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Kolding Seminarium 1952 -  1992
Af Carl Petersen

Den 24. januar 1989 vedtog Folketinget en lov om 
sammenlægning og nedlægning af seminarier. Det 
betød, at der på landsplan skulle afvikles 6 semina
rier, heriblandt Kolding Seminarium. I §1, stk. 1.7 
står: »Kolding Seminarium sammenlægges med 
Jelling Statsseminarium i dettes bygninger.« Der 
blev dog givet en afviklingsperiode på tre år, således 
at alle igangværende studerende kunne gøre deres 
uddannelse færdig uden at skifte seminarium. Den 
20. juni 1992 blev så den sidste årgangafdisse stude
rende dimitteret, og dermed var der sat et endegyl
digt punktum  for 40 års arbejde med uddannelse af 
folkeskolelærere i Kolding.

Baggrunden fo r  seminariets oprettelse
Baggrunden for, at der i 1952 blev påbegyndt en læ
reruddannelse i Kolding, var en hastigt stigende læ
rermangel. Den skyldtes dels ophævelsen af besæt
telsestidens begrænsninger af timetallet på grund af 
beslaglæggelse af skoler, dels -  og især - den stigning 
i fødselstallet, som havde fundet sted i løbet af 
1940rne. Det var de såkaldte »mørklægningsbørn« 
og »fredsbørn«, som holdt deres indtog i uddannel
sessystemet, der ikke var parat til så voldsom en 
vækst, hverken med hensyn til skolebygninger eller 
lærerkræfter.

Undervisningsministeriet søgte at imødegå læ
rermangelen ved at øge de bestående seminariers 
kapacitet, bl.a. med en studenterlinie. Derimod var 
man tilbageholdende med at oprette ny seminarier, 
idet man mente, at lærermangelen ville være over

stået i løbet af et par år. Det gik dog modsat. »De 
store årgange« forårsagede ravage i uddannelsessy
stemet hele vejen op, indtil de i slutningen af 1960- 
erne oversvømmede universiteterne og startede 
»ungdomsoprøret« i 1968. M en foreløbig var det 
overvindelsen af lærermangelen i folkeskolen, det 
gjaldt. Der blev fremsat et forslag om midlertidige 
seminarier, hvor der var lokaler og lærerkræfter til 
rådighed, og en AOF-inspireret tanke om et 5-årigt 
aftenseminarium blev realiseret i København, Ar
hus og Esbjerg, samtidig med at der omsider blev 
oprettet et nyt 4-årigt statsseminarium i Køben
havn.

Hensigten med aftenseminarierne var at gøre det 
muligt for især mennesker i en moden alder at have 
arbejde i dagtimerne, samtidig med at de modtog 
undervisning om aftenen, så de kunne gennemføre 
en læreruddannelse uden større økonomiske om
kostninger. Men det var en oplagt mulighed for det 
stedlige skolevæsen at få dækket det øjeblikkelige vi
karbehov ved at anvende aftenseminariets elever. 
Det var formentlig denne mulighed -  samt inspira
tion fra Esbjerg -  der i forsommeren 1952 fik det so
cialdemokratiske byrådsmedlem skoleinspektør, se
nere skoledirektør H. A. Hansen til at lufte tanken 
om et aftenseminarium i Kolding for sine byråds
kolleger. Ideen faldt åbenbart i frugtbar jord, for 
den 26. juni -  på H.A.’s s 60 års fødselsdag -  kunne 
Kolding Folkeblad meddele, at der var skabt flertal 
i byrådet for at oprette et aftenseminarium i Kol
ding. Meddelelsen blev fulgt op af en solstrålehisto
rie fra Esbjerg om en rengøringskone, der nu i tre år
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havde passet både arbejde og læsning med godt re
sultat. Den 18. august vedtog byrådet at fremme sa
gen, og den 12. september havde den konservative 
borgmester Beirholm, H.A. Hansen og Kolding- 
kredsens to folketingsmænd M. Larsen (soc.) og 
Karl Olsen (kons.) et møde i Undervisningsministe
riet. H er blev forslaget modtaget med positiv inter
esse, bortset fra, at man ikke ønskede flere aftense
m inarier oprettet. Den 17. september meddeltes det 
så ministeriet, at Kolding Byråd havde vedtaget at 
søge oprettet et eftermiddagsseminarium. M an 
havde altså renonceret på den umiddelbare afhjælp
ning af vikarproblemerne, som et aftenseminarium 
ville give, hvilket tydeligvis var en skuffelse for H.A. 
Hansen. Det var da også borgmester Beirholm, der 
fremover var den udfarende kraft. Da man den 27. 
september ikke havde hørt fra ministeriet, afgik der 
et veritabelt rykkerbrev, hvori der blev gjort op
mærksom på, at det hastede med en godkendelse, 
hvis seminariet skulle etableres i indeværende år. 
Allerede tre dage efter -  den 30. september -  forelå 
ministeriets godkendelse af, at der i Kolding opret
tedes et seminarium, »omfattende præparandklasse 
og de fornødne klasser til gennemførelse af den sæd
vanlige 4-årige seminaruddannelse«. Det under
stregedes, at undervisningen skulle tilrettelægges 
med henblik på elever, der ikke påtog sig lønnet ar
bejde ved siden aflæsningen. Altså ingen vikartimer 
-  i hvert fald ikke officielt!

Seminariets etablering
Seminariet skulle etableres som en selvejende insti
tution med statstilskud. Hertil krævedes et repræ
sentantskab som udtryk for politisk og folkelig op
bakning i området. Det blev bredt sammensat med 
borgmestrene i Kolding, Vejle og Fredericia, amts
skolekonsulenterne i Vejle og Ribe amter samt re
præsentanter for forskellige organisationer. Den 14.

oktober afholdt repræsentantskabet sit første møde, 
hvor tre medlemmer til seminariets bestyrelse blev 
valgt, nemlig amtmand A.M. Wamberg, amtsskole
konsulent Winther, Vejle amt og proprietær Helle- 
søe, Seest. Kolding Byråd valgte yderligere 4 med
lemmer: borgmester Beirholm, folketingsmand M. 
Larsen, skoleinspektør H. A. Hansen og grosserer 
J. P. Klinge. Bestyrelsen konstituerede sig med borg
mester Beirholm som formand. Det blev aftalt med 
Kolding Gymnasium, at der stilledes lokaler til rå
dighed efter kl. 14.00, og lærerkræfter blev hentet fra 
gymnasiet og folkeskolen, så de 30 elever, der havde 
meldt sig, kunne påbegynde undervisningen den 1. 
november. Selve indvielsen foregik i gymnasiets 
festsal den 6. november 1952. Her blev talt af for
m anden for Kolding Lærerkreds, lærer Bruun, Sdr. 
Vilstrup, der bl.a. udtalte: »Der skal bygges en skole 
op her, ikke på traditioner, men på de impulser, der 
tilføres udefra, fra de skoler, hvorfra lærere og elever 
kommer.« Borgmester Beirholm udtrykte håbet om, 
at seminariet med tiden måtte få egne bygninger og 
eget ansigt udadtil, men fastslog, at man ville be
gynde i det små og lade væksten starte fra grunden.

Det var gået hurtigt! Så hurtigt, at borgmester 
Beirholm ikke havde nået at få samarbejdspartne
ren i byrådet, partiet Venstre, med i foretagenet. 
Måske syntes Kolding Folkeblads redaktør Beh
rens, at borgmesteren havde været lidt for ivrig, for 
i referatet fra indvielsen blev det fremhævet, at den 
egentlige initiativtager var skoleinspektør H. A. 
Hansen, og det noteredes spidst, at hans navn end 
ikke var blevet nævnt. For øvrigt var der et problem, 
som ikke havde fundet sin løsning. Bestyrelsen 
havde regnet med, at skoleinspektør C. D. Nygaard, 
Riis Toft skole, skulle være forstander for semina
riet. M en ministeriet krævede »en med seminarie- 
undervisning fortrolig lærer« som forstander. C. D. 
Nygaard blev derfor kun anerkendt som leder af se
minariets første præparandklasse. I forsommeren

36



1953 blev stillingen som forstander for Kolding Se
minarium opslået, og bestyrelsen ansatte den 
43-årige seminarielærer i gymnastik og engelsk Carl 
Clausen, Odense, som seminariets første forstan
der.

Carl Clausen havde før sin Odense-tid været an
sat ved Scottish School of Physical Education, Glas
gow. Som gymnastiklærer ved Odense Seminarium 
var han stærkt engageret i det frivillige ungdoms
arbejde, var i flere år formand for Odense Amts 
Gymnastikforening og var i øvrigt landskendt som 
instruktør ved kurser i lærerkredse og gymnastik
kredse samt gennem radioens skolegymnastik- 
udsendelser. I et interview i Kolding Folkeblad ud
talte han: »Det er min hensigt at skabe et seminarie- 
liv, hvis man kan kalde det således. Det skal ikke 
være de nøgne kundskaber alene. Eleverne skal i 
foredrag og diskussioner også møde livsværdier og 
sætte problemer under debat. Et seminarium må 
ikke kun være en forretning, hvor man går hen og 
køber en bestemt portion viden.«

D e første år
Det var ikke nogen let opgave at starte et nyt semina
rium i lånte lokaler og uden fast lærerstab. I semina
riets årsskrift fra 1963 fortæller Carl Clausen om 
forholdene: »Jeg havde kontor i et lille klasseværelse, 
hvor der var undervisning til kl. 14.00. Når eleverne 
havde forladt skolen, gik jeg op i rengøringsrummet 
og hentede seminariets kontorinventar. Skrivema
skinen i den ene hånd og telefonen i den anden. Fire 
skoleborde blev skubbet sammen, og telefonen sat i 
kontakten, og dermed var kontoret etableret. Kl. 
20.00 blev kontoret igen omorganiseret til klassevæ
relse«. I dag ville man uden tøven betegne sådanne 
forhold for uanstændige. Når de alligevel blev ac
cepteret, skyldtes det, at man stadig befandt sig i ef
terkrigsårene. M an var fra besættelsestiden vant til

Rektor Carl Clausen ca. 1970: (Foto: N . Lisberg).

at affinde sig med de givne forhold.
Efterhånden som seminariet føjede ny årgange

til, måtte det være klart for enhver, at man ikke 
kunne fortsætte med to institutioner under samme 
tag. M en seminariets fædre syntes at have tabt pu
sten. Det blev amtsskolekonsulent Winther, der i 
bestyrelsen først rejste spørgsmålet om fast lærer
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stab og egne bygninger til seminariet. I foråret 1954 
blev der så ansat faste lærere, og drøftelser om byg
ninger fortsatte. H.A. Hansen ønskede seminariet 
placeret i en tilbygning til Sdr. Vang skole, men den 
12. april 1955 blev det besluttet, at seminariet skulle 
placeres på en grund på Dyrehavevej. Arkitekterne 
Sigurd Madsen og Noes-Pedersen fik overdraget ar
bejdet med projektering af bygningen. Materialesi
tuationen var vanskelig, så man måtte gå gradvis 
frem. Men i maj 1956 forelå materialebevilling til 
første bygningsafsnit, og den 14. september blev der 
foretaget grundstensnedlæggelse efter alle gæl
dende regler for et betydningsfuldt byggeri. Der 
blev indstøbt en meddelelse til eftertiden vedrø
rende byggeriet, og de tre grundsten blev nedlagt af 
borgmester Beirholm, amtmand Wamberg og stats
konsulent Alf. Andreasen. Denne gang huskede 
borgmesteren at nævne stadsskoleinspektør H. A. 
Hansen som den oprindelige initiativtager, og H. A. 
Hansen fik lejlighed til at udtrykke sin skuffelse 
over, at man ikke havde fået et aftenseminarium. 
Det var folk fra arbejdslivet - »manden fra ploven«, 
han gerne ville have haft ind i læreruddannelsen. 
Det er et spørgsmål, hvor meget han troede på semi
nariets eksistens på længere sigt. I hvert fald var han 
meget nøjeregnende med, at bygningen blev udfor
met, så den i givet fald kunne bruges til folkeskole. 
I og for sig var der god grund til at sætte spørgsmåls
tegn ved seminariets fremtidsmuligheder. Rundt 
om lå der fire statsseminarier, der alle havde spillet 
en rolle i den nationale kamp i Slesvig, og det betød 
stadig noget i folks bevisthed. Ind imellem dem var 
Esbjerg og Kolding seminarier opstået i de ny 
vækstområder som private institutioner, som oven i 
købet var nødt til at opkræve skolepenge, i modsæt
ning til statsseminarierne.

Kolding Seminarium nåede at dimittere det før
ste hold lærere, før det rykkede i egen bygning, men 
dimittenderne havde dog sammen med de øvrige år-

Kolding Seminarium i 1957.

gange og de faste lærere haft lejlighed til at deltage 
i planlægningen af den ny bygnings indretning. Og 
så den 12. september - femårsdagen for den første 
kontakt med ministeriet vedrørende oprettelsen af 
seminariet -  afholdtes den officielle indvielse med 
deltagelse af undervisningsminister Jørgen Jørgen
sen og embedsmænd fra ministeriet. Der blev holdt 
alle de sædvanlige officielle taler, der var fællessang 
samt korsang og musik af seminariets kor og orke
ster. Der blev sagt smukke ord om lærergerningens 
betydning og udtalt gode ønsker for seminariets 
fremtid. Ved aftenfesten blev der igen takket til alle 
sider, og undervisningsministeren bemærkede, at 
når det var lykkedes at få seminariet til Kolding, 
skyldtes det alene den energi, der var blevet lagt for 
dagen, ikke mindst fra borgmesterens side. Borg
mesteren afsluttede med en tak til embedsmændene 
for gode råd og sagde: »Det kan godt være, at vi her 
i Kolding undertiden har lavet dumheder, som vi 
burde skamme os over, men alt det er historie nu, og
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i dag tror jeg, jeg tør sige: oven i købet en god histo
rie!«

I  eget hus p å  Dyrehavevej
Det var et nyt afsnit af Kolding Seminariums histo
rie, der tog sin begyndelse med indflytningen i byg
ningen på Dyrehavevej. Der herskede i de første må
neder en helt euforisk stemning blandt både lærere 
og elever af glæde over at være kommet under eget 
tag. Sammenlignet med de nøglefærdige og fuldt 
udstyrede gymnasier, som amterne præsterede 
10-15 år senere, var seminariebygningen såre beske
den, og udstyret var mangelfuldt. Penge var der ikke 
mange af. Der var en vis kritik i byrådet af, at semi
nariet havde fået grunden på Dyrehavevej foræret 
og dertil 400.000 kr. i startkapital, så man skulle ikke 
vente flere penge fra den side. M en i øjeblikket spil
lede det en mindre rolle. Der herskede en sand pio
nerånd hos de 12-15 faste lærere, der havde afløst de 
mange timelærere. Nu skulle der skabes et rigtigt se
minarium, som kunne hævde sin eksistensberet
tigelse. Dagliglivet kom i faste rammer, og i sam- 
arbejdeomed elevrådet blev der regelmæssigt arran
geret »Åbent hus«-aftener med foredrag og forskel
lig underholdning. Endvidere var der korsang og 
frivillig gymnastik, studiekredse og elevfester. I 
1959 fik seminariet en gymnastiksal, hvilket ikke 
alene var til gavn for det pågældende fag. Det gav 
også forbedrede muligheder for fællesarrangémen- 
ter. Ved årsfesten samme år kunne eleverne således 
opføre Kjeld Abelis »Eva aftjener sin barnepligt« og 
dermed indlede en lang tradition for opførelse af 
dramatiske værker. M en det var faktisk først, da der 
i 1963 var bygget en nordfløj og en aula, der for
bandt de tre bygninger, at seminariet fik anstændige 
lokaleforhold, bl.a. et formningslokale. Faget havde 
hidtil været henvist til kantinen!

Men de ydre ram m er var én ting. Hvad der fore

gik inden for rammerne noget andet. Det første 
store spørgsmål var, om der ville komme elever nok 
til at opretholde et tosporet seminarium. Bekymrin
ger i den retning viste sig overflødige. Kolding Se
minarium fik hurtigt sit faste opland, der strakte sig 
fra Vejen-området over Kolding og Fredericia-om- 
råderne til Middelfart og Vestfyn. M en i øvrigt kom 
der elever fra det meste af landet. Det var mest unge 
mennesker med realeksamen, der søgte optagelse i 
præparandklasserne, men også en del lidt ældre, 
især gifte kvinder, hvis børn havde nået skolealde
ren. Da 3. klasserne de sidste 6 måneder af skoleåret 
var udsendt som vikarer for at afhjælpe lærerm an
gelen, blev der plads til at oprette en »forpræp« for 
dem, der ikke havde nogen eksamen, altså den me
get omtalte »manden fra ploven«. Det var nu lige så 
tit »pigen fra gryden«, der kom. M idt i 60erne blev 
seminariet tre-sporet, idet der oprettedes en studen
terlinie.

De to første hold dimittender var uddannet efter 
1930-loven. Men fra 1955 foregik undervisningen

Forhallen på  Kolding Seminarium.

39



efter læreruddannelsesloven af 1954. Den indførte 
et liniefag, som skulle kvalificere til undervisning i 
mellem- og realskolen. Samtidigt afskaffedes eksa
men i de såkaldte åndsfag. Til gengæld skulle der 
være mødepligt. Det var eksamensmodstanderne, 
der havde fået deres vilje. Tanken var, at der så blev 
bedre tid til fordybelse i stoffet. I stedet for eksa
menskarakterer skulle der gives udtalelser af læ
rerne i de pågældende fag. Det var idealistisk tænkt, 
men ordningen medførte adskillige besværligheder, 
først og fremmest med at finde en acceptabel måde 
at kontrollere fremmødet på. Dernæst måtte lære
ren have et bedømmelsesgrundlag, før han kunne 
afgive en udtalelse, så seminarieeleverne blev over- 
bebyrdede med skriftlige opgaver, så man måtte til 
at indføre såkaldte skemafri dage. Endelig viste det 
sig, at sproget ikke var mangfoldigt nok til, at det var 
muligt at variere fireliniede udtalelse til f.eks. 60 ele
ver. Det måtte ende i stereotype vendinger, som ikke 
sagde meget mere end en karakter, og som savnede 
den uvildighedsinstans, som en censor udgør.

Fremgang og pædagogisk nytænkning  
Folkeskoleloven af 1958 nødvendiggjorde en ændret 
læreruddannelse. Et udvalg blev nedsat i 1962, og 
samtidig fik seminarierne tilladelse til på forsøgs
basis at ændre uddannelsesstrukturen.

I Kolding foretog man en begrænsning af antallet 
af obligatoriske fag, så der blev plads til to liniefag. 
De følgende år blev på mange måder seminariets 
lykkeligste. Startvanskelighederne var overstået, ar
bejde og fritidsaktiviteter fungerede inden for de 
lagte rammer. I 1965 blev Dyrehaveskolen semina
riets faste øvelsesskole med en stab af øvelsesskole
lærere. Både i folkeskolen og seminarieverdenen var 
der opbrud og nytænkning. På kurser og fagmøder 
modtog lærerne ny impulser i både faglig og pæda
gogisk henseende, og der var frihed til at søge dem

Formningsholdet og lektor Henning Lasthein i arbejde med »Skole
sager«.

omsat i praksis. Hvad enten det skete med succes el
ler fiasko, var det med til at bringe fornyelse i under
visningen. Den almindelige udvikling mod demo
kratiske omgangsformer formindskede afstanden 
mellem lærere og elever -  som i øvrigt aldrig havde 
været særlig stor på Kolding Seminarium. Konkret 
gav det sig udslag i, at man begyndte at sige »du« til 
hinanden. Samvær og diskussioner blev derved 
mere tvangfri og umiddelbare. Kolding Semina
rium var et sted, hvor lærere og elever var glade for 
at være sammen. Ikke sådan at forstå, at man altid 
var enige. Der var ofte diskussioner om problemer, 
som elevrådet rejste, og modsætningerne kunne 
godt være trukket hårdt op, hvad enten det gjaldt an
tallet af skemafri dage eller praktikordningen. M en 
som regel blev der fundet en løsning, og uenigheden 
greb ikke forstyrrende ind i det daglige arbejde. Det 
tætte samarbejde og sammenhold, som var blevet 
skabt blandt lærerne i de første år, fortsatte, selv om 
lærerstaben var mere end fordoblet. Uden at for
klejne nogen kan man vist godt sige, at seminariet
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udadtil især markerede sig med de tre fag: idræt, 
musik og formning. Ikke blot fordi der var dygtige 
og initiativrige lærere i fagene, men også fordi rek
tor og lærerkollegiet bakkede op omkring fagenes 
forskellige aktiviteter, så de fik større muligheder for 
udfoldelse end de fleste andre steder. Det kan ikke 
undre, at rektor Clausen specielt ønskede at skabe 
gode forhold for gymnastik og idræt, og da der i 1968 
var bygget en idrætshal og der var anlagt idrætsplads 
ved Dyrehaveskolen -  som i øvrigt også havde en 
svømmehal -  rådede Kolding Seminarium over de 
bedste idrætsfaciliteter blandt landets seminarier. 
Det tiltrak forståeligt nok mange idrætsinteresse
rede ansøgere.

Nedlæggelsestrussel
Den ny læreruddannelseslov blev vedtaget af Folke
tinget i 1966, men skulle først træde i kraft fra august 
1969. Hovedformålet med den ny lov var at hæve

Skulpturen »Skolesager«.

uddannelsesniveauet - man talte om at »akademi
sere« læreruddannelsen -  og dette søgtes nået bl.a. 
ved at hæve adgangsbetingelserne til studentereksa
men og den nydannede HF-eksamen. Et andet mål 
var at styrke fagene pædagogik og psykologi, hvilket 
timetalsmæssigt blev nået ved at gøre tidligere obli
gatoriske fag valgfri. Hele nyordningen krævede en 
omfattende holdopdeling, hvilket igen krævede se
m inarier med en årgangsstørrelse på mindst 140 læ
rerstuderende -  ifølge Undervisningsministeriets 
beregninger, som i øvrigt viste sig at være forkerte, 
fordi de studerende ikke fordelte sig jævnt ved valg 
af liniefag og specialer. De fleste seminarier havde 
imidlertid kun 90 -  120 studerende pr. årgang, så 
det blev aktuelt at gennemføre sammenlægninger 
eller nedlægninger af en del seminarier, så meget 
mere som man mente, at lærermangelen ville være 
overstået inden for det næste tiår. For at hindre en 
tilfældig og hovedkulds nedlæggelse af enkelte semi
narier med deraf følgende afskedigelse af lærere, gik 
Dansk Seminarieforening ind for, at der blev nedsat 
et udvalg, som skulle udarbejde et forslag til en ny 
seminariestruktur. Udvalgets møder var lukkede for 
at undgå lokalpolitisk indblanding. I begyndelsen af 
1969 kom de første oplysninger om planen frem. 
Tendensen var, at seminarier i mindre byer skulle 
flyttes til de større. For det sydjyske og fynske om
råde oplystes således, at Skårup Seminarium skulle 
til Odense og Ribe til Esbjerg. M an kunne så have 
ventet, at Jelling skulle flyttes til Kolding, men her 
kom der uorden i systemet. M inisteren havde nem
lig udnævnt rektor Utoft, Haderslev Statssemina
rium, som sin personlige repræsentant i udvalget, 
hvilket var et signal om, at der skulle ligge et semina
rium i Haderslev. M en hvis det skulle sikres tilstræk
kelig tilgang, var der ikke plads til et seminarium i 
Kolding. Det forlød da også, at seminarierne i både 
Jelling og Kolding skulle nedlægges. For at undgå 
dødsdommen indledte de to seminarier et sam ar
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bejde og foreslog udvalget, at der blev oprettet et se
m inarium i Trekantområdet, eventuelt i den nord
lige del. Udvalget accepterede, at der blev placeret 
et seminarium i Vejle. I Kolding håbede man, at det 
ville lykkes at gøre sig så kraftigt gældende i det næ
ste tiår, at seminariet kunne få lov at bestå. Men i 
øvrigt viste det sig, at VKR-regeringen ikke kunne 
acceptere planen. Der skete altså ingenting. Denne 
gang.

1966-lovens konsekvenser
1966-lovens gennemførelse medførte en stor æn
dring af forholdene på seminariet. Højskolepræget 
forsvandt sammen med det fællesskab, der opstod, 
når 30 elever blev undervist samlet i et flertal af ti
merne i 5 år. Den ny lov krævede, at de studerende 
efter det første år, hvor de blev undervist i dansk, 
matematik, kristendomskundskab og skrivning til 
en 1. årsprøve, blev opsplittet i hold efter valg af to 
liniefag og et pædagogisk speciale. Det skabte en vis 
»rodløshed« hos de studerende. Indførelse af møde
frihed virkede i samme retning, navnlig i begyndel
sen, hvor enkelte studerende opfattede det sådan, at 
det var unødvendigt at følge undervisningen. M en 
efter at der var afholdt eksamen -  som blev gennem
ført i samtlige fag -  indså de fleste, at meningen var, 
at den enkelte studerende selv måtte tage ansvaret 
for sin uddannelse. Det tidligere elevråd havde ikke 
haft mange beføjelser. Det kunne fremsætte ønsker, 
men det var lærerrådet og rektor, der i fællesskab 
traf beslutningerne. Med den ny lov blev der indført 
et fællesudvalg bestående af lige mange repræsen
tanter fra lærerrådet og de studerendes råd. Fælles
udvalget skulle sammen med rektor træffe beslut
ninger i spørgsmål vedrørende uddannelsen. De 
studerende fik derved en reel indflydelse på deres 
uddannelse. Det gjaldt også med hensyn til under
visningen på de enkelte hold, hvor de inden for de

givne ram m er i samarbejde med lærerne skulle 
planlægge undervisningens indhold. Det kom til at 
betyde en total ændring af lærerfunktionen. Hvor 
det før påhvilede læreren at planlægge og tilrette
lægge undervisningen, så eleverne blev engageret, 
skulle han nu forhandle og koordinere -  somme ti
der også manipulere - før undervisningen kunne 
komme i gang. Det kunne ind imellem være et lang
sommeligt foretagende, men de studerende fik i 
hvert fald et indblik i den demokratiske proces. Da 
arbejdet i liniefagene og de pædagogiske specialer 
helst skulle have karakter af studium, blev lærerens 
rolle også ændret i selve undervisningsforløbet. Der 
blev i højere grad tale om tilrettelægning af de stu
derendes arbejde ved udformning af opgaver og dis
kussionsoplæg samt vejledning, når det gjaldt større 
opgaver. Og ind imellem var der stadig brug for læ
rergennemgang. Loven indførte forelæsninger for 
hele årgange, hvor et hovedemne blev præsenteret 
for så at blive behandlet videre på holdene. Men ef
ter ungdomsoprøret på universiteterne blev forelæs
ningsformen nærmest opfattet som en anakro
nisme. Den forsvandt da også lige så stille efter få år. 
M en den havde gjordt sin nytte på Kolding Semina
rium, idet seminariet opnåede byggetilladelse til en 
foredragssal, der stod færdig i 1972. Aret før var der 
opført en pavillon for at få dækket det øgede lokale
behov, den ny lov havde medført.

Rektorskifte og ansøgerboom
I foråret 1973 meddelte rektor Clausen, at han af 
helbredsgrunde ønskede at fratræde sin stilling ved 
skoleårets afslutning. I de 20 år som leder havde han 
været den drivende kraft under opbygningen af se
minariet. Det havde været en inspirerende, men 
også belastende opgave, fordi han ved siden af den 
daglige ledelse også måtte tage sig af det stadigt fort
satte byggeri. Samtidig kom ændringerne i lærerud-
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Andægtig lytten i aulaen.

dannelsen, som forøgede de administrative opgaver. 
Det sled på kræfterne, og nu måtte han betale den 
helbredsmæssige pris og før tiden forlade, hvad han 
med rette kunne betragte som sit livsværk.

Som rektor Clausens efterfølger ansattes pr. 1. 
august 1973 den 41-årige lærer i sang og musik ved 
Ribe Statsseminarium seminarieadjunkt Leif Sten
lev. Han tiltrådte på et tidspunkt, hvor Kolding Se
minarium havde optaget det hidtil største antal stu
derende, nemlig 6 hold med i alt 144 studerende på 
1. årgang. Efter de skrinlagte nedlæggelsesplaner i 
1969 havde især de nedlæggelsestruede seminarier 
søgt at markere deres eksistensberettigelse ved at 
øge antallet af studerende. Det lod sig let gøre i Kol
ding, hvor ansøgertallene var stigende op gennem

70erne. De private seminarier havde fået status som 
selvejende institutioner med fuld underskudsdæk
ning, så de blev ligestillede med statsseminarierne, 
og undervisningsafgiften derfor kunne bortfalde. 
Der var således ikke mere nogen økonomisk fordel 
ved at søge ind på et statsseminarium, og ansøger
tallet viste, at Kolding Seminarium var blevet et ef
tertragtet uddannelsessted. Faktisk var der ikke lo
kalekapacitet til 6 hold pr. årgang, og da der af 
besparelseshensyn ikke kunne opnås byggetilladelse 
til en større bygning, måtte man gå ned på 5 hold. 
I 1976 var der henved 250 ansøgere til 120 studie
pladser. Det var blevet svært at komme ind på Kol
ding Seminarium.
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Forsøgsvirksomhed

Den sidste lokalemæssige udvidelse fandt sted i 1976 
og bestod af en forholdsvis beskeden tilbygning, som 
gav forbedrede pladsforhold til bl.a. administration, 
kantine og lærerværelse. Antallet af faste lærere var 
efterhånden steget til omkring 40, hvortil kom en 
halv snes timelærere. Det var navnlig inden for 
den pædagogisk/psykologiske faggruppe, forøgel
sen havde fundet sted. Kløften mellem det voksen
niveau, som den faglige undervisning naturligt nok 
blev givet på, og det niveau, folkeskoleundervisnin
gen måtte foregå på, var et gammelt problem, som 
1966-loven søgte at få løst ved styrkelse af fagene pæ
dagogik og psykologi samt indførelse af faget under
visningslære, som beskæftigede sig med undervis
ningens mål, midler og metoder. Hertil kom en 
forbedring af praktikundervisningen, idet den så
kaldte timepraktik efterhånden næsten helt blev af
løst af periodepraktik, så de lærerstuderende kunne 
gennemføre et længere undervisningsforløb og 
foretage en efterfølgende evaluering. I løbet af 
1970erne blev der bl.a. på Kolding Seminarium 
gjort forsøg med at tilnærme den faglige undervis
ning til undervisningssituationen i folkeskolen, dels 
ved at inddrage folkeskolerelevant stof, dels ved at 
studere og vurdere fagets lærebøger. Fagdidaktiske 
overvejelser -  som denne perspektivering mod fol
keskolen benævntes -  kom efterhånden til at indgå 
i eksamensspørgsmålene, og de studerendes valg af 
emner til individuelle opgaver blev i stigende om
fang præget af fagdidaktiske problemstillinger. Ø n
sket om at skabe større sammenhæng i uddannelsen 
resulterede også i forsøg med fagsamarbejde med 
integreret eksamen, der tillige med forsøg med 
gruppeeksamen var med til at ændre den traditio
nelle eksamensform. I stedet for den direkte eksami
nation i viden og færdigheder hos eksaminanden 
udvikledes efterhånden en eksamensform, hvor ek

saminanden skulle anvende sin viden og sine fær
digheder i relevante sammenhænge.

I 1975 opstod der blandt Kolding Seminariums 
lærere et ønske om at foretage et forsøg, der berørte 
hele læreruddannelsens struktur, og et storstilet 
planlægningsarbejde, hvori både lærere og stude
rende deltog, gik i gang og kom til at strække sig over

Vagtskifte. Rektor Clausen lykønsker rektor Stenlev.
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fire år. Hovedideen var, at den faglige grunduddan
nelse skulle erstattes af en pædagogisk grunduddan
nelse, så de lærerstuderende straks fra begyndelsen 
af uddannelsen blev vænnet til at tænke ud fra en 
pædagogisk synsvinkel. Den efterfølgende uddan
nelse i fagene og de pædagogiske specialer skulle i 
nogen grad foregå som integreret undervisning i 
forbindelse med et emneprojekt. Forsøget var totalt 
i den forstand, at det omfattede alle lærere og stude
rende i de berørte årgange. Rektor Stenlev krævede 
derfor enighed blandt lærerne, for at ingen skulle 
tvinges ind i et forsøg, vedkommende var modstan
der af. Det medførte en del ændringer af det oprin
delige forslag, uden at hovedtanken blev opgivet. 
Der blev opnået tilslutning i lærerrådet, dog under 
forudsætning af, at der blev bevilget ekstra lærerti
mer i forbindelse med forsøgets gennemførelse. M i
nisteriet gav udtryk for en meget positiv holdning til 
forsøgets hensigter, men ekstrabevillingen af lærer
tim erblev afslået. Sparetiden var begyndt. Forsøget 
blev derfor opgivet, hvilket naturligt nok resulte
rede i en del frustration hos de lærere, som havde 
været stærkest engageret og ydet en årelang arbejds
indsats. M en de fandt dog hurtigt ud af, at den ind
sigt, arbejdet med planlægningen havde givet dem, 
kunne udnyttes i mindre omfattende forsøg. Op 
gennem 80erne blev der foretaget adskillige forsøg, 
som alle gik ud på at skabe større sammenhæng i ud
dannelsen, og som var med til at påvirke udviklin
gen inden for seminarieverdenen. Men man fik 
snart andet at tænke på end pædagogisk udviklings
arbejde!

1980ernes nedgangslinie
Seminariernes forsøg på gennem kapacitetsfor- 
øgelse at sikre deres eksistens virkede faktisk frem- 
skyndende på det tidspunkt, hvor man nærmede sig 
overproduktion af lærere. Det betød i første om

gang, at ansøgertallet til seminarierne gik ned. Fra 
1978-81 halveredes det fra 5000 til 2500. Bunden 
blev nået i 1984, hvor det var helt nede på 1250, altså 
en ny halvering. Samtidig skete der en begrænsning 
i antallet af hold på de enkelte seminarier. Der var 
ikke politisk vilje til at lade »markedskræfterne« be
stemme. Begrænsningerne gjaldt samtlige semina
rier, først til 4 hold, så til 3 og til sidst helt ned til 2 
hold. Det næste skridt var nedlæggelse af tre jyske og 
to københavnske seminarier. I det sydjyske område 
klarede Jelling og Kolding sig bedst, mens Tønder, 
Ribe og Haderslev seminarier hver især ikke havde 
ansøgere til mere end ét hold i 1984. Der blev i be
gyndelsen af 80erne foretaget forskelligt for at ud
nytte den ledige kapacitet. I Haderslev og Jelling 
blev der oprettet en socialpædagogisk afdeling, og 
med hensyn til Kolding ønskede ministeriet, at Bør
nehaveseminariet rykkede ind og delte lokaler med 
Lærerseminariet. Det viste sig dog, at lokalekapaci
teten ikke var stor nok til begge institutioner uden 
en større tilbygning, så planen blev opgivet. Indtil 
videre.

Alt dette foregik ikke uden offentligt røre som un
der planlægningsudvalgets arbejde i 1968-69. Tiden 
var blevet en anden. Lærere og studerende samledes 
til store protestmøder, hvor man vendte sig mod 
nedskæringerne, men havde ikke rigtigt noget at 
have protesterne i, for børnetallet var stærkt fal
dende, og skolelukninger blev efterhånden en hyp
pig foreteelse.

Folketingsflertal fo r  nedlæggelse
Alligevel kom det som en overraskelse, da der i 1988 
tegnede sig et politisk flertal for en kraftig sanering 
på seminarieområdet. I 1969 havde et hovedprincip 
for planlægningsudvalget været centralisering. I 
1988 var decentralisering det afgørende princip. 
Det skulle vise sig, at Kolding Seminarium kunne
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rammes af begge principper. I 1969 på grund af den 
korte afstand til Haderlev Seminarium, der var ud
set til at være det sønderjyske centrum. I 1988 fordi 
Kolding havde for mange uddannelser, i hvert fald 
efter undervisningsministerens opfattelse, hvilket 
fremgik af en udtalelse på et møde i Fredericia for 
kommunalfolk, hvor han - ifølge et læserbrev i Kol
ding Folkeblad -  omtalte Kolding og Arhus som 
byer, der »havde for meget«.

M en selvfølgelig var der en vis logik i at fjerne det 
midterste af tre tætliggende seminarier, når der 
skulle foretages en udtynding, og i alle de skitser og 
forslag til nedlæggelse og sammenlægning, der 
fremkom i forhandlingsfasen, gik det ud over Kol
ding. Det modsatte og lige så logiske princip: at be
vare det midterste og fjerne de to yderste, altså at 
flytte Jelling og Haderslev til Kolding, var af natio
nale, landspolitiske og lokalpolitiske årsager ganske 
utænkeligt for politikerne. Det kom tydeligt frem, 
da der blev nedsat regionale udvalg af de implice
rede amtsborgmestre og en uvildig formand. Amts
borgmestrene følte sig forpligtet til at fremme deres 
eget amts interesser. Det var særlig uheldigt for Kol
ding, fordi seminariets »opland« strakte sig fra 
Vejen-området over Kolding- og Fredericia-områ- 
derne til M iddelfart og en stor del af Vestfyn. Vi 
hentede altså studerende fra alle de amter, der var 
repræsenteret i det regionale udvalg, hvilket igen 
betød, at alle -  bortset fra amtsborgmesteren for 
Vejle Amt -  ønskede Kolding Seminarium nedlagt 
for at øge tilgangen til egne seminarier. Måske 
kunne man have ventet en anden holdning hos 
amtsborgmesteren for Fyns Amt. Kolding Semina
rium havde en ganske bekvem beliggenhed for folk 
i M iddelfartområdet. M en han havde Skårup Semi
narium  i amtets sydøstlige udkant at tænke på, så 
også han vendte tommelfingeren nedad.

Der var således ingen tvivl om, at Kolding Semi
narium  skulle flyttes, men hvorvidt det skulle sam

menlægges med Haderslev eller Jelling var der no
gen usikkerhed om. I Undervisningsministeriets 
første skitse var det Haderslev, men det regionale 
udvalg ændrede det til Jelling. I sit lovforslag havde 
undervisningsministeren igen Haderslev. Under 
udvalgsbehandlingen vendte man tilbage til Jelling. 
Det afspejler lidt af det tumultagtige i hele nedlæg
gelsesprocessen. Der var protestdemonstrationer, 
møder og høringer på de truede seminarier under 
dagspressens og de øvrige mediers bevågenhed. 
Um iddelbart efter fremsættelsen af nedlægnings
planerne blev der på Kolding Seminarium nedsat 
aktivitetsgrupper, som ved forskellige initiativer 
skulle kæmpe for seminariets beståen. En doku
mentationsgruppe udarbejdede en hvidbog med 
oplysninger vedrørende seminariet, dets opland og 
ansøgertallene i forhold til regionens andre semina
rier. Bogen blev overrakt medlemmerne af Folketin
gets uddannelsesudvalg ved et møde på Christians
borg i det håb, at den kunne overbevise beslutnings
tagerne om, at Kolding Seminarium var et velplace
ret og velfungerende uddannelsessted, som burde 
bevares. Lokalt blev der skrevet en række indlæg i 
pressen, og de lærerstuderende »besatte« Kolding- 
hus, hvor de holdt protestmøde. Lokalpolitikere - 
ikke mindst bestyrelsens formand Carl Sørensen 
(V) -  samt kredsens folketingspolitikere engagerede 
sig i sagen, og der blev afholdt en høring, hvor også 
medlemmer af folketingsudvalget deltog. M en hele 
den store indsats var forgæves.

Til slut fulgte så det politiske spil for at få skabt et 
flertal for forslaget. S og SF holdt sig udenfor, så alle 
de øvrige partier måtte inddrages. Der blev indgået 
kompromiser, hvor man delte i porten, som da det 
i sidste øjeblik blev besluttet, at Esbjerg Semina
rium skulle flyttes til Ribe i stedet for omvendt - som 
kompensation for nedlæggelse af Tønder Semina
rium. I nogle områder af Jylland kom loven til at 
virke som en straffeekspedition mod de byer, der var
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Luftfoto a f  Kolding Seminarium (Foto: Friis Fotografi).

gået aktivt ind i bekæmpelsen af lærermangelen i 
50erne og 60erne. Foruden Kolding blev Esbjerg, 
Herning og Marselisborg seminarier slettet af land
kortet. Det fri initiativ inden for seminariesektoren

var sat eftertrykkeligt på plads!
Folketingets beslutning fremkaldte forståeligt

nok stærke følelsesmæssige reaktioner på de ramte 
seminarier, og Kolding dannede ingen undtagelse.
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På den anden side betød afgørelsen - hvor urimelig 
den end føltes -  at flere måneders usikkerhed var 
forbi. M an vidste nu, hvad man havde at rette sig ef
ter. M en samtidig med, at man begyndte at indstille 
sig på de fremtidige forandringer, var der -  vel især 
blandt de lærere, der havde været med i opbygnings
fasen -  et naturligt behov for at se tilbage og gøre 
status over de år, seminariet havde eksisteret. Trods 
en besværlig start var det lykkedes at skabe et semi
narium, der fuldt ud havde kunnet hævde sig på li
nie med landets øvrige seminarier, og som på flere 
områder havde bidraget til den udvikling af lærer
uddannelsen, der havde fundet sted i de forløbne år. 
M en først og fremmest var seminariet blevet et sted, 
hvor unge mennesker trivedes og havde kunnet ud
folde sig i arbejdet med uddannelsen og ved samvær 
i fritiden. Med de henved 2400 dimittender, der i 
årenes løb var udgået fra Kolding Seminarium, var 
den primære opgave: at skaffe lærere til folkeskolen, 
blevet løst, og derigennem havde seminariet også 
haft en smule betydning for arbejdet i folkeskolen, 
mest naturligvis i det sydjydske og vestfynske, men 
Kolding-uddannede lærere kunne træffes i alle egne 
af landet, inden for alle skoleformer og på alle ni
veauer i ledelseshierarkiet. Adskillige havde gjort sig 
gældende i det pædagogiske udviklingsarbejde. 
Kort sagt: Kolding Seminarium havde ikke eksiste
ret forgæves!

E x it  Kolding Sem inarium
De praktiske problemer i forbindelse med seminari
ets afvikling og sammenlægning med Jelling Stats
seminarium lettedes ved, at de tre årgange af stude
rende, der var i gang med deres uddannelse, ønskede 
at blive på Kolding Seminarium og gøre uddannel
sen færdig. Omstillingen kunne derved foregå grad
vis, hvad der især betød meget for lærernes genpla

cering ved de seminarier i området, der overlevede.
Kolding Seminarium havde i starten som gæst 

delt lokaler med gymnasiet. Nu måtte det som vært 
dele lokaler, først med Teknisk skoles HTX-afde- 
ling, senere også med hold fra Børnehavesemina
riet, efterhånden som seminariets eget lokalebehov 
svandt ind. Det kunne naturligvis virke deprime
rende, men alle -  studerende som lærere og rektor
-  var enige om, at den resterende tid skulle forløbe 
så uberørt af situationen som muligt, og det lykke
des ved fælles indsats. Der var også enighed om, at 
seminariet skulle have en værdig afslutning. Med 
henblik herpå blev der efter rektor Stenlevs tilskyn
delse udarbejdet et skrift, der sammen med jubilæ
umsskriftet fra 1977 kunne vidne om, hvad Kolding 
Seminarium havde stået for. I maj 1992 blev der ar
rangeret en »Færdig-med-fyrre«-fest for gamle ele
ver. Om kring 350 mødte op og deltog i festen, hvor 
stemningen svingede mellem overstadig gensyns
glæde og sorg og vrede over nedlæggelsen. Den sid
ste dimission fik en ekstra markering ved, at dimit
tenderne blev modtaget på Rådhuset. Få dage 
senere mødtes tilbageværende og forhenværende 
lærere til en sidste lærerfest, hvor det dog kneb med 
at genfinde den gamle muntre stemning. Endelig 
den 25. juni 1992 -  nøjagtigt 40 år efter det første 
initiativ til seminariets oprettelse -  foregik den offi
cielle lukning ved en stilfærdig sammenkomst i se
minariets aula. Foruden seminariets lærere og øv
rige personale var der repræsentanter for bestyrel
sen, Kolding Byråd og skolevæsen, gymnasiet og de 
to naboseminarier, samt fhv. undervisningsinspek
tør for seminarierne Tage Kampmann. Der blev 
sagt pæne ord om seminariets indsats. Men den her
skende stemning blev udtrykt af lektor Henning 
Lasthein i hans stærke beklagelse af seminariets 
nedlæggelse, en beklagelse, som også bestyrelsens 
formand Carl Sørensen gav udtryk for. Til sidst 
fastslog rektor Stenlev som en sørgelig kendsger-
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ning, at Kolding var blevet en uddannelsesinstitu
tion fattigere. Kolding Seminarium var ophørt med 
at eksistere.
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