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BRØDERUP BOCKEN 1985

Kære venner, gamle elever og
læsere af vort årsskrift!
I år har vi ved udgivelsen af vort årsskrift ønsket at behandle temaet: Udstødt
eller integreret?
Det er en kold tid, vi lever i. Ihvertfald er det ikke for alle blevet lettere at være
dansker eller at skulle bo her.
Mange har sikkert gjort sig tanker om, hvad det vil sige, at vi nu modtager et
stort antal gæster, der kommer som flygtninge til vort land. I Dronningens nytårs
tale mindede hun os om, at »vi ikke skal hygge os i smug, men værne om vort land,
vor kultur, vort sprog, ikke ved at lukke det inde i et glasskab på museet, smagfuldt
belyst og med forklarende tekst - det skal ske ude på torvet, i vort hjem, i vore
skoler, på hver arbejdsplads, der hvor livet er til, hvor det kan blæse koldt og regne,
men hvor solen også kommer«. Til vort land kommer idag mange mennesker fra en
verden, hvor så meget er ganske anderledes end hos os. Nogle bliver her kun som
gæster en kortere stund, andre må indstille sig på at skulle leve resten af deres liv
blandt os. De selv måske, men sikkert deres børn vil en dag blive og føle sig som
danske.
Redaktionsudvalget ønsker sammen med skolens medarbejdere alle en glædelig
jul og godt, lykkebringende nytår.
Erik Saul

Nu er
udfor
dringerne
skiftet

Forord i Ebbe Kløvedal Reichs »De før
ste« fortællinger om Danmark og dan
skere i 3 bind fra 1981.

Af og til er vi nødt til at minde om, at vi
hører sammen på en sær måde, selv om
mange af os har gode grunde til at være
onde på hinanden. Det har vi sådan set altid
haft, og det er derfor, det er nødvendigt for
os med jævne mellemrum at blive husket på,
at vi trods alt hører sammen.
Vi er det folk, der læser det sprog, der her
er skrevet på. Plus en del, der ville have læst
det sprog, hvis de havde kunnet læse. Det vil
sige stort set alle, der bor inden for Dan
marks nuværende grænser og nogle stykker
ude i resten af verden.
Vi er danskere, fordi vi har valgt at være
det. De fleste af os er osse født til det og har

aldrig spekuleret på at blive andet. Men til
syvende og sidst er det en frivillig sag, om
man vil regne dansk som sit sprog og Dan
mark for sit land. Og det er endnu mere
frivilligt, om man vil mene, at det betyder
noget.
Vi har boet i vores land, længe før vi
fandt på at kalde det Danmark og os selv
danskere. Men vi har ikke været her altid, og
vi har ikke altid været os. Vi opstod af
næsten ingenting i en yderlig egn af fortiden
og verden. Vi besluttede os til at blive et
stort folk i midten af verden, og det lykkedes
næsten. Vi blev osse klogere.
...Nu er udfordringerne skiftet.

BRØDERUP BOøEN
Udgivet af Brøderup Ungdomsskole og Elevforeningen

Vi takker alle som har
bidraget - uden deres
positive indstilling ville
vi aldrig kunne udgive
vores årsskrift.
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Vi vil kæmpe
for en verden
Ea Odborg
Vi vil kæmpe for en verden
fuld af små børns glade leg,
hvor de trygt tør se mod solen,
når en ny dag er på vej,
uden angst for det, der kommer,
- og hvis legen går i stå,
vil vi finde nye stier,
jordens børn kan træde på.
Vi vil kæmpe for en verden,
hvor kanonerne er væk,
og hvor alle landets grænser
er en nabos grønne hæk,
ingen bomber og raketter,
højst lidt stjernekasteri,
der kan lyse op i natten,
hver gang året er forbi.
Vi vil kæmpe for en verden
uden ensomhed og nød,
og hvor jordens grønne marker
giver nok til dagligt brød,
lad os bruge det, vi kender,
gøre tanker om til ord,
så vi atter lever livet
på vor lille, runde jord.

Vi vil kæmpe for en verden,
hvor kun kærlighed har ret,
i et fællesskab for alle,
der vil ingen blive træt,
- men det haster, vi må ile,
for at undgå nederlag,
- vil vi kæmpe for vor verden,
så skal slaget stå idag!
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Danmark - ikke bare rødt og hvidt, men også hvidt og sort!
Erik Saul
Det rød-hvide billede af Danmark kan - trods de ny-nationale tiltag med masser af rød-hvide farver og ægte danske
kæmper, der drager i ædle fædres spor ud i den vide verden
for at fælde fæle modstandere og derved høste ære og guld på
valpladserne - godt nok kun i ca. 90 min. af gangen - ikke
gælde for det hele sande billede af vort land. Uanset al vor
begejstring - godt støttet af reklamens magt - er det traditio
nelle rød-hvide Danmark blevet et noget mere broget foretag
ende. Mange aner netop i disse år, at vi bag al vor begejstring
og tiljubling af »Danish Dynamite« og »Det var Danmark,
olé, olé!« skjuler en mængde usikkerhed. En usikkerhed i vor
optagethed af, hvad vi kæmper for og hvem vi spiller imod,
således at vi er ved at fortrænge den kendsgerning, at vi nu
skal indstille os på at spille sammen med nogle, der har svært
ved at finde ud af, hvordan spillet egentlig foregår hér. Der er
mange, der efter denne sommer frygter, at spillet udenfor
fodboldbanerne nemt kunne udarte sig efter andre spilleregler
end vanligt i dette land.
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Danmark skal nemlig nu indstille sig på, at vi, som også
tidligere oplevet, atter skal have en ganske ny gruppe deltagere
med, der også må kunne gøre sig gældende og som måske en
dag vil være med til at repræsentere de rød-hvide farver som
deres egne.
Vi har i de sidste par år netop oplevet, at ikke blot de
danskere, der drog ud og kæmpede for de rød-hvide farver,
men også de mange andre, der drog i heltenes spor som
tilskuere blev respekteret. Danskerne kom ikke længere som
fortidens »Hooligans«, der gik bersærk og på ægte vikingevis
plyndrede og røvede på det grusomste, nej, de kom som
begejstrede og entusiastiske, men også fredsommelige »Rooligans«. Kort sagt, hvad vi ikke altid vandt på ærens mark,
dernede på grønsværen; det vandt vi på tilskuerpladserne,
hvor danskere på hyggelig vis kunne vise, at fanatisme og had
ikke har en pind med fodbold at gøre!
Derfor må vi kunne vise, at menneskelighed og næstekær
lighed ikke har en pind med »grøn-jakker« og racehad at gøre.
Enhver, der kommer til os som gæst, som flygtning har
krav på netop at møde det samme, som vi overalt har vist, vi
kunne, nemlig at have forståelse for at man på en fornuftig,
men også hyggelig måde, kan være sammen.
Selv når man er blevet mast og puffet på tilskuerpladserne
og måske smagt for meget på de medbragte drikkevarer, så
har man altid kunnet bevare det gode humør og tolerancen for
modstanderen. Derfor må det være klart for os alle, at der er
plads til vore flygtninge. At der ikke skal puffes eller mases
nogle væk, men at de tværtimod skal være velkomne og gøre
deres til, at det hele måske kan blive meget mere farverigt og
festligt.
Af historien kan vi ihvertfald lære, at Danmark altid har
taget imod flygtninge. Vi kan også lære, at det er flygtninge,
der overalt har bragt nye skikke og impulser med og derved på

forskellig måde bidraget til, at vi netop er blevet dem vi er.
Hver gang et land ikke har vist solidaritet og turdet bære et
ansvar, så har det svækket rigerne og folkene. At være sig selv
nok er ikke blot udtryk for snæversyn, men også tegn på
nedgang og moralsk forfald.
Kaj Munk skriver i forordet til sit skuespil »Egelykke«
følgende om den unge Grundtvig; der var kommet til det for
ham så ukendte land, godset »Egelykke« på Langeland:

Han byggede sin tro på ingenting.
Men i hans sind der mødtes håb og våde
til tvekamp der nær sprængte valens ring.
Nedknuet i afmægtighedens favn
kom til ham livet, selve livets gåde,
og nævnte sig med kærlighedens navn.
Det er jo akkurat den situation, som også en flygtning må
stå i. Ikke at kunne tro på noget. Hans fortvivlelse og smerte
over at have forladt sine kære og sit land truer med at kue
livet. Men var livet blevet så smerteligt, at alt håb var ude,
havde der ikke været kræfter til at flygte. Derfor er det
katastrofalt, hvis vi ikke møder den flygtende med den forstå
else og solidaritet, der måske fører til gensidig respekt og
kærlighed. Vi har så meget at kunne give fra den »lune rede«,

13 er ikke et ulykkestal! Selvom man må en tur i søen, har man nu sit på det
tørre.

men vi vil også kunne få så meget selv. Kaj Munk så helt den
fare i 1940, da han skrev »Egelykke«. Snæversyn truede os og
resulterede i, at mange danskere selv måtte flygte, fordi de
ikke ville acceptere lovløshed, racehad og undertrykkelse.

Her bør vist en stuntman træde til!

Og det er da danskens største fare
ham verden kan te sig så redelun,
at han kan tro, for livet at bevare
har man vist våben nok i andedun
Vor ånd blev skabt til flugt på svanevinge
henover landets lertungslave mark.
Vi gør os selv vor skæbne tam og ringe,
er det os nok at fodres i en park!

Selvfølgelig fornemmer vi igennem det førstnævnte digt,
hvad Grundtvig midt i sin »udlændighed« fik øje for. Det
kom til ham, »i afmægtighedsstund«, i kærligheden og betød,
at fra nu af blev han »skjald for livets nåde«. Hans kamp
5

»Jeg tænkte nok, at sang lyder bedre, når man er i kjole og hvidt«.

drejede sig ikke om at få de udvalgte 11 til slutrunderne i VM i
Mexico, hans kamp stod på i 70 år og drejede sig med Kaj
Munks ord om:
»Giv mig at ruske folket op af dvalen,
så det får sans for mere end mellemmad!
Så det får ild til kamp mod død for livet,
at alle folk kan se din kærlighed«
En anden stor dansker, som vi netop i år fejrer 100-årsdagen for, nemlig Karen Blixen, måtte længere væk end Grundt
vig, for at opleve »det ukendte lands« muligheder. Hun drog
helt til Kenya i Afrika. Mange har godt nok i årenes løb gerne
villet se Karen Blixen som en typisk racistisk imperialist, der
udnyttede sine undersåtter på kaffefarmen, men jeg kan ikke
noget sted, hverken i »Den afrikanske farm« eller i »Skygger
på græsset« se andet end, at Karen Blixen i blændende form
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fortæller, hvad det betyder at rejse ud og opleve tingene på en
ny måde. Ethvert opbrud fra det velkendte giver større udsyn
og tilværelsen en anden dimension. Ethvert møde med det
ukendte, det fremmede bliver et nyt møde med en selv - der
griber ind i ens skæbne, så det former og mærker for resten af
livet. Mødet med de fremmede mennesker, med dem som er
forskellige fra en selv og ens vaner og normer, er netop vores
helt store chance for et spændende liv og en levende udvikling.
Efter sin hjemkomst blev Karen Blixen tit spurgt om, hvilke
mennesker hun syntes bedst om. I 1937 svarede hun således:
»Undertiden spørger mine venner mig, om jeg holder mest af
de hvide eller af de sorte. Man kan ligeså godt spørge, om jeg
holder mest af de hvide eller sorte felter i et tavlet gulv. Jeg
holder mest af dem allesammen, de hvide og de sorte menne
sker«.
Vi må på samme måde kunne indse, at vi netop i forholdet
til flygtninge som vore gæster, kan få en meget større forståel
se end den, vi alene kan bibringe os selv. Vi kån udvikle os
videre, hvis vi klart indser, som FN’s flygtninge højkommis
sær gennem 8 år, Poul Härtling anfører: »Hvis en mand ligger
såret i vejkanten, bliver han naturligvis glad, når nogen samler
ham op. Jeg kan ikke redde verden. Men jeg har reddet
mennesker. Og det er måske også lige så vigtigt«.
Derfor skal vi ikke gå med lukkede øjne forbi dem, der er i
nød. Vi kan ikke se os selv i øjnene, hvis vi for lutter næste
kærlighed og »tanken om« at udføre gode gerninger ikke
orker at give andet end en lille skærv, og ikke hjælper den
»der ligger i grøften«. Vi må nok snarere turde indse, at det er
vor forpligtelse som medmenneske, hvis vi ikke må erkende os
som forstenede væsener. Vi får måske svært ved at fatte, at
ikke alle flygtninge konstant vil gå rundt og udtrykke stor
taknemlighed. Men vi lever alle på samme tid, på samme jord
og det bliver i det daglige samvær på hverdagens grønsvær - at
spillet vil blive afgjort. Mit ønske skal være, at de rød-hvide
farver må byde velkommen til ærligt spil - til gensidig glæde
for hele holdet. Da har vi måske gjort det vigtigste, som Poul
Härtling siger »at selvom de fleste flygtninge ikke ligefrem er
blevet lykkelige, så har de dog blandt andre ting opnået et
mål, som vi måske selv i vores kamp har glemt: At de dog hos
os kan opdrage deres børn i frihed!

Karen Blixen om forholdet mellem hvide og sorte
Grethe F. Rostbøll
Når vi i Dagens Danmark skal lære at tage imod, også en
større gruppe politiske flygtninge, er det særdeles vigtigt, at vi
gør os nogle forudsætninger klar. Denne nye større indvandregruppe udgør sammen med tidligere flygtninge, indvandre
re fra 60’erne og ældre tilflyttere og adopterede børn fra den
tredie verden, en farverig del af den samlede danske befolk
ning.
Det er vigtigt for os at kende indvandrenes historie, også
den ældre, og det er vigtigt også at kende deres meget forskel
lige baggrund. Dertil må vi vide noget om os selv i forhold til
andre folkeslag og andre racer, end den nordiske.
Vi kan lære på mange leder om os selv. Ved at læse, ved at
møde de fremmede og ved selv at rejse ud. Den, der som lys
dansker har prøvet at bo blandt indfødte i Afrika, ved noget
om »forholdet mellem hvide og sorte«. Karen Blixen er en af
dem, der mødte sig selv gennem mødet med de indfødte i
Østafrika. Deres natur, deres uforfærdethed og deres oprinde
lige tilknytning til naturen slog hende med glæde og forun
dring. Den største hele kærlighed i hendes liv blev kærligheden
til de indfødte.
Hun blev den gang kaldt »pro-native« af englænderne, det
betyder for-de-indfødte, og det var ikke en ros, selv om en
moderne u-landsfrivillig ville opfatte ordene således. Englæn
derne bebrejdede Karen Blixen, at hun betragtede de indfødte
som ligeværdige og derfor ikke ville acceptere englændernes
skatteregler og deres udnyttelse af den indfødte arbejdskraft.
Hun oprettede skole for børn og voksne på farmen og de
indfødte løb efter 10 timers arbejdsdag til skolen for at lære at
læse og skrive.
Efter tilbagekomsten til Danmark beskriver Karen Blixen i
»Den afrikanske Farm« de indfødtes hverdag, og hun skildrer
i foredrag og artikler, hvordan hun som hvid oplever den
afrikanske virkelighed. Også i dag kan vi lære meget af hendes

beskrivelse, fordi hun så klogt vender betragtningerne om
imod os selv, og hun spørger: Hvordan ser de sorte på os?
Hvordan bedømmer de afrikanske folk vores indsats derude?
Karen Blixen tilhører overklassen derude. Hun tilhører den
besiddende klasse, der har magten i et land, der tilhører de
indfødte. Mere end nogen anden har hun skildret konflikten i
dette forhold.
»At landet var de Indfødtes, det behøvede man ikke at føre
Bevis for; det kunde man se, hvis man overhovedet forstod at
bruge sin Øjne,« skriver hun, »vi skurrede i Landskabet og
kunde ikke undgaa at gøre det; de var altid eet med det. De
var Afrika, det var der ingen Tvivl om.«
Men magten tilhører de hvide, og Karen Blixen analyserer
denne magt som et tvivlsomt gode.
Et par unge masai-drenge morer sig over, hvor forstørret/forstyrret verden
tager sig ud.
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Det er en ny Oplevelse for et Barn af en lille Nation saa
grundigt og uomtvisteligt, i Kraft af selve sin Afstemning, at
have Magten over en Befolkning. Og nu kan jeg af egen
Erfaring sige, at det er et utilfredsstillende Gode, en gold
Storhed.«
Måske er det netop Karen Blixens herkomst fra en nordisk
afstamning, der gør hende så seende, når det gælder respekten
for de indfødte. Det var hende yderst magtpåliggende ved
afrejsen fra farmen at sikre sine squatters, så de kunne blive
sammen og få tildelt jord til deres kvæg. Efter alenlange
forhandlinger i Nairobi lykkedes det endelig, som hun beskri
ver det i afsnittet »Afsked med Farmen«.

De indfødte
Karen Blixen karakteriserer de indfødte som primitive, men
sandelig sammen med mange andre egenskaber som en ros.
I alt, hvad Karen Blixen har skrevet og fortalt, er det
gennemgående træk en stærk og altomfattende kærlighed til
det afrikanske folk, til landet og til naturen.
»Mit møde med en anden Race, væsensforskellig fra min
egen, blev i Afrika for mig en vældig, lyksalig Udvidelse af
min verden,« skriver hun i »Skygger paa græsset«, det var
Kærlighed ved første Øjekast, vistnok den stærkeste Følelse,
jeg nogensinde har kendt.«
» Vi vil kæmpe for en verden fuld af små børns leg, hvor de trygt tør se mod
solen...«.

Hun oplever mødet med de indfødte som en vældig befriel
se, netop fordi de er primitive og derfor ægte uden konvention
og uden interesse for ydre prestige. I dette møde får Karen
Blixen lov at være den, hun er: Et menneske.
»Som et Menneske ene og alene, mødes De med de mørke,
primitive Mennesker.« Sådan fortæller Karen Blixen senere i
et foredrag om, hvordan denne oplevelse af oprindelighed
giver hende en ny salgs frihed »ikke bare af Verden, men af
mig selv.«
I øvrigt har hun mangfoldige og herlige beskrivelser af de
indfødtes opfattelse af de hvide, og hendes samlede karakteri
stik af »Sorte og Hvide i Afrika« har bæredygtighed selv i
dag, hvor megen viden og respekt har suppleret hendes subjek
tive oplevelser. Hendes samlede opfattelse er ofte citeret med
et par linier af Johs. V. Jensen, »Ædel fandt jeg, altid den
Indfødte, og arm Indflytteren.«

De indfødtes værdighed
Karen Blixen oprettede skole på farmen for både børn og
voksne, og de gik gladeligt mere end en mil efter arbejdsdagen
for at lære matematik og sprog. Netop hendes skole kaldte på
omverdenens modvilje.
»Lær dog de Indfødte noget, som vi har Brug for hos dem,
lær Deres Folk et Haandværk i Skolen, at snedkre eller at
garve.« Karen Blixen svarer, at hun har brug for »Folk, som
kan tænke lidt.«
En sådan bemærkning viser, at hun er langt forud for sin tid i
vurderingen af de indfødte, men »Farmen« foregår på en tid,
hvor de feudale omgangsformer stadig var gældende, og de
indfødte var ofte bekymrede over, at Karen Blixen ikke var
dame nok til at forvalte deres interesser udadtil. Der havde de
brug for deres »herre«.
Det egentlige herre-tjener forhold skildrer Karen Blixen ikke
over for hverken Kamante eller andre kikuyus og masaier;
men derimod over for somalitjeneren Farah.
Berømt er hendes kapitel om ham, han er hendes tjener af
Guds nåde, eller rettere Allahs. Han er »the gentleman« i
hendes univers. De var forskellige i race, køn, miljø og erfa
ring.
Kun i ét forhold stod de på lige fod, »vi regnede med, at vi

var jævnaldrende!« Videre causerer Karen Blixen over littera
turens mange tjener-herre skildringer fra Leporello/Don Juan
til Henrik/Jeronimus.
Hun skriver: »Lad være at Tjeneren ofte har været den
yppigste af de to, - det gælder dog for ham som for hans
Herre, at Farvespillet vilde falme og Klangen mattes, hvis han
skulde staa alene.«

Eftertiden
Det er Karen Blixens uomtvistelige fortjeneste, set med
eftertidens øjne at slå på menneskets værdighed. Vores med
menneskelighed måles på den måde, vi behandler og forholder
os til de svagere og de svageste. Hvem der er stærk, og hvem
der er svag afhænger af tid og sted og flere ydre omstændighe
der. I Karen Blixens tolkning er det uafrystelige, at den eller
de, der har magten har ansvaret og pligten. Det gælder over
for kikuy’er og masaier i hendes tilfælde på den tid. Det
gælder over for dyrene og for naturen, som Karen Blixen med
særdeles moderne begreber allerede forsvarede i efterkrigs
årene.
Jeg er overbevist om, at hun på tilsvarende måde ville
forklare danskerne i dag, at vores værdighed som folk og som
enkeltpersoner afhænger af, hvordan vi tager os af dem, der
af politisk og social nød søger asyl inden for vore grænser,
bortset fra, at vi helt konkret kan lære af hendes beskrivelse af
f.eks. religionens betydning og traditionens nødvendighed for
folkeslag, der har helt andre måder at leve på, end den danske.
Disse forskelle er ikke blevet mindre, siden Karen Blixens
afrikanske tid, selv om vi har en større viden om, hvad der
foregår ude i den store verden.
At bruge den viden og oversætte en forståelse af modsæt
ninger i sprog, religion og politiske holdninger er særdeles
vanskelig, men Karen Blixens uforbeholdne tillidserklæringer
til de indfødte virker som en forpligtigelse på vore dages mere
udvendige tolerance, der kan være svær at fastholde, når den
skal afprøves helt tæt på.
Ud over Den afrikanske Farm fra 1938 og Skygger paa Græsset fra 1960 kan nævnes
foredraget »Sorte og Hvide i Afrika«, holdt i Lund 1938, offentliggjort i Blixeniana
1979, »Sytten år i Afrika« trykt i Politiken 1936 og i Blixeniana 1984. Dertil kommer
de værdifulde brevsamlinger Breve fra Afrika 1914-24 og 1925-31. udgivet 1978.

- dens kolde skrig
vogtende
afventende
tomme trusler?
Eller et meningsfuldt
budskab?
Overvåget af
de ondeste øjne
øjne, som overvåger
uden at se.
Uden at se
en verden synke
i den dybeste
afgrund.
j
Uden at hjælpe j
uden at trøste 1
En verdens vrede
- kold og kynisk!
krigens had
•j
en brusende fff
g
ondskab
i en trøstesløs og
hjælpeløs verden
En verden
fuld af had
En verden
uden medli
En verden
uden tro
på frihed, fred
og kærlighed.
Uden tro
på livet
- Verdens endeløse
vrede!

Jane N. Sørensen
Elev 1984/86

Masai-dreng på sletterne syd for
Ngong-hills, hvor Karen Blixen boede.
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På ufrivilligt ophold
Regnar Hansen
»Det er aldrig sjovt at bo i et fremmed land, når omstændig
hederne har tvunget én til det«.
IRANSK FL YGTNING I DANMARK
Man flygter ikke for sjov. Det er ikke af lyst, at folk
kommer til blandt andet Danmark for at søge om et fristed for
forfølgelse.
Antallet er så stort i disse år, at man med rette kan tale om
en strøm. Flygtningene lige nu oprinder overvejende fra Mel
lemøsten; der er nærmere betegnet flest iranere og palistinensere iblandt. Hertil skal føjes en del polakker.
Men en flygtningestrøm til Danmark er ikke noget nyt. I
perioder har vi taget imod mange flygtninge, og altid har
udviklingen afspejlet verdenshistorien.
Mellemøsten er dagens verdenspolitiske brændepunkt. Efter
Anden Verdenskrig resulterede Ungarn-opstanden i 1956 i en
flygtningestrøm til blandt andet Danmark, forfølgelsen af den
jødiske befolkning betød en ny strøm til landet i 1969-70, og
sidst i 1970erne fik vi mange flygtninge fra Vietnam på grund
af den kommunistiske magtovertagelse og forfølgelsen af det
kinesiske mindretal efter uvenskabet med Kina.
Ikke alle, der kommer til Danmark og siger, at de er flygt
ninge, bliver anerkendt som sådanne. De skal først over for de
danske myndigheder sandsynliggøre, at det rent faktisk er
farligt for dem at være i deres eget land. Hvert år får vi også
flygtninge efter aftale med FN. Det er typisk flygtninge, som
har opholdt sig i midlertidige lejre på den anden side af
kloden. Her har FN anerkendt dem som flygtninge.
Når vi således er sikre på, at de folk, der kommer hertil,
ikke gør det for egen økonomisk vindings skyld, ja så må vi
også af medmenneskelige grunde tage vel imod dem og i
forlængelse heraf sørge for, at de finder sig godt tilrette i det
danske samfund.
Flygtningenes familie og venner er jo langt borte. Deres
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sprog duer ikke. Flygtningene føler et stort tab ved ikke at
kunne være i deres eget land. De skal begynde en ny tilværelse
i den fremmede kultur. Hverdagen er anderledes og utryg.
Det er Dansk Flygtningehjælp, et samarbejde mellem en
række private organisationer, der hjælper alle, som får flygt
ningestatus, til at finde vej ind i det danske samfund. Det sker
for penge fra staten. Formålet er at sætte flygtningene i stand
til at klare sig selv.
Dansk Flygtningehjælp sørger for, at flygtningene bliver
undervist i dansk, at de bliver rådgivet og får økonomisk
bistand (som svarer til bistandshjælp), at de får et sted at bo,
at de senere hen kommer igang med uddannelse eller omsko
ling - og måske, at de får et arbejde.
Denne såkaldte integration varer halvandet år. Herefter er
flygtningene ligestillet med danskere.
Flygtningene kan imidlertid aldrig blive som danskere - og
skal heller ikke være det. Men det er en vanskelig balancegang
for flygtningene at leve i den danske hverdag og samtidig
bevare deres egen kultur. Gennem at danne hjemstavnsfor
eninger, holde nationale mærkedage, deltage i politisk solida
ritetsarbejde og dyrke deres religion undgår flygtningene at
kappe båndene til deres kultur.
Og hvad nok så vigtigt er: Vi lærer også ved at se og opleve
andres kultur tæt på.
Regnar Hansen er medarbejder ved Dansk Flygtningehjælp.

Julekoret under Odborgs myndige ledelse skabte trængsel pa »Julestuen«.
En del nåede dog i sikkerhed ovre i skolekøkkenet, hvor glög og æbleskivers
lovprisninger lød som liflig sang!

En hilsen fra en tidligere lærer Om Næstveds byspil:
ved Brøderup Ungdomsskole »Til ære og værdighed«
Arne Piel Christensen
Et virke som lærer ved Brøderup Ungdomsskole i vinteren
1958-1959 og de tætte og gode relationer til forstanderfamilien
Greve bevirkede, at jeg blev yderligere præget af de Grundtvig/Kold’ske skoletanker, som jeg allerede havde noget kend
skab til fra mit barndomshjem i et grundtvigsk milieu på
Sydfyn.
Det betyder stadig mere og mere for mig at blive mig dette
udgangspunkt bevidst, og jeg har siden i mit arbejde og mine
interesser haft hyppige og gode kontakter til hele højskolever
denen. I dag, hvor nogle af samfundets etiske, moralske og
humanitære grundholdninger sættes på en prøve i forbindelse
med vor holdning til det flygtningearbejde, der er kommet til
at præge så stor en del af min voksne tilværelse, er det en
glæde og en bekræftelse på, hvilke folkelige kræfter og værdi
er, der ligger i højskolen - i bred forstand - at opleve hvordan
højskoler og ungdomsskoler åbner sig og melder sig for at
være med til at løfte den dobbelte opgave:

Preben Droob
Nogen vinder, andre biir taber’,
skal det altid være sådan?
Er vort liv en »dance macabre«,
hvor hver leder bliver en tyran?

Er det sådan må det forandres,
det er os, der må sige stop.
Fremtidsvejene, der skal vandres,
må vi alle gå i samlet trop.
Lad os stå sammen i enighed »Ære og værdighed for vor stad«.

I forsøget på at finde et tema og en historisk periode for
vores spil stoppede vi hurtigt op ved 1500-tallets begyndelse.
Lisbeth Rubin synes at håbe, at når Preben ser så glad ud, så skal det nok gå
med bare en prøve til!

-at give danske elever forståelse
og medansvar for mennesker i nød,
hvad enten de skal hjælpes ude
eller modtages og støttes
her i vort samfund.
-at give unge flygtninge
den bedst tænkelige indførelse i
vort samfund, vor kultur, historie
og menneskeliv.

Med taknemmelighed sender jeg Brøderup Ungdomsskole
mange hilsener og tanker i forbindelse med jubilæumsåret.
Arne
Arne Piel Christensen bruger nu sine kræfter og erfaringer i arbejdet som generalsek
retær for Dansk Flygtningehjælp.
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At Søren Rågård endte som enge! - af den blide slags - havde vist ingen forestillet sig. Nu er han kommet til »ære og værdighed«.

Flere i byen havde forestillet sig en kavalkade over de 850 år,
der var gået, siden Peder Bodilsen overdrog byen til skovklost
ret (nu: Herlufsholm). Men vi frygtede, at det som oftes set
ville blive en fortælling om den herskende klasses uforlignelig
hed. Det var snarere spændingsforholdet mellem de forskelli
ge samfundslag, vi gerne ville prøve at finde frem til - og be
arbejde.
Fra begyndelsen fik stykkets forfatter, Henning Nielsen, og
jeg stor hjælp af historikerne Fl. Michelsen og Svend C. Dahl
fra Næstved. Gennem deres store viden kunne vi tilrettelægge
vor synopsis. (Det var iøvrigt ganske sjovt at opleve den
forskel historikere og dramatikere lægger i begrebet »dra
ma«). Henning og jeg ledte efter handlingsmønstre, der inde
holdt modsætninger - både mellem de almindelige borgere mellem den herskende klasse og mellem disse to grupper.
Kirken ønskede vi også at inddrage.
Og hvad indeholdt 1500-tallet så? Pavekirkens prostitution
gennem afladsbrevene. Kirkens dogmer, der i århundreder
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havde fortalt, at jorden var flad og universets midtpunkt blev i den grad gennemhullet af de mange store opdagelsesrej
ser. Når vovehalsenes skibe anløb havnene, havde de ikke blot
nye hidtil ukendte dyr, planter og mennesker med sig, men de
medbragte også frygtede og uhelbredelige sygdomme.
Kongemagtens overtagelse af den katolske kirkes rigdomme
fjernede den beskyttelse, de fattige mennesker dér trods alt
havde haft.
Jo, vi fandt perioden spændende. Især måske fordi vi syntes
at kunne finde paralleller til vor tids opdagelser: Rumforsk
ningen med månevandringen, P-pillerne, gensplejsning og vor
stadig mere tyraniserende datalogi og TV, som i det lange løb
vil isolere det enkelte menneske.
Vi fandt, at 1500-tallets menneske må have været lige så
rystet, forundret og utryg, som mange af os er i dag. Dimensi
onerne i udviklingen har været lige så store dengang som nu.
Hvordan kunne vi så visionere 1500-tallet, så 1900-tallets
tilskuere fik andet med sig hjem end blot en historisk beret-

ning? Det var ikke nemt, men jeg synes nok, at Henning
Nielsen fik dramatiseret flere meget centrale samfundspro
blemer.
I stykket følger vi en familie. Fattige handlende. De får
besøg af onklen, som gerne vil sikre sig, at familien tager sig af
hans børn, hvis han bliver syg. Han er syg! Smittet med
spedalskhed!
Da han ikke når at gemme sig, bliver han af myndighederne
bragt frem for den katolske kirke, som foretager en dødsmesse
over ham. Efter messen er han fuldstændig opgivet af samfun
det - han er nemlig død for omverdenen - og har kun mulighed
for at holde til på Set. Jørgensgården. Det var en utrolig
bevægende scene, som nok kunne vække vor tids menneske til
eftertanke om retten til at leve - eller dø.
Da »vor« families mor dør i barselssengen, efterlader hun
manden med tre børn. Imidlertid »ønsker« en rig købmands
søster enkemanden - og han bliver købt. Hermed må han
samtidig sige farvel til sine børn, som bliver hjemme hos deres
mormor. Børnene er nu i realiteten dømt til at være forældre
løse, og da kongerne Christian den II og den III vil rejse hver
sin hær for at lade landsknægtene vinde Danmark til dem, ja
så melder de to brødre sig - hver til sin hær. Da deres søster
opdager, at de skal slås mod hinanden, prøver hun at hindre
det. Det mislykkedes, og hun bliver voldtaget af landsknægte
ne i stedet.
Også denne hverve- og voldtægtsscenen står stærkt og stiller
1985-mennesket spørgsmålet, om de forældreløse børn egent
lig havde andre muligheder. Og det havde de vel ikke? De var
uønskede, udstødte og besværlige skabninger. Men det er da
nok umuligt at finde paralleller til det i vores samfund - i
dag!?
Henning og jeg drøftede, om der mon ikke var mange
mennesker, der i 1500-tallet kunne tænke sig at flytte fra det
ene land til det andet p.g.a. religionsforskellen, men da vi kun
kunne forestille os, at det var de rige (adelen og de store
købmænd), der havde mulighed for det, fandt vi, at den
problematik var ubrugelig i vores stykke. At trangen har været
til stede mener vi dog er helt sikkert. Men hvad skulle den
»lille mand« dog stille op?
Når dette nu skrives til Brøderupbogen, synes jeg, I skal

»Kærlighed er en tung fisk at dense med«. En glad engel af den bornholm
ske afart stikker hovedet frem i et af de mange stykker, som kom på scenen
i år.

vide, at Brøderup skam var »repræsenteret«, idet eleverne fra
hold 82/83 og 83/84. Lisbeth Rubin og Søren Rågård deltog,
samt den tidligere lærer, Bjørn Bensby, og hele familien
Droob.
Da bogens tema skal handle om vor tids mangeartede flygt
ninge, tillader jeg mig at ændre lidt i Henning Nielsens afslut
ningsvers:
»Lad os stå sammen i enighed Ære og værdighed for vort LAND«.

De største hilsener fra hele familien Droob.

Preben og Bodil Droob var lærere på Brøderup 1968-1976. Preben Droob er instruk
tør på Næstved Amatørscene og formand for kulturelt samråds TV-2 og ved tidligere
nordiske kulturdage i Næstved.
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Flygtningene er en chance ikke en trussel
Finn Slumstrup
En af de mest indflydelsesrige politiske journalister i første
halvdel af vort århundrede var amerikaneren Walter Lipp
mann.
Da han i slutningen af 1960’erne så tilbage over et halvt
århundrede som kommentator, skrev han en artikel om demo
krati. Lippmann mente, at han hele livet havde skrevet ud fra
en demokratisk opfatelse, men som verden så ud, kunne man
med god grund rejse spørgsmålet om et demokratisk land
overhovedet var muligt? Jo, svarede Lippmann sig selv - de
skandinaviske lande. Danmark, Norge og Sverige er de lande i
verden der er tættest ved at være demokratier. Men de kan
ikke rigtigt bruges til noget alligevel, fordi de er så relativt
små, og først og fremmest fordi de er blevet velsignede med
utroligt ensartede befolkninger.
Lippmann havde altså draget den erfaring, at racemæssige
og kulturelle forskelle inden for et lands befolkning er en af de
største farer for en demokratisk udvikling. Og han havde jo
problemet lige udenfor døren som amerikaner.
Her i 1980’erne banker problemet også på i de skandinavi
ske lande, og vi oplever tydeligt, hvorledes det giver rystelser i
samfundene, hvis den kulturelle ensartethed føles truet.
Lad os blot holde os til Danmark, og de begivenheder som
for mange af os har rejst ubehagelige spørgsmål. Jeg tænker
ikke så meget på de vældig omtalte bataljer i Kalundborg og
andre byer mellem flygtninge og danskere. Jeg tænker mere på
hele atmosfæren i samfundet. Snakken mand og mand imel
lem. Racistiske vittigheder i massevis. Den måde indvandrere
efterhånden almindeligt omtales på - lige fra »fejlfarver« og
»skævøjer« til udtryk der er endnu grovere.
Det er tydeligt nok meget behageligere at »gi’ en hånd til
Afrika« end at gi’ et nap for at få klaret det problem vi nu har
fået tættere ind på livet, nemlig den forøgede flygtningestrøm.
Men lad det også straks være sagt, at billedet jo ikke blot er
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negativt. Masser af danskere har engageret sig positivt i mod
tagelsen af flygtninge på den ene, anden eller tredje måde.
Men der er gået skår i mange danskeres billede af vores egen
fortræffelighed.
Og det gør måske ikke noget. 1 virkeligheden er det en
chance for os, at kunne tage fat på et mere realistisk grundlag.
Efterhånden er der kun nogle få turistplakater tilbage som
prøver »at sælge Danmark« som et idyllisk eventyrland befol
ket med lutter velnærede, smilende mennesker.
Hvad er det så vi skal tage fat på?
»Hvorfor ikke ride sine kæpheste helt åbenlyst?«.

Vi skal tage fat på at bygge et Danmark der vil være
kulturelt bredere end det vi har vænnet os til. På et tidspunkt
da vi selv er holdt op med at føde mange børn, og på et
tidspunkt da vi har lukket vore grænser for gæstearbejdere undtagen dem der kommer fra de andre nordiske lande og EF
- så får vi alligevel en tilvækst af nye medborgere i form af
flygtninge.
Det er der ikke noget nyt i, at der kommer så mange, som
der gør. I 1983 var der 689, der blev anerkendt som flygtninge
i Danmark, mens der i fjor var 1186. Men der var 4312 der
søgte om at bive godkendt som flygtninge, og det var så
mange, at administrationen ikke kunne følge med. Siden har
vi så haft Røde Kors centrene - som her i efteråret en kort
overgang endda omfattede en regulær teltlejr - med de mange
hundrede asylansøgere, der venter på at få deres sager behand
lede. Og i år er der allerede indtil begyndelsen af oktober
kommet over 5000 ansøgere til landet.
Men inden vi bliver alt for benovede, lad os så holde fast
ved, at Danmark stadig har en meget ensartet befolkning. Ved
starten på 1985 var der 104.000 udenlandske statsborgere i
Danmark - svarende til 2% af befolkningen. Et tal der klart er
lavere end i de fleste vesteuropæiske lande. Godt halvdelen af
udlændingene i Danmark kommer fra Norden, EF og USA.
Dem vi normalt kalder gæstearbejdere eller fremmedarbejdere
udgør godt 32.000 fordelt med små 18.000 tyrkere, ca. 7.400
jugoslaver og 6.700 pakistanere.

Flygtningene, som altså er en beskeden gruppe inden for
den samlede mængde af udlændinge, kommer bogstaveligt
talt fra hele verden. I 1984 var der således repræsentanter for
28 lande blandt de mennesker, der fik asyl som flygtninge i
Danmark.
Der findes danskere - og den kendteste af dem er Mogens
Glistrup - som mener, at flygtningene er en trussel mod dansk
kultur. Især fordi så mange af flygtningene kommer fra Iran
og Mellemøsten, altså fra islamiske kulturer.
Det er naturligvis noget sludder, at 50.000 - eller for den
sags skyld 250.000 - muslimer skulle kunne true den danske
kultur. Enhver der har kigget blot en lille smule i Koranen vil
vide, at islam er en religion med stor respekt for kristendom
men (og for den sags skyld også for jødedommen).
I stedet for at råbe ulven kommer, kunne det være en langt
bedre idé at vi tænkte os om, og spurgte os selv, hvad det er vi
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er bange for at miste? Er det den kristne kultur? Undersøgel
ser viser ikke, at danskerne går særlig meget i kirke. Måske
var det en idé om vi så faktisk gik i kirke engang imellem for
at finde ud af, hvad det kristne budskab går ud på, så vi kunne
drøfte med vores islamistiske medborgere, hvad der er fælles
og forskelligt, i det vi tror på.
Er det den danske madkultur, vi er bange for at miste?
Personligt synes jeg det er en berigelse af vores madkultur, at
man nu i de større byer kan finde butikker med nogle ordentli
ge krydderier takket være udlændinge med initiativ. Frikadel
ler smager dobbelt så godt når man takket være den nye
inspiration fra gæstearbejderne i vores madkultur har erfaret,
hvordan fars også kan smage.
Og sådan kunne man blive ved og tage den ene del af
kulturen efter den anden og vise, hvorledes et indslag fra
fremmede folkeslag ikke er en trussel, men tværtimod en
chance for os. Netop fordi vi er så ensartede lægger vi næsten
ikke mærke til vores egen kultur mere. Fremmedarbejdere og
flygtninge giver os mulighed for at vurdere, hvad det egentlig
er, der er specielt ved den danske kultur. De giver os chancen
for at blive mere bevidste som danskere.
Det har hidtil ikke betydet, at man vender ryggen til frem
mede kulturer. Når jeg sidder her på Vallekilde højskole og
skriver, så sidder jeg på en skole der er grundlagt af en
indvandrersøn: Ernst Trier, der grundlagde Vallekilde i 1865,
var søn af jødiske indvandrere fra Trier i det sydlige Tyskland.
Indvandrede til et land, hvor jøderne i forrige århundrede fik
lidt mere omstændige forhold end i andre lande. Det ville
være synd at sige det har gjort Danmark til et fattigere eller
dårligere land, at vi i forrige århundrede førte en åben politik
over for jøderne.
Tilsvarende vil det også gavne os i dette og det næste
århundrede, at vi fører en anstændig flygtningepolitik.
Flygtninge er mennesker i en ofte desperat situation. Men de
har haft mod og vilje til at gøre oprør mod den umenneskelige
situation, de af den ene eller anden situation var kommet ud i
hjemme. Mennesker med et sådant mod vil ofte være en
gevinst for det nye land, hvor de slår sig ned.

Mindeord

Finn Slumstrup er forstander på Vallekilde Højskole.

Bestyrelsen for og medarbejderne på Brøderup Ungdomsskole
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Torsdag den 14. november afgik Poul Geert-Jørgensen ved
døden.
Skolen mistede derved ikke kun sin dygtige formand for
bestyrelsen, men også en ven, der stod os alle nær med sit
varme og medmenneskelige væsen.
Gennem to generationer har navnet Geert-Jørgensen været
uløseligt bundet til Brøderup Ungdomsskole. Som sin fader
besad Poul alle de gode egenskaber, der bør være hos en
skoles formand. Hans kærlighed til den egn, der blev hele
hans liv, gav kræfter til også at kunne tænke og arbejde for de
unge i deres uddannelse.
Pouls sunde fornuft og dejlige humør gjorde det ofte let for
os andre at overvinde hverdagens små problemer. Hans altid
retskafne og ærlige sind skabte tryghed og tillid hos alle, der
var i skolens tjeneste.
Et sjældent menneske, om hvem vi i sandhed kan sige: Han
var en mand uden svig! Derfor blev det venskab, vi fik med
Poul noget dyrebart og ædelt, som vi i dag kan bringe med os
og værne om - og måske evne at give videre af.
Vi tænker på Dudde og børnene i kærlig forståelse for deres
sorg, og vi håber inderligt, at de bånd, der har knyttet familien
til Brøderup Ungdomsskole, må få lov til at bestå videre frem.
Tak, Poul, for alt hvad du gav.
Vi vil altid værne om dit minde.

Ikke på troen alene

Det to-delte folk

Ea Odborg

Gunvor Auken

Ikke på troen alene
skabt gennem menneskets ord,
- selv på de sundeste grene,
finder du dødens spor.
Kun Gud kan række dig livets håb,
lille Guds barn, igennem din dåb.

Det, man ikke har kendskab til, har man heller ikke ondt af.
Vi ved, at omkring 300.000 går arbejdsløse, men vi taler aldrig
om, at antallet af udstødte fra arbejdsmarkedet reelt når andre
højder. 25% eller en fjerdedel af den danske befolkning i
arbejdsfør alder lever i dag i længere tid eller for altid af andet
end deres arbejde, nemlig af en såkaldt overførselsindkomst.
Blandt de ufaglærte drejer det sig om 50%, halvdelen!
Vi kender dem ikke, for de skjules i alverdens sociale ord
ninger og på det offentliges og A-kassernes kontorer. Vi bevæ
ges og oprøres ikke ved mødet med dem og deres historie. De
kendes oftest kun af de tavse vidner fra social- og sundheds
sektoren.
Alle rager til sig, ingen er ansvarlige - det har vi jo overord
nede og arbejdsgiverne til - og fanden tager de sidste.
De ringest uddannede lønmodtagere forlader arbejdsmarke
det som ca. 55-årige og får som pensionister kun lav folkepen
sion, mens andre har store, skattefinancierede pensionsord
ninger.
Hver fjerde dansker og hver anden specialarbejder lever
varigt eller i længere tid af en overførselsindkomst. De tjener
ikke deres udkomme ved eget arbejde, men hæver det ved de
offentlige kasser og arbejdsløshedskasserne. Dette tal udtryk
ker, hvor mange mennesker, der i løbet af eet år er i den
livssituation.
Ved arbejdsfør alder forstås årene, fra man som ung kom
mer i arbejde eller står til rådighed for arbejdsmarkedet, og til
man når folkepensionsalderen som 67-årig.
Den samlede danske befolkning mellem 18 og 66 år udgjor
de den 1. januar 1984 3,1 million mennesker. Af disse er 2,7
millioner iøvrigt lønmodtagere. 1,2 millioner af lønmodtager
ne er medlemmer af LO.

Søgte du visdommens sale,
bygget af menneskets hånd,
fik du kun hjerter i tale,
lænket til dødens bånd.
Kun Gud kan række dig livets stav,
lille Guds barn, ved den åbne grav.

Gik du af sorgernes veje,
- ensom er menneskets sti,
forgæves er det at eje
livet, der er forbi.
Kun Gud kan række dig nådens ord,
lille Guds barn, ved Vor Herres bord.

Skygger kan være så lange,
at håbet blegner og dør,
og hjerter gemmer sig bange
bag ensomhedens slør,
da rækker Gud dig fra livets bred,
lille Guds barn, sin kærlighed.
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Livsfattigdom og økonomisk fattigdom
Fattigdom er et begreb, vi nærmest troede var forsvundet
ud af samfundet, og dermed ud af sproget. Det nye fattig
domsbegreb betegner ikke blot, og måske ikke i første række
den økonomiske fattigdom. Der er tale om en livsfattigdom,
en form for kulturel nød, når mennesker er henvist til ledig
gang og afhænnighed af kasser og myndigheder. »De mulig
hedsfattige«, som Birthe Weiss har kaldt dem.
Rigtig gammeldags fattig i økonomisk forstand bliver man
så oven i købet, hvis man overføres til reducerede dagpenge
eller varig hjælp.
Det er vigtigt at skelne de truede fra de sociale tilfælde, som
man udtrykker det i fagbevægelsen.
Vigtigt, fordi samfundsmæssigt er en klapjagt i gang: »Gi
der de unge overhovedet at bestille noget? Er de ikke ustabile?
De er forkælede og oplært i skolen.« Eller »hvor mange af de
arbejdsløse står reelt til rådighed for arbejdsmarkedet - hvor
mange er virkelig arbejdsløse?«
Så meget er vist, ældre og ufaglærte kommer ikke i arbejde,
før de yngre og de uddannede er kommet det. Det er heller
ikke alt arbejde, de arbejdsløse kan klare, noget kræver evner
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og forkundskaber, som ikke alle besidder, ligesom noget ar
bejde, hjælpemidler og teknologi til trods, kræver for stor
muskelkraft og navnlig ensidig og tempopræget belastning af
kroppen, til alle kan klare det.
Undersøgelser af, hvordan arbejdsløshed virker på menne
sker i dagens Danmark med de værdier og normer, der her
sker, er fortsat utilstrækkelige. Det gennemgåede er dog, at
tilværelsen som arbejdsløs er præget af mangel på de værdier,
som arbejdet giver: anerkendelse, følelsen af betydning, af at
være betroet, identitet, livsrytme. Dette at påbegynde, eventu
elt også planlægge, gennemføre og rimelig tilfreds afslutte et
stykke arbejde, tjene sine egne penge og iøvrigt have et liv
svarende til det, der er gængs i samfundet. De psykiske følger
synes også at være træthed, initiativløshed og nedsat koncen
tration, og man kan frygte en varig forandring af personens
karaktertræk. Det er endnu uklart, i hvilket omfang arbejds
løshed fører til egentligt dårligt helbred, eller dårligt helbred
gør een særlig sårbar for arbejdsløshed, samspillet mellem
faktorerne går begge veje. Tag for eksempel de enlige mødres
liv med belastninger, der gør dem særlig ubeskyttede imod
arbejdsløshed.
Vi ved, at de arbejdsløse er mere isolerede, og at de selv
isolerer sig mere, men de bliver ikke mere asociale eller drikker
mere, som nogen vil tro, og som myten om de arbejdsløse
siger. Det ér en anden gruppe mennesker, det går sådan,
nemlig dem, det på et tidligt tidspunkt er gået galt for, måske
som led i »den sociale arvs« onde cirkel. Vi har her de virkelig
fortrykte, dem alle former for fattigdom har fået fat i.
Det drejer sig om 20.000 mennesker, der på alle måder er
hjemløse. Hos dem er tonen og samværsformen brutaliseret.
»Den sociale afmagt er trængt over i afmagtens modsætning:
aggressivitet.« Det kan mange sagsbehandlere fra bistands
kontorerne også berette om.
Jo flere udstødte, jo mere trykkes dem på bunden. Der er
ingen grund til håb, ingen udsigt til et godt liv, også selv om
man forsøger at trække sig selv op ved håret.
Det samme gælder også andre såkaldte afvigergrupper og
minoriteter: Kriminelle, sindslidende, dårligt begavede og ind
vandrere. De kommer oftest ikke i betragtning på arbejdsmar
kedet.

Teknologien og lønmodtageren
Samfundstyper skaber mennesketyper, viser den historiske
sang og det industrielle lønmodtagersamfund. Med teknologi
en overflødiggøres den mekaniske lønslave, hvis største dyd er
flid og præcision, som ikke mindst fabriksarbejderen kan
fortælle om. Vi er på vej ud af industrisamfundet og ind i
videnssamfundet med vægten lagt på andre sider af menne
sket.
Teknologiens udformning og organisering er menneske
skabt, bestemt af kultur og politik'. Morgendagens samfund er
bestemt af, hvordan vi bevarer spørgsmålet »Vil vi dele viden
og arbejde, eller vil vi ikke?«.
Vælger vi det sidste, deler teknologisamfundet os i »guder
og aber«.

Frihedens rige
Skal alle, eller kun de udvalgte have del i teknologikagen i
informations- og kommunikationssamfundet?
Skal samfundsforandringen fortsat uddybe kløfterne i det
todelte folk, dele os i guder og aber, Business Class og Mon
key Class? Eller ønsker vi ligheds- og forskellighedssamfun
det, hvor uddannelse og arbejde fordeles ligeligt, og hvor den
tekniske udvikling bruges til at realisere målet: To gode dage
til alle, een til løn-arbejdet og een til det aktive, deltagende liv
sammen med andre i hverdagen, hver dag.
Det er dette valg, som nu melder sig. Lønmodtagerne kan
ikke længere nøjes med at modtage løn eller forsørgelse,
identiteten som lønmodtager er ikke længere realistisk.
Det nye samfund lægger op til opblødning af gamle mod
sætninger og ophævelse af skarpe skel, mellem ejere og ansat
te, arbejde og fritid, manderolle og kvinderolle, offentligt og
privat, stat og lokalsamfund, lederstyre og folkestyre, løn
kamp og politisk kamp, materielt og kulturelt.
Det to-delte folk, forsøgerstaten og udstødelsessamfundet
er et skræmmebillede, som ikke må blive virkelighed.
Med arbejdstidens nedsættelse og erobringen af døgnets
anden dag kan vi bevæge os et godt stykke væk fra skræmme
billedet og i retning af det »frihedens rige«, som Karl Marx for
100 år siden forudsagde i »Kapitalen«:
»Frihedens rige begynder i virkeligheden først der, hvor det

arbejde, der er bestemt af nød og ydre formålstjenlighed,
ophører; det ligger altså ifølge sagens natur uden for den
egentlige materielle produktions sfære. Ligesom det primitive
menneske må kæmpe med naturen for at tilfredsstille sine
behov, opretholde og reproducere sit liv, sådan må også det
civiliserede menneske gøre det, i alle samfundsformer og un
der alle mulige produktionsmåder. Med menneskets udvikling
udvides dette naturnødvendighedens rige, fordi behovene
øges, men tillige udvides de produktivkræfter, der tilfredsstil
ler disse behov. Friheden på dette område kan kun bestå i, at
det kollektivt arbejdende menneske, de samarbejdende produ
center, regulerer dette deres stofskifte med naturen rationelt,
at de bringer det under deres fælles kontrol i stedet for at
beherskes af det som af en blind magt; at de fuldbyrder det
med det mindst mulige energiforbrug og under betingelser, der
er deres menneskelige natur mest værdige og egnede. Men det
vedbliver altid at være et nødvendighedens rige. Uden for
dette begynder den menneskelige energiudvikling, der har sit
mål i sig selv, frihedens sande rige, som imidlertid kun kan
blomstre op med hint nødvendighedens rige som sin basis.
Afkortning af arbejdsdagen er grundbetingelsen.
Gunvor Auken er socialrådgiver SID og foruden at være en engageret foredragshol
der, har hun dette efterår udgivet den meget væsentlige bog »Døgnet skal have 2
dage« på forlaget »Rosinante«, som velvilligt har givet tilladelse til at bringe uddrag
fra bogen.
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Interviews med flygtninge
Jens-Henrik Lose og Birgitte Falck-Petersen elever 1985/86 interviewer 4 flygtninge i efteråret 1985:
Først tog vi til Nakskov, hvor vi nu sidder i en pæn, stor
lejlighed, som tilhører Gonzalo Vargas. Han flygtede hertil
for 11 år siden fra Chile. I lejligheden sidder en iransk flygt
ning Ardawan, som kom hertil i år fra Iran.
Birgitte spørger: »Vil du fortælle lidt om dig selv, hvad du
hedder, din alder, din familie, og hvor du kommer fra?«
»Jeg hedder Gonzalo Vargas og kommer fra Chile. Jeg er
44 år og har giftet mig i Danmark. Min kone er også 44 år. Vi
har en lille gut på 4 1/2 år. Han hedder Christian. Det er et
kongeligt navn, og han kan allerede tale spansk, forstå tysk,
og han er nu begyndt at lære persisk. Christian skal nemlig
lære persisk, fordi vi - min kone som er lærer her i byen og jeg
- er med i en støttegruppe for iranske flygtninge, der er
kommet til Nakskov. Vi har dagligt meget med iranske flygt
ninge at gøre, så vi lærer nye mennesker at kende og synes, at
det er en stor opgave at hjælpe dem.
Jens Henrik spørger til Gonzalo Vargas familie i Chile, om
de stadig bor der? - »Ja, jeg har ikke set mine forældre i de
sidste 13 år.
Selv har jeg 8 søskende. Min ene bror bor i Sverige, ellers
bor resten af min familie i Chile, og jeg kan ikke få lov til at
tage hjem at besøge dem«. Her indskyder Birgitte et spørgsmål
om, det ikke giver hjemve, og Gonzalo Vargas fortsætter »Jo,
jeg har tit hjemve, længsel, for det er svært at komme til et
fremmed land som flygtning, med en fremmed kultur, frem
med sprog og en fremmed mentalitet, men først og fremmest
med en helt fremmed måde at være på, det er ligesom et
kulturchok. Som flygtning er man nødt til at starte helt for
fra«. Jens Henrik vil gerne have at vide, hvordan det var at
tilpasse sig forholdene her i Danmark? Hertil svarer Gonzalo
Vargas, at det var ikke så svært, fordi dengang jeg kom til
Danmark, havde folk en helt anden indstilling til flygtninge,
end de har i dag. Nu oplever flygtninge tit, at folk bliver sure
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på os. Det had, der nu findes, skyldes uvidenhed og racisme.
Meget tyder på, at folk ikke længere kan lide mennesker med
sort hår, brune øjne og mørk hud. Mange flygtninge er nu
folk, der adskiller sig meget fra den øvrige befolkning. Jeg
synes, at det er meget synd for de flygtninge, der er flygtet fra
deres eget land, for der er altid et forståeligt motiv til grund
for, at man flygter og derved forlader sit land, sin familie og
alt, hvad man holder af og er vant til.
Jens Henrik beder Gonzalo Vargas om at gøre rede for,
hvorfor han i sin tid flygtede til Danmark.
Gonzalo Vargas slutter med at sige, at hans motiv var, at
han var dybt engageret indenfor det socialistiske styre i 1970 i
Chile. Han havde fået en topstilling og havde fået udgivet
nogle bøger og arbejdede på et universitet i Chile. Men da
militæret overtog magten, blev han anholdt og anklaget.
Birgitte Falck-Petersen, Gonzalo Vargas, Jamshid og Jens-Henrik Lose
mødtes en måned efter interviewet på Brøderup.

Gonzalo Vargas synes, det var vigtigere, at vi nu hørte,
hvad den anden flygtning havde at sige.
Ardawan flygtede fra Iran til Pakistan, fordi han ikke ville
sendes til fronten og deltage i krigen med Iraq. Hjemme i Iran
havde han studeret medicin, og han ønskede, så snart han får
lært dansk, at fortsætte studiet her. Han håbede sidenhen, at
han kunne komme til USA, hvor hans bror arbejder, men så
længe Khomeini er ved styret i Iran, kunne han ikke vende
tilbage, og han måtte derfor nok indstille sig på en længere tid
som flygtning, var det, han sluttede med at fortælle.
Derefter kørte vi ud over det flade Lolland ned til Holeby,
hvor vi skulle besøge 2 andre flygtninge, som vi havde fået
forbindelse med. De havde ventet længe på os, da vi var blevet
forsinket i Nakskov. Den første, vi talte med, hed Yaghoob
Fantasy, som også var flygtet fra Iran. Han havde nu boet 10
mdr. i Danmark, hovedsagelig i området ved Maribo. Han var
politisk flygtning, fordi han tilhørte det arabiske etniske min
dretal, som blev forfulgt, dels fordi de tilhørte en anden
retning indenfor Islam, og dels fordi han var politisk aktiv
for, at hans folk skulle have større grad af politisk selvstæn
dighed, og endelig fordi han nu ville blive betragtet som
forræder i krigen mod Iraq.
Han fortalte, at hans frugtrute var gået en anden vej end
Ardawans, idet han var taget med en bus til Tyrkiet og derfra
fløjet til Østtyskland. Fra Østtyskland havde en gruppe flygt
ninge taget toget til Danmark. Yaghoob er 23 år og var
oprindelig uddannet mekaniker, inden han var blevet soldat.
Hjemme i Iran spillede han meget fodbold, og det gør han nu
også i Danmark. Han synes, at han derved møder mange nye
mennesker, men har også lært nogle af sine naboer at kende
og nogle af dem, han går til danskundervisning med.
Den sidste flygtning, vi talte med, hed Jamshid. Han fortal
te, at han var 28 år og politisk flygtning. Oprindelig havde han
gået på highschool og derefter været soldat og inden sin flugt
arbejdet politisk engageret i 2 år, men Jamshid fortalte også,
at han var flygtet til Danmark, fordi han ikke kunne, som
følge af sin politiske aktivitet, få noget arbejde overhovedet.
Jamshid fortalte at han egentlig syntes godt om den danske
regering, men han syntes dog, at danskerne kunne tage imod
lidt flere flygtninge. Han havde hverken kunnet få arbejde

Cabaret-aftener er nu blevet en succes som onsdags-aktivitet.

eller komme ind på universitetet i København. Han havde hele
tiden en følelse af at være ingenting. Jamshid gav på utallige
måder udtryk for, at være flygtning er at være stemplet og
fortalte, at han havde en kone og 2 børn hjemme i Iran. Det
ene barn var blevet født, efter han flygtede, så han havde
aldrig set sit yngste barn. Jamshid sluttede med at sige, at han
syntes mange danskere kunne være hårde ved flygtningene.
Danskerne kunne sige: I skal ikke komme og stjæle vores
penge og vores piger! »Jamshid følte selv at alt det, og at
flygtningene kostede Danmark en masse penge, var noget
vrøvl, fordi Iran i over 30 år havde betalt til FN og deres
flygtninge-program, så det var måske egentlig deres egne pen
ge, der nu blev anvendt på flygtninge fra hans land. Men det
ved mange danskere ikke, og derfor tror de, at det kun er
udelukkende danskernes penge, iranerne får. Han havde ofte
prøvet at tale med unge danskere om det at være flygtning,
men han havde bagefter aldrig hørt noget fra disse unge!
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Unge i et ungdomsår
Marianne Kars tensen
Rockere udøver vold og hærværk, flygtninge nasser på
samfundet, negere lugter, punkere har sikkerhedsnåle i kin
den, indvandrere tager vores arbejde osv. Disse overskrifter er
der sikkert mange, der kan nikke genkendende til. At sådanne
påstande ofte er overskrifter i aviserne er ikke ensbetydende
med de faktiske forhold. Det kan i værste fald resultere i, at
nogen begynder at tro på dem.
Såvel rockere som flygtninge, negere, punkere og indvand
rere er minoritetsgrupper i det danske samfund. Disse minori
tetsgrupper er kendetegnede ved, at de markerer sig ved afvi
gelser fra det, som er normen i samfundet. Derfor har de
uhyre vanskeligt ved at blive forstået og accepteret. Deres
hudfarve og påklædning er måske anderledes, deres handlin
ger til at opnå deres mål afviger måske fra de demokratiske
spilleregler eller deres samværsform sker for andre på en
mærkelig måde - noget er i alt fald anderledes. Den danske
holdning til disse andre er meget forskellig, men den holdning,
som stærkest kommer til udtryk er desværre den, som artiklen
indledningsvis nævner. Årsagen hertil, tror jeg, er ikke fordi
mennesker er onde, men ofte har de gennem forskellige ople
velser i deres liv fået adfærdsmønstre, som adskiller sig fra
f.eks. mine.
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Danske minoritetsgrupper hører ligesom med til det brogede
billed, der afspejler den danske befolkning. Med flygtninge og
indvandrere er det anderledes - de er jo ikke danske - siger
man. Deres kultur er anderledes, derfor hører de ikke til her siger man. Disse grupper er for mig at se de mest udsatte i
Danmark.
Indvandrere - især unge indvandrere er betydelig vanskeli
gere stillet end deres jævnaldrende kammerater. De unge ind
vandrere må tillære sig en række normer uden for deres hjem,
normer som ofte står i kontrast til forældrenes opfattelse af
acceptable normer. Det vil sige, først konfrontation med dan
ske unge og herefter konfrontation med sin familie.
1985 blev udråbt til Det Internationale Ungdomsår. Det,
som nok især kendetegner de internationale år, er deres focusering på forskellige »forsømte« eller aktuelle grupper/emner
i samfundet. Dette er jo ganske hensigtsmæssigt. På den måde
bringer disse »år« meget godt med sig. Der opstår en øget
opmærksomhed om den målgruppe/emne, som året er til
fordel for, den politiske debat centreres herom, en proces
begynder og flere ressourcer såvel økonomiske som menneske
lige afsættes til formålet. Nu er alting jo relativt. Også den
danske holdning til disse »år«. Internationale år prioriteres
ikke synderlig højt fra regeringens side og derfor afsættes der

utrolig få midler hertil. Det lægger naturligvis en dæmper på
de muligheder, vi har for at bedre ungdommens situation og
levevilkår i ungdommens år.
Vores parole er - ungdomsåret er ikke for unge, men med og
af unge. Mange unge vil med . rette hævde, at de ikke har
mærket noget til ungdomsåret. Det har de heller ikke, med
mindre de selv har taget aktiv del i de tilbud, der har været.
Nu må man heller ikke bilde sig ind, at et ungdomsår kan
løse alle unges problemer eller man må ikke bilde sig ind, at
alle unge har de samme behov i ungdomsåret. Nogle ønsker
arbejde, andre mere musik, flere vil have mere indflydelse og
atter andre vil lave lokalradio, ja der er næsten ligeså mange
ønsker som der er unge. Den gruppe af unge, som ikke
markerer sig i ungdomsåret, dem som jeg f.eks. nævnede som
minoritetsgrupper, har naturligvis også ønsker og behov og
lyst til at udfolde sig som alle andre.
En afgørende forudsætning for at fremme disse gruppers
repræsentation i vores ungdomsverden kræver en indsats fra
flere sider. Det kræver viljen til troen på, at det kan lade sig
gøre, det kræver troen på det enkelte menneske og i særdeles
hed troen på, at det kan lade sig gøre, det kræver troen på det
enkelte menneske og i særdeleshed troen på, at alle unge er
resourser i vores samfund, uanset hvilken kategori af
minoritetsgrupper man tilkender sig. Det kræver større kend
skab til hinanden, øget oplysning og information om hinan
dens baggrunde og bedre mulighed for at mødes på tværs af
de forskellige grænser. Den bedste måde for mig at løse dette
på er gennem samvær. Man kan læse sig til utrolig meget, og
det er også værdifuldt, men det er gennem samvær med andre,
at man først og fremmest får en bedre viden og dermed
forståelse for personen. Derfor kan og skal hverken vores
indvandre eller flygtninge problemer løses af enkeltstående
institutioner i samfundet, som f.eks. Dansk Flygtningehjælp men af hele befolkningen i fællesskab. Unge mennesker er
ofte langt mere fordomsfrie og mindre fordømmende end de
voksne - derfor er det også op til dem i deres aktiviteter at
påtage sig et ansvar. Der er dynamik i ungdommen - vi har
brug for de unge generationer.

Mindeord
Den 16. august modtog vi på Brøderup det triste budskab,
at skoles revisor, Helge Kruse, Nykøbing Falster, var afgået
ved døden.
Helge Kruse blev tilknyttet Brøderup Ungdomsskole i okto
ber 1977, og han har været skolen en sjælden god støtte.
Ved arbejdet, som ved de mere private sammenkomster på
skolen lærte vi Helge Kruse at kende som et stille, men varmt
og retlinet menneske, der altid var parat til at hjælpe.
Altid fulgte Karen og Helge Kruse vore arrangementer og
fester på skolen med interesse, hvor deres to børn fulgte med.
Det er i dag en glæde, at Karen Kruse kan fortsætte deres
fælles virke på skolen.
Ære være Helge Kruses minde.
Bodil Holm Nielsen, Wivi og Erik Saul.

Marianne Karstensen er den ene af de to generalsekretærer for ungdomsårets sekreta
riat.
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Minder fra Brøderup Højskole
En gammel Elev
For 50 Aar siden var jeg Elev på »Brøderup«, hvor jeg
oplevede en dejlig Sommer på Skolen fra 3. Maj og til August.
Det var hos Forstanderparret Auslaug og Jens Marinus
Jensen, og der var tillige Lærerparret Karen Margrethe og
Hans Verner Elmer.
Der var desværre kun så få Elever den Sommer, men der
kom mange Mennesker på Skolen til Møderne. Vi havde aim.
Skolefag, Dansk, Regning, Oplæsning og skrev Stile, Hånd
gerning og malede på Lervarer, Gymnastik og Boldspil havde
vi også. En gang om Ugen kom Omegnens Unge og dansede
Folkedans, hvor vi Elever så også deltog med fru Elmer som
Leder, og Lærer Elmer spillede til på Violinen.
Grundlovsdagen var vi cyklende til Møde i Mogenstrup, og
Valdemarsdagen havde vi Flaghejsning af Dannebrog i Haven
med Flagsangen. Om Eftermiddagen kørte vi så i Bus til
Slotsruinen i Vordingborg, hvor vi hørte Foredrag. Vi var
også i Udby ved Grundtvigs Mindesten og Kirke og Præstegaard.
Vi havde nordisk Ungdomsuge midt i Juni med Gæster
baade fra Sverige og Norge samt Tyskland, og der var også
Deltagere herhjemme fra, så det var mange Sprog, vi hørte på
en Gang i den Uge. Der var Sang og Musik og Foredrag fra
Morgen til Aften, men da havde alle på Skolen også travlt, og
vi Elever måtte også arbejde med. Vi havde ogsaa de dejlige
Ture ud i Omegnen med og saa hjem til Fru Jensens veldække
de bord. Det blev en indholdsrig og fornøjelig Uge.
Og saa fejrede Næstved 800 Aars Jubilæum, der var vi
naturligvis ogsaa oppe alle fra Skolen med Udenlandsgæsterne
for at se den, saa de udenlandske Gæster kunde faa et Indblik
i dansk Industri og Kunst, og de var meget imponeret over
Udstillingen.
På Skolen havde vi også besøg af »Sydsjællands Folkekor«
og Præstø Amts Folkedansere.
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Efter Set. Hans var der så Elevmødet, og 16. Juli var der det
store Sommermøde, som fik sit Præg af Mindeafsløringen.
Gamle Elever rejste Stenen over Forstanderparret Dam som et
varigt Minde på Skolen.
Den sidste Søndag i Juli havde vi Gymnastikopvisning og
udstilling af Haandarbejder og de malede »Lervarer«, som
vakte megen Beundring og samme Dags Aften det halvaarlige
Skolebal.
Derefter var det saa slut med Sommerskolen, og vi drog
hver til sit med gode Minder fra de tre Maaneder paa Højsko
len.
En gammel Elev 1935
Auslaug og Jens Marinus Jensen i havedøren skuer mod bedre tider, efter de
vanskelige år med små hold og stram økonomi.

Årets brev 1985
Kære gamle elever
Gåse-og flæskestegenes tid er igen rykket indenfor synsfel
tet. Avisernes reklameverden fortæller os dagligt om nye og
spændende gaveideer, som vi absolut bør sikre os i god tid.
Kort sagt: Det årlige jule-show er gået igang!
Er man i en storby, mærkes det tydeligt, hvordan tempoet
gradvist bliver sat op dag for dag. Man kan undre sig - more
sig-eller forarges over det, lige indtil man opdager, at man
ikke er et hak bedre selv!
Resultatet er hvert år det samme: Overskud af overflødige
kilo på kroppen - og underskud i pengekassen!
Nået frem til nytår, lover man sig selv højt og helligt, at nu
skal det være slut. Man vil simpelt hen ikke være med mere, fra nu af vil man være fornuftig - - i hvert fald de næste 11
måneder!!

Men hvorfor gør vi det?- Svarene vil være mangfoldige,
men ét vil veje tungere end alle andre: Jo mere tosset verden
opfører sig, jo mere brug har vi mennesker for en virkelig
hedsflugt fra alle bekymringer og sorger, - om det så kun er
for nogle få dage. Og så er julen jo sådan et kønt tidspunkt at
gøre det på.
Beskæmmende - ikke? Hvad er det dog, vi mennesker gør
mod hinanden og den verden vi har fået at leve i? - Aldrig i
historien har der været så mange og grusomme krige, som i de
sidste 40 år. Aldrig er der produceret så mange og så onde
våben som nu, rigeligt til at udslætte hele jordens befolkning
indtil flere gange. Og aldrig har vi slået så meget liv ihjel
gennem forurening til vands, til lands og i luften, som vi gør i
disse år!
Angsten for fremtiden ligger hele tiden lige under overfla
den og lurer - og dog er løsningen så nær, at vi blot behøver at
række en hånd frem.
I al sin enkelthed: Du skal tænke lidt mere på andre, og lidt
mindre på dig selv. Eller med ordene, som vi alle kender: »Du
skal elske din næste som dig selv«.
Skal vi bringe verden i balance igen, bliver det der, vi må
begynde.
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Fire hold drog ud. Et til Norge, - et til Rom - og to til Malta,
—og en masse glade, unge mennesker vendte hjem en god uges
tid senere! Selvfølge var de trætte, - så mange oplevelser på så
kort tid, men glæden var ikke til at tage fejl af.
To dage efter hjemkomsten satte vi punktum med et farve
rigt og festligt karneval med tøndeslagning, og hvad dertil
hører.
Et hyggeligt forældremøde, - I ved, med billeder og udstil
ling fra rejserne, - dannede indledning til vinterferie sidst i
februar.
Og så blev det marts, - og det blev ved med at være vinter!!
Alligevel gav denne måned en af de morsomme oplevelser.
Erik Sauls lille husgruppe havde slået sig sammen om en
teatertur, - hvad årsagen var, husker jeg ikke, men jeg fik lov

Al begyndelse er svær, men nødvendig, hvis vi vil se resulta
ter. Ikke mindst når man bevæger sig ind på områder, man
næsten har glemt!
Hvor skal vi begynde, - og hvem trænger mest?
I dagens Danmark kender jeg ingen, der har større behov
for vor omsorg og forståelse end den flok mennesker, der i
disse måneder banker på vores dør og spørger om asyl og
hjælp. Og den dag det lykkes, kan I i fællesskab gå videre til
nye opgaver, der kalder på Jeres indsats. Der er meget, - alt
for meget at tage fat på.
Må disse ord og tanker danne optakten til vores jul, - blive
den gave vi giver hinanden - og det nytårsfortsæt, der ikke
bliver svigtet eller glemt!
Kære venner, - det blev en noget anderledes start på »Bre
vet« end det plejer at være, - men I ved - hvad hjertet er fuldt
af, løber munden (pennen) over med!
Og lad os så tage fat på årets gang, som det har formet sig
på vor gamle skole:
Med godt humør tog vi fat efter en dejlig juleferie, og selv
om visse problemer måtte ordnes og overstås, så gled vi hur
tigt ind i facen, der hedder »udlandsrejser«. Selv for os, der
bliver hjemme og passer skolen, er det festlige og hektiske
dage. Rejsefeber og rejseglæde griber os alle og får os til at
glemme alt det sure i den åh, så danske vinter.
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til at følge med. I skolens »rugbrød« gik turen til København,
hvor vi skulle se »Skibet«, opført af det Kgl. Teater i den
gamle cirkusbygning. Vi var noget spændte, for både Erik og
jeg havde hørt ret så modstridende udtalelser om stykket, men vi blev ikke skuffet!! Vi morede os alle ud over enhver
beskrivelse, - selv skuespillerne måtte afbryde spillet - og
undskylde, fordi de heller ikke kunne holde masken. Bag efter
var vi så fjantede, at selv om det var sent, og vejen hjem var
lang, så gik vi på mælkebar ovre på Vesterbrogade og nød den
gode stemning endnu en times tid, før »rugbrødet« igen satte
næsen mod Brøderup. Hvor var det dog en morsom aften!!
April sagde påske - og mere vinter! Det begyndte så småt at
pusle i krogene med ord som: Eksamen og årskarakterer og
først i maj sad vi igen i gymnastiksalen ved alle de små
enmandsborde og svedte os gennem den skriftlige prøve. End
nu engang blev den overstået, og så stod den store elevfest for
gamle elever for døren. Det blev som altid en god dag, hvor
der blev snakket, og hvor man fandt minderne frem til langt
ud på aftenen. Dagene op til pinse drog vi ud på emne-ture.
Hver lærer med en lille flok. Hundekoldt, blæsende og regn
fuldt var det, - især blev det vist en blandet fornøjelse for det
hold, der lå i telt ovre på Fed. Men alle slap da med livet i
behold!
Juni - pludselig varme i vejret - mundtlig eksamen - opbrud

- afslutning, og hvad dermed følger. Endnu en flok unger
forlader reden på Brøderup. - selv står man tilbage og håber
på, at tanker og gode ønsker endnu kan nå dem og følge med
et stykke vej.
En tom skole er ikke hyggelig at færdes på, så den faste stab
skynder sig at rydde op, og så skilles også vore veje en stund,
hvor vi familievis drager ud i sommerlandet.
August - så vågner skolen påny af sin sommersøvn. Først
kommer lærerne, så 2. års-eleverne og søndagen efter er alt
igen fyldt op til randen. Et nyt skoleår kan tage sin begyn
delse.
Vi fik en virkelig god start. Dels viste det nye hold fra den
allerførste dag, at alle var kommet med positive tanker om et
godt fællesskab, hvor også de var parate til at tage medansvar,
- og dels havde vi en lille flok af 2. årselever, der ingen time på
dagen sparede sig for, at alt kom til at gå så godt som muligt.
De var en fornøjelse at opleve og fortjener al mulig ros og tak!
Som I kan forstå, har det været et godt efterår. Selvfølgelig
har der været problemer, - men ingen, der gav grå hår i
tindingen. Vi havde en fin efterårs udstilling, - desværre alt
for lidt besøgt. Til gengæld blev elevdagen sidst i september
ikke helt så vellykket, som vi havde håbet. Det kneb ligesom
med at finde hinanden, - var vi virkelig så forskellige? - Nå,
man kan jo ikke forvente succes, hver gang man laver noget, så bedre held næste år!
Blandt lærerne og andet godtfolk på skolen er der ikke sket
noget nyt — endnu! Men oppe i Lille Solbakke hos lærer-Jens
og Rie, der nu er læge på Faxe Sygehus, ventes der småfolk
først i december. Det glæder vi os til, -- måske en kommende
elev?
Nu skriver vi så november, og på de kreative hold er man i
fuld gang med at producere ting til julestuen i december, som
hvert år giver et pænt overskud til udlandsrejserne i januar.
Forhåbentlig ser vi mange af Jer den dag!
Jeg sender Jer mange kærlige hilsener og tanker med ønsket
om en dejlig jul med dem, I holder af - og alt godt i det nye år.
Tak også for alle de kærlige breve og hilsener jeg har modta
get i årets løb. Hvor har de varmet og glædet mig. Tak til Jer
alle, - og endnu en gang: Glædelig jul!
Jeres Odborg
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Man kan tage hesten med i skole
Er du en af dem, som har lyst og mod på et år på efterskole,
hvor det hele ikke bare drejer sig om skolefag og lektier, så er
Brøderup Ungdomsskole måske noget?
Selve skoledagen begynder for de fleste,
når morgenklokken ringer lidt før klok
ken syv. En halv time efter er der morgen
mad, og så går det ellers bare derudad
med for eksempel dansk, litteratur, mate
matik, fysik, kemi, tysk, engelsk, maskin
skrivning og hvad man ellers kunne tæn
ke sig at lære noget om, for der findes
mange kreative fag, og som noget nyt kan
man vælge ridning som linjefag.
Det med heste startede egentlig for syv

år siden, hvor forstanderparret, Wivi og
Erik Saul’s børn havde fået egne heste.
Man fandt ud af, at ridning har stor pæ
dagogisk værdi, selv om det er meget tids
krævende, da der jo foruden ridningen
skal være tid til staldtjeneste og vedlige
holdelse af seletøjet. Men gennem arbej
det med hestene får eleverne også et an
svar, som næppe andre undervisningsgre
ne kan give.
Heste blev indkøbt til skolen, og det

En af eleverne fra Brøderup Ungdomsskole under springning i en særlig klasse.
Springet ser måske ikke så højt ud, men det var højt nok, for så snart rytterne var
færdige til hest, skulle de selv klare forhindringen uden hest.
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viste sig at være en stor succes. Omkring
halvdelen af de ca. 90 elever på eftersko
len melder sig hvert år til ridning. Skolen
råder over 7 heste - både ponyer og store
heste. Eleverne kan også selv tage deres
egen hest med på den betingelse, at skolen
må bruge den tre timer om ugen i den
almindelige undervisning.
Nogle elever, som fik meget travlt med
videreuddannelse bagefter, har endda la
det deres heste blive på skolen, da deres
ophold var slut. »Se det er tillid,« siger
Eva Dollerup Mortensen og Jan Monnerup, som tager sig af undervisningen og
holder opsyn med, at hestene har det
godt. Selv om eleverne klarer pasningen
fint, må der alligevel være nogle, der hol
der overopsyn og står for fodringen.
Ar for år er ridemulighederne blevet
forbedret. Og snart stod et ridehus på
ønskelisten. Det kunne der ikke umiddel
bart blive penge til, men så tog elever og
forældre samt nogle langtidsledige fat, og
for halvandet år siden kunne man holde
en flot indvielse af et dejligt stort, lyst
ridehus, hvor kun enkelte ting var lavet af
professionelle fagfolk.
Ridehuset måler 20x40 m, og det har
givet ekstra skub i aktiviteterne. Blandt
andet er man begyndt at tage ridemærker.
Direkte ridestævner er der endnu ikke
blevet afholdt, men i stedet arrangeres
noget, som man kalder »Ridetræf«, hvor
andre efterskoler er indbudt, og på den
måde får eleverne alligevel lidt konkur
rence.
Selv skoleafslutningen lader man mun
de ud i en festlig hestekavalkade, hvor
eleverne i høj grad arbejder med i forbe
redelserne. Ind imellem de skriftlige prø
ver blev ridehuset gjort hovedrent, og
stalde og redskabsrum fik en ordentlig
make-up.
Og så blev der ellers gjort opvisning
med deltagelse fra to køre- og ridefore
ninger. Der var både kvadrilleridning,
stafetridning, lipizzaneropvisning, kvie
indfangning til hest og meget mere, så

Oktober
1985

afslutningen på årets eksamensræs blev
meget festlig. Imidlertid er det ikke de
store arrangementer, man har bygget ri
dehus til, men til den daglige undervis
ning, og nu har man i hvert tilfælde får
indvidet denne »skolestue«.

Skolen
I 1867 blev en højskole opført på toppen
af nogle bakkeområder med udsigt til
Præstø Fjord. Fællesskabet, samværet og
undervisningen var allerede dengang præ
get af Grundtvigs livssyn, og Kold’s sko
letanker. I 1947 blev højskolen omdøbt til
Brøderup Ungdomsskole, og den ligger
meget smukt med udsigt over det storslåe
de, sydsjællandske landskab med små
skove, landsbyer og velplejede marker
omgivet af efterskolens egne jorde med
blandt andet frugtplantage, hestefolde og
en stor, gammel have.
Der er 70 km til København og ca. 20
km til henholdsvis Næstved, Haslev og
Fakse, men kun 10 km til Fed, der har en
af Østersøens bedste badestrande.
Der er ca. 20 lærere, hvoraf de fleste
bor på skolen. For at opfylde tidens krav
om prøver, kan der aflægges prøver fra 9.
skoleår på grundkursus. Hvis man vil
søge gymnasiet bagefter, er det tilrådeligt
at tage de adgangskrævende fag i 9. klas
se på et udvidet niveau for at have de
bedste muligheder.
10. klasse undervises såvel på grund
kursus som på udvidet kursus. Endvidere
oprettes 11. klasse for unge, der ønsker at
supplere deres viden fra tidligere skoleud
dannelse. Mange vil herefter søge ind på
HF eller gymnasiet.
Alle - også de, der ikke ønsker at aflæg
ge prøve - får et afgangsbevis med en
udtalelse om opholdet på Brøderup Ung
domsskole. Adressen er Brøderup ung
domsskole, Karlshøj 40, 4733 Tappernø
je. Telefon (03) 76 41 33 (mellem kl. 8.0012.00).
Af Birgitte Lindholt

Undskyld-jeg bor i Kalundborg!
Solveig Tybjerg, medlem afjuniorbestyrelsen, interviewer tidligere Brøderupelev, som bor i Kalundborg
Efter den megen omtale, der har været omkring forholdene
i Kalundborg, har jeg sat mig sammen med Maria Bjørn,
Brøderupelev 84/85, da jeg er interesseret i at høre hendes
mening om flygtningeproblemerne i Kalundborg.
-Hvorfor har du valgt netop den overskrift?
Fordi jeg synes, det er så flovt, at der er så meget racisme i
Kalundborg. Selv i mange andre lande er byen kendt for sin
racisme. Når folk spørger mig om, hvor jeg bor, og jeg ikke
får sagt, min mening om racisme, føler jeg, at de som en
selvfølge betragter mig som racist.
Hvad var din mening om flygtninge, da du flyttede fra
Holbæk til Kalundborg?
Jeg havde et meget dårligt forhold til dem, da jeg aldrig
havde snakket med nogen. Mine venners mening om dem var,
at de var nogle »sortsmudskere«, og jeg gik derfor i en stor
bue udenom dem. Da jeg kom til Kalundborg, kom jeg meget
tættere ind på livet af dem. Hver gang jeg tager bussen, er det
helt sikkert, at der er nogle med. De prøver at komme i
kontakt med én ved at »rode« en i håret, men ligeså snart man
spørger dem, om de gør det i deres eget land, er svaret 100%
nej! Derefter kan man snakke godt med dem.
-Har du snakket med nogle om, hvad de synes om at bo i
Danmark?
Da jeg spurgte én, svarede han »ja«, men da jeg så spurgte
om det virkelig var sandt, svarede han »nej, men bare det at
have tag over hovedet er dejligt!«
-Hvordan synes du flygtningene bliver behandlet?
Jeg synes, de bliver behandlet dårligt. Ok, det er da godt, at
de kommer her til landet, så vi måske kan hjælpe dem, men
det de har at bo i, er meget faldefærdigt. Hvorfor ikke give
dem nogle af de tomme rekreationshjem, som er møblerede?
På kysthospitalet, hvor de bor, er der ca. 10-15 mennesker i
et rum.

-Hvad synes du, man kunne gøre?
Danskerne kunne få en sum penge, for at have en flygtning
boende, til vedkommende fik asyl. På den måde ville de også
føle sig mere velkomne og bedre tilpas blandt danskere.
Snakker du med flygtninge andre steder end i bussen?
Når man møder dem, man kender, kommer de én i møde
med åbne arme og giver én et knus - man er simpelthen ved at
grave sig ned af flovhed over, at danskerne sender én øjne. De
ville få det meget bedre, hvis danskerne kunne acceptere dem
og tage det helt naturligt.
Maria Bjørn - 1984/85 bor nu i Kalundborg.
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Hvad tror du, grunden er til, at der er så mange racister i
Kalundborg?
En af grundene er helt sikkert den, at de aldrig har snakket
med nogle af flygtningene.
I avisen læste jeg, at en Iraner havde stjålet en træningstrøje
fra en forretning. Jeg blev så forarget, fordi det står der
aldrig, når det er en dansker.
Hvilken »klasse« er det, som flygter til Danmark?
Det er mellemklassen, for det er dem, som har råd til at
betale de mange omkostninger, der er. Underklassen har ligeså
meget brug for hjælp, men de har ikke råd til at flygte.
Har du talt med nogle om, hvorfor de er flygtet?
Den første, jeg talte med, kom fra Libanon. Hele hans
familie var blevet dræbt, og derfor var han flygtet, først til
Sverige og så nu til Danmark, hvor han her i Kalundborg
bliver modtaget af racisme.
Efter jeg nu har boet i Kalundborg i et stykke tid, har jeg
fået den opfattelse, at man skal lade være med at dømme, før
man har forsøgt at snakke med flygtningene. Det kan man
lære meget af.
Solveig Tybjerg - 1984/85 bor nu i Præstø.
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I have a dream!
Helle Koch, medlem af elevforeningens bestyrelse, har kontaktet sin tidligere skolekammerat Robert Jonasen, som er mulat.

I have a dream, that one day.......I have a dream........ !
Dette ønske tilhører borgerrettighedsforkæmperen Martin
Luther King, og blev fremsat for mere end 20 år siden. I en tid
hvor racehad og raceoptøjer, var mere florerende end nogen
sinde, og alligevel et ganske ukendt fænomen på vore bredde
grader, og i Danmark ikke mindst.
Spørgsmålet er vel så, om ikke dette ønske fremsat for mere
end 20 år siden på den anden side af kloden, ikke er gået fra at
være en smuk drøm, til et mareridt...et dansk mareridt!,
kendetegnet ved en i 60’erne ganske massiv tilstrømning af
udlændinge til Danmark, i form af gæstearbejdere; og en i
80’erne stadig stigende strøm af flygtninge.
Den gennem årene tiltagende strøm af flygtninge til Dan
mark, har ganske automatisk afstedkommet en fokusering
blandt befolkningen, på netop dette problem. Denne fokuse
ring, har desværre ikke altid ytret sig i positiv retning, men har
i visse tilfælde ført til direkte konfrontationer, mellem udlæn
dinge og danskere. Alle husker vel de ubehagelige optøjer i
Kalundborg, hvor den tidligere verbale kommunikation, blev
afløst af mursten, flasker og anden form for kasteskyts. Disse
optøjer er meget triste, og skrides der ikke ind, risikerer vi at
det bliver hverdagskost.
Men hvordan opleves det egentlig at være anderledes i
Danmark? Dette spørgsmål har jeg forsøgt at stille mig selv,
idet jeg må betragtes som anderledes i kraft af min etniske
baggrund. Jeg er det, man med et fint ord kalder mulat, d.v.s.
et blandingsbarn, født af en hvid mor, med en neger som far.
Jeg har igennem mit liv været udsat for en del chikane, eller
påmindelser om mit anderledes udseende. I de fleste tilfælde
har denne chikane været i form af verbale antasteiser, og kun i
ganske få tilfælde af voldelig karakter. Det er derfor med stor
bekymring, at jeg iagttager den skærpede spænding mellem
danskere og udlændinge. Det er klart at vi i vores forhold til

udlændinge uvilkårligt vil støde på store problemer. Her tæn
ker jeg f.eks. på at få placeret og integreret flygtningene på en
for alle parter tilfredsstillende måde.
Debatten og den stigende fokusering på flygtningeproble
met, har ikke haft nogen væsentlig indflydelse på mit eget liv.
Men det er klart, at man som »anderledes« anskuer fremtiden,
med en blanding af frygt og nysgerrighed.
Under alle omstændigheder finder jeg det overordentligt
vigtigt, at folk hver især tager personlig stilling til problema
tikken omkring udlændinge, for på denne måde at bidrage til
debatten. Jeg håber at man derved, ved hjælp af fornuftige
foranstaltninger, kan afværge flere sammenstød og urolighe
der mellem flygtninge og danskere. Så kan vi samtidig holde
liv i en 20 år gammel drøm. I have a dream....

Robert Jonasen

Helle Koch
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Adoptivbørn
i Danmark
Marlene er kommet fra Tyskland som 3-årig, og Elin og jeg
er begge kommet fra Korea som 2-årige.
Har I mærket noget til at være fremmed i Danmark?
Marlene: I starten, da jeg boede i København, havde jeg
nogle problemer. Folk sagde forskellige ting til mig, men efter
jeg flyttede til Næstved, har der ikke været problemer.
Elin: Jeg har også haft problemer. Folk sagde også forskel
lige ting til mig om mit udseende, og de sagde at jeg opførte
mig forkert .
Søren: Jeg har aldrig haft problemer af den art, fordi jeg
bor i en lille by, og der kender næsten alle hinanden.
Hvem er det, der siger ting til jer?
Marlene: Det er mine klassekammerater.
Hvad føler I, når I læser i aviserne om de mange raceproble
mer i Danmark, eksempelvis det, der var i Kalundborg?
Elin: Jeg bliver sur, når jeg læser de ting, for jeg mener
godt, man kan gå sammen med en hvid, selvom man er farvet.
Jeg kan ikke rigtig forstå de mennesker, der siger de ting, for
et menneske er et menneske og det er, hvadenten de er farvede
eller ej - og det må man acceptere.
Søren: Jeg har heller aldrig kunnet forstå, hvad det er, folk
ser ned på, om det er vores udseende, eller om de er bange for,
at vi skal overfalde dem.
Hvad føler I, når I hører politikere sige at fremmede, som
tyrkere og parkistanere skal ud af landet?
Søren: Det er meget svært, fordi de siger, at de skal ud, men
hvad med os andre. Vi føler da også det, gælder os.
Elin: Ja, for de siger, vi skal tilbage til vores eget land, men
vi kender jo intet til vores »eget land«. Her på det sidste er jeg
også blevet lidt bange for at tage toget om aftenen, fordi man
ved jo aldrig, om der er nogen, der vil overfalde én.
Marlene: Man bliver jo også bange, fordi folk bemærker
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Søren Duelund Jensen, medlem afjuniorbestyrelsen, interviewer nuværende
og tidligere elever på Brøderup

ikke, om man er tyrker eller mulat - de synes ikke, der er
nogen forskel.
Hvad synes I om at bo i Danmark?
Marlene: Jeg synes Danmark er et godt land at bo i - jeg
klager ikke.
Søren: Jeg synes også, det er et godt land og også frit - nu
tænker jeg på nogle af østlandene, hvor det bare er et kæmpe
jerntæppe, hvor der ingen frihed er.
Hvordan er jeres forhold til jeres søskende og adoptivfor
ældre?
Marlene: Jeg er enebarn, så jeg har ikke nogle af de proble
mer. Jeg har et virkeligt godt forhold til mine forældre. De
prøver at hjælpe mig på alle måder.
Søren: Jeg har en storebror, som er dansker, men jeg har
aldrig følt, at de gjorde mere ud af ham end af mig.
Føler I jer som danskere?
Marlene: Ja, det gør jeg, nu har jeg jo boet i Danmark i 14
år og har oplevet Danmark i næsten alle situationer.
Elin: Nogle gange er jeg i tvivl, fordi jeg virkelig er blevet
mobbet meget, da jeg gik i folkeskolen. Man ved jo, at man er
dansk statsborger, men det er ikke altid, man kan føle det.
Søren: Ja - for det er det land, man er opvokset i og sikkert
vil leve i resten af sine dage. Man føler sig ihvertfald som
dansker.

Torsdag - aften 1985! Faldskærms-opvisning
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Hvad sker der i elevforeningen?
Annette Grothe Petersen
Vi vil gerne fra bestyrelsen sende en hilsen til alle medlem
mer, med lidt om, hvad der er foregået det forløbne år, og
hvad der skal foregå fremover.
Vi har nu i elevforeningens bestyrelse været et fast hold
gennem nogle år, selvfølgelig med visse udskiftninger. I år har
vi Peter Ottosen med, som før var i juniorbestyrelsen.
Til gengæld har vi som nye Solveig Tybjerg og Thomas
Hennecke fra elevholdet 84/85. Det er en fordel for os, at de
fleste har kendt hinanden nogle år, og arbejdet glider også
noget lettere, end da vi først startede. Meget af det vi er med
til at stå for, har vi nu en vis rutine og erfaring med. Vi har
også en stor hjælp og støtte fra skolen, specielt fra Frank, som
deltager i vores møder. Herigennem er kontakten til skolen
blevet bedre, end den var for nogle år tilbage.
Et par friske Brøderup’ere sprang ud i det høje og havde blomster med til et
par af de lidt mere jordbundne.
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Elevforeningens bestyrelse hylder Frank Nørby for hans store arbejde.
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Hvis man skal tale om vores mål for den kommende tid, vil
det nok være noget i retning af, at vi vil forsøge at fastholde
de arrangementer og aktiviteter, vi er indvolveret i, sørge for
at det kommer til at fungere godt og så ganske langsomt
forbedre og udbygge dem. De arrangementer, der er tale om,
er, for at starte med det første, den elevdag, som afholdes om
efteråret for de elever, som forlod skolen før sommerferien. I
år arbejdede vi på en lidt anden måde end tidligere, da vi
nemlig havde et overordnet emne for dagen.
Emnet var »Os og de fremmede« og med det som udgangs
punkt, arbejdede grupperne så om formiddagen, hver på sin
måde, og det gav et meget spændende og kreativt resultat,
som vi viste for hinanden om eftermiddagen. Der blev bl.a.
lavet plancher, malerier, sange, digte og opført skuespil.
Vores næste arrangement er aktivitetsdagen, sidste lørdag i
november. Det er en slags alternativ elevdag, hvor der er en
mængde aktiviteter på de forskellige værksteder. Det har vist
sig at være en god ramme om samværet, og vi har oplevet, at
man på tværs af elevhold får en god kontakt og oplevelse ved
at arbejde sammen. Vi håber med årene, at denne dag, sidste
lørdag i novmber, bliver slået lige så godt fast i bevidstheden,
som Kr. Himmelfartsdag er det.
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Vi gør nu også en del til, for der skal blive flere, der engang skal på
Brøderup.

Julestuen er nu også åben for alle gamle elever, som er
velkomne til at besøge skolen, hvor der udover julehyggen er
salg af div. ting, og overskuddet går til elevernes udenlandstur
i januar. Mange af tingene, der sælges, er lavet på aktivitets
dagen.
Kr. Himmelfartsdag ligger i store træk fast, som i de fore
gående år, dog med visse justeringer. Årets festtaler vil vi
flytte til jubilæumsmiddagen. Generalforsamlingen vil vi for
søge at gøre mere spændende ved at gøre den til en del af et
fællesmøde med bl.a. sang, musik og underholdning. Vi vil
desuden prøve at lægge nogle aktiviteter ind om eftermidda
gen, for at tilgodese dem, som måske føler, der mangler
noget, man kan foretage sig. Vi havde forestillet os at lave en
lille sportsdyst i al fredsommelighed, hvor alle kan deltage.
Det vil derfor være en god ide at tage sportstøj med.
Til slut vil vi gerne opfordre til, at I fortæller os, hvad I
mener om vores arbejde, vi er åbne for både god og dårlig
kritik, da det er herigennem, vi kan lære at gøre vores arbejde
bedre, så I får størst mulig udbytte af jeres forening.
HUSK! hvis du vil modtage bogen næste år og deltage i
arrangementerne - så betal 40,- kr. inden den 1. februar 1986.
Glædelig jul og godt nytår
Bestyrelsen

Elevforeningen holder foredrag
Thomas Blomquist
For andet år i træk har elevforeningen arrangeret foredrag
på Brøderup. Det første arrangement stod Lisbeth Olsson fra
juniorbestyrelsen for. Hun har i mange år boet udenlands. Et
af de mange lande, som hun har boet i, er Columbia. Den
14.2. var hun på skolen, hvor hun fortalte om sine oplevelser.
Berit Kåszner og Annette Grothe, begge fra bestyrelsen,
holdt torsdag den 28.3. foredrag om at være au pair i Eng
land. De havde begge, efter deres ophold på Brøderup, været
1 1/2 år som bl.a. au pair piger der. De fortalte både om de
forberedelser, der skal gøres, før man rejser ud, og om de
problemer de fleste vil løbe ind i, første gang de rejser til et
andet land.
Den 6. juni var det meningen, at Jens Blomquist, Gorm
Larsen (tidligere Brøderup elev), Michael Jensen og jeg skulle
springe ud med faldskærm og bagefter fortælle om sporten.
På grund af flyproblemer måtte springet imidlertid aflyses.
Aftenens foredragsholder ankom således på sædvanlig måde i bil.
I foredragssalen fortalte jeg, hvordan man starter med be
gynderuddannelsen inden for denne spændende sport. Stor
begejstring vakte det, da der blev bredt en stor faldskærm ud,
som dækkede hele foredragssalen. Ingen havde vist troet, at
den var så stor. Endvidere blev der vist to film, som demon
strerede forskellige former for spring.
Den næstkommende torsdag lykkedes det at gennemføre
springet i selskab med springere fra Haslev faldskærmsklub.
Flyet fløj først lavt hen over skolen, hvorefter det steg til 1000
meter, hvor Jens »stod af«. Efter et frit fald på ca. 200 meter
landede han på en tallerken på fodboldbanen. Derefter steg
flyet til 1500 meters højde, hvor Gorm, Michael og jeg hoppe
de ud og efter et frit fald ned til ca. 800 meter, åbnede vi vores
skærme og landede ligeledes på fodboldbanen. I det frie fald,

som varer ca 20 sek., dannedes en tre-mands stjerne over
skolen.
Flyet returnerede derefter til Ringsted for at hente de tre
springere fra Haslev. De sluttede opvisningen af med at sprin
ge ud fra 2000 meters højde og dannede ligeledes en tre-mands
stjerne over skolen.
Faldskærmsudspringene har været meget populære og vil
også næste år blive afholdt den 29. maj. Jeg håber dette har
givet jer lyst til at deltage. På vedlagte foredragsliste kan I se,
hvilke foredrag elevforeningen i øvrigt står for i 1986.
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Elevholdet 1985/86
Elin B. Andersen, Dilhøj 5, Tågerup, 4000 Roskilde
Jannik Andersen, Th. Hansensvej 10, 4720 Præstø
Kristine W. Andersen, Åvænget 25, Mogenstrup, 4700 Næstved
Louise M. Andersen, Strandvejen 847, 2930 Klampenborg
Mette Andersen, Ornebjergvej 46, 4760 Vordingborg
Niels-Henrik Andersen, Smidstrupvej 75, 4733 Tappernøje
Ingo Andreasen, Vestergårds vej 60, 2600 Glostrup
Patrick L. Andresén, Båstrupvej 108, 3480 Fredensborg
Maibritt Arnstrup, Nixvej 2, 4700 Næstved
Carsten Bach, Byagervej 7, Blovstrød, 3450 Allerød
Thomas Batting, Dyssevej 29, 4683 Rønnede
Charlotte Boserup, Kildegårdsvej 2, 4690 Haslev
Thomas Brandt, Hasselvej 19, 4700 Næstved
Jesper Christensen, Korskildevej 6, 4733 Tappernøje
Judith Skovgård Christensen, Kallemosevej 5, 2840 Holte
Ulf Christensen, Lærkevej 14, 3782 Klemmensker
Claus Christiansen, Skælskørvej 33, 4200 Slagelse
Dorte Christiansen, Adelgade 53, 4720 Præstø
Jesper Christiansen, Møllevej 21, 4070 Kr. Hyllinge
Lars Christoffersen, Dambakkevej 17, Dysted, 4731 Brandelev
Susanne Darmer, Østerled 3, 4683 Eskildstrup
Rolf Denmann, Bøged Strandvej 11,4720 Præstø
Mette Elleby, Trommeslagervej 2, 4660 St. Heddinge
Jesper Ellegard, Ladbyvej 76, 4700 Næstved
Mads Elmehoff-Nielsen, Aurikelvej 9, 3060 Espergærde
Jørgen Eriksen, Simmendrupvej 1, 4690 Haslev
Pia Woetmann Eriksen, Dyssevej 1, Frøslev, 4690 Haslev
Birgitte Falch-Petersen, Peder Syvsvej 3, 4700 Næstved
Preben Geert-Jørgensen, Kæderødgård, Vesterhavevej 76,
4736 Karrebæksminde
Bernt Wangy Hansen, Kastanjevej 15, 4640 Fakse
Gitte Hansen, Lindevej 5, 4863 Eskildstrup
Joachim Hansen, Møllevej 21, 4872 Idestrup
John Bo Hansen, Mejerivej 14, Frøslev, 4690 Haslev
Thomas K. Hansen, Tjærevej 11, 4690 Haslev
Tim Hansen, Ringstedgade 208, 4700 Næstved
Tina Lund Hansen, Liljevej 20, 4684 Holme Olstrup
Ulla Hansen, Egelyvej 7 A, 4720 Præstø
Vinni Hansen, Askeløkkevej 2, 3720 Aakirkeby
Mette Holmbjerg, Bispegårdsvej 7, 4320 Lejre
Pia Holmelund, Kreibersgade 23, 4800 Nykøbing Falster
Christian Iversen, Bultevej 5, Bøgesø, 4731 Brandelev
Kim Jacobsen, Johanne Kochsvej 7, 4700 Næstved
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Mia Jacobsen, Vibevej 9, 4720 Præstø
Susan Jacobsen, Kirke Værløsevej 37, 3500 Værløse
Dan Jensen, Nordre Klintevej 17, 4673 Rødvig Stevns
Hanne Jensen, Blommevej 38, 4700 Næstved
Heidi Moesgård Jensen, Hovedgaden 80, Ubby, 4490 Jerslev
Janni Jensen, B. P. Hansensvej 25, 4780 Stege
Lis Jensen, Næstvedvej 33 Bårse, 4720 Præstø
Majken Jensen, Lyngevej 14, Uvelse, 3550 Slangerup
Tine Jensen, Fælleden 4, 4623 LI. Skensved
Kim Borlund Jørgensen, Svanevej 67, 4970 Rødby
Erik Drachmann Kristensen, Tollerødvej 14, 4690 Haslev
Karen Kristoffersen, Bandholmvej 120, 4943 Torrig
Anders Morten Larsen, Sagebyvej 12, 4735 Mern
Annika Larsen, Hovedvejen 39, Ubby, 3390 Jerslev
Carsten Larsen, Bavnehøjen 16, 4690 Haslev
Dina Larsen, Strandhavevej 29 A, 2650 Hvidovre
Karen Larsen, Ullemarksvej 9 A, 4780 Stege
Ralf Barsøe Lauridsen, Strandbyparken 10, 2650 Hvidovre
Jens-Henrik Lose, Vestergade 19, 4872 Idestrup
Heidi Ludvigsen, Jyderupvej 39, 4683 Rønnede
Anne Kristine Mortensen, Bønnedevej 10, 4943 Torrig
Kim Uldal Møller, Bårse Nakke, 4750 Lundby
Charlotte Nielsen, Birkevej 11, 4683 Rønnede
Charlotte Nielsen, Pilevej 2, Sørup, 3480 Fredensborg
Janni Nielsen, Banevej 5, 4735 Mern
Karin Nielsen, Nederste Linievej 1,4671 Strøby
Jette Olesen, Mølleparken 51, Vallø, 4600 Køge
Helle Woetmann Pedersen, »Topkildegård«, Terslev Skolevej 40,
4690 Haslev
Inge-Lise Pedersen, Pilegården, Næstvedvej 13, 4720 Præstø
Jette Søstrøm Pedersen, Sandskredsvej 22, Hølkerup, 4500 Nykøbing S.
Mette Ørsted Pedersen, Niels Hansensvej 14, Ejby Strand,
4070 Kr. Hyllinge
Trine Thode Petersen, Stensvang 8, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev
Trine Thure Petersen, Ahornvej 55, 4220 Korsør
Line Poulsen, Saksholmvej 20, 4683 Rønnede
Jacob Prag, Krogholmsvej 11, 3790 Hasle
Adam Rasmussen, Nyprøvevej 11, 4733 Tappernøje
Diana Rasmussen, Brandskildeparken 33, 4672 Hårlev
Michael Rasmussen, Hovedvejen 72, 4733 Tappernøje
Peter Rasmussen, Næstvedvej 27, 4720 Præstø
Alan Leander Sattrup, Snerlevænget 3, 2680 Solrød Strand
Susanne Schjelde, Havløkkevej 28, 4952 Stokkemarke
Lars Stephensen, Tuborgvej 100 A, 2900 Hellerup
Helle Sørensen, Vestermarksvej 21, 2300 København S
Jane Sørensen, Svenskebakken 2, Gevninge, 4000 Roskilde
Kim Sørensen, Floraparken 95, 4690 Haslev
Peter Thorborg Sørensen, Lindevej 7, 4683 Rønnede
Karina Søstrup, Svanevej 22, 4720 Præstø
Nanna Ødum, Hårbøllevej 108, 4792 Askeby
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Elevmøde

Aktivitetsdag

Kr. Himmelfartsdag den 8. maj 1986

Lørdag den 29. november 1986

Program:
1 1.30: Ankomst jubilarer
12 .00: Jubilæums
middag
Festtaler: Erling Christensen
(lærer på Brøderup 58-62
Rundvisning på skolen
Kaffe
15 .00: Fodbold, volleyball m.m.
16 .00: Fællesmøde:
Velkomst

Sang og musik
Underholdning
Elevforeningens
generalforsamling
17 .00: Gymnastikopvisning
18 .00: Spisning
(Ta-selv anretning kan købes)
19 .30: Aftenfest:
Skuespil
Dans til orkestret »WHY«
22.30: Afslutning

Program:
13.00: Velkomst
Fordeling af aktiviteter:
Træ/metal, køkken, drama,
kreativ, formning,
keramik, vævning,
ridning, data,
musik
16.30: Volleyball,

18.00:

basketball
Ringridning
Spisning

19.30:

Underholdning
Diskotek
Kaffe og hygge

22.30:

Afslutning
Busafgang til Køge

Husk at tilmelde jer til skolen (03) 76 41 33 senest den 15. november 1986

Indbydelse til jubilæumsfest

NB! Kun for medlemmer af elevforeningen

Vi indbyder alle jubilarer til middag den 8. maj 1986 kl. 12.00.
I år er vi nået til de elevhold, som startede på skolen i 1981, 1976, 1966, 1961, 1956,
1946, 1936. Selvfølgelig er jubilarer fra før 1936 også velkommen.
Lad ikke manglende børnepasning være en hindring for deltagelse - vi sørger for
aktiviteter for børnene.
Elevforeningen afholder den ordinære generalforsamling Kr. Himmelfartsdag den
8. maj 1986 kl. 16.00.
HUSK at tilmelde jer til jubilæumsmiddagen på tlf. (03) 76 41 33 senest den 1. maj
1986.

Til dækning af udgifter ved arrangementer betales 25 kr.
Hvis nogle af dine kammerater fra dit elevhold ikke er medlemmer, kan de blive det
ved indbetaling af 40,- kr. på giro nr. 2 33 83 43.
-Vi håber du skaffer mange nye medlemmer Hvis du fortsat ønsker at være medlem af elevforeningen i 1986 - så HUSK AT
INDBETALE 40,- kr. på vedlagte girokort senest den 1. februar 1986.

Det var godt at se nogle af dem, man engang gik med.

Tak for i dag - det var som i gamle dage!
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INDHOLDSFORTEGNELSE

Skolens bestyrelse

Immer lysten driver værket,
elsker, hvad I vil forstå!

Vi vil kæmpe for en verden
Ea Odborg
Danmark - ikke bare rødt og hvidt, men også hvidt og sort!
Erik Saul
Karen Blixen om forholdet mellem hvide og sorte
Grethe F. Rostbøll, Ryslinge Højskole

3

Verdens vrede!
Jane N. Sørensen, elev 1984/85

9

4
7

På ufrivilligt ophold
Regnar Hansen, medarbejder ved Dansk Flygtningehjælp
En hilsen fra en tidligere lærer ved Brøderup Ungdomsskole
Arne Piel Christensen, lærer 1958/59, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp

10

Om Næstveds byspil »Til ære og værdighed«
Preben Droob, lærer 1968/76, formand for kulturelt samråds TV 2
Flygtningene er en chance ikke en trussel
Finn Slumstrup, forstander, Vallekilde Højskole

11

Mindeord over gårdejer Poul Geert-Jørgensen, Snesere

16

Ikke på troen alene
Ea Odborg

17

Det to-delte folk
Gunvor Auken, forfatter, socialrådgiver for SID København
Interviews med flygtninge
Jens Henrik Løse og Birgitte Falck-Petersen, elever 1985/86

17

11

14

20

Unge i et ungdomsår
Marianne Karstensen, sygeplejerske, generalsekretær for ungdomsrådets sekretariat

22

Mindeord over revisor Helge Kruse, Nykøbing Falster

23
24

Minder fra Brøderup Højskole
En gammel elev, 1935

Årets brev 1985
Ea Odborg
Artikel fra Hippologisk Tidsskrift, udklip oktober nr. 10, 1985
sign, af Birgitte Lindholt

25
28

Undskyld-jeg bor i Kalundborg!
Solveig Tybjerg, medlem af juniorbestyrelsen

29

I have a dream!
Helle Koch, medlem af elevforeningens bestyrelse

31

Adoptivbørn i Danmark
Hvad sker der i elevforeningen?
Annette Grothe Petersen, formand for elevforeningen
Elevforeningen holder foredrag
Thomas Blomquist, medlem af elevforeningens bestyrelse

32
34

Elevholdet 1985/86
Elevbillede. Holdet 1984/85

38
39

Elevmøde/Aktivitetsdag - Program 1986
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Midlertidig formand: gdr. Ingvor Jensen,
»Højgård«, Sjolte, 4733 Tappernøje
Sekretær: gdr. Jørgen Dickmann Christiansen,
»Toftegård«, 4733 Tappernøje
Bestyrelsesmedlem: sparekassebestyrer Jens Peter
Hansen, Fragevej 44, Ørslev, 4760 Vordingborg
Forsikringsinspektør Peder Nielsen,
Lov, 4700 Næstved
Astrid Karstensen, Skibinge, 4720 Præstø
Inger Marie Jensen, »Toldmosegård«, Kalby,
4684 Holme Olstrup
Poul Henning Madsen, Grønsundsvej 223,
4780 Stege
Tømrermester Svend Olsen, Bårse, 4720 Præstø
Gdr. Preben Snedgård, »Holløse Mølle«, Skelby,
4160 Herlufmagle
Æresmedlem: fhv. gdr. Einer Nielsen,
Ny Esbjergvej, 4720 Præstø

Elevforeningens bestyrelse
Formand: Annette Grothe Petersen,
Henrik Ibsensvej 5, 4. th.,
1813 Frederiksberg C, Tlf. (01) 22 63 45
Næstformand: Helle S. Koch, Bøllingsvej 30 v. 212,
4100 Ringsted, Tlf.(03) 61 12 74
Sekretær: Jesper Batting, Nørregade 47, 3. tv.,
4100 Ringsted, Tlf. (03)61 26 70
Susanne Rasmussen, Køgevej 23 2. tv.,
4100 Ringsted, Tlf. (03) 61 82 68
Thomas Blomquist, Spættevej 7,
3660 Stenløse, Tlf. (02) 17 11 04
Peter Ottosen, Elmehusevej 161,
2600 Glostrup, Tlf. (02) 96 84 48
Suppleant: Berit Käszner, Hestehavevej 2,
4654 Fakse Ladeplads, Tlf. (03) 71 69 08
Kontaktlærer på skolen:
Frank Nørby, Tlf. (03)76 41 72

Juniorbestyrelsen:
Anne Roepstorff, Immortellevej 9 A,
2950 Vedbæk, Tlf. (02) 89 16 60
Søren Duelund Jensen, Skovvej 9,
4682 Tureby, Tlf. (03) 68 31 00
Solveig Tybjerg, Juulsvej 11,
4720 Præstø, Tlf. (03) 79 11 35
Thomas Hennecke, Sønderhavevej 5,
Hyllinge, 4700 Næstved, Tlf. (03) 74 40 02

