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Set. Nicolai Skoles Skærsommersang
Af Anneline Jensen

I år er det 40 år siden, at jeg blev færdig som 
lærer fra Kolding Seminarium og startede på 
Set. Nicolai Skole som “vikar i ledigt embede”.

Mandag den 2. juni 1958 mødte jeg på sko
len og fik bl.a. en lille 2. klasse, der allerede 
den 4. juni skulle på sommerudflugt til Skam- 
lingsbanken. Børnenes navne skulle læres i en 
fart -  og så var der jo Set. Nicolai Skoles ud
flugtssang, som jeg hurtigst muligt skulle have 
lært, for den skulle vi synge, når klasserne 
med hver sin fane i spidsen gik i optog gen
nem byen. Der var dengang 4 parallelklasser 
på 2. klassetrin. Min klasse hed 2.C

Det var kun de små 1. og 2. klassetrin, der 
skulle på udflugt den dag. De stores udflugt 
foregik altid i maj, da den skulle være afviklet, 
inden læseferie og eksamen begyndte, så først 
året efter kom jeg med på den tur, hvor de 
store, deriblandt min 3.C, gik til Banegården 
med hornmusik, faner og sang. Det var en 
vældig lang række, der syngende gik gennem 
gaderne.

Det år, den 13. maj 1959 blev en flot ny fane 
indviet, mens alle klasserne stod opstillet i sko
legården med hver sin fane, der i toppen hav
de en blomsterbuket.

Det var en stor ære at være fanebærer, og 
der blev valgt to elever i hver klasse, som 
skulle afløse hinanden på vej til Banegården. 
Undervejs sang vi så den smukke udflugts
sang, som alle kunne udenad.

Både tekst og melodi var skrevet af Mathias 
Christensen, der havde været lærer på skolen 
allerede i “Pigeskolens” tid.

Når vi kom til Banegården, blev fanerne 
samlet sammen og lagt på en trækvogn, som

2. C klar til udflugt til Skamling den 4. ju n i 1958.
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vores pedel, Chr. Prinds, trak hjem på sko
len.

Efter en lang dag med mange dejlige op
levelser kom vi tilbage til Kolding, hvor 
mange forældre var mødt op på Banegården 
for at hente deres børn. Men før de gik 
hjem, kom eleverne for at sige pænt: “Farvel 
og tak for turen” til deres klasselærere. Den
gang var det ikke hverdagskost at komme ud 
på tur.

Efter nogle år voksede trafikken dog så 
meget, at det store optog gennem byen ikke 
kunne gennemføres mere. Efterhånden afvik
ledes udflugterne i mindre afdelinger en eller

to klassetrin ad gangen, somme tider i bus fra 
skolegården, andre gange mødte eleverne op 
på Banegården til aftalt tid. Derved blev vores 
festlige udflugtssang efterhånden gemt væk 
og måske også glemt.

Da jeg sidste år fik nogle gamle kasser ned 
fra loftet med papirer og minder fra Set. Nico
lai Skole, fandt jeg bl.a. den gamle sang. Det 
vakte gode minder, og måske kunne den også 
vække glade minder hos andre af skolens 
gamle elever.

Noder til sangen har jeg ikke, så jeg bad 
Evald Kylling, der også var på skolen dengang, 
om at hjælpe. Han skrev noderne efter hu-
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De smås tur gik til Løverodde. Vi sejler med Freja, mens 
forældrene vinker på kajen. Fotograferet 27.5.1959 a f  
forfatteren.

kommeisen, og en tidligere kollega Frode 
Christensen blev konsulteret.

Set. Nikolaj Skoles skærsommersang 
Se, somren er kommet med sol over by 
med glans over tårne og tage, 
småblomsterne lufter den kjole ny 
kom, lad os i skoven drage!
Så frydeligt, så frydeligt
vi synger til somrens pris!

Så mangen en dag både vinter og vår, 
vi sad ibag murene røde; 
i dag dog vi svigter vor gamle gård, 
på pladsen er tomt og øde.

Farvel da, vor skole på Svietorv, 
farvel da, I kendte gyder, 
farvel, gamle vejrbidte kongeborg!
Nu afgangssignalet lyder.

Snart er vi ved målet. Med hurra og sang 
vi spredes som avner for blæsten, 
på opdagerfærd i den grønne vang, 
som hjorte i junglen næsten.

Det surrer så travlt i den varme sol, 
det stråler, hvorhen vi os vender, 
og hyld og hyben og kaprifol 
en bølge af duft os sender.

Hvor findes så lun og så liflig en luft! 
Hvem finder et ord, der rummer 
en verden af ynde, af grøde og duft 
og sødme, som vort “skærsommer”!

Når solen i aften går ned i nordvest, 
så vender vi trætte tilbage; 
er ude end dejligt, er hjemme dog bedst 
i aften skal hvilen smage!
Så frydeligt, så frydeligt 
vi synger til somrens pris!
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