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LILY GAD
22. Aug- 1890 — 17. April 1942.

Kun i 12 Aar fik Lily Gad, »Fru Rektor«, Lov til at virke ved 
vor Skole, men denne Tid var nok for hendes rige Personlighed 
til at sætte sit Præg paa dens Aand og Undervisning. Naar man 
saa hende, yderst kvindelig, med den blide Stemme, de fine Træk 
og de sjælfulde Øjne, kunde man let forledes til at tro, at man 
stod overfor en vigende Karakter. Intet kunde være mere fejl
agtigt. Hendes Sind var præget af Styrke, hendes Tanke af Klar
hed, hun tog varsomt, men fast paa Opgaverne og skjulte aldrig 
Vanskeligheder, hverken for sig selv eller andre. Hun var som 
en Fjeder, smidig og bøjelig, men af en sjælden Spændkraft. 
Hendes Indstilling overfor Livet var saa afgjort positiv, livsbe
kræftende. Derfor blev hun ogsaa et lykkeligt Menneske, og noget 
endnu mere sjældent: et Menneske, der var sig sin Lykke be
vidst. Hun havde faaet saa meget i Vuggegave, sin gode For
stand, sit kærlige Hjærte, sin Arbejdsevne og Glæde. Og hendes 
Liv formede sig, saa hun fik Brug for alle sine Evner, i sit ual
mindelig lykkelige Hjem og overfor de store Opgaver, Skolen 
stillede hende. Og end ikke dette var nok for hende, hun skrev 
Artikler og Bøger, holdt Foredrag og gav Demonstrationstimer. 
Hendes Liv skulde ikke blive langt, og hendes Helbred var svagt, 
og dog naaede hun mere end de fleste i mange flere Aar. Hendes 
Rigdom paa Initiativ gjorde, at hun holdt af at eksperimentere 
uden at være bange for det ny. Derfor maatte hun af og til feje 
det gamle til Side, men altid kun naar hun havde noget bedre 
at sætte i Stedet for.

I sine Bøger og sin Danskundervisning fulgte hun helt sine 
egne Veje, særlig var hendes Opfattelse af dansk Grammatik og 
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dens Tilpasning for Begyndere original og banebrydende. Hun 
naaede forbavsende hurtigt og let gode Resultater med sin Be
gynderundervisning; hendes System beroede for en Del paa at 
sætte Børnenes Selvvirksomhed i Gang samtidig med, at deres 
Iagttagelsesevne trænedes, men hun ejede ogsaa den fineste Lyd
hørhed overfor deres Reaktioner. I det hele var Smaabørns-Psy- 
kologi og -Pædagogik vel nok den Opgave i Skolen, der laa hen
des moderlige Karakter nærmest. Hendes smaa Hefter med barn
lige Fortællinger for dem, der lige kan læse (men kun korte Ord!) 
belyser denne Side af hende.

Men ogsaa overfor Gymnasiasterne var hun en straalende 
Lærerinde. Vore unge Piger saa med Glæde og Forventning hen 
til Dansktimerne med de ivrige tankevækkende Diskussioner; 
medens Overgangsaarenes Problemer, Bachfischen, det vanske
lige Barn havde hendes ganske særlige Interesse. I det hele havde 
hun en sjælden Evne til at faa Børn og unge til at lukke sig op 
for sig, til at vinde deres Fortrolighed. Den Skranke, der saa let 
kommer mellem Generationer eller mellem Lærer og Elev, faldt 
for hendes ægte Sympati og Evne til Indlevelse, maaske ogsaa 
for den Ligefremhed, der var hendes nedarvede Kulturs Kende
tegn.

Og som Eleverne, store og smaa, savner hende, sørger ogsaa 
vi Lærere over Tabet af hende. Hun var rig nok til altid gerne 
at ville dele Sorger og Glæder med os, hun var en udmærket 
Støtte og Vejleder for unge og uprøvede Kræfter, og paa de 
ældre mere erfarne Lærerinder virkede hun forfriskende og inci
terende.

Nu er hun borte, hendes stærke Aand, hendes muntre Latter, 
hendes lyse, lykkelige Sind og et Livsmod, som end ikke en lang 
og smertelig Sygdom kunde kue. Men saa vist som Eksemplets 
Magt er noget af det stærkeste i Verden, vil hun endnu længe 
udøve sin Indflydelse i Skolen, og Lærere saavel som Elever vil 
ære hendes Minde bedst ved ikke at lade hendes Idealer dø med 
hende.

Julie Valentiner.


