissing, Nykøbing M. 
Susanne Keldsen, Gudum
Eva Damholt Kristensen, Sunds 
Jan Stigaard Larsen, Gudum 
Henrik Lund Madsen, Ramme 
Torben Ravn Meldgård, Spjald 
Tina Mølgaard, Lemvig 
Lene Tønning Nielsen, Lemvig
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Jeppe .Nørgaard, Nr. Nissum 
Ulla Pedersen, Nr. Nissum 
Rikke Sørensen, Nivå 
Carsten Johansen, Tørring 
Tina Faurbye Hansen, Asp 
Rasmus Aaen, Dronninglund 
Lene Juul Christensen, Nees 
Lone Fuglsbjerg, Stenderup 
Berit Kristin Gudjohnsen, Lemvig 
Carsten Hansen, Holstebro 
Tina Schjødt Hansen, Thyborøn 
Ole Færgemand Hoppe, Ålestrup 
Anna Flansmose Hvas, Harboøre 
Lone Hviid, Thyborøn 
Anita Jensen, Holstebro

Lene Østergård Jensen, Kølvrå 
Pernille Jepsen, Nr. Nissum 
Dorthe Grønkær Kamstrup, Lemvig 
Lone Knudsen, Brovst
Birgitte Kihm Kristensen, Brønderslev 
Lisbeth Havskov Kristensen, Nr. Nissum 
Anne Marie Lauridsen, Ulfborg
Dorthe Lauridsen, Ulfborg
Karen Marie Hebsgaard Madsen, Floulev 
Gunilla Mejlhede, Hjørring
Kirsten Weiss Mose, Vamdrup
Irene Pedersen, Vildbjerg
Jette Nørgård Pedersen, Ringkøbing 
Jakob Møller Sørensen, Ålestrup 
Ole Hertz Jensen, Vojens
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KLASSE 2.p. Øverst fra venstre: Anne Lynggaard Pedersen, Kristian Hennelund Koch, Torben Kjærgård Sønderby, Kasper Bro Larsen, Jeppe 
Bomholt. Midten fra venstre: Henning Fogde, Tove Byskov Pedersen, Lisa Lyng Pedersen, Marianne Skallebæk Larsen, Margrethe Kjær Knak- 
kergård, Trine Smith Madsen, Hanne Sloth Jepsen, Siw Svangtun Jepsen, Hanne-Marie Kristoffersen. Nederstfra venstre: Lise Marcussen, An- 
ne-Mette Bruun Madsen, Mona Lund Jensen, Helle Kjær Svendsen, Tine Søberg Rasmussen, Therese Skovhøj Grapperon, Dorte Heeno Ras
mussen, Søren Keller Sørensen, Michael Otto Simmelkjær.



KLASSE 2.q. Øverst fra venstre: Lektor Arne Petersen, Uffe Bjerre, Anette Ørskov, Anne Dorte Pedersen, Berith Lunde. Midten fra venstre: 
Rektor Henning Fogde, Anette Sieg Pedersen, Hans Bo Banke, Jeanette Witte, Troels Andersen, Jane Loft, Josephine Tang, Trine Balleby. 
Nederstfra venstre: Birgit Christensen, Vita Nielsen, Henriett Høvighoff, Rikke M. Pedersen, Janni Hansen, Lise Nybo Pedersen, Agnete Brøg
ger, Lene Krarup Andersen, Mette Råhede Kristensen. Fraværende: Marianna G. Nielsen, Claus Hirsch Jensen, Anette Kristensen, Louise Gyl
denkerne, Charlotte Clausen.



KLASSE 2.r. Øverst fra venstre: Claus Kallesøe Damgaard, Anders Debel, Henrik Lund Madsen, Jan Stigaard Larsen, Jette Nørgaard, Flem
ming Hald Olesen, Susanne Keldsen, Brian Toft Dissing. Midten fra venstre: Henning Fogde, Carsten Mørup Johansen, Randi Blæsbjerg, Mette 
Rønn Byskov, Ulla Pedersen, Tove Katborg Laursen, Lene Tønning Nielsen, Tina Mølgaard. Nederst fra venstre: Stig Rosenstand, Torben 
Ravn Meldgård, Tina Faurbye Hansen, Simone Andersen, Rikke Sørensen, Ingrid Andersen, Anja Carlsen, Eva Damholt Kristensen.



KLASSE 2.t. Øverst fra venstre: Rasmus Aaen, Lene Christensen, Ole Hertz Jensen, Lene 0. Jensen, Pernille Jepsen, Lone Knudsen, Anna 
Hvas, Lone Fuglsbjerg, Karen Marie Madsen. Midten fra venstre: Jakob Møller Sørensen, Gunilla Mejlhede, Nana Pedersen, Ole Færgemand 
Hoppe, Kirsten Weiss Mose, Dorthe Lauridsen, Lisbeth Kristiansen, Carsten Hansen. Nederstfra venstre: Rektor Henning Fogde, Birgitte Kri
stensen, Tina Schjødt Hansen, Irene Pedersen, Anne Marie Lauridsen, Dorte Kamstrup, Lone Hviid, Anita Jensen. Fraværende: Berit Gudjohn- 
sen, Hanne Winther Jensen.



Seminariets dimission 1991
Af rektor Henning Fogde

For kort tid siden kom der på Odense Uni
versitetsforlag en bog, der bar titlen: »Op
brudskultur«. Det var bogens påstand, at vi 
her ved 90ernes begyndelse lever i en under
lig opbrudssituation. Det samme påstår man
ge andre af de samfundsanalyser, der udsen
des med mellemrum. Fælles for dem er, at de 
med en vis beklagelse konstaterer det brud, 
der er sket med vore bedsteforældres leve
form og normsæt. Mange er dybt kritiske 
over for deres egen tid og lever i en underlig 
forventning om, at noget nyt og anderledes 
skal indfinde sig. Hos nogle antager denne 
drøm religiøse overtoner, som når der tales 
om et nyt verdensbillede eller en ny tidsalder, 
der venter lige om hjørnet. Man anser ikke 
blot opbruddet som et opbrud fra det, der var 
lige før. Nej, perspektivet er langt større. Det 
er de sidste 2000 års kultur, der skal afløses af 
noget nyt.

Uden med det samme at afvise dette syns
punkt vil jeg i første omgang nøjes med at 
konstatere, at der i det øjeblikkelige opbrud 
er en søgen efter helhed og sammenhæng, 
som vi ikke har kendt til i mange år. Samtidig 
mærker vi en spørgen efter en etik, der ikke 
blot skal omfatte det private liv, men også 
samfundet, nationalt som globalt. Enhver af 
os har selvfølgelig i de forløbne år bemærket 
os de store klassiske ideologiers fallit. Det 
gælder både superliberalismen og den yder

ligtgående socialisme. Men dermed er også 
manglen på sikre udgangspunkter for etisk 
og politisk handlen blevet åbenbar som in
gensinde før i vort århundrede.

Samtidig har vi oplevet de store spring 
fremad, som videnskaben og teknologien har 
foretaget. Før kunne vi på en lang række om
råder henholde os til, at dette og hint hørte til 
»naturens orden«. Sådan er det ikke mere! 
Store spørgsmål om liv og død er blevet til 
forskningsområder, som vi må forholde os 
til. Det gør det svært for politikere, og det gør 
det svært for den enkelte. Hvor vi før satte 
vores lid til videnskab og teknik som redska
ber til at bære verden fremad, er vi nu blevet 
bange og skeptiske.

I den pædagogiske verden har vi naturlig
vis også mærket opbruddet, kritikken og den 
nye spørgen efter helhed og sammenhæng. 
På mange uddannelsesinstitutioner har vi de 
seneste år tilskyndet af undervisningsmini
steriet gennemført såkaldte kvalitetsudvik
lingsprojekter. Det er karakteristisk for de 
overvejelser, disse undersøgelser har med
ført, at man også her spørger efter helhed og 
sammenhæng. Det var også tilfældet i den 
undersøgelse, der blev gennemført på Nr. 
Nissum Seminarium, og hvor netop den fjer
de årgang, vi nu dimitterer, leverede et værdi
fuldt bidrag. Kritikken var her som mange 
andre steder opspaltningen af uddannelsen i 
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alt for mange elementer. I stedet efterlystes 
sammenhængene, der for sjældent bliver 
åbenbare. Det kunne gælde sammehængen 
mellem teori og praksis, sammenhængene 
mellem fagene eller mellem fag og personlige 
holdninger.

I, der i dag bliver lærere, har dermed signa
leret, at I er ægtefødte børn af jeres tid. Men 
naturligvis kan hverken I eller vi nøjes med at 
rejse kravet om helhed og sammenhæng over 
for andre. Vi må vende det mod os selv. Vi 
kan heller ikke nøjes med at sætte os ned og 
afvente tilsynekomsten af en ny folkelig eller 
kulturel vækkelse som den, man oplevede i 
forrige århundrede. Kravet om forandring 
rejses over for os, her og nu. I Østeuropa har 
man efter systemernes sammenbrud måttet 
lære, at problemerne efter de første jublende 
dage tårnede sig op. Det vil tage lang tid at 
finde en ny leveform, og den økonomiske 
nød truer med at dræbe al entusiasme, nu et 
stærkt autoritært system ikke mere kan ma
skere den. Men også i Vesten har vi måttet 
gøre bitre erfaringer med vort system, selv 
om vi materielt og økonomisk lever et luksu
sliv, sammenlignet med de østeuropæiske 
lande. Heller ikke vi tror, at stærke poEtikere 
eller andre vil dukke op med en ny smart 
ideologi, der kan bære vores fremtid.

I sin bog »Fjernforhør« siger Tjekkoslova
kiets præsident Vaclav Havel det meget 
stærkt: »Bag den ydre spraglethed i det ene 
system (kapitalismen) og den frastødende 
gråhed i det andet (kommunismen) gemmer 
sig den samme dybe tomhed. Livet har tabt 
sin mening«. For Havel og vel efterhånden 
også for mange af os er den eneste muEghed, 
at mennesket besinder sig eller »kommer til 
sig selv«, som det siges i Havels bog. Vi må, 
for igen at citere Havel, nå: »en tilstand, hvor 
man ser længere end til sin egen næsetip og er 

i stand til - med blik for evigheden - at tage 
ansvaret selv for det, der ikke umiddelbart 
angår en, og ofre noget af sin private interesse 
for almeninteresserne. Uden denne mentaE- 
tet vil selv det mest gennemtænkte system
projekt ikke være noget værd!«

Havel og Egesindede er imidlertid ikke ene 
om at pege på løsninger på opbrudskulturens 
krise. Som altid i historien, når en kultur er 
spEttet og nedslidt, optræder der et væld af 
»frelsere« med billige løsninger, samtidig 
med at underholdnings- og nyhedsindustri 
kværner tonsvis af lyd og biUeder ned over 
os. Men når man arbejder blandt unge, ved 
man lykkeligvis også, at man ikke uden vide
re lader sig blænde. Mens man i 70erne næ
sten udelukkende søgte løsningen i samfund
steori, søger man i dag langt dybere og brede
re. Det er begreber som menneskesyn, liv
sanskuelse og værdiforankring, man kredser 
om, samtidig med at man søger en tættere og 
mere personlig mellemmenneskelig kontakt. 
UdvikEngsrapporter viser den samme ten
dens i mange yngre læreres arbejde i folke
skolen. Men samtidig oplever man her en 
rådvildhed med hensyn til, hvor man skal 
placere arbejdet med de store spørgsmål i un
dervisningen, efter at de i så lang tid har været 
presset ud i periferien af fagene. Derfor er der 
også god mening i at fastholde eUer måske 
snarere genoplive den gamle sammenhæng 
meUem højskole og læreruddannelse, der 
f.eks. har foldet sig ud her i Nr. Nissum, men 
som vi kan være tilbøjeEge til at glemme i en 
tid, hvor vi hele tiden skal lade os måle med 
universitetsverdenens målestokke, og hvor 
kampen om arbejdspladserne er hård.

I læreruddannelsen som i folkeskolen har 
vi ladet os lede af presset fra erhvervsEv og 
samfundsEv og forsømt at skabe grundlag for 
en samtale om det at være menneske. En 
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samtale kræver nemlig, at man har noget, 
som er fælles, og som dermed kan give sam
talen kvalitet og gøre den til mere end ufor
pligtende snak. Et sådant samtalegrundlag 
har vi i det, der med et forslidt udtryk kaldes 
kulturarven, d.v.s. dansk historie og tradi
tion, som den har udfoldet sig i omgangen 
med litteraturen, de store fortællinger fra Bi
belen og historiebogen og fra sangene.

I og vi har måttet lære - også ved at fejle - at 
en helhedsforståelse af tilværelsen ikke uden 
videre bygges op gennem beskæftigelsen 
med forskellige fag og discipliner, hvor inter
essante og vigtige, de end kan være. Vi har 
også sammen kunnet iagttage, hvordan men
nesker i 1991 tit flygter ind i alt for lette løs
ninger, hvad enten det er smarte nyreligiøse 
grupper med et program, der lover styrke og 
evne til at klare livet, hinduistisk meditation 
eller biodynamiske gulerødder. Jeg indrøm
mer, at det kan være svært at sortere mellem 
sund økologisk fornuft ogen letfærdig tro på, 
at psykoterapeutiske teknikker eller kend
skab til månens faser kan helbrede alvorlige 
sygdomme eller skabe en sund sjæl. De fleste 
af os har trods alt forstået, at lykken ikke lig
ger lige om hjørnet, blot fordi vi griber efter 
det første det bedste tilbud.

Vi kender bl.a. fra arkitekturen begrebet 
postmodernisme som udtryk for en tid, hvor 
man uden videre kan bringe forskellige stile
lementer sammen. Nogle har set denne 
strømning som udtryk for en tid, hvor der 
ikke mere var et overordnet kvalitetsbegreb, 
men hvor alt var lige godt. Men måske kan vi 
også med udgangspunkt i forestillingen om 
et postmodernistisk bygningsværk se mulig
heden for påny at undersøge de mindste en
heder - for kritisk og i fællesskab at opbygge 
noget nyt. Det er vigtigt for os som lærere og 
som mennesker på denne måde at overveje 

traditionens enkelte dele, ikke for at genrejse 
de samme huse, som vore bedsteforældre 
byggede, men for sammen at skabe noget 
nyt.

Skal 90erne blive den periode, hvor vi i fæl
lesskab bygger noget op, må skolen løse sin 
del af opgaven. Den rummer nemlig de børn, 
som vi under alle omstændigheder føler et 
fælles ansvar for. I de allerseneste år har man
ge skoler med støtte fra Folkeskolens Udvik
lingsråd forsøgt at tage hul på denne vældige 
opgave. Man kunne tænke sig, at man i det 
stykke skulle begynde helt forfra. Men det vi
ser sig mange steder, at opbruddet trods alt 
ikke har kvalt følelsen af at have noget fælles i 
skole, i kirke, i foreningsliv eller i en alminde
lig interesse for naboens ve og vel. Mange ste
der har man - på helt forskellig måde ganske 
vist - formået med skolen som midtpunkt at 
skabe lokale kulturcentre. Man har dermed 
forenet mennesker, der måske havde glemt, 
at de havde noget fælles, i et fælles arbejde. 
Nu slipper udviklingspengene ganske vist 
op, men opgaven er for stor og for vigtig til, at 
den må tabes på gulvet af den grund.

Jeg tror på, at skolen har store muligheder, 
fordi man med børnene som et fælles an
svarsområde for lærere og forældre kan få en 
samtale i gang mellem mennesker med helt 
forskellig baggrund. Men samtidig må vi som 
lærere gøre os klart, at de elever, vi får, og 
mange af de forældre, vi møder, bærer på de
res del af periodens splittethed. Eleverne vil 
umiddelbart udfordre os til at vælge det po
pulære og det overfladiske, hvis de får frit løb 
i deres valg af indhold i skolen. Og måske vil 
forældrene i første omgang give udtryk for de 
samme ønsker. Også de voksne er jo børn af 
tiden.

Springet fra en trods alt beskyttet og tilret
telagt hverdag på seminariet til en vindblæst 
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tilværelse, måske endda som løs vikar på 
»den yderste pind« vil formentlig for mange 
afjer føles brutalt. I vil måske endog sende en 
tanke tilbage til denne dag med en let hoved
rysten. Forhindringerne kan synes så over
vældende, at idealerne vælter. Sådan har det 
altid været, og sådan vil det formentlig altid 
være, uanset skiftende seminarle- og skolelo
ve. Den bevægelse, vi har talt om, sker ikke 
uden videre, selv om man måske kan drøm
me om det i en pædagogiktime eller ved en 
dimissionsfest. Den skal have sin tid.

Mit håb er, at I i jeres studietid, også når 
den engang imellem var frustreret, og gemyt
terne tørnede sammen, er blevet sat i gang 
med at tilegne jer en indsigt, der med Havels 
ord gør jer i stand til at se længere end til jeres 
egen næsetip og med blik for evigheden tage 
ansvar også for det, der ikke umiddelbart an
går jer, men vil ofre noget af jeres eget for det, 
der er fælles!

Lykke til.

Dimittender 1991 
Seminariet

Frands Andreas Bruun, Nr. Nissum 
Mette Skov Christensen, Lemvig 
Per Granting, Holstebro
Michael Hansen, Randers
Hanne Jensen, Randers
Susanne Estrup Jensen, Hvide Sande
Yvonne Korgaard Grydehøj, Svendborg 
Marianne Kristensen, Møldrup
Ole Laursen, Hvidbjerg
Else Marie Olesen, Lemvig
Kirsten Rasmussen, Ringkøbing
Ilse Marie Venneberg, Harboøre 
Susanne Gjærdum Andersen, Struer 
Anne Bille Frandsen, Dragør 
Jane Holm Frederiksen, Bedsted

Morten Birk Hansen, Grindsted
Anne Enid Hennig-Olsen, Remmerstrand 
Karin Hildebrandt Henriksen, Skjern
Birgit Asbøll Kepler, Holstebro
Kaj Christian Kristensen, Thyborøn
Marianne Rosendahl Nielsen, Viborg
Ole Hedemann Nielsen, Tårs
Anne Lis Nygaard, Karby Mors
Eve Broen Petersen, Stoholm
Pia Rasmussen, Mårslet
Tina Christensen Søvsø, Aulum
Jytte Pedersen, Nykøbing M.
Hanne Nielsen, Thisted
Mona Petersen, Nørager
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Bageste rakke fra venstre: Per Granting, Frands Bruun, Jane Holm Frederiksen, Mette S. Christensen, Michael Hansen, Else Marie Olesen, Ilse 
Marie V enneberg, Hanne Jensen. Mellemste rakke fra venstre: Erland Hansen, Susanne Estrup Jensen, Yvonne Grydehøj, Marianne R. Nielsen, 
Eve Broen Pedersen, Kaj C. Kristensen, Morten Birk Hansen, Karin H. Henriksen, Jytte Pedersen, Marianne Kristensen. Forreste rakke fra ven
stre: H. Fogde, Pia Rasmussen, Anne Bille Frandsen, Ole Hedemann Nielsen, Anne Hennig-Olsen, Susanne G. Andersen, Mona Petersen, Bir
git Kepler, Anne Lis Nygaard. Fravarende : Ole Laursen, Kirsten Rasmussen, Hanne Nielsen.



Af årets dagbog
Ved Søren Pomp (47)

Stof til Årets Dagbog modtages med 
tak hele året af Søren Porup, 
Hellasvej 18, Nr. Nissum, 
7620 Lemvig. Tlf. 97891149.

Årgangsstævner
SS 58 års jubilæum.

Den 25. juni 1991 stævnede 33erne sam
men i et dejligt hjem i Spentrup hos Vera 
og Villy Green (dim. 1966 og 1965), Sid
de og Martin Larsens datter. Vi ankom

ved 11-tiden og hilste rundt på de gam
melkendte ansigter, der efterhånden, 
som de runder de fire snese, får en vis pa
tina. Som altid var kaffen klar, da vi kom 
- dejligt. En times tid senere tog vi plads 
ved et festdækket middagsbord. Midda
gen var fra eget køkken, og menuen be

Forreste rakke fra venstre: Sidde Larsen (Aalestrup), Agnes Vestergaard (Skjern), Knud Aage Andersen (Vinderup). 
Bageste rakke fra venstre: Hilda Linderoth (Herning), Anna Grethe Nielsen (Tarm), Karen Peters-Lehm (Rødekro), 
Martin Larsen (Aalestrup), Astrid Ottosen (Odense), Dagny Vestergaard (Skjern), Magne Linderoth (Herning).
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stod af: grønsagsterrin, hamburgerryg og 
hjemmelavet is med chokolade pyntet 
med jordbær.
Efter middagen blev vi ført på byvan
dring af Villy Green. Vi gik i flok og følge 
hen for at se kirken, hvor St. St. Blicher 
havde været præst, gravstedet for Blicher 
og hans hustru, og »Blichermuseet«, som 
ligger lige ved kirken. Til sidst så vi den 
nye sognegård i Spentrup.
Da vi kom tilbage til Vera og Villy Green, 
var kaffen klar. Vi sang Hellenernes na
tionalsang. M. Linderoth sluttede dagen 
med andagt, og vi sang: »Klokken slår, ti
den går«.
Vi havde haft en vidunderlig dag sam
men, og vi tog afsked med hinanden med 
et: »På gensyn i Herning i 1992«.
Et vellykket »Træf 91« var føjet til den 
lange række af stævner for 33erne.

K. P. L. og Kn. Aa.

41 50 års jubilæum.
Blæsten gik frisk over Limfjordens vande 
d. 22. maj 1991, da 41erne samledes til 
stævne på hotel Nr. Vinkel ved Lemvig.
Godt forblæste mødte vi op ved 12-tiden: 
17 dimittender, nogle med ægtefæller, ialt 
28. — Der blev givet mange udtryk for 
gensynsglæden.
Efter at have nydt den storslåede udsigt 
og de hvide toppe på fjorden, bød Erna 
Rasmussen velkommen; vi fik en vel
komstdrink og blev budt til et festligt 
dækket bord. Houlind holdt festtalen om 
det at drømme. Drømmen i barndoms
årene, drømmen i ungdomstiden og nu 
standse op med et tilbageblik. — Ellen 11- 
kjær mindedes vore otte afdøde kamme
rater. Vi var 31. Ellen havde også fundet 

en sang frem fra seminarietidens klasse
fest. — Ingrid Koch havde skrevet en me
get fin sang til stævnet. — Olaf Bendtsen 
gav en orientering om »Løbedegnen«, 
som trods de mange år traver rundt i bed
ste velgående.
Ved 16-tiden brød man op og kørte til se
minariet, hvor flaget var gået til tops. Vi 
fik frikvarter til at gå rundt og bese alle 
bygninger, startede ved »Den Gule«. 
Gang på gang lød det: Alt, hvor foran
dret! Men man må jo nok sande, at det er 
til det bedre, til gavn og glæde for ung
dommen, som nu færdes her. - Så var der 
samling i »Den gamle Præstegaard« i lo
kalet, der før var præstens studereværel
se. Vi fik en dejlig anretning, og så gik det 
mod tiden at slutte det meget vellykkede 
stævne, tilrettelagt af Erna Rasmussen og 
Esther Nielsen.

O. B.

Ved 41’rnes stævne 22. maj 1991 
Mel.: Septemberhimlen er så blå...

Et rugekuld vi var engang af kåde, unge stære, 
vi tumled’ os i sol og sang, i lys vi ville være. 
Og Limfjords-blæstens travle færd i sus var om 

vor rede,
og mark og eng var lige nær og længst den 

brune hede.

Til bakkekløft og bølger blå, i slid og arbejdstynge 
for samme høje mål at nå vi fulgtes ad i klynge, 
dog liv er mer end ti på rad og mer end skik og 

vane -
en sommerdag vi skiltes ad for selv vor sti at bane.

Den sti gik bugtet ud og ind fra lys - til 
skyggeside,

men modgang blev for unge sind en forårsregn 
i tide.

Nu mindes vi den svundne tid som dage lyse, 
gode.

Selv gav vi lidt, men alt vi fik og tog imod og 
gro’de.
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Vi skiltes ad, en tid forbi, en ny ved andre strande 
- med eget ansvar, eget bord - vort hjul tog til 
at rende!

Men er et ungdomsliv end kort, hvor sært det dog 
os binder,

så selv en stær i vinterdragt kan huse sommer 
minder.

Så mødtes da endnu en gang en rest af gamle 
stære,

en stakket stund vil ven med ven i solen sammen 
være.

For skønne, rige ungdomsår vor tak til Hellas, 
moder!

Lad altid »træet« i din gård stå grønt for dine 
poder!

I. K.

51 40 års jubilæum.
»Kirke- og krostævne«
Lørdag 24. august samledes 26 af årgang 
51. Denne gang ikke på seminariet, men 
hos Else Marie, som er sognepræst i Vor- 
ning, Kvorning og Hammershøj. Præste
boligen ligger i Vorning. Der var god 
plads!
Vi mødtes mellem kl. 11 og 12 ved godset 
Tjele. Kl. 12 var der rundvisning på god
set og i kirken, der tilhører godset, men 
benyttes som sognekirke.
Derefter var der frokost i cafeteriet. Ved 
frokosten blev der læst hilsener op fra 
kammerater, der ikke kunne være til ste
de. Ikke alle af årgangen er pensionerede. 
Senere blev der serveret kaffe i Vorning 
præstegård, Else Maries smukke hjem. Vi 
gik efter kaffen over i kirken, hvor Else 
Marie fortalte om sit arbejde som præst i 
tre sogne og om kirken. Vi sluttede i kir
ken med at synge et par salmer - og vi 
nød det.
Kl. 18 var der middag på Hvidsten kro, 
der havde ventet os kl. 17. Men maden 
var ikke blevet kold. Flere fortalte stort 
og småt om deres liv i de forløbne 40 år, 

ligesom der ved oplæsning af småstykker 
fra »Dæmring«, årgangene 47/51 blev 
erindret om begivenheder fra vor semi
narietid. Opførelsen af »Eventyr på fo
drejsen« med Mark og Kjærgård var 
uforlignelig. »End ikke på det Kgl. har jeg 
set det bedre«, udtalte lærer Hejbøl.
40 år er mange. - Og dog ligner vi vist os 
selv - med vore vaner og uvaner.

J. H. N.

61 30 års jubilæum.
Årgang 61 holdt 30 års stævne 14. sept. - 
Efter lidt forhindringsløb mødtes vi på 
»Pinenhus« kro, hvor vi startede med 
kaffe og rundstykker. Vejret var med os, 
så vi fik en dejlig »gåtur« på broen og 
langs stranden. Alle fik vistnok snakket 
med alle på den tur.
Kl. 13 samledes vi så på kroen igen til 
»buffet«. Snakken gik livligt, og vi (38 + 
4) var enige om at mødes igen om 5 år, 
forhåbentlig med mange af jer, vi savne
de. Jeg er - og har hørt andre sig det sam
me - en stor oplevelse rigere. Tak og på 
gensyn.

Irma

66 25 års jubilæum.
Lørdag 31. august 1991 mødtes et antal 
66ere for at fejre 25 års jubilæum. Vi hav
de sat hinanden stævne på øvelsesskolen i 
Nr. Nissum ved kaffetid, og 75 personer 
mødte op, så hinanden lidt an og brød ud 
i begejstrede: » - Jamen, det er jo ...«. 
Snakken gik livligt - faktisk så livligt, at 
det var svært at få ro så længe, som det va
rede at sige officielt velkommen. Vore 
»gamle« lærere var med, og mens vi drak 
kaffen, fortalte alle efter tur ganske kort 
om sig selv »siden sidst«.
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Efter kaffen kunne man se øvelsesskolen 
V. Karsten Vinther, Fenskær Efterskole v. 
Ole Meyer, eller man kunne slentre 
rundt og gense de gammelkendte lokali
teter.
Kl. 18.00 mødtes vi igen - denne gang på 
»Borgen«, hvor vi fik serveret festmid
dag, og hvor snakken fortsatte. Det er 
kendetegnende for vores årgang, at når vi 
er sammen - og det er vi hvert 5. år - skal 
der ikke arrangeres ret meget. Vi under
holder hinanden med fælles minder fra 
seminarietiden og med, hvad der er sket, 
siden vi så hinanden sidst.
Før vi skiltes, blev en ny festkomité valgt 
- én fra hver af de tre klasser, diktatorisk 
udpeget af den siddende komité.
Vi glæder os til at ses igen i 1996.

Karen Kristensen

Regnskabet for 66ernes 25 års jubilæum 
viser et overskud på 374 kr., som årgan
gen d.d. har doneret til elevforeningen 
med tak for mange års informativt virke. 
12.11.1991 På elevforeningens vegne: 
Tak for beløbet.

V. Gohr Lauridsen

81 10 års jubilæum - hold IL
Den 8. juni mødtes 14 forventningsfulde 
personer fra II1981. Vi startede med kaf
fe og Tinnes hjemmebagte kringle på 
Borgen kl. 14.00 - og kunne konstatere, 
at alle var genkendelige efter 10 år.
Minderne blev genopfrisket under me
gen munterhed - utroligt så lidt folk hav
de forandret sig! Spændende var det at 
høre, hvad hver enkelt havde bedrevet si
den sidst - såvel på familiesiden som i 
skolelivet - kun en enkelt af de fremmød
te havde skiftet erhverv. Mange erfarin

ger blev udvekslet om elever, kolleger, 
teori og praksis o.s.v.
Senere på eftermiddagen tog vi en spad
sereture til »Gejlgaard«, hvor underteg
nede nu bor. Også her gik snakken livligt. 
Aftensmaden nød vi på Borgen, hvor 
Tinne var parat med en lækker menu. Alt 
ved det gamle - klassen samlet, Borgen, 
Tinne!
Der var bred enighed om, at det havde 
været meget hyggeligt at mødes igen, og 
vi kunne let enes om, at successen skal 
gentages i 1996. Conny Nielsen (f. Sø
rensen) og Solveig Sakskjær Nielsen (f. 
Berthelsen) lovede at indbyde til 15 års 
jubilæum.
På gensyn - og hilsen til alle fra den gamle 
II 81, der ikke deltog.

Jette og Poul Trelborg

81 10 års jubilæum - hold III.
4. maj 1991 var dagen for et utroligt, hyg
geligt gensyn med hinanden, Seminariet, 
Borgen og den bortkomne vandrebog 
(HPH, altså! !). De fleste af de fremmødte 
var kommet sig efter »gensynschoket« 
ved 8 års jubilæet i 89 og snakken gik såle
des heftigt fra starten.
Programmets hovedpunkter var kaffe 
med Tinnes kringle, en udsøgt fernise
ring i »Den gule« (i de gode, gamle dage 
var den klædeligt grå!) med én af klassens 
kunstnere, Tinnes lækre og rigelige ta’- 
selv-bord og i forlængelse heraf den obli
gatoriske »reeksamination« af de tilstede
værende med vægten lagt på det mest ak
tuelle indenfor emnerne familie, job og 
fritid.
Til jer, der ikke kunne komme: Vi holder 
»kobberjubilæum« 1. lørdag efter efte
rårsferien 1993. I hører nærmere.
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En opfordring til hele årgang 81 ! Vi vil 
gerne opfordre jeg til at mødes i septem
ber 1996 til fælles 15 års jubilæum. Hvis 
det har interesse, håber vi at få kontakt 
med én eller flere fra hver klasse for videre 
kommunikation og planlægning.

På hold Ill’s vegne, Else Roswall

83 10 års jubilæum.
Årgang 83 - se her!
Inden længe er det 10 år siden vi forlod se
minariet. Skal vi mødes i foråret/somme- 
ren 1993?
Kontakt: Lene Kjelgaard Bech (årg. 83 
hold II), Klippegade 8, 3740 Svaneke. 
Tlf. 56496994.

Personalia
23 Jens Peter Bach og
25 Elise Bach, født Jensen fejrede krondia- 

mantbryllup 1. august 1991
49 Knud Moesgaard Pedersen, navneæn

dring til Knud Moesgaard
54 Aage Ib Petersen, medlem af Y’s Men 

Internationals Internationale Council 
1.7.91-30.6.94°

55 Ester Møller, Ålsø, organist v. Hoed 
kirke 1.1.89

61 Peder Juhl Pedersen, Kbh’s kom. 
specialundervisning for voksne - 
logopædisk afd. 1.8.89
Jørgen Aage Dahl, kordegn i Fredericia 

64 Hans Ejnar Sørensen, Skærbæk fik
Sprogforeningens Litteraturpris i 
maj 91

65 Jens Cæsar Jensen og
68 Alice Cæsar Jensen, forstanderpar på 

Fjordvang Ungdomsskole v.
Ringkøbing 1.8.91

66

67

68

70

71

72

73

74

75

77

78

79

80

Mette Nielsen, Vedsted skole i Vojens 
kommune
Ingrid Vad Christensen, Snedsted 
skole, Thy
Torben Vils Pedersen, skoleinsp. i 
Vestervig
Ebbe Ravn Sørensen, forvaltnings
chef for social- og kulturforvalt
ningen i Thyborøn-Harboøre 
kommune 1.3.91
Heidi Krejberg, konstitueret leder af 
Taleafdelingen i Herning
Niels Kirstein Knudsen, Namibia, 
Afrika
Leif Andersen, skoleinspektør v. Sdr. 
Omme skole 1.8.91
Lilli Lundsgaard, Thorning Efterskole 
Anna Marie Christensen, orlov, ophold 
i tidl. Østtyskland
Ole Blume, folkekirkelig mediekon
sulent i Herning provsti
Rita Frank (Sørensen) ansat på Thisted 
gymnasium 1.8.91
Helge B. Lindhardt, viceinsp. v. 
Hadsten skole 1.1.91
Peder Toft Bro, skoleinsp. ved 
Skærbæk skole, Fredericia 1.8.90 
Ketty og Niels Gravesen, forstan
derpar på Blåkilde Ungdomsskole 
1.8.91
Ulla Rejkjær, ansat ved Johannesskolen 
i Hillerød
Søren Andersen, Hardsyssel Efterskole 
Rita Klausen, Nøvlingskov Efterskole 
Vibeke Lund, VUC i Ringkøbing 
Anny Mortensen, Troldhede skole 
Jens Pedersen, VUC i Ringkøbing 
Niels Jørgen Sloth, Mariager Friskole 
Anne Charlotte Sørensen, VUC 
Vendsyssel Vest i Hjørring
Kurt Nielsen og

87



81 Helga Nielsen, ledere af Den danske 
skole i Tringa, Tanzania
Karsten Sørensen, sognemedhjælper, 
Christianskirken, Århus

82 Anna Marie og Hans Jørgen Hansen, 
forstanderpar på Fjellerup Efterskole, 
Djursland
Stanna Lund Øland, direktør for ferie
centret »Sankt Helene« i Tisvildeleje

83 Anne Rørbæk Gadegaard, ansat som 
social-pædagog ved skolefritidsord
ningen på Tømmerup skole ved 
Kalundborg
Ruth Stentoft Holmgaard, skoleleder 
for FOF i Struer
Marianne Knorborg, vikar på Nr. 
Nissum sem.

84 Carsten Brylle ansat på Øster Jølby 
skole, Mors

85 Linda Pedersen ansat på Jacobsskolen i 
Århus

86 Thomas Hornstrup, Blåkilde ungdoms
skole

89 Hanne Strunk (Graulund), fritidshjem 
på Vesterbro
Poul Erik Jespersen, Lem skole ved 
Skive
Hanne Kristensen, Fiskeriefterskolen i 
Thyborøn
Jørgen Lyng, Grejsdalens Ungdoms
skole
Else Marie Rønn, Harboøre skole 
Birtemarie Sørensen, Lem skole ved 
Skive

90 Poul Straagaard Jensen, Vestsjællands 
Ungdomsskole
Anne Mogensen, Støttepædagog SFO, 
Stege
Claus Davidsen, Hardsyssel Efterskole 
Aase Møller, Tømmerup Fri- og Efter
skole ved Kalundborg

Marianne Andreasen Nørsøller, vikar 
på Nr. Nissum Sem. og aftenskolelærer 
ved LOF i Struer
Marian H. Sørensen, ansat i børnehave 
i Århus
Karin Parker, årsvikar på Fenskær 
Efterskole i Nr. Nissum
Ulla Leegaard, ansat i supermarked i 
Vorupør
Anne-Marie Byskov, arbejdsløs 
Jane Larsen, vikar på Bur skole 
Karin Braüner, under uddannelse til 
ophold i Østen med »Projekt Vestens 
unge i Østen« for Dialogcentret 
Anne-Marie Røn, vikar på Thyborøn 
skole
Birgit Davidsen, vikar på Hvidbjerg 
skole
Bolette Kæsler, arbejdsløs
Karin Christensen, au-pair sekretær i 
London
Dorethe Laursen, cykelvikar i Lemvig 
kommune
Jesper Jørgensen, vikar på Odby skole, 
Thyholm
Birger Graversen, på rejse i Sydamerika 

91 Susanne G. Andersen, Struer Borger
skole
Anne B. Frandsen, løs vikar i Oksbøl- 
området
Jane H. Frederiksen, filetskærer, 
Thisted
Morten Birk Petersen (f. Hansen), 
idrætskonsulent i KFUMs Idræts
forbund
Anne E. Hennig-Olsen, årsvikar på 
Nr. Nissum Øv.-skole
Karin H. Henriksen, årsvikar på Hjerm 
skole
Birgit A. Kepler, Nr. Nissum 
Kaj C. Kristensen, Thyborøn
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Marianne R. Nielsen, Flemming Efter
skole i Horsens
Ole H. Nielsen, løs vikar i Tårsom
rådet
Anne Lis Nygaard, Svankjær 
Ungdomsskole
Eve B. Pedersen, løs vikar i Viborg 
Mona Pedersen (gift m. Morten), løs 
vikar i Hornsyld
Pia Rasmussen, Nr. Nissum
Tina C. Søvsø
Jytte Pedersen, Nr. Nissum 
Frands A. Bruun, årsvikar ved 
Blåvandshuk skole
Mette S. Christensen, ansat ved fritids
hjemmet i Gudum
Per Grauting, Holstebro
Michael Hansen, årsvikar på Møborg 
skole
Hanne Jensen, Nr. Nissum
Susanne E. Jensen, Blidstrup 
Ungdomsskole
Yvonne Grydehøj, Fousing, Struer 
Marianne Kristensen, Holstebro 
Ole Laursen, Samsø Friskole, Nordby 
Else Marie Olsen, løs vikar i Lemvig 
Kirsten Rasmussen, årsvikar på Struer 
Gymnasium
Ilse Marie Venneberg, årsvikar på 
Lemtorpskolen i Lemvig
Hanne Nielsen, Efterskolen Valde- 
marsbo ved Fakse

Afsked med pension
46 Ejler K. Ostergaard, Fredericia, 31.7.89
47 Hans Chr. Ager, Skjern, 31.3.91 

Oskar Stentoft, Ikast, 31.7.91
49 Sam Holm, 31.7.91
51 Arne Toft Hansen, Holstebro, 31.7.91

52 Elvin Martinsen, Esbjerg, 31.8.91 
Vilhelm Yde, Herning, 31.8.91

53 Bent Skov Berthelsen, Sdr. Omme, 
31.7.91
Karen Margrethe Pedersen, Herning, 
31.8.91

54 Erna Larsen, Lemvig, 31.7.91
55 Ester Møller, Ålsø, 28.2.89

Ida Poulsen, Ørum Djurs, 31.7.89
Jens Axelsen, Skovsgård, 31.7.91
Holger Møllebjerg, Hvalpsund, 31.7.91 
Valdemar Poulsen, Ørum Djurs, 
31.7.91

57 Hans Ulf, efterår 90
Henry Primdahl Jensen, jan. 91

60 Jens Kjær Aarup, Hjallerup
61 Anne Marie Holm, Hvidbjerg Thy, 

31.7.91
71 Frank Arendt Laursen, Skjern, 31.8.91

Dødsfald
23 Harald Berg, ansat ved Nr. Nissum 

Seminarium 1934-45, 2. april 90
26 Christen Hvas, 26. januar 91

Bonde Nielsen, april 91
Søren Sørensen, maj 91
Anna Elisabeth Overgaard, august 91

29 Michael Søndberg, Vejle, 28. september
90
Søren Hebsgaard, Skårup, 27. februar
91
Peter Olesen, Nyborg, 5. marts 91
Aage Th. Larsen, Langholt, maj 91
Therkel Christensen, 5. september 91
Einar Holler Krogh, Ikast, oktober 91

31 Hans Bakbo, Nyk. M., 12. februar 91
Jenny Bakbo, Nyk. M., 91
Alfred Ritmann, august 91

33 Johannes Jensen, Ulnits, juli 91
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35 Harald Vestergaard Jensen, januar 91
39 Charles Jacobsen, Esbjerg, maj 91
41 Margrethe Christensen, Hadsten, 12. 

november 91
42 Aage Chr. Agergaard, Hvide Sande, 

december 90
Karl Vilhelm Jensen, tidl. Ranum,
3. September 91

47 Svend Brorson Nielsen, Bøvling,
20. januar 91

49 Kristiane Frandsen, Lemvig,
1. november 91

51 Holger Christensen, Gandrup, 21. juni 
90

52 Ejnar Christiansen, Skjern, 26. marts
91
Johannes Gjelstrup, 15. august 91

53 Arne Pedersen Nyrup, Timring, august 
91

62 Poul Ricardo Nørgaard, Nors, maj 91
71 Niels Møller Madsen, marts 91 

Rudolf Møller, ansat ved Nr. Nissum 
Seminarium 1961-83, 1. juni 91
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Foreningsmeddelelser
Ved formanden J. Hauge Nielsen

Foreningen kan i disse år notere en pæn til
gang af medlemmer. Men det er også nød
vendigt, hvis den fortsat skal være så stor, at 
den kan magte udgivelsen af en årbog til en 
endda særdeles overkommelig pris. Bestyrel
sen ser gerne, at medlemstallet vokser yderli
gere. Hermed en opfordring til at skaffe end
nu flere medlemmer.

Naturligvis har det kommende jubilæum 
haft en vis indflydelse på tilgangen, men be
styrelsen tager den også som et udtryk for, at 
gamle elever føler en samhørighed med deres 
uddannelsessted. En af seminariets ledere har 
udtrykt det sådan: »Seminariet er ikke blot 
de folk, der rent aktuelt færdes der, men også 
de mange, der har gået der«. Jeg håber og 
tror, at forstander Gjelstrups ord stadig har 
megen rigtighed i sig.

I år udkommer årbogen som sædvanlig, 
men til næste år, jubilæumsåret, bliver der 
ændringer. Da vil der kun udkomme en lille 
årbog med de vigtigste oplysnnger om årets 
gang: Årets dagbog, dimissioner, forenings
meddelelser, rektors årsberetning m.m. Der
udover vil der blive tilsendt alle medlemmer 
et festskrift. Dette sidste helt gratis, eller næ
sten gratis. Vi tillader os at lægge et af disse ir
riterende girokort i festskriftet og beder med
lemmerne sende os 25 kr. Alene vore por
toudgifter med to forsendelser samme år lø
ber op. Desuden bliver der måske tale om at 
sende andet i anledning af jubilæet. Så tag 

venligt imod girokortet. Tænk på, at mange 
bruger tid og kræfter på at få foreningen til at 
fungere. De betaler også. Du kan nøjes med 
at gå på posthuset.

Valg
Benny Boysen har meddelt, at han ønsker at 
udtræde af bestyrelsen til foråret. Han har 
været med i 13 år. I bestyrelsen kommer vi til 
at savne ham. Foreningen siger ham en stor 
tak for hans indsats. Bennys arbejdsområder, 
lokalhistorie og forfattervirksomhed har 
sammen med hans store og varme interesse 
for Nr. Nissum Seminarium været en værdi
fuld støtte for foreningen. Her tænkes ikke 
kun på hans egne bidrag, men også på de 
mange gode vejledninger, han har kunnet 
give. Og det allerbedste - give dem fornøjeligt 
og venligt.

Foreningen foreslår, at Else Roswall, Nr. 
Nissum Skole, indtræder i hans sted. Des
uden foreslår den genvalg af Kirsten Simon
sen. Såfremt der ikke inden den 1. febr. 1992 
indkommer andre forslag, betragtes disse 
som valgt.

Som repræsentant for eleverne er Lillian 
Vestergaard, II klasse indtrådt.

Økonomi
Foreningens økonomi er fortsat sund. Vi kan 
stadig holde kontingentet på den meget rime-
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Nr. Nissum Seminariums Elevforening

Regnskab for året 1. oktober 1989 -30. september 1990

Indtægter
Årbog 1989 1.295,00
Årbog 1990 60.270,00
Renter 4.794,99

66.359,99

Udgifter
Årbog 1990:
Trykning 34.297,70
Postbesørgelse m.v. 8.503,75
Girokort, kuverter m.v. 3.299,75
Moms 8.397,40

54.498,60

Status pr. 30/9 1991
Aktiver 
Girokonto 1.980,52
Unibank 86.320,50
Obligation 6.358,42
Kassebeholdning 372,75

95.032,19

Passiver
Overførsel pr. 1/10 1990 85.999,06
Overskud 1/10 90-30/9 1991 9.033,13

95.032,19 

66.359,99

Redaktions- og bestyrelsesudgifter 1.495,00
Porto 1.124,50
Kontorartikler 112,76
Kopiering 91,00
Gebyr 5,00
Overskud 9.033,13

Nr. Nissum, den 30. september 1991 V. Gohr Lauridsen

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

Nr. Nissum, den 24. oktober 1991 Jens Lynge Søren Porup
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lige størrelse: 50 kr. Jeg vil dog komme med 
et lille hjertesuk. Vi bruger for mange penge 
på porto til rykkere.

Glæd kassereren. - Betal med glæde - og 
uden rykkere. Tak.

Bestyrelsen
Formand:}. Hauge Nielsen, Seminarievej 8, 
Nr. Nissum, 7620 Lemvig, tlf. 97 89 11 84 

Kasserer: V. Gohr Lauridsen, Østerled 6, 
Nr. Nissum, 7620 Lemvig, tlf. 97 89 11 64 
Redaktør: Hans Golding, Præstegårdsvej 14, 
Gudum, 7620 Lemvig, tlf. 97 86 30 64
Horst Knüppel, Højgårdsvej 2, Sædding, 
6900 Skjern, tlf. 97 36 43 62
Kirsten Simonsen, Ringgade 116, 7600 
Struer, tlf. 97 85 04 03
Lillian Vestergård, Seminarievej 10.6., Nr. 
Nissum, 7620 Lemvig, (repr. for de lærerstu
derende)

Arrangementer på Nr. Nissum 
Seminarium 1992
15. kor- og orkesterstrevne -Jubilæumsstævne
24.-26. januar 1992

PROGRAM:
Symfoniorkester:

Carl Nielsen: Symfoni nr. 1 i g-mol
Dirigent: Alf Sjøen
(Separate prøver for strygere, træblæsere 
og messingblæsere lørdag formiddag)

Kor og symfoniorkester:
Finn Høffding: Fem svaner
(Tekst: Hans Hartwig Seedorff-Pedersen)
Korinstruktion: Tage Ringgaard
Dirigent: Alf Sjøen

A capella kor:
Svend Westergaard: Vinteraften
(Tekst: Viggo Stuckenberg)
Peter Heise: Sommerlyst
(Tekst: Chr. Winther)

Bjørn Hjelmborg: Folkevise 
(Tekst: Johs. Jørgensen) 
Jørgen Bentzon: Løvens Part 
(Tekst: La Fontaine)
Dirigent: Tage Ringgaard

Stævneorkester:
Overkommelige klassiske stykker af: 
Schubert, Mendelsohn, Tchaikovsky, 
Bartok og Prokofieff udsat for »stor« 
besætning, samt uddrag fra Gerswins 
»Porgy og Bess«
Dirigent: Poul Erik Henriksen

Desuden vil der blive lejlighed til forskellig 
musikalsk udfoldelse med eksempelvis a ca
pellasang, kammermusik, folkemusik og 
-dans etc.
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Nr. Nissum Seminarium - 100 år
AfJ. Hauge Nielsen (jubilæumsudvalget)

Det passer ikke, hvad der står i Carl Søeborgs 
gamle revyvise fra 1909, at »om hundrede år 
er alting glemt«

Det er bestemt ikke blevet glemt, at Nr. Nis
sum Seminarium og HF i 1992 fylder 100 år. 
At det er uddannelse af lærere, der har fundet 
sted i 100 år, ved vist alle. De første knap 80 år 
eksisterede HF slet ikke.

Gamle elever har så afgjort heller ikke 
glemt de 100 år. Ofte spørges der:

Hvad laver I i Nissum i anledning af jubilæ
et?

Bliver der arrangementer, vi kan komme 
med til?

Og naturligvis bliver der jubilæum, selvfølge
lig huskes det, at det vari 1892 Ad. L. Hansen 
under små og spartanske kår startede sit se
minarium.

Og det skal bestemt fejres, at seminariet 
har levet og overlevet i disse 100 år, og at

- DET FORTSAT AGTER AT LEVE -

Det er indlysende, at man ved et jubilæum ser 
tilbage. Uden alle disse år, deres begivenhe
der og spor, var der jo intet jubilæum. Uden 
den lange række af mennesker, der har gået 
her, mødtes her, været ansat her - kort sagt - 
levet her, var der intet at fejre.

På seminariet har man allerede i lang tid 
været i gang med forberedelserne. Og som 
det ses af programmet, går bestræbelserne ud 
på mere end at mindes fortiden. Vi vil også 
gerne vise vort seminarium og HF frem. Ger
ne fortælle om, hvad der foregår her samt 
prøve at pejle os ind på, hvad fremtiden vil 
bringe.

Om alt dette og meget andet kommer jubi
læet til at handle. Undervejs skulle der også 
gerne være mulighed for, at folk, der mødes 
her, kan se, hvilke forandringer seminariet 
har undergået. Måske vil nogle ærgre sig 
over, at noget kendt er borte, andre glæde sig 
over, at noget nyt og bedre er kommet til; en
delig vil nogle møde Nr. Nissum Semina
rium og HF for første gang.

Program
I Nissum venter vi mange gæster, og da vi 
gerne vil holde festlighederne hjemme, d.v.s. 
på seminariet, har vi fundet det passende at 
sprede arrangementerne over store dele af 
året.

Vi tror, gamle elever gerne vil møde hinan
den, have tid til at snakke med hinanden og 
tid til at gå på »pilgrimsfærd«, have tid til at 
opdage, at Nissum stadig er Nissum: foran
dret, forynget og fornyet.
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Jubilæum
Foreløbigt program

3.4. Åbningsarrangement for Eftermiddag
personale og elever

4.4 Første jubilæumsdag: kl. 10,30
Gamle elever

Musical
Evt. fællesspisning

kl. 12,30 
kl. 14-16

kl. 16,00

5.4. Åbent-hus arrangement Id. 13-17 
for egnen

Velkomst v. bestyrelsens formand, Lars
Raakjær
Kantate
Festtale
Causeri: Seminariet gennem 100 år
Spisning
Udstillinger m.m.

Seminariets historie
Børnegetninger
Fhv. elevers udstillinger
Fagudstillinger
Diasserie

Kaffestue
Musical

2.5 Anden jubilæumsdag 
Indbudte gæster

kl. 9.30

kl. 10,30

kl. 12,00
kl. 14,00

Causeri: Seminariet gennem 100 år
Udstillinger
Diasserie
Kaffestue
Boldkampe
Koncert

Kransenedlæggelse :
Nr. Nissum Kirkegård
Gudstjeneste.
Prædikant biskop Georg s. Geil
Let servering
Festtale
Kantate
Festforelæsning ved fhv. undervisnings
inspektør Tage Kampmann

4.5. Forårskoncert

5.5 Forårskoncert

23.5. Salmevideofestival

9.8. Udflugt for personale og bestyrelse

18.9. Koncert ved Johnny Madsen

4.12 Jubilæums-gallafest

I løbet af året vil der blive forskellige pædagogiske arrangementer. Tidspunkt og indhold annonceres senere.
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Invitation
I anledning af, at det i 1992 er 100 år siden, Nørre Nissum Seminarium blev opret
tet, har bestyrelsen den glæde at indbyde alle gamle elever, der er udgået fra Nørre 
Nissum Seminarium og HF, til jubilæumsfest lørdag 4. april 1992. kl. 10.30.

Foreløbigt program
10.30 Velkomst ved bestyrelsens formand, 

Lars Raakjær.
Kantate.
Festtale.
Causeri: Seminariet gennem 100 år.

12.30 Spisning.

14.00 Udstillinger:
Seminariets historie.
Børnetegninger.
Fhv. elevers udstilling.
Fagudstillinger.
Diasserie.

Kaffestue.

16.00 Musical.

Da det ikke er muligt at udsende personlige invitationer med endeligt program, vil dette blive 
annonceret i dagspressen i januar måned. Her vil også tidspunkt for tilmelding samt priser for 
spisning m.m. blive oplyst.

Bestyrelsen for Nr. Nissum Seminarium
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CHRISTENSENS BOGTRYKKERI


