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ÅRSSKRIFT 1992

Dag og dåd er kæmperim



Siden sidst.

Siden sidste årsskrift er der sket meget på personalesiden, og som det fremgår af artiklen, 
er der mere på vej. Mogens Johansen (Mulle) og Gert Dremark er efter en orlovsperiode 
begge vendt tilbage til skolen. Mulle fandt ikke lykken i Arabien, og Gert fik hurtigt nok af 
det private erhvervsliv. En del erfaringer rigere er de tilbage i de gamle fag og funktioner. 
Dernæst er lærer Niels Jørgen Mortensen gået på pension og Marie Hansen fra køkkenet 
gået på efterløn. Det skete for dem begge efter afslutning af skoleåret 1991/92. De er begge 
stadig i god vigør og kunne sagtens have fortsat med arbejdet, men der er en tid til det hele, 
og de syntes begge, at de havde gjort deres pligt med hensyn til det lønnede arbejdsliv, og 
de nyder nu deres otium med god tid til familien og børnebørnene. Og nu vi er ved 
pensionisterne, skal det også noteres, at Anneke Kongstad og Else Hoick har valgt at gå på 
pension med udgangen af dette år, og at vi i skrivende stund er travlt optaget af at finde 
deres afløsere.

Christian Knudsen, som vi ansatte i sommeren 1991, fik efter et skoleår hos os arbejde på 
en ungdomshøjskole, og i hans sted har vi ansat Erik Pedersen, 37 år og med lærereksamen 
fra 1986 med linjefagene biologi og idræt. Om Erik kan I læse mere andet steds i 
årsskriftet. Som Marie Hansens afløser i køkkenet har vi ansat Lisbeth Severinsen. Lisbeth 
er uddannet køkkenleder og havde, før hun kom til os, 4 års erfaring fra et storkøkken på en 
anden efterskole. Erik Pedersen og Lisbeth Severinsen er hurtigt kommet ind i 
arbejdsrytmen hos os. Det går dem godt, og jeg tror de befinder sig godt hos os, og vi er 
glade for at have dem med i arbejdets fællesskab.

I de første par afsnit af denne artikel blev 2 det gennemgående talord. 2 er vendt tilbage fra 
orlov, 2 er gået på pension og 2 andre er på vej, og 2 nye er blevet ansat. Men nu går vi så 
over til et par enkeltsager.

Også i dette år fortsatte vi med rækken af 25 års-jubilarer. Den 1. august 1992 var turen 
kommet til Jette Sivholm. Jette startede sin karriere hos os som efterskolelærer og i øvrigt 
med navnet Jette Møller, men igennem de sidste mange år har Jette efter giftermål heddet 
Jette Sivholm, og næsten lige så længe har Jette været klasselærer og dansklærer i 
friskolens overbygning. Om Jette Sivholm kan I læse mere længere henne i årsskriftet.

Og så årets største nyhed: Lis Brandt har søgt og har af bestyrelsen fået bevilget orlov fra 
1. april 1993 og foreløbig frem til 31. juli 1994, og det skyldes, at hun er blevet udpeget til 
højskoleforstander i Ghana i Vestafrika. Lis har i november været nede for at aftale 
overdragelsesforretnigen, og så træder hun til den 1. april, hvor hun så tager fat på et helt 
nyt, utroligt spændende og selv sagt meget udfordrende afsnit af sit liv. Lis Brandt starter 
alene dernede, men allerede til juli rejser hendes mand lektor Gunnar Brandt efter for at 
indgå i højskolens stab. På denne plads skal lyde et til lykke til Lis Brandt med 



forstanderstillingen, og til Lis og Gunnar et: Held og lykke med jeres kommende virke i 
Afrika. Det var meget om personalet, hvor der altså ud over det allerede omtalte, i alt skal 
ske 3 nyansættelser pr. 1. januar 1993, nemlig af en ny køkkenleder og 2 lærere.

Lad mig så runde af med, at vores gamle skole stadig er godt besøgt, og at vi med 
fortrøstning ser fremtiden i møde. Her et godt stykke inde i skoleåret har vi 231 børn og 
unge mennesker i friskolen og 39 piger og 42 drenge i efterskolen, og det er alt, hvad 
skolen kan rumme.

Dertil kommer, at vi efter nogle år med store nedskæringer igen tildeles et fornuftigt 
statstilskud til driften, ligesom folketinget har vedtaget en lov, der pålægger kommunerne at 
yde tilskud til efterskoleophold, så forældrebetalingen kan holdes på et rimeligt niveau. 
Disse to ting tilsammen gør, at skolepengene både i friskolen og i efterskolen har fundet et 
leje, så det fortsat er økonomisk overkommeligt - også for familier med almindelige 
indkomster - at bruge os som skole for deres børn og unge, og det er vi meget glade for, 
idet vi gerne ser Glamsbjerg Fri- og Efterskole som et godt tilbud, som alle har råd til at 
tage imod.

Søren Henriksen

En julehilsen til gamle elever.

Med tak for de mange hilsner og besøg i årets løb, herunder ikke mindst elevmødet i 
oktober, sendes I alle de bedste ønsker om en glædelig jul og et godt nytår.

Ditte og Søren



25 år på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Når man ser tilbage, er det svært at forstå, at der er gået 25 år, siden jeg startede som 
timelærer på Glamsbjerg Fri- og Efterskole.

Inden jeg kom hertil, var jeg ansat ved Forsvarets Civilundervisning i Odense. Mens jeg var 
der, tog jeg en uddannelse på Ordblindeinstituttet i Hellerup.

Mine fag ved Civilundervisningen blev herefter specialundervisning, samfundsfag og 
psykologi. Jeg var ved Civilundervisningen i 4 år.

Det var også som lærer i specialundervisning i dansk, at jeg startede her i Glamsbjerg i 
1967. jeg fik derefter faget orientering til teknisk forberedelseseksamen og udvidet teknisk 
forberedelseseksamen samt vagt i kostafdelingen. Der blev senere en stilling ledig i 
børneskolen, da fru Juhl rejste. Det var i 1970. Den søgte jeg og var heldig at få den.
Det blev kun til nogle få år i børneskolen, fordi vi byggede på Krengerupvej, hvor vi skulle 
flytte ud af 2 gange. Der skulle i første omgang 10 lærere med ud til Efterskolen, som var 
første etape af udflytningen. Jeg valgte at være en af dem og blev på den måde heltidsansat i 
Efterskolen. Det var i 1973.

Det var en spændende tid. Da vi havde fået bygget Kernehuset med administration, 
gymnastiksale, spisestue og opholdsstue, kom der byggestop - og vi havde ingen 
elevværelser.

Bestyrelsen besluttede så at opføre 6 parcelhuse, som blev indrettet med elevværelser og en 
opholdsstue, som i starten også fungerede som elevværelser.

Undervisningen foregik i spisestuen i de obligatoriske fag: Dansk, regning, 
samtidsorientering og engelsk med 5 lærere, som underviste eleverne på det niveau, de 
befandt sig på. Det krævede en god planlægning lærerne imellem og også et godt kendskab 
til eleverne.

Det fortsatte i nogle år, men efterhånden som vi fik lokaler til undervisning, blev det til 
klasseundervisning igen. Efterhånden blev hele skolen flyttet ud, og det bevirkede, at vi 
igen var samlet, som den kombinerede skole vi er.

Jeg flyttede sammen med Bent i 1974, og vi blev gift og fik Thomas i 1976. Thomas er nu 
startet på Vestfyns Gymnasium i 1. g.

Da Thomas begyndte i 2. klasse, valgte jeg at stoppe i Efterskolen og begyndte i Friskolens 
overbygning, 8. - 10. klasse. I starten arbejdede jeg sammen med Evald Jacobsen i faget 
dansk, og det gjorde vi, indtil Evald holdt op i 1988.
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I dag har jeg dansk, kristendomskundskab og 
temaundervisning i 8. - 10. klasse i Friskolen 
og et danskhold i Efterskolen. Disse fag, kræver 
ny inspiration gennem kollegasamarbejde og 
kurser, og begge dele føler jeg som meget positivt 
og spændende.

Det har været 25 inspirerende år sammen 
med elever, kolleger og det øvrige personale på 
skolen, og det siger jeg hermed tak for.

Egevej i oktober 1992

Jette Sivholm

Elevstævne.

Lørdag den 24. oktober 1992 havde en større gruppe tidligere elever fra Glamsbjerg Fri- og 
Efterskole sat hinanden stævne i Glamsbjerg. Det var elever, der havde forladt skolen i 
1939, 1940 og 1941, og mange af dem havde været til 50 års jubilæum i 1990. Der var altså 
i denne omgang ikke tale om runde jubilæer, men blot en gruppe modne mennesker, der 
havde fået lyst til at se hinanden igen, fordi sammenkomsten for 2 år siden havde været en 
god oplevelse for dem. Efter formiddagskaffe og frokost på Glamsbjerg Hotel dukkede 
flokken op ude hos os kl. 16, hvor der var arrangeret fælles kaffebord med efterskolens 
elever. Det blev en hyggelig og fornøjelig time med masser af snak over bordene de to 
generationer imellem. Der blev sunget nogle sange fra traditionen, men også et par stykker 
af nyere tilsnit. Ved afskeden fik jeg en sang, som var blevet skrevet til sammenkomsten på 
hotellet, og da den på bedste vis illustrerer det høje humør og den muntre omgangsform, 
som har præget begge møder med 1940-holdet, bringer jeg den her med et tak for sidst og 
med håbet om, at vi ses igen.

Søren Henriksen



Men det er så længe siden

Melodi: Pigerne fra småland —

Mens verden var i krig og alting var så trist og gråt 
mens det med rigtig kaffe og bananer var så småt, 
så hygged' vi os her i byen på en skole, som 
var vores lille verden - vores store helligdom - 
Men det er så længe siden, vi var skolens faste stok, 
og vi regnede os selv for Skrivers allerbedste flok, 
for hver gang vi så tilbage på det efterladte godt, 
har vi uden skam erkendt - at der var ingen som os -!

I vore øjne havde Glamsbjerg sandelig format, 
og her lå altså øens bedste skoleapparat - 
Ka'nilen - lærer Pedersen og Bornholt - Tage Pagh 
og Skrivers små Marie - hver en del af samme sag - 
Men det er så længe siden, tiden skøjtede afsted, 
både for en læsehest og den, der bare skøjted' med - 
der var Biffen, torsdagsmøder, skolefester, som blev holdt - 
lyse somre, hvide vintre - og hold kæft, hvor var det koldt!

Vor omgangstone var vist sund og rigtig pæredansk, 
vi lærte "Glamsbjerg-engelsk" - og en masse "Grundtvig-ansk" - 
der var så meget fjant - især når dagen gik i stå, 
da piger gik i kjoler - drenge havde plus-four på — 
Men det er så længe siden - alle turene vi gik, 
dengang Hønsestien fristede til "mørke-botanik" - 
var du plaget af moral og uden mod og håndelag, 
blev de overhalet indenom af "Standeren" og Pagh —

S



Så spredtes vi for vinden - ud i livet, hænge på, 
de fleste de blev gift - en del, fordi de sku' ha' små - 
Vi købte ind på klods - TV og teaktræsmøblement, 
og mælkemanden bragte vores sød med klokkeklang - 
Men det er så længe siden - vi fik børn og hus og hund 
og de store smil i tresserne var ikke uden grund, 
ind i EF - ud at rejse, vi tog hele turen med 
og vi havde vel et standpunkt - li'som Krag fra sted til sted.

Vi fik en plads i solen i et lille land med stil, 
lidt kunst på væggen - nogle fik en ny og bedre bil, 
- nu tygger vi avisen og vi ta'r den lidt med ro, 
og til culotten smutter der en flaske eller to - 
Men det er så længe siden, vi har snakket du og jeg, 
så i dag ta'r vi revanche, når vi "krydser vores vej”, 
men musikken er den samme - heller ikke spor antik, 
vi vil gerne blive gamle - men det haster faktisk ikk'.

Og nu er hele banden bare gået på pension, 
vi gi'r vort job til unge - dem der stadig ejer tro'n 
på plejehjemmet får vi nok et lille nobelt rum - 
og håber, der er penge nok til vores otium — 
Skønt det er så længe siden, vi var Skrivers muntre flok - 
har vi glæde af hinanden - og vi svinger vores stok - 
Vi er skolens unge gamle - lad os skåle med appel 
for en ganske særlig årgang - lad os skåle for os selv -1!

Lakajen 92
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Historie

- Et godt ord, der både dækker "den gode fortælling”, den lille anekdote - og en videnskab: 
læren om det "der var".

Som danskere kan vi rose os af at have en stor grad af kollektiv historisk 
bevidsthed.Tilsmilet af held udgør vi en fast defineret nation med et fælles sprog, fælles 
kulturel baggrund, fastlagte grænser, der ikke er blevet voldeligt "forsvaret" i over 100 år.

Som danskere har vi kendskab til vores historie som nation; vi kender markante historiske 
personer - konger - og begivenheder, vi kender vikingerne, vi ved noget om 
"bevægelsernes" (arbejder -, andelsbevægelsens) historie, vi har rede på slægten, anerne. 
Danskere er flittige museumsgængere, læsere af historiebøger og tidsskrifter - vi er som 
helhed glade for og stolte af at være danskere. (- også i historisk henseende!).

Selv om vi føler, at historien er noget fast, urokkeligt og veldefineret, så er det alligevel 
sådan, at enhver ny generation af danskere har sin egen historieopfattelse formidlet af 
historiefortællere. Fortællerne, hvad enden det er videnskabsmanden eller den skønlitterære 
forfatter, lægger sin synsvinkel på historien - "farver" den - i sin formidling, og dermed 
giver "historien" også et billede af samtiden, hvori den bliver fortalt.

Til alle tider er historien blevet "brugt". Ved brugt menes, at man ved at referere til 
historien har villet retfærdiggøre handlinger i nutiden. Desværre er det tydeligst, at historien 
også er blevet og bliver ^misbrugt. Undertrykkelse af minoriteter og hele folkeslag er 
gennemført med begrundelse i historiske "kendsgerninger". Nye grænsedragninger er 
gennemført med henvisning til "historisk ret". Alt dette er naturligvis et udslag af den 
politiske synsvinkel på historien - der selvfølgelig ikke kan isoleres fra det kulturelle og 
økonomiske aspekt.

At historien hermed bliver en vigtig samtids-politisk magtfaktor, er der mange eksempler på 
"fra historien".

I begyndelsen af 70-erne (under den overgearede indoktrineringsdebat) blev den 
materialistiske historieopfattelse (den der danner baggrund for Karl Marx's kommunistiske 
statsdannelsesteorier) pludselig farligt stof - i hvert fald i skolesammenhænge. En nytænkt 
historiebog, fremstillet som tegneserie, med denne historieopfattelse blev faktisk forbudt 
som undervisningsmateriale i mange af landets kommuner.

På 20 års afstand virker det lidt latterligt, at der i dele af den danske befolkning faktisk var 
udbredt ønske om censur af undervisningsmateriale. Og så inden for historie, der netop 
bygger på studier af kildemateriale indeholdende forskellige opfattelser af samme sag!

Men sådan noget er jo da heldigvis med til at skærpe interessen for historien, som er en så 
dejlig uforudsigelig størrelse, hvad blot de sidste 3 - 4 års historie er gode eksempler på!
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Som lærere ved frie skoler, som vores, skal vores historieopfattelse være den "idealistiske" 
- den der skildrer historien, "som det virkelig skete" - og hvordan det så var, er et godt 
spørgsmål ....... Dette årsskrift giver nogle eksempler på, hvad nogle lærere her har af
overvejelser med historieformidlingen.

Praktisk historie

- om at få kendskab til historien ved at leve i den og arbejde med

- fra Ballerup til Berlin

Som dreng ville jeg prøve at brænde lerkrukker efter jydepottemetoden i en jordmile. 
Brændingen skulle ske i baghaven ved siden af den lille lerklinede, stråtækte stenalderhytte, 
vi drenge på vejen havde bygget året før.

Brændingsforsøget var henlagt til en sen, lun sommeraften lige før mørkets frembrud. - 
Man skal aldrig lave milebrændingsforsøg i en lille have på en stille villavej!

Brændingen var godt i gang, milens sidste græstørv lagt på, - da nabokonens hoved stak 
gennem hækken og svagt kunne anes i det tykke røgslør: "Mit vasketøj!"

- Selv om brændingen straks blev afbrudt, kom jeg aldrig mere på talefod med naboen. Hun 
afbrød et videnskabeligt eksperiment (uden at vide det) - og jeg blev en del klogere. - Dog 
ikke mere end at jeg et' par år efter nær var blevet skyld i et harmonikasammenstød af 
format fordi miler ryger meget - og denne var anbragt for tæt ved en for tæt trafikeret vej!

Efterhånden lærer man at finde frem til mere ydmyge lokaliteter i fædrelandet, når man 
laver ting, der generer andre. - Eller også må man lære andre at leve med éns særheder - 
det sidste er aktuelt netop nu, hvor jeg tydeligt kan lugte det hjorteskind, der er under 
beredning på køkkenbordet!

Jeg har altid interesseret mig for at eftergøre forskellige historiske arbejdsprocesser. I min 
seminarietid kom der helt naturligt overvejelser ind i billedet med, hvordan dette kunne 
anvendes i undervisning.

Det var amerikaneren Robert Ascher der med artiklen "Experimental Archeology" i 
tidsskriftet "American Anthropologist" i 1961 godtgjorde at "det efterlignende eksperiment" 
kan anvendes som historiske kildekritisk metode. Ved at høste korn med kopier af flintsegl 
og senere at sammenligne slidspor på originale kornsegl, under mikroskop, med den slitage, 
han selv havde frembragt, kunne han bevise at agerbruget i Mellemøsten var betydeligt 
ældre, end tidligere antaget. Han lavede også kontrolforsøg med andre flintsegl, som han 
skar i træ, ben, horn og andre materialer med. Disse slidspor var blevet anderledes, end 
sporene fra seglen, han havde skåret korn med.



Værdien af Robert Aschers forsøg ligger i, at man kan erhverve sig viden om ikke skrevne 
kilder - arkæologisk materiale - ved at gennemføre efterlignende eksperimenter.

"Forsøgscentret i Lejre" oprettet i 1965 er ét af de tidligste "laboratorier" for den 
eksperimentelle arkæologi. Overalt i verden arbejdes der i dag med eksperimentel 
arkæologi. Det er store og små forsøg, der udføres: hus- og skibsbygning, jernudvinding, 
fødeopbevaring, tilbageføring af husdyrracer, anvendelse af redskaber o.s.v.

Nogle eksperimenter tager meget lang tid, som når man f.eks. bygger en rekonstruktion af 
et 150 m^ stort jernalderhus, udstyrer det med husgeråd og inventar og lader det stille og 

roligt forfalde over 15 - 20 år, hvorefter tomten ligger endnu nogle år, inden der foretages 
en arkæologisk udgravning. Langsommelig ja, men denne nye udgravning kan 
sammenlignes med udgravning af et originalt jernalderhus og sige noget om rigtigheden af 
det rekonstruerede hus.

I undervisningen i skolen kan det at arbejde med "historiske arbejdsprocesser" være med til 
at øge forståelsen og respekten for vore forfædres håndværksmæssige formåen.

Fælles for alle gamle håndværk er, at den mængde af redskaber, der behøves for at udføre 
håndværket, er så få, at de kan anbringes i en værktøjskasse eller en taske, så 
håndværkeren kan drage omkring og udøve sit arbejde overalt. Dette er godt at have i 
bevidsthed, når man konfronteres med byggemarkedernes kataloger svulmende af diverse 
elektriske maskiner og apparater, der er nødvendige for den lille hjemmehåndværker. Man 
fristes til at tro, at alt dette isenkram er en betingelse for udøvelsen af selv den mindste 
småreparation i hjemmet. Laver man i sløjd en hylde eller tallerkenrække pynter det 
gevaldigt med en profil på forkanterne. Har man den gamle snedkers profilhøvle liggende, 
høvler man simpelthen den ønskede profil frem! - og så behøver man ikke en elektrisk 
overfræser -.

I et fag som sløjd, er det oplagt at benytte de værktøjer, som håndværkere tidligere brugte. 
- Det er også hyggeligere at sidde på en snitteskammel og bearbejde et stykke træ med 
båndkniv eller bugthøvl end at overdøves af et elektrisk pudseapparat.

Det værktøj, man selv fremstiller, har en helt speciel værdi for én selv. Det gælder for 
eksempel den kniv, man selv smeder af en gammel rusten hesterivetand, skæfter med et 
stykke guldregn fra haven og syer skede til af et stykke kraftigt læder gjort smidigt ved 
opblødning i vand. Her er mange forskellige gamle håndværk og arbejdsprocesser samlet i 
én færdig genstand.

Det er selvfølgelig oplagt at benytte sig af de historiske arbejdsprocesser i de praktisk, 
manuelle fag i skolen. Men hvorfor ikke i dansk prøve at skære en gåsefjer til pen, hærde 
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den i varmt sand og skrive med den? Det er også et stykke praktisk historie at lære at skrive 
et brev, folde og flette det og lukke det med et laksegl.
På denne måde kan man med praktisk arbejde komme tættere på historien, eleverne i skolen 
får større forståelse af de arbejdsprocesser, man tidligere brugte.

Videreuddannelse som historielærer, når det gælder efterlignende eksperiment?

Jo, det er så heldigt, at jeg har fundet sammen med en gruppe mennesker, der har den 
samme interesse. Helt specielt drejer det sig om rekonstruktion og arbejde med 
vikingetiden.

Vi tager som gruppe - og selvfølgelig er vores børn også med - rundt til forskellige museer 
og viser vikingetidens håndværk og levemåde i praksis.

Det er en god måde at formidle viden om fortiden på. Museumsgæsterne får en oplevelse, 
der siger mere end en genstand i en montre.

Når man arbejde på denne måde, bliver man for alvor klar over, at man tidligere var i 
besiddelse af en indsigt og håndværksmæssig kunnen erfaret gennem generationer. - Der er 
meget for os nulevende at samle op -.

Største oplevelse med "vikingerne" i år, var vores besøg i Berlin i september. Vi var 
inviteret til åbningen af den store fællesnordiske vandreudstilling om vikingetiden (- den 
kommer til København den 26. december) og fik alle udgifterne betalt af det danske 
Kulturministerium.

Det var en oplevelse midt i det gamle Østberlin, på Marx-Engels Platz foran Altes Museum 
at etablere en "vikingelejr" med kopier af telte husgeråd og arbejdspladser. At sidde midt i 
en larmende, konfliktfyldt storby - med 40 andre og have et hyggeligt lejrbål med et par 
lammekøller -. Det var modsætninger, der virkelig kunne mærkes.

Jo, den praktiske historie kan føre til meget!

PS
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Historiske fodnoter i fodtøj nr. 44

Hvad er dette?

Tydeligt nok ser du for dig århundredets dårligste fotografi. Elendig komposition. Total 
intetsigende kedsommelighed. På trods af dets lidet ophidsende kvaliteter,har jeg gemt 
billedet i årevis, nok mest fordi oplevelsen i forbindelse med udvælgelsen og forevigelsen af 
dette beskedne udsnit af en stort set uendelig kystlinie var helt anderledes spændende end 
selve det håbløse resultat.

Rent fysisk stod jeg med en voksende tidevandsbølge snigende sig ind på mig bagfra, efter 
sigende 6 - 8 m høj, på en position, hvor de allieredes landgangsfartøjer i 1944 plaskede 
deres bovporte ned i invasionskysten lige uden for Frankrig. Det samme syn må have mødt 
soldaterne: En lang kedelig kyst med vådt sand og klitter. - Nå, der kom jo efterhånden ret 
god gang i foretagendet derude.

Historievidenskab er én ting, historieformidling noget andet. Historielærere, der som regel 
varetager denne opgave, ved alt og sammenfatter uden vanskelighed alt fra kildekritik til 
arkæologi, kulturhistorie, religion, myter, sagn, legender, kopiering og rekonstruktion af 
hele menneskehedens samlede fortid, ja såmænd også hele biologiens og astronomiens.

Det er jo virkelig fabelagtigt, men sådan er det.

Alt er relevant og spændende, og har man først en gang indsnuset lugten fra historiens 
fodspor, så må man simpelthen interessere sig for alt og finde ud af, hvordan og hvorfor det 
er lykkedes menneskeheden at opstå og overleve indtil i dag.



Hvordan er de så blevet så aldeles alvidende?

For mit eget vedkommende har jeg i indeværende 25-årsplan beskæftiget mig indgående 
med at besøge historiske steder; selvfølgelig både lokale, nationale og globale, således som 
hr. Haarder i det danske undervisningsministerium har anbefalet. Det i starten af dette 
anvendte foto af Normandiets historiske badestrande er således ment som indledningen til 
mit forsøg på at delagtiggøre eventuelle læsere i min personlige form for efteruddannelse 
som historielærer.

Med andre ord: Tag på ferie, og i den forbindelse: Til historiske steder. En ganske rar og 
behagelig form for efteruddannelse. Besværet med at tilegne sig historien, så man ved, hvor 
man skal tage hen, skal selvfølgelig overstås. Når man så har tilegnet sig historikerens 
måske tørre, men i øvrigt aldeles nødvendige optegnelser, må man ikke snyde sig selv for at 
summere op med diverse folkelige overleveringer, sagn, myter, legender og sin egen mere 
eller mindre ind- og udviklede fantasi. Så får den rigtige, historiske sandhed virkeligt liv.

Derfor: På ferie i historien. Ud til pyramiderne, den kinesiske mur, Inkariget, eller på 
krydstogt med Kløvedal. OK. Har man ikke råd til at anbringe sit fodtøj str. 44 på disse 
lokaliteter, så er oplevelsen heldigvis ligeså stor på nærmere og mindre turistoverrendte 
steder i lokalområdet. Øksnebjerg, for dog ikke at blive alt for lokalpatriotisk. Ud af bilen, 
op på bakketoppen, se mod vest..... Jo, der ligger jo Rantzaus hær uden for Assens lige 
midt i Grevens Fejde med telte og bannere, som viser Christian d. 3.'s mærke. En lille tyk 
fyr i bar skjorte humper udmattet ind i lejren, og snart efter lyder trompetsignaler. Det 
meste af hæren er nu på vej i retning mod Øksnebjerg, der nu med fantasiens hjælp er 
forvandlet til en vognborg med tysktalende landsknægte. Begge hære består i øvrigt af tyske 
lejesoldater, der om et øjeblik for ussel mammon vil forsøge at udrydde hinanden. 
Besynderlig adfærd man havde i de dage. Måske husker du Faurskov Banke, hvor Rantzau 
kort forinden har hugget dine forfædre ned, en sølle flok uforstående vestfynske bønder, 
Niels og Hans og de andre.

Imidlertid har Rantzau vundet slaget ved Øksnebjerg. Om aftenen snakker et par af 
soldaterne over øllebrøden om en præst ved navn Hans Mikkelsen, som havde reddet deres 
hær fra overrumpling og udslettelse i lejren foran Assens. Kan du huske ham den lille tykke 
i bar skjorte? Det gik sådan for sig: Den holstenske grevehær, som støttede Christian d. 2., 
var på vej fra København over Fyn for at møde Rantzaus hær, som jo kæmpede for 
Christian d.3. En mørk og stormfuld nat var hæren nået til Svanninge Præstegård, hvor 
Hans Madsen boede, idet han var stedets præst. Et par ambitiøse unge underofficerer havde 
slået sig ned i præstens spisestue efter et heldigt udfald mod dennes hønsehus, hvilket de 
havde plyndret for æg, mens husets faste beboere var undsluppet i tide gennem et hul i 
taget.
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De to sad nu og kogte på æggene og blev efterhånden enige om, at præsten utvivlsomt måtte 
have gemt en større skat. Præsten blev hentet, men da han havde taget sin embedseksamen i 
Odense, så forstod han ikke helt de holstenske spørgsmål, og soldaterne tog ham derfor i 
pinligt forhør ved hjælp af det mest nærliggende, æggene.

Præsten måtte af med skjorten, og de endnu ikke hårdkogte, men aldeles glohede æg blev 
nu presset op i hans armhuler. Han sprællede fælt. Da han stadig ikke anede, hvad sagen 
drejede sig om, måtte æggene igen til opvarmning i gryden. Men, netop da æggene havde 
overstået det smilende stadium, ankom den øverste hærledelse til præstegården. For at 
undgå konkurrenter i skattesøgningen stoppede de to pastor Madsen ind i et skab til senere 
brug og forsvandt selv. Derved kom pastoren, rystende af kulde og dårlige nerver, ganske 
mod sin vilje til at overvære planlægningen af holstenernes angrebsstrategi mod Rautzaus 
hær. - Han må have været uhyre lærenem med hensyn til det tyske.
Da officererne og generalen var gået, slap pastor Madsen ud af skabet, fandt sin skjorte og 
flygtede med sin tophemmelige viden mod Assens, hvor han på perfekt tysk kunne fortælle 
Rantzau, at holstenerne ville gå til Øksnebjerg og derfra overfalde hans hær.

Prøv lige at se den gode pastor, skaldet, lille og tykmavet i natskjorte og bare tæer 
kæmpende sig frem over Helnæsbugten i en utæt pram med århundredets værste storm 
piskende imod sig. Se ham med stækket åndedræt halse over Langøre og gennem 
Frederiksgaveskoven. Man må håbe, at Rantzau betænkte ham med en god pose penge og 
en tør skjorte fra hærens overskudslager. (Dette befinder sig for resten stadig i Assens by).

Danmark er fuld af historiske steder, som ikke tager skade af at blive trådt på, og som 
rummer både rigtig uforfalsket historisk sandhed og mere folkeligt fortalte historier.

Det sidste er ikke det kedeligste, så hvorfor skal historielæreren snyde sig selv og sine 
elever for disse herlige krydderier i den lidt kedelige brune grundsovs. Fantasien kan ikke 
undværes i historieformidlingen. En farverig person, historisk eller ej, kan vel heller ikke 
ødelægge helhedsindtrykket. Desuden kan man vel også nok med lidt god vilje og behersket 
forventning ane, at en del af eleverne lader den lovbefalede Haarderske faglige viden slippe 
med ind, når ørerne nu alligevel er åbne i forbindelse med en god røverhistorie, som måske 
endog har et par lange rødder i virkeligheden.

Skulle nu alle elevernes sanser begære at indsuge historiens store vingesus, når den 
alvidende lærer har endt sin beretning, eller når historiebogen er udtømt, så må han og hun 
ud af stuen, ud og røre ved historien: stå på den og trampe i den med de tidligere omtalte 
nr. 44. Grav, byg, kopier, afprøv...... Besøg stederne.

Her følger i korthed nogle flere forslag til feriemål:
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Nyborg Slot. Her blev jo Christian d. 2. født og opdraget, og her blev han som spæd en dag 
bortført af hoffets kæledyr, en tam, eller næsten tam, abe. Den tog den lille tronarving med 
op på taget, mens ammen var en tur ude over voldgraven på "det unævnelige" sted. 
Heroppe på taget tilbragte de to en herlig eftermiddag og grinede godt sammen af de 
skrækslagne små mennesker, som løb forvildede rundt der nede i slotsgården og råbte, 
lokkede, skændtes, græd og truede med deres stokke.

Mon ikke sagn, skrøner og fantasi også han få lidt liv ind i de historiske hændelser, som 
knytter sig til Runde Tårn, Dybbøl, Koldinghus, Odense Set. Knuds Kirke, Hærvejen, 
Mølleåen, Kongeegen, fregatten Jylland, Hammershus, Kalø Slot, Hedeby, Ribe, 
Trælleborg —.Prøv efter.

-----Trælleborg, Glavendrup, Lodby: Vikinger.

I dag kan man overalt placere nr. 44 i deres gårde og bag deres redskaber. Man kan 
kopiere tøj, smykker og levevis, sejle i deres skibe og rede sit skæg med deres kamme.Og 
så kan man følge med dem til andre lande, der hvor de slog sig ned: England og Frankrig.

Der var engang en høvding i Danmark, som hed Rolf. - De nordmænd, der påstår, at han 
var norsk, kan godt pakke sammen. - Denne hr.. Rolf tog, som alle andre unge mænd i 
kongens kreds, på vikingetogter i sommerferierne. Rolf tog til Frankrig og sejlede op ad 
åen, Seinen var det, hvor han plyndrede alle de steder, som tidligere unge danske vikinger 
enten havde overset, eller som var genopbygget siden sidste år. Rolf kom til at holde meget 
af både landets klostre og unge jomfruer og vendte tilbage år efter år.

Så en dag besluttede han sig til at blive, bygge og bo dernede for at slippe for at sejle frem 
og tilbage hver eneste sommerferie på de efterhånden stærkt trafikerede søveje, hvor man 
ustandselig skulle kæmpe med konkurrenterne om såvel allerede erhvervet bytte som steder, 
der skulle plyndres det år. Han fordrev derfor de indfødte fra et større område og indrettede 
sin helårsbeboelse her.

I et af Herrens år, nemlig 911 blev Rolf hertug i Normandiet. Han og franske kong Ludvig 
den Enfoldige, som ellers havde stamtavlen i orden, mødtes på en ø i floden Epte og 
underskrev en kontrakt. Stedet heder i dag St. Clair sur Epte, og her fik, eller tog, Rolf 
Normandiet som len og blev til hertug Rollo. Til gengæld skulle han sørge for at holde sine 
nordiske konkurrenter væk fra Seinen, hvilket Ludvig trods sin enfoldighed havde opdaget, 
at han ikke selv magtede. Og nu, da Rolf var blevet til Rollo, havde også han vel en vis 
interesse i at området ikke blev udplyndret i ferierne af unge fløse nordfra.
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Man kan i dag køre fra St. Clair op til en af de grænseborge, som Rollo lod opføre i 
tilfælde af, at Ludvig skulle overvinde sin enfoldighed. Når man har overstået forundringer 
over borgens skæbne, nemlig at være en integreret del af en moderne fransk bondegård, 
hvor borggård eller gårdsplads er fyldt med traktorer, vasketøj, høns og legende børn,og 
når man har prøvet at undgå postkasser, TV-antenner og gode numre m.m. på fotoet, så bør 
man sætte sig ned på en af borgens sten ved indkørslen og grine højt og larmende sammen 
med Rollo og hans gæve vikinger, som den aften, da de kom hjem efter vel gennemført 
traktatunderskrivning.

De havde nemlig overværet en særlig og umådelig grinagtig form for fransk hofetikette. 
Rollo skulle som lensherre bøje sig i støvet for Ludvig og kysse hans kongelige sko nr. 44 
som tegn på underkastelse. Hør latterbrølet, da Rollo om aftenen fortalte, hvordan han 
korrekt havde bøjet sig til jorden, men i stedet for at kysse Ludvigs tæer havde taget fat om 
hans ankler med begge hænder, og med alle sine vikingekræfter havde trukket til, så Ludvig 
gik på halen med et brag. Her var virkelig tale om underkastelse. Men kontrakten blev 
alligevel underskrevet, så Rollo har nok haft fat i den lange ende - ud over i Ludvigs ankler. 
Desuden fik han også fat i en kone og havde stor fornøjelse af at blive stamfader til en lang 
række af normanniske hertuger. Den mest kendte i slægten er William, alias Vilhelm med 
tilnavnet Erobreren, ham der i 1066 erobrede England for foreløbig sidste gang i historien.

Dog var England blevet erobret adskillige gange tidligere, både af keltere, romere, 
angelsaksere og vikinger.

Kelterne kunne fortælle sagn om deres helte og konger, om kong Arthur og hans druide 
Merlin, som ved trolddom havde flyttet Stone Henge fra Wales til Sydengland på én eneste 
nat. Virkelig noget af en bedrift, må man indrømme.

Men da romerne og angelsakserne overtog magten i England, blev kelterne trængt ud i 
yderområderne til Wales, Cornwall, Irland og Skotland. Nogle af dem blev enige om, at det 
var et møgland og flyttede derfor til et mere roligt sted, nemlig Bretagne i Frankrig. Med 
sig tog de kun de nødvendigste ejendele, nemlig deres sagn. Her i Bretagne blev disse 
fortalt videre i generationer til store og små lyttende historieelever, indtil de i riddertiden 
blev omarbejdet og skrevet ned, som vi kender dem i dag: Kong Arthur og ridderne om det 
runde bord. Riddere, der satte sig som livsmål at finde "Den hellige Gral", det bæger som 
Jesus og hans disciple drak af ved det sidste påskemåltid, og som Josef af Aramitæa (han 
var ejeren af den have, hvor Jesus blev begravet) havde opsamlet Jesu blod fra 
korsfæstelsen i, og som han havde bragt til Marseilles sammen med Jesu moder og øvrige 
overlevende familiemedlemmer. Gralen havde Josef yderligere bragt til England og den var 
under udvandringen til Bretagne kommet med hertil i en St. Budoc's håndbagage i 500- 
tallet.
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Desværre var der ingen tilskuere eller vidner til begivenheden, der ellers indbefatter 
en landgang, der var værd at se på. St. Budoc kom nemlig sejlende til Bretagne på en 
mellemstor sten. Da han havde fundet nogle andre udvandrere og fortalt dem om rejsen, 
mente man, at det var et mirakel, og hurtigt blev han valgt til biskop i Dol.

Man kan i dag sætte sig på St. Budoc's landingsplads og se ham vade i land på de runde 
glatte sten med bare fødder og gralen højt løftet over hovedet.

Gralen forsvandt, men sagnet om, hvordan kong Arthurs riddere ledte videre efter den i 
Brocéliandeskoven og andre steder, lever endnu. De lokale turistkontorer kan med stor 
præcision udpege ethvert sted, hvor heltene har dvælet: Merlins sten, Féen Vivianes Sø 
o.s.v.

Bretagne er fyldt med legender. - Tilbage til St. Budoc (ham med stenen), dvs. ikke til St. 
Budoc selv, men til det sted, hvor han blev biskop: Dol de Bretagne.

Dol er en bjergknude, 500 x 75o m og 65 m høj. Den ligger som et lille troldebjerg lige 
midt i den ellers flade marsk i Mt. St. Michelbugten. Og hvad er der så at se på dette bjerg? 
Fodspor - str. 44 og et par runde fordybninger i klippen.
Engang kom ærkeenglen Mikael og Satan i vildt slagsmål her om retten til at sidde og nyde 
udsigten og solnedgangen på Dol. Satan anså på forhånd sig selv som sikker vinder, men 
Mikael havde i hemmelighed deltaget i den lokale aftenskoles kursus i japansk kampsport, 
og Satan måtte til sin forundring finde sig i at lande så hårdt på bagen, at der blev to store 
runde mærker i klippen. Efter denne nedværdigende gulvtur stak satan af over til en 
størrelsesmæssig tilsvarende klippeø, som lå ude i bugten. Her satte han sig i sikkerhed og 
rakte tunge ad Mikael. Det ville Mikael naturligvis ikke finde sig i, og han satte derfor i et 
mægtigt spring over på øen, som lå 20 km borte, og slog Satan ihjel.

Eventuelle tvivlere kan med egne øjne og målebånd forvisse sig om, at det passer. Kravl op 
på Dol de Bretagne og se aftrykkene af Mikaels fødder, da han satte af. De findes lige ved 
siden af Satans bagdel.

Senere blev øen i bugten udstyret med en kirke, som på spirets top fik en forgyldt statue af 
Mikael og med navnet Mont St. Michel. Det var den 16. oktober i et af Herrens mange år, 
nemlig nr. 709. Biskop Aubert tog æren for byggeriet, der lige siden blev Frankrigs 
turistattraktion nr. 1.

Biskop Aubert var på skovtur med familien, og efter at have fortæret madkurvens indhold 
og en flaske lokal vin, trak han sig lidt væk fra de øvrige, smed nr. 44'erne i græsset og tog 
sig en lur. Men se, i drømme fik han besøg af Mikael fra før, der stadig huserede på egnen, 
idet det viste sig, at Satan igen var blevet levende. Mikael befalede nu Aubert at bygge en 
kirke ude på den øde klippeø.
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Han sagde ikke et ord om, hvor menigheden skulle komme 
fra, og Aubert var også noget utilbøjelig til at tage Mikael alvorligt. Da drømmen kom igen, 
og oven i købet 3 gange, i den følgende tid, måtte han dog tro, at det var alvorligt ment, og 
han fik startet byggeriet.

Enhver historiker har forlængst revet sig i håret adskillige gange og overfor sin nærmeste 
familie pointeret, at dette intet har med rigtig historie at gøre. Helt enig, men historie er ét, 
historielærere noget andet. Hvis jeg ikke har sagt det før, så gentager jeg det nu: Der må 
noget fantasi, noget myte, noget sagn og noget legende og folkelig overlevering til.

Tag det lille hvide turisttog rundt i parken omkring paveslottet i Avignon. Hjemmefra har 
du sat dig ind i problematikken omkring årsagerne til, at paver i 70 år ikke boede i Rom, 
men i provinsen - og oven i købet i et fremmed land. '

Pave Bonifacius d. 8. prøvede i Rom at gøre den opfattelse populær, at han af Gud havde 
fået retten til at herske over hele verden, og det blev sandt at sige ingen succes hos 
fyrsterne, som selv hver især mente, at de havde magten over de andre, Bonifacius 
indbefattet.

Kong Filip den Smukke af Frankrig konfiskerede nu kirkens ejendom i sit land for ligesom 
at fortælle Bonifacius, at han måske tog fejl. Da paven herefter sluttede militært forbund 
med den tyske konge, anklagede Filip ham for at være kætter. En alvorlig sag for en pave. 
Han måtte naturligvis forsvare sig, og lyste Filip i band. Filip sendte omgående sin 
justitsminister til Rour og lod paven arrestere. Han blev dog befriet af de pavetro romere 
efter et par dage, men han var rystet og fik et slagtilfælde og døde. Hans efterfølger, 
Benedikt d. 11., løste lynhurtigt Filip af bandet og slog en streg over det med 
verdensherredømmet. Så døde han også.

Nu var Filip ikke sen til at vælge en god ven og støtte som ny pave. Det blev Bertrand de 
Got fra Bordeaux, og for ikke at reklamere for meget over valgproceduren fik han navnet 
Clemens, som fire paver før ham havde heddet.

Da han imidlertid ikke havde lyst til at flytte til Rom, bestemte han i samråd med Filip, at 
pavestolen i stedet skulle flyttes til ham. Det blev Avigon i Provence. Der var vinen også 
meget bedre, og hans fritidshobby blev også vinavl på Chåteau-Neuf-du-Pape.

Mens du nu har siddet i toget, er de nået frem til den pavelige udsigt over Rhonefloden. Der 
ser du nu den halve bro, som man kan synge om i en gammel sang: "Sur Le Pont 
d’Avigon", hvis man ellers er sprogkyndig og kan synge.

Med den hænger det således sammen:
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Bénézet sad alene med sine får og var hyrde på den anden side af Rhone. Pludselig viste der 
sig et lys på himlen,og en stemme forkyndte, at han skulle bygge en bro over floden. - 
forfriskende afveksling fra det sædvanlige kirkebyggeri. -

Det må dog forekomme noget mærkeligt, at stemmen henvendte sig til en fattig fårehyrde, 
men der har vel ikke været nogen ingeniører eller andre med polyteknisk uddannelse i 
nabolaget. Bénézet lod sine får stå og glo og tog med færgemanden over floden til byen. 
Under overfarten fortalte Bénézet begejstret om den besked, han havde modtaget. Meget 
dumt af ham. Færgemanden smed ham øjeblikkelig over bord. Han skulle ikke have sin 
næringsvej ødelagt af et sådant broprojekt.

Men vor Herre var virkelig opsat på at få den bro, så han gav hyrden kræfter til at svømme 
i land. I stedet for at anmelde mordforsøget hos det stedlige politi, gik Bénézet direkte op i 
kirken, hvor man var midt i højmessen, og med høj røst forkyndte han, at han ville bygge 
en bro. Hele kirkehandlingen måtte standses, mens præsterne smed ham ud. Men nu var 
Bénézet blevet stædig.Han stillede sig op uden for kirkedøren og ventede, til messen var 
gennemført. Da menigheden med biskop og hjælpepræster kom ud på vej hjem til frokosten, 
fortsatte han med broplanerne.

"OK", sagde biskoppen så på latin. Han var virkelig irriteret nu. "Du kan bygge din bro, 
hvis du kan bære en af mig anvist sten ned til floden og smide den i vandet." Derpå hev han 
Bénézet om i baghaven, hvor hans gartner under efterårsgravningen netop var stødt på en 
stenblok så stor som et hus. Hyrden så lidt på stenen og skævede også op mod himlen. Så 
tog han fat på opgaven, som i dag kun erfarne entreprenørfirmaer ville have vovet at give 
tilbud på. Men Bénézet kendte hverken MT-Group eller Marius Pedersen, så han løftede 
klippeblokken op over hovederne på sig selv, biskoppen og den måbende menneskemasse, 
som helt havde glemt, at de skulle hjem til frokost. Alle fulgte de med ned til floden, hvor 
Bénézet kastede stenblokken ud midt på og meddelte, at han fik brug for nogle flere.

Broen stod til 1699, da en oversvømmelse rev halvdelen af den væk. Bénézet blev både 
præst og helgen, selvom han døde et år inden hans bro stod færdig.

I Frankrig er der hulemennesker, romere, frankere, vikinger og danske historielærere på 
efteruddannelse, men i øvrigt har alle lande jo en lige så spændende historie og ligeså 
spændende historier.

Lad disse fodnoter være en opfordring til elever og andet godtfolk om at høre godt efter i 
historietimerne, til selv at læse historie - og historier og til at tage ud i omverdenen og 
plante de flade lige midt i historien, der hvor den selv har sat sine spor, størrelse 44 eller ej

Tak til de læsere som holdt ud
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Enden på livet og begyndelsen til overlevelse?

Hvorfor er "friluftsliv" blevet så godt et tilbud i skolerne? Vi er kommet på afstand af vores 
natur! Både vores egen - og den, som vi og vort selvskabte samfund er en del af.

Derfor er det vigtigt

- at vi genopdager naturen, og at vi bruger den som ramme for fysisk aktivitet,
- at vi opnår færdigheder og erfaringer i at klare os i naturen, og
- at vi når til en bedre forståelse og respekt for naturens balance.

Friluftsliv er en god og brugbar mulighed for at mindske vores fremmedgjorthed over for 
naturen. Dette er dog ikke nogen ny konstatering. Friluftsliv er en betegnelse, som går 
tilbage til den norske polarforsker Fridtjof Nansen. For ca. 70 år siden sagde han blandt 
andet: "Giv dem noget af naturlivet tilbage, det de mangler, men som alle, bevidst eller 
ubevidst, længes imod - og livssynet vil blive sundere, livsglæden lysere." For Fridtjof 
Nansen skulle dette være med til at redde en syg kultur og føre mennesket tilbage til det 
oprindelige, enkle liv i naturen.

Men helt så enkelt er det jo ikke, for friluftsliv er et liv på deltid, og anderledes kan det 
ikke være - heller ikke på en fri skole.

Tidligere var det at færdes i det fri og bruge naturens materialer en del af hverdagen, men 
op gennem dette århundrede, hvor hverdagen er blevet mere og mere rationel, er vores 
færden i det fri gledet mere og mere ud af vores daglige liv.
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Derfor lægger jeg stor vægt på mange og hyppige møder med naturen, hvor gode og 
positive naturoplevelser skal have en central placering. Friluftslivet skal åbne vore øjne for 
naturens skønhed og rigdom, og det skal få os til at indse, at naturen er værd at lære at 
kende og værne om. Naturoplevelser skal give os indsigt i, at naturen har en værdi i sig 
selv, og at så godt som al menneskelig virksomhed påvirker den på den ene eller den anden 
måde.

Ved at færdes i naturen får vi ligeledes en helt selvfølgelig anledning til at vurderes vores 
livsform til daglig. De helt gennemskuelige sammenhænge - at holde sig varm og tør, at 
skaffe vand, at komme af med affald, at klare sig med enkle redskaber - giver stof til at se 
kritisk på f.eks. dagligt vand- og energiforbrug og vores forhold til de ting, redskaber og 
maskiner, som vi omgiver os med inden døre. Men samtidig fører det til glæden ved at 
eksperimentere, til at finde løsninger med enkle midler i uventede situationer og til at 
opleve, hvor lidt teknik man i grunden kan klare sig med. Vi kan med en god planlægning 
og et fornuftigt lejrudstyr sikre, at vi ikke skal ud for at "overleve" men opleve! Ingen af de 
efterskoleelever vi havde med på kanoturen i Sverige dette efterår, er i tvivl om hvad en 
Trangia (et spritkogeapparat) kan bruges til. Og Trangia blev for dem synonym med 
friluftsliv!

Friluftsliv må ikke indskrænke sig til at blive en uforpligtigende fritidsinteresse. Det 
står der for meget på spil til! Vores fortsatte eksistens er truet. "Dør naturen, da dør vi 
med" er et indiansk citat, vi alle er ved at erkende sandheden i. I FN's miljøår, blev 
følgende, næsten 150 år gamle brev, kaldt "DET SMUKKESTE OG MEST 
DYBTGÅENDE NOGENSINDE SAGT OM MENNESKER OG MILJØ."

MÅSKE ER VI BRØDRE!

Hvordan kan du købe og sælge himlen. Jordens varme? Den tanke forekommer os 
besynderlig.

Hvis du ikke ejer luftens friskhed og vandets perlen, hvordan kan du så købe dem?

Hver del af denne jord er hellig for mit folk. Hver skinnende fyrrenål, hver sandfyldt 
flodbred, hver dis i de mørke skove, hvert flygtende og summende insekt er helligt i mit 
folks hukommelse og følelser. Saften, der strømmer gennem træerne, fører med sig den 
røde mands minder.

Den hvide mands døde glemmer det land, hvor de blev født, når de stiger op for at vandre 
blandt stjernerne. Vore døde glemmer aldrig denne skønne jord, for den er en del af os. De 
duftende blomster er vore søstre, hjorten, hesten, den store ørn, de er vore brødre. De 
klippefyldte toppe, safterne i engene, ponyens varme og mennesket - tilhører alle samme 
familie.
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Derfor, når Store Høvding i Washington meddeler, at han ønsker at købe vort land, er det 
meget, han beder os om. Store Høvding siger, at han vil reservere os et område, så vi kan 
leve behageligt for os selv. Han vil være vor fader, og vi skal være hans børn. Derfor vil vi 
overveje dit tilbud om at købe vort land. Men det bliver ikke let. For dette land er helligt for 
os.

Det glitrende vand, der rinder i strømmene og floderne, er ikke kun vand, men vore 
forfædres blod. Hvis vi sælger dig land, må du huske, at det er helligt, og du må lære dine 
børn, at det er helligt, og at hvert spøgelsesagtigt spejlbillede i søernes klare vand fortæller 
om begivenheder og minder i mit folks liv. Vandets brusen er min faders fars røst.

Floderne er vore brødre, de slukker vor tørst. Floderne bærer vore kanoer og giver føde til 
vore børn. Hvis vi sælger dig vort land, må du huske - og lære dine børn - at floderne er 
vore brødre - og deres - og du må fra nu vise floderne den venlighed, som du ville vise 
enhver bror.

Vi ved, at den hvide mand ikke forstår vor indstilling. Det ene stykke land er for ham lige 
så godt som det andet, for han er en fremmed, der kommer om natten og tager fra landet, 
hvad han har brug for. Jorden er ikke hans bror, men hans fjende, og når han har besejret 
den, går han videre. Han lader sin fars grav bag sig, og han er ligeglad, han stjæler jorden 
fra sine børn, og han er ligeglad. Hans faders grav og hans børns førstefødselsret er glemt. 
Han behandler sin mor, jorden, og sin bror, himlen, som ting, der kan købes, plyndres, 
sælges som får eller glasperler. Hans appetit vil fortære og kun efterlade en ørken.

Jeg ved ikke. Jeres måde er forskellig fra vor. Synet af jeres byer smerter den røde mands 
øjne. Men det er måske, fordi den røde mand er en vildmand og ikke forstår, Der er intet 
fredeligt sted i den hvide mands byer. Intet sted, hvor man kan høre bladene folde sig ud 
om foråret eller lyden af et insekts vinger. Men det er måske fordi jeg er en vild og ikke 
forstår. Den summen synes kun at fornærme ørerne. Og hvad er der ved livet, hvis man 
ikke kan høre natravnens ensomme skrig eller frøens argumenter ved søen om natten? Jeg 
er en rød mand, og jeg forstår ikke. Indianerne foretrækker den bløde lyd af vinden, der 
farer hen over vandspejlet og lugten af selve vinden, renset af en middagsregn eller fyldt 
med fyrretræernes duft.

Luften er dyrebar for den røde mand, for alt har del i det samme åndedrag - dyret, træet, 
mennesket, de deler alle det samme åndedrag.

Den hvide mand synes ikke at bemærke den luft, han indånder. Lige som en mand der 
ligger på sit dødsleje i mange dage, er han ufølsom for stanken. Men hvis vi sælger dig vort 
land, må du huske, at luften er dyrebar for os, at luften deler sin sjæl med alt det liv den 
ernærer.
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Vinden, der gav vor bedstefar hans første ånde, får også hans sidste suk. Og hvis 
vi sælger vort land til jer, må I bevare det, afsondret og helligt som et sted, hvor selv den 
hvide mand kan komme for at smage vinden, der er fyldt med sødme fra engens blomster.

Så vil vi overveje dit tilbud om at købe vort land. Hvis vi beslutter os til at acceptere, vil jeg 
gøre det på én betingelse: Den hvide mand skal behandle dette lands dyr, som var det hans 
broders.

Jeg er en vild, og jeg forstår ikke, noget andet liv. Jeg har set tusindvis af bøfler i 
forrådnelse på prærien, forladt af den hvide mand, som skød dem fra et forbipasserende 
tog. Jeg er en vild, og jeg forstår ikke, hvordan den rygende jernhest kan være vigtigere 
end den bøffel, som vi dræber kun for at holde os i live. Hvad er mennesket uden dyrene? 
Hvis alle dyrene forsvandt, ville mennesket dø af ensomhed. For hvad der end sker for 
dyrene vil snart ske for mennesket. Alt står i forbindelse med hinanden.
I må lære jeres børn, at jorden under deres fødder er vore forfædres aske. For at børnene 
kan komme til at respektere jorden, må I fortælle dem, at jordens rigdomme kommer fra 
vor aners livsløb. Lær jeres børn, hvad vi har lært vore børn: at jorden er vor mor. Hvad 
som helst der hænder jorden, hænder jordens sønner. Hvis mennesket spytter på jorden, 
spytter det på sig selv.

Dette ved vi: Jorden tilhører ikke mennesker, mennesket tilhører jorden.

Dette ved vi: Alle ting er forbundet med det blod, som forener én familie.

Alle ting er forbundne.

Hvad der end hænder jorden, hænder jordens sønner. Mennesket har ikke været livets 
spind: det er blot en tråd i det. Hvad han end gør mod spindet, gør han mod sig selv. Selv 
den hvide mand, hvis gud omgås ham, og taler med ham, som ven med ven, kan ikke 
undtages fra den fælles skæbne. Vi er, når alt kommer til alt, vist brødre.

Vi får se. En ting ved vi, som den hvide mand måske en dag vil opdage- vor Gud er den 
samme Gud. I tror muligvis nu, at I ejer ham, sådan som I ønsker at eje vort landområde, 
men det kan I ikke. Han er menneskets Gud, og hans medfølelse er lige så stor for den røde 
mand som for den hvide. Denne jord er ham dyrebar, og at skade jorden er at vise foragt 
for dens skaber.

Den hvide mand forgår også engang, måske før alle andre stammer. Besmuds din seng, og 
du vil en nat blive kvalt i dit eget affald.
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Men idet I forgår, stråler I klart optændt af den Guds styrke, som førte jer her til landet, og 
som af en eller anden grund gav jer herredømmet over landet og over den røde mand. Den 
skæbne er et mysterium for os, for vi forstår ikke, når alle bøflerne er slagtede, de vilde 
heste tæmmede, de fjerneste hjørner af skoven tunge af lugten af mange mennesker og 
udsynet til de modne bakker hæmmet af talesnore. Hvor er krattet? Borte. Hvor er ørnen? 
Borte.

ENDEN PÅ LIVET OG BEGYNDELSEN TIL OVERLEVELSE.

Chief Seattle, 
juni 1854

Derfor skulle friluftsliv og naturkendskab gerne give os alle en voksende økologisk 
forståelse og en kærlighed til naturen, som kan danne grobund for natur- og miljøbevidst liv 
og handling fremover.

Nutidsmennesket har mistet følelsen af at være ét med alt levende omkring sig. Men vi har 
alligevel stadig et grundliggende behov for at komme ud i naturen, og vi behøver visheden 
om, at den findes. I den sidste ende er det trods alt stadig herfra, vi får mad, tøj, tag over 
hovedet og alle vore moderne hjælpemidler.

Jeg vil slutte dette skriveri med et digt om livet, for friluftsliv er også poesi og et liv med 
tanker og refleksioner over livet.

Vandreren.

Vejen er lang 
Der er langt til mål 
Det er bare at gå 
Vær tålmodig 
Når du er fremme 
vil du forstå: 
På vej 
er vandreren 
hjemme

Arnulf Øverland

Erik Pedarsan,
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Udpluk fra Lydpotten

Jul 1991

EMNEUGEN

Børnehaveklassen - 8. klasse + efterskolen havde i uge 46 emneuge. Emnet i år var 
"forsøg" så hele skolen blev lavet om til et eksperimentarium.

Ugen forløb sådan: man blev delt ind på 12 hold med cirka 20 elever på hvert. Holdene var 
opkaldt efter stjernetegnene.

Så blev vi sendt ud til et værksted, hvor vi var i 2 timer, før vi blev sendt videre igen, så på 
en dag nåede vi at komme på 3 forskellige værksteder. De fleste af værkstederne var meget 
gode. Vi skulle blandt andet lave perspektivtegninger, lave lyd til en tegnefilm, "lege" med 
lysstråler, lave lyd/musik-forsøg, reparere cykler, lave forsøg med luft.

Der var også et værksted, hvor vi kunne vælge, om vi ville skille en vaskemaskine ad eller 
rode i døde dyr.

Det var lidt ulækkert at skære i griseben eller fiskeøjne, men det var også sjovt at prøve. - 
Det lugtede forfærdeligt.

Jeg synes, det var en god uge, for man kunne jo ikke rigtig nå at blive træt af et sted.

Samtale med 1. klasse

Sarah: I gymnastiksalen var det sjovt at lege frit og være ved faldskærmen.

Rasmus II: Jeg var i sløjd og lavede et stenalderskatcboard sammen med Dan.

Jonathan: I fysik skulle jeg lodde med tin. Det var en loddekolbe.

Rasmus D: Vi lavede dværgkastning. De voksne svingede de små over på en madras. Det 
var smaddersjovt.

Anna: I foredragssalen var det sjovt at gå med spejle. Det så ulækkert ud. Det var, som om 
man gik oppe på loftet.

Nikolaj: Jeg synes, det var meget skægt i fysik, for der skar jeg griseben. I 10. klasse 
skulle vi tegne perspektiv.

Jakob: Det var rigtig sjovt i sløjd. Jeg var sammen med en stor, der var rigtig hurtig.

Pia: I gymnastiksalen var faldskærmen sjov.
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Jan: Jeg synes, det var sjovt at rulle ned ad madrasserne og hoppe.

Allan: I gymnastiksalen var der en stor pose med en masse badebolde i. Jeg lå og følte mig 
vægtløs, når de trillede mig rundt med det hele.

Daniel: Ovre ved Gunhild prøvede vi at koge vand i en gryde af papir. Det var også sjovt at 
svinge salt i en dåse hen over sort papir.

Karen: Skateboard og alt i gymnastik var sjovt. Ude på legepladsen var det også sjovt, men 
jeg kunne ikke nå snorene på hængebroen.

Sine: Jeg kiggede i mikroskop og så et ulækkert fiskeøje.
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Eksperimenternes uge

Artikel fra kommunaltidende november 1991.

"Udforske og opleve" var nøgleordene for sidste uges aktiviteter på Glamsbjerg Fri- og 
Efterskole.

Ugen igennem var hele skolen omdannet til en efterligning af det ny "Eksperimentarium" i 
København. Alle elever - lige fra børnehaveklasse til 10. klasse - var fordelt på hold med 
hver 20 - 22 elever, som i løbet af ugen besøgte 11 forskellige værksteder - et par timer 
hvert sted.

Her havde de lejlighed til at prøve alle mulige slags fysikforsøg, hvorved de fik et godt 
kendskab til en række af naturens love.

Et sted dissekeredes alt muligt, lige fra fisk og griseøjne til TV-apparater og vaskemaskiner. 
På et andet værksted var det mekanikken, der var i fokus i form af cykler, bilmotorer, 
dampmaskiner m.m. På lydværkstedet kunne man både høre "se" og føle lyde.

Der var eksperimenter med balance, tegning med redskaber, sanseværksted, matematisk 
værksted, passage af en hængebro, opvarmning af vand i en papiræske over en flamme og 
meget, meget mere.

Alt i alt en spændende og lærerig uge for både elever og lærere.



Stort julebal den 12. december.

10. klasse afholder julebal for skolens elever + familie. Dog begrænset antal!

Der vil blive mulighed for spisning, hvorefter der vil blive afholdt "opera" med nogen af 
byens kendte ansigter som stjerner. Efter det har vi fået nogle bands til at komme og spille 
blandt andet fra musikskolen. I 10. klasses nye lokale har vi arrangeret banko med gevinster 
fra byens forretninger.

Vi håber mange vil møde op og deltage i arrangementet med godt humør.

10. klasse
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Da prins Nøhr fik den skønne prinsesse Ankjær

Artikel fra kommunaltidende december 1991.

Der var lagt op til festlig oplevelse, da Glamsbjerg Fri- og Efterskole torsdag den 12. 
december holdt sit årlige "julebal" for elever, lærere, forældre m.fl.

Og det blev en festlig oplevelse.

Efter spisningen blev der nemlig opført en næsten "vaskeægte" opera, iscenesat af 10. 
klasse. Operaens titel var "Sigurd og Rosamunde", handlingen var særdeles frit efter 
Wagner, og den gennemgående musik var melodien "Tre små soldater".

Det, der gjorde friskolens jule-opera til noget ganske særligt, var, at man havde fået seks af 
Glamsbjergs kendte borgere til at agere og synge de forskellige roller.

Som den skønne prinsesse Rosamunde så og hørte man ingen ringere end kommunens 
førstemand, borgmester Ankjær Stenskrog. Prinsessens fader, den høje konge, var skolens 
forstander, Søren Henriksen.

Ved operaens start sidder kongen og den skønne prinsesse alene i slottets store sal. 
Prinsessen, som er ved at spise en banan, erklærer,at hun gerne vil giftes. Kongen ønsker, 
at hun skal giftes med prins Bertram, og han griber straks telefonen og ringer til Bertram, i 
museumsinspektør Ellen Christensen-Dalsgaard's skikkelse.

Men prinsessen vil hellere have prins Sigurd, alias kulturudvalgsformand og 
amtsrådsmedlem Karen Nøhr.

PavarOtto og dragen

Det kommer til en drabelig tvekamp mellem de to rivaliserende prinser. De er imidlertidig 
meget jævnbyrdige, men så - som i en ægte Wagner-opera - griber en frygtelig drage 
(spillet af den ellers så fredelige sognepræst, Lars Paludan) ind. Dragen æder prins 

‘Bertram, hvorefter de to elskende, prinsesse Rosamunde og prins Sigurd, kan få hinanden i 
enden.

I mellemtiden finder kongen ud af, at Sigurds økonomiske problemer kan klares med et lavt 
forrentet statslån, og alt ender i fryd og gammen.

Undervejs er publikum blevet ledt gennem den dramatiske handling af fortælleren, lunt 
fremført (når der da ellers var lys nok til at læse teksten) af hotelvært Otto Thøgersen - i 
aftenens festlige operaanledning på stedet omdøbt til "PavarOtto"!

Alt i alt en festlig og utraditionel "opera"-opførelse, som høstede et stort og velfortjent 
bifald (...vi bliver ved med at synge, til I klapper allesammen!!)
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Vinter 1992

Tors rejse til Udgårdsloke

Det hele startede med at Doth, Torsten og Else var på kursus, og der fik de den ide, at vi 
skulle lave et stykke om Tors rejse til Udgårdsloke, som vi selv skulle skrive. Så begyndte 
vi at skrive replikker. (Det tog ca. en uge). Da vi så endelig var færdige, skulle vi finde ud 
af, hvem der skulle have de forskellige roller, så fandt vi ud af det, og begyndte at øve og 
øve og resultatet blev et flot stykke. (Det syntes vi i hvert fald selv)

Trine og Nina, 5. klasse.

Lykkedalen

Den 24/4 blev der spillet et stykke, det hed Lykkedalen, det blev spillet af efterskolen.

I Lykkedalen, boede de grønne og de spraglede, de grønne mindede lidt om mennesker, de 
var grønne i hovederne og havde lange ører, de spraglede var mere normale mennesker. En 
dag kom der en ond professor, han ville splitte landet ad, men det lykkedes ikke. Det var et 
virkelig godt stykke, og scenen var meget flot.

Skrevet af Tor, Kristian, Nikolaj og Mads fra 4. og 5. klasse.
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Emneuge!

I uge 4 havde hele efterskolen som bekendt en emneuge, hvor vi skulle have stablet et 
teaterstykke på benene i løbet af 4 dage. Vi blev delt op i forskellige grupper, som skulle 
bygge scene, lave kostumer, musik, rekvisitter osv.

Vi havde en historie fra starten, men den blev lavet meget om undervejs.

Der var ugen igennem travlhed på alle værksteder (om torsdagen blev der nærmest panik) - 
men vi nåede det!

Resultatet blev SUCCES!

Stykket hed "Lykkeland" og blev opført 3 gange. Først for friskolen, så for vores forældre 
og sidst men ikke mindst for Vesterdal.

Det var sjovt at se, hvordan folk reagerede, da de skulle arbejde under tidspres. Nogle blev 
helt hysteriske, andre tog den med ro.

Det var en rigtig god uge.

Karen og Susan - 64-power

Forår 1992

Esterbesøg i Glamsbjerg

9. klasse på Glamsbjerg Fri- og Efterskole har i denne uge besøg af 37 9. klasses-elever 
fra Tartu, Estland. De skal indkvarteres privat hos os, så vi alle bliver aktive i besøget.

Vi har tilrettelagt et program, hvilket indeholder bl.a.; storebæltbroens udstilling og Nyborg 
Badeland. Der bliver også rig mulighed for, at eleverne selv kan lave noget, da vi andre jo 
skal have lidt bogligt ind også.

Vi håber, besøget bliver vellykket, og at andre klasser vil gøre det samme, da det helt sikket 
vil gavne os senere.

9. klasse - Glamsbjerg Friskole
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Sommer 1992

Stenalder i Kridthuset

Det bedste var

at lave ting af ler
at være inde i en jættestue
at passe bål
at koge hvedegrød på bål
at grutte mel med en sten
at lave tæpper af græs
at bygge stenalderhuse
at hugge flint til knive og økser

Jeg troede ikke

at man brugte en almindelig sten til at slå på 
flinten med

at de flettede så meget i deres huse
at man havde tændstikker i stenalderen!!!
at to pinde bliver varme når man gnider dem 

mod hinanden
at hvedegrød og stenalderbrød smagte så godt
at brændenældesuppe smagte godt
at de havde bål hver dag
at de lavede skibe af træstammer

Hyttetur 2. klasse

Vi var på hyttetur i Lærkedal. Det var lidt kedeligt. Da vi lå i vores senge og skulle sove 
larmede drengene. Det var en naturskole derfor måtte vi ikke slå fluerne ihjel, men 
drengene gjorde det alligevel. Det var ikke så godt vejr, men den sidste dag var det solskin. 
Vi skulle på fugletur og vi fiskede også i søen, da fandt vi en igle. Om aftenen lavede 
Dynes sjov.

Sarah, Signe
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3. klasse på cykeltur i maj 1992

Vi startede fra skolen kl. 8.30. Så kørte vi forbi Golfbanen igennem en skov og kom til 
Fugleparken. Vi spiste madpakker og så en skeand, en arapapegøje og en struds, der havde 
unger. Vi så også en skildpadde, der spiste lidt sild.

Vi fik påfuglen til at slå halen ud, ved at råbe til den. Så legede vi lidt, og vi gyngede. Så 
cyklede vi fra Fugleparken til en hytte. Vi kravlede op og ned ad skrænter. Vi så en 
myretue og så fik vi kage.

Så cyklede vi fra hytten i kraftig modvind. Da vi skulle standse, kørte Daniel ind i en 
lygtepæl. Det blev haglvejr og regn og Daniel fik et hagl lige i øjet. Så kom vi hjem til 
Gunhild , og så et lam der hed Tyson, den fik sutteflaske med vand, og så så vi Gunhilds 
heste og så cyklede Jacob hjem. Daniel blev hentet af sin mor.

Hyttetur med 4. klasse

Vi var opdelt i 3 grupper, for vi havde 3 små hytter på Lundeborg Strand Campingplads. 
Jeg var i hytte 1. Onsdag var vi ude og se en udgravning, det var en 2000 år gammel 
gravplads. Bagefter så vi damestenen, den var kæmpestor og vejede 1000 tons. Der er en 
historie om stenen: en gang for meget længe siden boede der på Langeland en kæmpe 
troldkvinde, hun kunne høre og se en stor kirke og bliver til sidst så sur, at hun tog en sten 
og lavede en slynge af sit strømpebånd og slyngede stenen hen mod kirken, men den kom 
ikke langt nok og landede, der hvor den ligger.

Om aftenen lavede vi selv mad, det gjorde vi hver aften i hver hytte.

Vi fik pizza.

4. og 5. klasses emneuge

"Livet i gaden"

Vores emneuge var utrolig sjov. Det startede om mandagen med, at vi blev delt op i 8 
grupper med 4 og 5 i hver. Så skulle vi bestemme hvilket hus vi ville bygge, og hvem vi 
ville være. Om tirsdagen da alle var færdige med at bygge deres huse, skulle vi beskrive for 
hinanden, hvilket hus vi havde bygget, og hvem vi var. Så skulle vi lave et lille stykke, som 
fortalte om en almindelig hverdag i vores by. Onsdag lavede vi et gadestykke i hver klasse.
I 4. klasse hed byen "Guldbjerg" og gaden hed "Millionærstrædet". I 5. klasse hed byen 
"Tumpe Town" og gaden hed "Tosse Vænget".

Torsdag holdt hver lille gade en gadefest. Nogle gik i byen, andre dækkede bord, lavede 
underholdning og pyntede op. Da vi havde lavet maden og spist og ryddet op kom 3. klasse 
og så vores gadestykker, som vi havde lavet dagen før.
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Fredag skulle vi rydde alle husene væk, og da det var gjort, skulle vi skrive om, hvordan 
ugen var gået.

Så sluttede vi af med to timers idræt.

Nina og Ane, 5. klasse

5. klasse i Åhytten

Bussen kom kl. 8.30. Da vi kom ud til hytten havde vi et langt stykke at gå, så vi måtte gå i 
flere omgange. Da vi havde fået al bagagen til hytten stormede vi ind og indtog rummene. I 
baghuset var alle drengene, men de kom hele tiden over til os.

Janne.

Der var et stort mødelokale og en spisesal og et stort køkken og et lærerrum og to soverum 
til pigerne. Der sov 3 piger i det ene og resten i det andet rum.

- Om tirsdagen kom alle forældrene.

Bente

Vi skulle gå en lang tur. Da vi var på vej hjem fandt Theiss en soldaterhjelm og solgte den 
til Mads J. for 20 kr., fordi han kunne sælge den til 20 kr.

Marie Louise

Tirsdag aften lavede vi underholdning.

Vi blev delt op i 4 hold.

1. hold: Mads J. klædte sig ud som soldat og Ane lavede armene og Mads C lagde stemme 
til.

2. hold sang en sang de selv havde lavet på "Skorstensfejeren gik en tur ..."

3. hold lavede en leg, hvor man tog en snor, man skulle hive igennem trøjen og bukserne og 
give den videre.

4. hold lavede en forhindringsbane - man skulle gå igennem med bind for øjnene. Til sidst 
landede man i noget vand.

Lotte og Signe.
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6. klasses bornholmertur.

Fredag den 8/5 tog vi over Sverige til Bornholm. Da vi kom derover, lagde vi os til at sove 
med det samme.

Om lørdagen sejlede vi ud til Helligdomsklipperne, og gik hjem. Om aftenen gik vi rundt i 
Gudhjem.

Søndag var vi på Christiansø og Frederiksø. Om aftenen var der diskotek for dem der 
boede på vandrehjemmet.

Om mandagen var vi i Moseløkken (et stenbrud) derefter gik vi til Hammershus Borgruin, 
som lå lige overfor. Så gik vi over Hammerknuden til bølgebadet i Allinge/Sandvig.

Tirsdag var vi på bustur til blandt andet Østerlars Rundkirke, Almindingen og Dueodde. 
Derefter det bedste af det hele: Brændegårdshaven.

Tidlig onsdag morgen tog vi hjem.

Det var en god tur.

Christina, Mette og Susanne

Lejrtur til Rødby den 12.-14. maj 1992 i 7. kl.

Tirsdag den 12. maj kl. 11.56 tog vi toget fra Odense til Nyborg. Der gik vi ombord på 
færgen "Dronning Ingrid", hvor vi spiste vores madpakker. Da vi gik fra borde i Korsør, 
steg vi ind i et nyt tog, som kørte videre til Ringsted. Der skiftede vi igen, men omsider 
nåede vi til Rødby Havn. Vi kørte med bus de 6-7 km til Rødby.

Der fik vi slået vores telte op og pakket ud. Bagefter gik vi rundt på campingpladsen og i 
byen. På campingpladsen var der en kiosk, en fjernsynsstue, et køkken, en lejrplads og bad 
+ toilet. Vi spiste vores mad på en terrasse uden for køkkenet.

Onsdag morgen til onsdag aften.

Kl. 5, Arnesang fra Arne og Madsens telt, mange vågnede ved det, men efter lidt tid sov de 
igen. Så ca. kl. 6 vågnede vi og lå og snakkede til kl. 7, hvor vi stod op, fandt morgenmand 
og ca. kl. 8 spiste vi.

Kl. 10 tog alle undtagen Kenneth til badelandet Lalandia i nogen tid, og ca. kl. 20 var alle 
tilbage, og lidt efter kl. 20 blev der spist. Om aftenen blev der spillet fodbold, skudt med 
frisbee og andet, ca. kl. 23 gik vi i seng.

Hjemturen var cirka ligesom udturen, bortset fra at vi også skiftede i Nykøbing F. Det var 
en god tur.

Jonas, Gry, Malu, Signe V.P. og Lone

87



7. klasses emiieuge

1. dag:

Mandag morgen da vi kom, skulle vi have en skotøjsæske med og af den skulle vi lave et 
fotografiapparat. Vi gik ned i formning og brugte de 2 første timer til at lave det. I 3.-4. 
time gik halvdelen af os op og hørte foredrag af Niels Jørgen. Han fortalte om luft og 
flyvemaskiner gennem tiden. Den anden halvdel forsøgte at tage billeder med vores 
"kamera". Det mislykkedes, billederne blev helt sorte. I 5.-6. time gik vi en tur til Søholm 
Sø.

2. dag:

Tirsdag var vi ovre i fysik næsten hele dagen. For at "lære" om lys. Vi havde Anton hele 
dagen.

3. dag:

Onsdag havde vi Poul og Erik. Poul lærte os at lave tværfløjter af elektrikerrør, og vi fik 
dem til at virke (nogle af os). De to sidste timer spillede vi fodbold, 6. imod 7.

4. dag:

De to første timer gik dem der havde mislykkede billeder ned for at prøve at lave dem 
bedre, det lykkedes. Den anden halvdel lavede en boblehal. I de næste to timer kom de 
andre og hjalp. Den kom ikke til at virke. I de to sidste timer var vi ude i skoven og finde 
blomster. Vi skulle kunne navnene på dem, og så fik vi point for dem.

5. dag:

I 4 timer skulle vi lave varmluftsballoner. Da vi skulle sætte dem op, fandt vi ud af, at det 
var for varmt. Vi blev enige om at sætte dem op en anden dag. Vi fik fri kl. 12.

Det var den emneuge

Marie & Signe J., 7. kl.
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8. klasses tur til Vejers den 18-20. maj

Mandag:

Vi startede fra Odense Banegård kl. 11.56, og vi var i Oksbøl ca. kl. 16, hvorfra vi kørte 
med bus til Vejers Strand Camping. Da vi ankom, slog vi vores telte op, og derefter lavede 
vi mad i vores respektive madgrupper.

Om aftenen var vi ved stranden og se solnedgang, og nogle "faldt" og blev meget våde.

Tirsdag:

Da vi havde spist morgenmad gik vi langs stranden til Blåvand, en tur på 10 km. Da vi kom 
hjem spiste vi aftensmad, og derefter havde hver madgruppe lavet noget underholdning, 
hvor den sidste gruppe havde arrangeret tur til stranden.

Onsdag:

Vi stod op kl. 7 og bussen kørte kl. 8.45 fra Vejers. Vi kørte samme rute hjem som 
derover.

Vi blev røde, brune og andre fik cacaoallegi.

På 8. klassernes vegne tak til Viggo, Klaus, Charlotte og Jette.

Lars & Jakob 8. b

9. klasses tur til Høed!

Torsdag og fredag den 21. og 22. var 9. klasse på Heik til Høed, den tur var meget 
vellykket, selvom stemningen før turen ikke var særlig god.

Torsdag aften skulle vi på nattergaletur, det kom vi også, men Christian, Karina og jeg kom 
også på en længere tur. Fordi da vi endelig kom ud af skoven, kunne Christian en smutvej, 
og den var Karina og jeg helt med på. Men da vi havde gået i en halv time, fandt vi ud af, 
at vi var faret vildt. Det var ikke særlig rart i nattens mulm og mørke, og heller ikke efter vi 
havde gået 10 km om formiddagen. Efter 2 timer fandt vi Høedvej igen, efter vi havde bedt 
til gud mange gange. Den nat fandt vi ud af, at alle veje ikke førte til Høedvej 11. For 
eftertiden tror jeg, vi følger flokken, i stedet for at tage en smutvej.

Tine



9. kl. emiieuge

I uge 27 havde vi emneuge i 9. klasse. Temaet i år var noget så opfindsomt som 9. kl.

Vi startede med at vælge os ind på nogle forskellige grupper.

Man kunne vælge mellem "Blå bog", video, radio, avis, drama og fællesaktiviteter.

Grupperne kunne frit vælge, hvad de ville lave, bare det handlede om 9. kl.

Der blev arbejdet utroligt aktivt i alle grupper, vi fik blandt andet lavet:

Interview, skuespil, snobrød og der blev taget billeder og skrevet om alle i 9. til den blå 
bog.

Fra torsdag til fredag skal vi på "Heik" til Høed, hvor vi blandt andet skal ud og ride, så vi 
håber vejret holder.

Tine og Janni 9.kl.

10. klasses kanotur i Sverige

Turen startede helt formidabelt med at 2 af eleverne ikke nåede toget (Jette & Jens G.)

Efter en hård rejse nåede vi mandag aften frem til Bengtfors. Kanoturen startede tirsdag 
morgen kl. 10.30. Efter 6 timers hård sejlads og kamp mod bølger og vind nåede vi endelig 
Gustavsfors. Morten stod på ski ned af skrænten, lige ned i vandet (han skulle bare have 
vasket tæer). Tidlig onsdag morgen handlede vi ind i Gustavsfors og kom for første gang på 
turen på et rigtigt toilet, de andre var et hul i jorden (i bogstaveligste forstand). Onsdag 
aften var Jens G. endnu engang på færde, han blev jagtet af en elg. Torsdag måtte man selv 
vælge, hvad man ville lave, men Mikael Date ville partout ud og se bævere ude på en ø 20 
km væk og tre forsvarsløse elever blev tvunget med, da de var utrætte aftenen før. (Han så 
ingen bævere).

Fredag lagde vi ind 4 km fra Bengtfors, hvor kanoerne og vores bagage blev afhentet, og så 
måtte vi gå resten af vejen eller tage den på "stop". Om aftenen fiskede Mikael Date - og 
han fiskede og han fiskede og han fiskede........ uden at fange noget.

Lørdag morgen tog vi hjem, og var hjemme samme aften - trætte og udmattede kl. 19.

Marie, Lars, Rikke & Morten 10. klasse 91/92
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StidshoUturen (ikke Stridsholt)

Mandag formiddag, pragtfuldt vejr og tårnhøje forventninger. Ugen som alle i lang tid 
havde glædet sig til, var endelig kommet.

Stidsholt-eleverne ankom til vores pinlig rengjorte skole omkring middagstid. De tømte 
rimelig hurtigt de to busser, hvorefter vi skyndte os at fylde dem, for at give os ud på en 
frygtelig varm, 5-timers køretur mod nord.

Efter vi kl. 18 for første gang havde afprøvet køkkenets delikatesser, begav vi os ud på en 
gåtur i omegnen. Den var planlagt til at vare en halv time, men da de fleste gik forkert, blev 
den en hel del længere.

Næste morgen tog vi med de to busser til den tilsandede kirke og Skagens havn med Søren 
Henriksen, som entusiastisk guidede os gennem den smukke by. Derefter blev vi kørt til 
Nordstrand, hvorfra vi til fods gik til Grenen, en utrolig god tur, som gav os alle en hel del 
mere kulør. Derefter kunne man så på helt egen hånd gå rundt og se på byens 
seværdigheder - deriblandt Skagens Museet med alle de smukke malerier. Inden da blev der 
dog tid til en dukkert i Kattegat. Efter et kig på byen gik turen videre til Nordens Sahara - 
Råbjergmile, hvor vi ellers kunne komme af med alle aggressioner i den 5 km2 store 
vandreklit.

Aftenen var til fri disposition, efter vi havde tømt sandet ud af sko og sokker.

Onsdag.

Onsdag morgen var der morgensang, som alle de andre dage, men denne dag fortalte 
forstander Bent Østergård om egnshistorie og om fordelene ved at være vendelbo. Blandt 
andet om den lave afgift (rettere sagt sort arbejde). Efter morgensang skulle vi til Sæby på 
et by-orienteringsløb. Efter løbet kørte vi til et ørnereservat for at se de store fugle på nært 
hold. Det var en meget imponerende oplevelse, men også meget skræmmende for nogle. 
Vejret var unægtelig godt, og vi trængte til en dukkert, og det fik vi ved Lyngsåstrand. Om 
aftenen havde hus 6 arrangeret hyggelig snobrøds-komsammen.

Torsdag:

Torsdag formiddag var vi ude og se på kirken, som er tæt på at falde i havet. Kirken ligger 
faktisk kun ca. 20 meter fra en skrænt, der langsomt kommer tættere og tættere. Derefter 
kørte vi 500 meter længere hen for at bestige Rudbjerg Knude, med den helt fantastiske 
udsigt. For nogle var det dog ikke nok at komme helt op - de ville også helt ned. Det fortrød 
man dog senere, da der var forfærdeligt langt op igen.

Nu gik det endelig mod Fårup Sommerland med dets speedbåde og dejlige vandland.

Dagen sluttede med en festaften, der dog blev lidt lammet af alle de trætte mennesker, men 
endnu en god dag var ovre.
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Fredag:

Fredag var den store rengøringsdag, hvor hønsehusene skulle muges ud - og det blev de.

Efter frokost ankom Stidsholt-eleverne til deres skole, og vi begav os på vej mod vores.
Efter den lange køretur var alle vist enige om, at det havde været en vidunderlig uge.

Per og Bo.

Høst 1992

Femogtyve års jubilæum.

Vi fortsætter med rækken af 25 års jubilæer. I år var turen så kommet til Jette Sivholm, der 
blev fejret tirsdag den 11. august ved morgensang, der i dagens anledning var udvidet for at 
give plads til taler og gaveoverrækkelse. Søren Henriksen talte på skolens vegne, Lise 
Skjellerup Hansen på vegne af bestyrelsen og dermed forældrene og Ole Klausen som 
lærerrådsformand på kollegers vegne. Ud over gaver får 25 års-jubilaren et skattefrit 
pengebeløb. Efter morgensangen får skolens børn og unge et forlænget frikvarter, mens 
personalet og jubilarens nærmeste familie mødes til et kaffebord i spisestuen. Denne 
sammenkomst fik et yderligere festligt præg af , at skolens tidligere formand Peder 
Flemløse var med, fordi han i sin tid havde været med til at ansætte Jette Sivholm på 
skolen.

Mentor
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Efterår 1992

Musikcafé

Torsdag den 24. september løb den første musikcafé af stabelen. Vi kan allerede her 
afsløre, at skuden holdt sig flydende!

Første indtryk — omkring klokken syv — mindede også mest af alt om en vietnamesisk 
djunke propfyldt med bådflygtninge. Varmen blev også hurtigt tropisk, selvom pejseilden 
langsomt døde hen.

Kaptajn Søren bød velkommen til kor-medlemmer og kammerater, forældre og 
skolekredsmedlemmer samt over 50 efterskoleelever.

Herefter overtog Dynes roret og styrede skibet ud i natten. Det viste sig, at vi havde fået 
bladlus ved navn Madclaine, en kat benævnt Alexander og Mozart med ombord. Dem hørte 
vi lidt om, da dæksfolkene i friskolens kor sang, og skibs-klarinettist Ture spillede sammen 
med styrmanden.

Matroserne i Efterskolens kor sang ganske nydeligt to numre; et fra "Hair" og Go down 
Moses".

Endelig dukkede så skibskokkene op med beskøjter og saftevand samt sort kaffe til de 
mange passagerer på luxuslineren. Eftersom der blot var smør på beskøjterne, blev "Vi vil 
ha1 ost i nat" afsunget med behørig overstemme af dæksfolkene.

Snart fik vi serveret en lille historie om den skønne, men utilnærmelige Irmelin Rose, som 
ikke ville giftes. Det var folkene på broen, nemlig Henning, Torben og Dynes, der sang i 
tre stemmer og c-dur.

Herpå fulgte uddelingen af yankiebar til vinderne af musikquizen, og sluttelig lagde 
prammen til kajs. Passagerer, dæksfolk, matroser og øvrige ombordværende sang på 
kaptajnens forslag "Nu er jord og himmel stille."

Skuden er nu lagt i flydedok, og enkelte småreparationer og mindre justeringer vil finde 
sted. Den 11. februar vil vi sejle endnu en tur og arrangementskomitéen glæder sig til mere 
musik og skæg optræden.

Dynes
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Cykeltur tirsdag og onsdag den 25. og 26 august 1992

Vi mødte kl. 8.30. Det regnede fra morgenstunden, så vi ventede med at køre til kl. 9.30. 
Det første stop var ved Frøbjerg Baunehøj. Der spiste vi vores madpakke og løb rundt på 
bakkerne. Bagefter cyklede vi til Lilleskov Teglværk. Det ligger i Tommerup. Der blev vi 
vist rundt.

Så cyklede vi et godt stykke og kom til Vestfyns Efterskole. Der snakkede vi med 
forstanderen. Så begyndte vi at sætte telte op. Det regnede stadig lidt.

Det var en dejlig tur, for vi måtte selv bestemme, om vi ville børste tænder, eller hvor 
meget slik vi ville have med. Da vi skulle sove, var der nogen der snakkede og gumlede 
slik.

Næste morgen spiste vi selvfølgelig morgenmad og pakkede telte sammen. Ulrik Hansen 
kom og hentede alle vores pakkenelliker og kørte dem hjem til skolen. Da vi endelig kom i 
sadlerne og havde cyklet lidt, kom vi til en sneglefarm. Der var 2.500 snegle. Vi kom også 
til det nye teglværk i Tommerup. Der så vi verdens største krukke, og vi så også hvordan 
man laver mursten.

Så cyklede vi hjem. Der tog vi vores ting og tog helt hjem.

Hilsen Anne, Majken og Janni N + 4. & 5. klasse.

Temadag i mosen!

I dette skoleår er 6. - 7. klasse begyndt at have temadag nede i Bærholm mose.

Ole Klausen fik ideen med at starte undervisningen nede i mosen, og det var eleverne med 
på.

Den første gang de kom til mosen, var der helt tilgroet. Eleverne begyndte at rydde 
pladsen, fælde træer o.s.v. Derefter begyndte de at bygge tre huse, som til vinter skal 
bruges til undervisningen.

Eleverne har også planer om at bygge en kakkelovn, så de kan holde varmen til vinter.

6.-7. klasses temadag forløber altså i mosen, hvor de også har en lille madgruppe, som 
sørger for mad til hele gruppen.

Både lærere og de fleste elever mener, at det er en god og kreativ måde at undervise på, 
hvor klasserne også lærer hinanden bedre at kende.

Karina og Trine - 10. klasse.
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Efterskolens lejrtur til Sverige.

Det var mandag morgen. Klokken var tre, og rundt omkring i de "store” elevhuse kunne 
man se, at der så småt begyndte at komme liv bag de grønne gardiner. Nu var det sådan, at 
det ikke var nogen helt almindelig morgen.Det var en dag alle havde glædet sig til, lige 
siden vi var startet med at går hernede. Vi skulle til Sverige. Da klokken blev 3.15, 
begyndte de store musikanlæg at spille noget "rædsomt" Heavy Metal. Vi skyndte os i bad. 
Så skyndte vi os at få tøj på, og så over til morgenmaden. Der var morgenmad fra kl. 3.30 
til kl. 4.00. Så var det ellers om at skynde sig tilbage i husene og få smidt sine ting ud til 
busserne. Da "alle busserne", der var kun to, var pakket, kunne vi komme afsted. Og vi 
kørte og vi kørte. Til sidst var vi helt udkørte. Da vi endelig nåede til Frederikshavn, 
ventede der en enorm færge. Jeg tror der var mange i flokken, der aldrig havde set en så 
stor færge før, så for dem måtte det være en oplevelse i sig selv. Da vi kom ombord 
styrtede folk hen til tax-free butikken for at handle. Da dem jeg fulgtes med, havde ordnet 
alt det med indkøb, placerede vi vores store luksuslegemer i en bar, og det var faktisk ret 
hyggeligt. Da færgen kom til Göteborg, var der nogle af eleverne, der blev lidt nervøse. De 
var ret bange for at møde en tolder.

Da det var tre timer siden vi sidst havde set en bus, tog vi en tur til. Mens vi kørte op 
igennem Sverige, blev vi lovet, at vi måtte se videofilm. Men selvfølgelig var 
videomaskinen gået i stykker. Så vi fik ikke set film. I stedet kunne vi sidde og nyde 
landskabet. Det var bare lidt svært, når man suser igennem Sverige med 120-130 km/t. 
Deres motorveje er ret befærdede med deres dyre Volvoer, og pludselig bliver vejen til en 
lille "bjergvej". Men jeg/vi nåede da at se et par dådyr hist og pist. Men endelig ankom vi 
til den lejrplads vi skulle overnatte på. Det blev en ret hyggelig aften med dans med kyndig 
instruktion fra den 5-dobbelte Glamsbjergmester i danske og udenlandske danse. Bagefter 
sad vi alle sammen (næsten) omkring bålet, mens vi hørte Jacob spille det ene fede 
bluesnummer efter det andet på guitar. Men efterhånden som natten nærmede sig, faldt 
temperaturen drastisk. Så spillede Jacob sin meget berømte "Svampetripsang", og alle gik 
derefter vaklende i seng.

Den næste morgen, var det en fantastisk morgen. Hundekoldt, skyfrit og med en masse dis 
ude på den store sø, vi lå lige ned til. Det gjorde et ret dybt indtryk på mig, at en morgen 
kunne være så smuk, så jeg glædede mig allerede lidt til næste morgen.

Da vi havde spist morgenmad i vores madgrupper, begyndte der så småt at komme liv i 
vores stivfrosne lemmer, og da telt og bagage var pakket i kanoerne, og det var bundet 
forsvarligt, kunne vi begynde vores farefulde færd ned af de vilde "floder" i Sverige. Et nyt 
liv skulle til at begynde. Men efterhånden begyndte vi at komme ind i en ret triviel hverdag. 
Stå op, spise tørt franskbrød, hvilket vi dog var vant til, fra det franskbrød vi får på skolen, 
børste tænder og nogle af de hårde tog et bad i det afskyeligt kolde vand. Sådan gik dagene, 
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men pludselig måtte vi indse, at det var torsdag. Torsdag var den dag, hvor alle grupperne 
skulle mødes. Det var en temmelig blæsende dag, hvilket det dog også havde været dagene 
før, men torsdag var den værste. Bølgerne var på højde med kanoerne, og strømmen var 
vores værste fjende. Men vi nåede da til sidst at komme til den ø, hvor vi skulle spise vores 
sidste frokost sammen. Da den var fortæret, sejlede vi om på den anden side af øen, hvor vi 
skulle mødes med de 3 andre kanogrupper. Det tog dog sin tid inden alle grupperne var 
kommet, og til sidst begyndte vi da også at småfryse lidt, men da alle endelig var kommet 
kunne vi sejle de sidste par kilometer ind til den lejrplads, vi startede fra. Undervejs ned 
igennem det lille stræde vi skulle igennem, startede der en kæmpe vandkamp, og efter 
pålidelige kilder endte resultatet med at de fleste vandt en tur i det våde element lidt senere 
på dagen. Den aften på lejrpladsen var der meget stille. Undtagen i ét telt, der vist nok fik 
vækket Torben. Undskyld Torben! Men alt i alt var det en utrolig spændende tur, som jeg 
tror mange vil huske mange år frem.

Til sidst vil jeg gerne på elevernes og mine egne veje, sige rigtig mange gange tak for en 
vidunderlig tur. Endnu en gang TAK!!

Claus Borchsenius

10. klasses tur til Bågø

Vi startede vores 10. klasse med en tur til Bågø. Formålet med turen var at tilrettelægge 10. 
klasse og vores første halvår.

Vi startede mandag morgen den 10.8 med at cykle til Bågø. Vi planlagde, hvad vi skulle 
lave i 10. klasse.

Vi snakkede blandt andet om, at komme på virksomhedsbesøg, utraditionel idræt, aktuel 
orientering og om lektier. Vi startede op med nogle problemformuleringer, så vi vidste, 
hvad vi skulle lave, når vi kom hjem. Vi snakkede også om, hvordan forløbet i 10. klasse 
skulle være rent socialt og fagligt.

Vi havde ikke meget fritid, fordi vi kørte et meget stramt program. Så vi fik heller ikke 
mulighed for at se Bågø.

Casper og Jesper - 10. klasse



10. klasse i Estland

Rejsen til Estland

Vi mødtes kl. 15.30 mandag den 7/9 og blev kørt i bus til Grenå. Vi var der først på 
aftenen. Vi tog færgen fra Grenå til Halmstad, hvorefter vi tog bussen tværs over Sverige. 
Hovedbeskæftigelsen i bussen var at se videofilm og sove.

Tidligt næste morgen var vi i Stockholm, hvor vi fik morgenmad og fik lidt ekstra søvn. Så 
havde vi en halv dag i Stockholm, hvor vi gik rundt og så forskellige ting.

Sidst på eftermiddagen skulle vi samles ved busterminalen, hvorfra vi tog bussen til havnen. 
Færgen til Tallinn sejlede kl. 19 og turen varede 15 timer. På båden var der discotek om 
aftenen. Vi fik morgenmad på færgen.

Vi var i Tallinn næste morgen kl. 9.00 estisk tid (dansk tid kl. 8.00. Der var nogle estere, 
der kom og modtog os...

Christian og Rasmus - 10. klasse

Ophold i Estland.

Den 9. september blev vi modtaget i Tallinn af vores estiske venner, det var en varm 
velkomst, vi fik. Vi kørte rundt i en meget gammel eksotisk bus på de hullede veje og så en 
del af Tallinn.

Da vi kom til Tartu, blev vi afhentet af vores værter, det var et glædeligt gensyn. De der 
havde bil kørte i Lada, og de fleste boede i betonklodser, og de er velhavende set med 
estiske øjne.

Vi var på en del ture og udflugter. Vi brugte en hel dag i Sydestland. Den dag var vi på 
hotel at spise, det kostede 6 kr. for 3 retter mad. Priserne er helt i bund, vi kunne køre 
rundt i en taxa i 45 min. for 12,50 kr., et månedskort til bussen kostede 50 øre! Vi var på 
week-end i et stort gammelt sommerhus, hvor vi havde det sjovt sammen både estere og 
danske.

Vi oplevede mange nye ting. Vi lærte, at man godt kan leve uden luxus. De er ikke rige på 
ting og penge, men på kærlighed. De var meget gæstfrie, og gav os det bedste, de havde. 
Man begynder at tænke sig om, når der ikke kommer noget vand ud af vandhanen, og 
toiletpapiret er brugt på den ene side. På gaderne er alle russiske monumenter fjernet, og alt 
er forfaldent. Bygninger der engang var en fryd for øjet, er nu grå og alle veje er ødelagte 
og hullede. Denne tur var fuld af nye oplevelser og indtryk.

Jeanette og Jacob - 10. klasse
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Gave fra Estland til Glamsbjerg kommune.

På vores tur til Estland medbragte vi en gave til Tartu kommune, som var et flot lerfad lavet 
af Merethe Bloch.

Til gengæld fik vi en gave med tilbage, som undertegnede fik æren af at overrække til 
borgmesteren. Faktisk fik kommunaldirektøren gaven for så at give den videre, da 
borgmesteren selv ikke var til at træffe.

Gaven indeholdt en dukke iført Estlands nationalkjole, og et billede af Rådhuset i Tartu i 
glas og ramme.

Carsten & Peter - 10. klasse
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Skolens medarbejdere

Ansat

Søren Henriksen, forstander 
Henning Andersen, lærer 
Gunhild Berg Olsen, lærer 
Annlise Bille, børnehavepædagog 
Lis Brandt, lærer
Else Christoffersen, lærer
Birgit Clasen, lærer
Mikael Date, lærer
Gert Dremark, lærer
Ditte Henriksen, lærer
Else Hoick, lærer
Doth Ernst Jacobsen, lærer
Esben Jensen, lærer
Viggo Winther Jensen, lærer
Mogens Johansen, lærer
Lone Kemp, lærer
Erik Kirk, lærer
Ole Klausen, lærer
Lis Kristiansen, lærer
Else Lange, lærer
Ture Larsen, lærer
Erna Mortensen, lærer
Else Bøgild Pedersen, lærer
Erik Pedersen, lærer
Charlotte Ruus, lærer
Dynes Skovkjær Sand, lærer
Torsten Schmidt, lærer
Anton Siersbæk, lærer
Jette Sivholm, lærer
Poul Riis Svendsen, lærer
Torben Søder, lærer
Magda og John Andersen, pedelpar
Conny Andersen, rengøringsassistent 
Jenny Bech, skolesekretær
Gitte Klausen, skolesekretær
Anneke Kongstad, økonoma
Lene Pedersen, køkkenassistent 
Lisbeth Severinsen, køkkenassistent

1975 
1987
1962
1962 
1959
1964 
1986
1986
1985
1976 
1972
1986 
1981
1966
1979 
1979
1985 
1983
1966
1972 
1976
1970 
1974
1992 
1988
1988
1988
1982
1967
1973
1984
1972
1985
1962
1984
1977
1988
1992
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Skolens bestyrelse

Formand
Finn Schytz Juul
Holtevej 45
5620 Glamsbjerg

Sekretær
Erling Østergaard 
Glenshøjparken 77 
5620 Glamsbjerg

Næstformand
Kirsten Jacobsen 
Skovstrupvej 95 
5690 Tommerup

Lisa Skjellerup Hansen 
Assensvej 370 
5690 Tommerup

Anne Bennedsen
Holger Bisgaardsvej 5 
5620 Glamsbjerg

Karen Margrethe Olesen 
Nørregade 70
5620 Glamsbjerg

Ole Østergaard 
Knarreborgvej 21 
Holmehave
5690 Tommerup
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Udgåede elever juni 1992.

9. a

Jacob Steen Andersen, Odensevej 16, Verninge, 5690 Tommerup
Jannich Asping, Frøbjergvænge 6, 5560 Årup
Janni S. Christensen, Hindsløkken 56, 5690 Tommerup
Tine Fagerberg, Høedvej 5 , 5620 Glamsbjerg
Tine F. Jensen, Fuglekildevej 83 A, 5690 Tommerup
Mette Kristiansen, Høedvej 7, 5620 Glamsbjerg
Jens L. Madsen, G lenshøj parken 44, 5620 Glamsbjerg
Christian E. Pedersen, Helgasvej 17, 5230 Odense M,
Troels M. Range, Ejlstrupvej 169, 5200 Odense V

9. b

Dorthe Damgaard, Præstemarken 7, Køng, 5620 Glamsbjerg 
Anders Enemærke, Søllestedvej 2, 5620 Glamsbjerg
Kasper Juul Larsen, Assensvej 218, 5250 Odense SV
Christina Lassen, Fladmosevej 20, 5620 Glamsbjerg
Dorthe Lydersen, Lindebjergvej 3, Hjelmerup, 5690 Tommerup 
Anna I. Nielsen, Gravergyden 21, Verninge, 5690 Tommerup 
Sanne F. Nielsen, Odensevej 18, Verninge, 5690 Tommerup 
Kim Dalgaard Pedersen, Morbærvænget 6, 5250 Odense SV 
Anders G. Schmidt, Byvejen 3, Køng, 5620 Glamsbjerg 
Thomas Sivholm, Egevej 3, 5620 Glamsbjerg
Mads Thomsen, Egevej 3, Verninge, 5690 Tommerup
Kenny Tordrup, Neversvej 25, 5690 Tommerup
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10. klasse.

Rikke Andersen, Enebærvænget 4, Bellinge, 5250 Odense SV
Gorm Bennedsen, Holger Bisgårdsvej 5, 5620 Glamsbjerg
Camilla Brandt, Langstedvej 22, 5690 Tommerup
Søren Bjerregård Christensen, Åbakken 16, 5250 Odense SV
Jakob Elnegaard, Lungstedløkken 10, Bellinge, 5250 Odense SV
Michael M. Hansen, Jesgyden 8, Ørsted, 5620 Glamsbjerg
Jens Granhøj Jensen, Torpvej 18, 5560 Aarup
Jesper Winther Jensen, Pilevej 16,5620 Glamsbjerg
Thomas Johansen, Odensevej 38, 5672 Broby
Lars Kjøller-Jensen, Lundekærsvej 16, Bellinge, 5250 Odense SV
Bjørn Ludvigsen, Holger Bisgårdsvej 7, 5620 Glamsbjerg
Linda Mikkelsen, Knarreborgvej 4, Verninge, 5690 Tommerup
Carina Bjerre Mørkhøj, Højrupgyden 1, Langsted, 5690 Tommerup
Jens Møller, Dærupvej 10, 5620 Glamsbjerg
Jan Sune Nielsen, Ellemosehave 1, Frøbjerg, 5560 Årup
Jette Kellebjerg Nielsen, Ørsbjergvej 12, 5560 Årup
Morten Vestergaard Nielsen, Kappelvænget 15, Flemløse, 5620 Glamsbjerg
Theiss Olesen, Nørregade 70, 5620 Glamsbjerg
Anders Holstad Pedersen, Østerågade 5, 5672 Broby
Marie H. Lyager Petersen Voldtofte Vænge 17, Flemløse, 5620 Glamsbjerg
Tina Merethe Rasmussen, Boelsbjergvej 5, Sø Søby, 5610 Assens
Rune Sørensen, Toftevej 21, 5620 Glamsbjerg
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Efterskolelioldet 1991/92

Claus Helmer Andersen, Tyrsbjergvej 106, 5210 Odense NV 
Lars Klindt Andersen, Kærbyholmvej 1, 5466 Asperup 
Louise Hollænder Andersen, Fåborgvej 101, 5250 Odense SV 
Mette Sandberg Andersen, Stationsvej 6, 5260 Odense S 
Karen Bek-Pedersen, Fyrvej 6, Skærbæk, 7000 Fredericia 
Vibeke Bjerker, Krengerupvej 16, Erritsø, 7000 Fredericia 
Gustav Bretton-Meyer, Åskovvej 12, 5856 Ryslinge 
Tobias Nørager Boie, Smedskærlund 28, 7150 Barrit 
Tanja Helene Cici, Danmarksgade 95, 5000 Odense C 
Dan Christensen, Husemosevej 24, 5491 Blommenslyst 
Susan Obel Christensen, Jupitervænget 6, 5210 Odense NV 
Thomas Kirkebæk Christensen, Toftevej 33, Fynshav, 6440 Augustenborg 
Christian Dall, Næsbyhave 95, 5270 Odense N
Henrik Daugbjerg-Pedersen, Bøgevej 12, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev 
Søren Elkjær, Sverdrupvej 14, 6100 Haderslev 
Peter Enemærke, Rugagervej 17, 5600 Faaborg
Pia Hauberg Fischer, Luneskovvej 13, 5856 Ryslinge
Hans Henrik Gabrielsen, Box 166, 3921 Narssaq
Thomas Grandt, Højlund 19, V.Sotrup, 6400 Sønderborg 
Anders Gyngstrup, Rørsangervej 11, 5210 Odense NV 
Sarah Gaarde, Parkvænget 11, 5792 Årslev
Ditte Hedegaard Hansen, "Kildegård", Østergade 11, 6640 Lunderskov 
Jacob Hansen, Strandgårdsparken 114, 5600 Fåborg 
Johnnie Luja Hansen, Strandager 123, 5270 Odense N
Lise Skov Hansen, Lærkevej 7, 5210 Odense NV
Louise Kofoed Hansen, Turistvej 16, Snogebæk, 3730 Nexø 
Maria Isabel Hansen, Mosegårdsvej 134, 5000 Odense C 
Rikke C. Boiskou Hansen, Sønderlundvej 12, 6430 Nordborg 
Mikael Juel Jakobsen, Storkeløkken 176, Kirkendrup, 5270 Odense N 
Tanja Borup Jacobsen, Syvhøjevej 5, 5260 Odense S 
Bo Kohave Jensen, Rugårdsvej 165, 5210 Odense NV 
Christian Bjørn Jensen, Egernvej 10, 6400 Sønderborg 
Line Østergård Jensen, Sagasvej 6, 8600 Silkeborg
Martin Nedergaard Jensen, Floravænget 5, 5792 Årslev 
Randi Jensen, Græsballe 7, Søballe, 8660 Skanderborg 
Per Justesen, Blokhusvej 7, 5464 Brenderup
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Heidi Jørgensen, Lillemadevej 1, Stolbrolykke, 6430 Nordborg 
Karina Knudsen, Torpevænget 9, 5792 Årslev
Flemming Kristensen, Mindelundsvej 24, 5240 Odense NØ
Allan A. Larsen, Strandmarksvejen 6, 3730 Nexø
Louise Pilegaard Larsen, Haverne 26, 5900 Rudkøbing
Naja Larsen, Nasigfingmut B 792, Box 96, 3940 Paamiut
Stinne Lorenz, Drejegårdsvej 110, 8600 Silkeborg
Claus Lærche, Grundtvigsvej 44, 5230 Odense M
Frode Madsen, Lykkegårdsvej 13, 5492 Vissenbjerg
Lene Lisby Madsen, Ejlstrupvej 232, 5200 Odense V
Karl Erik Mørch, Box 124, 3921 Narssaq
Henriette Mørdrup, Vinagervej 30, 2800 Lyngby
Anja Riborg Nielsen, Svendborgvej 299, Åstrup, 5600 Faaborg
Cecilie Enevold Nielsen, Kirkestenten 7, 5260 Odense S
Jeanne Nielsen, Østparken 85, 5220 Odense SØ
Rikke Juhl Nielsen, Skovrevlgyden 2, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev
Jes Hvidkjær Pedersen, Stationsvej 11, 5792 Årslev
Niels Chr. Pedersen, Kærhaven 18, 5320 Agedrup
Jesper Peter, Hvedevangen 4, 5450 Otterup
Claudia Rønstrup Pratelli, Dianavænget 29, III tv., 5250 Odense SV
Jette Rasmussen, Overdrevet 2, 8660 Skanderborg
Jonas Storm Rasmussen, Møllegårdsvænget 1, 5672 Broby
Peder Rasmussen, Glimvej 22, Glim, 4000 Roskilde
Rikke Lundvald Rasmussen, Kildegårdsvej 175, 5240 Odense NØ
Kim Ravn, Mejerivej 30 B, 5260 Odense S
Thorsten Rossen, Primulavej 17, 6440 Augustenborg
Renathe Schmidt, Møllegade 21, Holm, 6430 Nordborg
Anne Christine Schwalbe, Godrumvej 1, Hjøllund, 7362 Hampen
Henning Skriver, Malervej 3, 6270 Tønder
Niels Christian Skaarup, Jyllandsgyden 1, 5750 Ringe
Pia Simone Steensen, Femte Maj Plads 4, I.tv., 5700 Svendborg
Louise Stemann, Klintevej 11, 5300 Kerteminde
Claus Kjær Sørensen, Sauersvej 2, 7000 Fredericia
Kim Sørensen, Sønderlundvej 10, Hjortspring, 6430 Nordborg
Thomas Andy Sørensen, Lystruplund 104, 8520 Lystrup
Tommy Henrik Sørensen, Toften 19, Fraugde, 5220 Odense SØ 
Natasja Tholander, Toftevej 30, Fynshav, 6440 Augustenborg 
Heidi Lyngvald Thomsen, Poul Nielsens Vænge 12, 5250 Odense SV
Christina Ullehus, Kronhjortløkken 28, 5210 Odense NV



Gunnild Vølund, Pilekrogen 6, Haastrup, 5600 Faaborg 
Adam James Barry Whitaker, Blåhøj 9, 7000 Fredericia 
Bo Wolff, Kettingvej 79 B, 6440 Augustenborg 
Mads Manza Øster, Søtoften 5, 5600 Fåborg
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Elevforeningen

Bestyrelsens adresseliste

Tine Bille (formand)
Lindeparken 20
8783 Hornsyld årgang 78

Gunhild Berg Olsen (næstformand)
Byvejen 72
Gummerup
5620 Glamsbjerg årgang 55

Lars Peter Kromann
GI. Færge vej 60
Snoghøj
7000 Fredericia årgang 81

Anne Dorte Hausted (f. Jørgensen)
Knorborgvej 2
6630 Rødding årgang 81

Mikael Kristiansen 
Malmøgade 10, 4.th 
5000 Odense C årgang 76

Heidi Lyshøj Larsen 
Dærupgård 
Dærupvej 50
5620 Glamsbjerg årgang 87

Kristian Grossmann 
Munkebjergvej 20 
5000 Odense C årgang 77
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Formandens beretning.

Siden sidste gang vi mødtes, er der sket et formandsskifte i foreningen.

Michael mente, at han havde aftjent sin værnepligt på nuværende tidspunkt. Personligt tror 
jeg, at det var fordi han frygtede, at vi ville finde ud af, at han i år ville have haft 10 års 
jubilæum som formand, og at han så havde været nødt til at spendere en bedre middag til 
bestyrelsen. Men pyt! Vi forbarmede os over ham, og valget af formand faldt så på mig. 
Formentlig fordi jeg med min slibesten af en stemme er i stand til at råbe en forsamling op 
tværs gennem et arbejdende savværk.

Ellers er året forløbet roligt,og vi har som altid ment at foreningens formål, nemlig at 
bevare kontakten mellem gamle elever og mellem disse og skolen, bliver varetaget 
udmærket gennem vores årlige elevmøde og gennem årsskriftet, der sendes ud til alle 
foreningens medlemmer.

Hvis nogle er uenige heri, og har forslag til ændringer, håber vi, at de siger til og eventuelt 
beder om at blive valgt ind i bestyrelsen.

Omkring påske var jeg et smut på skolen for at fortælle afgangsklasserne lidt om 
foreningens arbejde og formål. Jeg opfordrede til, at man valgte en repræsentant fra 10. 
klasse og en fra efterskolen til at gå med i bestyrelsen, men på grund af forskellige 
misforståelser løb det ud i sandet igen. Men jeg håber på at få orden på de ting i løbet af i 
år!

Jeg vil lige til slut sige tak til skolen og dens medarbejdere for det arbejde, de gør for at 
hjælpe os med at få et hyggeligt elevmøde og et godt årsskrift.

God jul og godt nytår alle sammen.

Tine Bille
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Medlemsskab

Elevforeningen er en forening af gamle elever og lærere ved Glamsbjerg Fri- og Efterskole. 
Foreningens formål er at opretholde kontakt mellem foreningens medlemmer indbyrdes, og 
mellem medlemmerne og skolen.

Foreningen lever op til sit formål på to måder. For det første ved det årlige elevmøde, hvor 
vi mødes til den årlige generalforsamling, og (navnlig) til den efterfølgende fest. De fleste 
af jer har nok stiftet bekendtskab med denne fest, enten her i efteråret, eller mens I gik på 
skolen, idet efterskolen og friskolens afgangsklasser også er inviteret med til festen. 
Elevmødet afholdes den sidste lørdag i oktober.

Den anden måde, hvorpå foreningen lever op til sit formål, er gennem det skrift du sidder 
med i hånden, hvor vi har en afdeling med hilsner og andet godt, og hvor skolen fortæller 
om sit daglige virke.

Hvis du således ønsker at fastholde forbindelsen med skolen gennem ovennævnte elevmøde 
og årsskrift, gøres det ganske enkelt ved at indbetale kontingentet på vedlagte GIRO-kort. 
Du vil så automatisk modtage invitation til elevmødet og næste årsskrift. Som noget nyt er 
det muligt at tegne medlemsskab for en 5-årig periode. Det koster 5 gange et normalt 
kontingent, d.v.s. at der ikke ligger nogen økonomisk besparelse i muligheden, medmindre 
kontingentet skulle stige inden for perioden. Skulle du falde ud af systemet, vil du altid 
kunne rekvirere et årsskrift fra skolen med GIRO-kort til elevforeningen. Kontingentet er 
for tiden 40 kr. årligt, og altså 200 kr. for fem år.
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Breve fra 10-års-jubilarer

Odense den 2/11 1992

Kære Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Tak for brevet - jeg ved ikke, hvad jeg synes om at blive mindet om, at jeg er blevet 10 år 
ældre ... Heldigvis er der da sket en masse i de 10 år, så det gør ikke så meget.

I 1983 forlod jeg friskolen efter 9. klasse og fortsatte på Vestfyns Gymnasium på 
matematisk-fysisk linie. I de 3 år skete der meget, blandt andet voksede jeg fra at være 
klassens mindste elev (159 cm, som de fleste nok husker mig) til at være én af de største 
(183 cm). Jeg fik for øvrigt også en studentereksamen.

Herefter fortsatte jeg i 1986 på Odense Universitet, hvor jeg læste til cand. scient, i kemi og 
datalogi. I maj i år blev jeg færdig efter et års specialeskrivning i kemi. I løbet af de næsten 
6 år, som det tog, har jeg ud over at læse prøvet lidt af hvert: Jeg har været fabriksarbejder 
og lærer i matematik/kemi (hvor jeg har jaget livet af adskillige nye studerende). Om 
sommeren er jeg ofte at finde til rockkoncerter rundt omkring på Fyn, eller på vej med tog 
sydpå sammen med Kristian Kongstad fra den gamle klasse.

Den hastighed, hvormed jeg har gjort mig færdig har dog også gjort, at jeg f.eks. ikke har 
udforsket verden udenfor Europa, men det håber jeg på at få tid til at komme efter.

Nu står jeg så her, efter 18 år på skolebænken - uden arbejde - så hvis der er nogen, der 
kender nogen ... Det lyder måske værre end det er, for der er næsten ingen arbejdsløshed 
inden for mit område, men til gengæld er der også langt mellem jobbene. Jeg søger over 
hele landet, og også lidt i udlandet, så snart bor jeg måske ikke i Odense mere.

Jeg har hverken bil, hus, kone, børn, hund eller kanariefugl, hvis I vil vide det, men jeg har 
det fint her i Odense, og jeg glæder mig til at høre fra/om andre fra min årgang i friskolen. 
Jeg løber, udover Kristian Kongstad, ind imellem på Christian Svendsen og Kristian Helm 
Petersen, men ellers ser jeg ikke meget til den gamle klasse.

Mange hilsener fra
Per Waaben Hansen
Solfaldsvej 8, lejl. 5, 5000 Odense C
Tlf. 65 91 87 43



- Hej -

Det var ret lækkert med det brev, jeg fik forleden, med opfordring til at skrive dette brev. 
Jeg havde nemlig "Kridtet skoene" og var på vej til gammel elevfest i håb om at se nogle 
kendte ansigter, men 1 år for tidligt, fandt jeg jo så ud af..... Nå, der er jo ingen grund til 
at røbe flere "bummerter" om mig selv i dette brev, så her er en beskrivelse af hvad jeg har 
foretaget mig, i de sidste 9 år. Jeg skal prøve at fatte mig i rimelig korthed - selvom det er 
et af mine svage punkter!

Da tredages-tudeturen var overstået, efter skolen sluttede, flyttede jeg til København hvor 
Carsten havde skaffet os en lejlighed. Efter et 5 mdrs. håndarbejdskursus, og lidt tid med at 
sove længe om morgenen og klø sig i r.....  fik jeg tilbudt en læreplads i Haandarbejdets 
Fremmes butik - det er utroligt at mennesker kan finde på at bygge sådanne "bunkers" til 
mennesker, når de er så rædselsfulde at opholde sig i - og man bygger sgu flere og flere. 
Hverken jobbet som ekspedient eller måden at tyde vejret uden for på (man ser om folk, har 
shorts eller regnfrakker på) da der jo ikke er nogen vinduer i sådan en klods af et center, 
var absolut ikke noget for mig. Men efter 2 1/2 års læretid var det overstået, det var noget 
af en udholdenhedsprøve, flyttede Carsten og jeg til Lundeborg. Da vi troede at et lille 
bondehus på landet ville hjælpe på vores knirkende forhold. Men den gik ikke og i februar 
1987 flyttede jeg alene til Svendborg. I et stykke tid brugte jeg al min tid på at se godt ud, 
og gå i byen, og der mødte jeg "manden i mit liv" han hedder Toni, er langelænder og 
meget smuk. Vi blev gift i maj 1988, og har købt en stor gammel kasse af et hus i 
Rudkøbing. Der går vi så og bliver bedre til at slibe, male, rive ned, mure op osv.

Jeg har i de sidste 2 1/2 år arbejdet som pædagogmedhjælper, i en lille institution med 25 
dejlige unger, på landet 8 km uden for Rudkøbing. Det er lige et arbejde for mig, og til 
februar skal jeg starte på socialpædagogisk seminarium, og jeg glæder mig som et lille 
barn. Hvad jeg ellers laver, hvordan mine holdninger er til livet, i forhold til hvad de var 
for 9 år siden, kan I jo finde ud af, hvis I kommer til gammel elevfest til næste år. - Jeg 
håber, at I kommer allesammen, jeg er i hvert fald nysgerrig. Er rødderne stadig rødder - 
dydsmønstrene stadig dydsmønstre - Ja det bliver spændende at finde ud af.

Hej og hygge til

Helene Karmark Capion
Ahlefeldtsgade 22, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 24 42
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Lyngby, 5. november 1992

Kære gamle skolekammerater og lærere.

Årene på Glamsbjerg Fri- og Efterskole blev kun starten på min skolegang. Jeg går stadig i 
skole!

Jeg blev student fra Vestfyns Gymnasium i '86. Efter et sabbatår, som fortrinsvis gik med 
at tjene penge, startede jeg i august '87 ved Danmarks Ingeniør Akademi (Kemiafdelingen) 
i Lyngby. Jeg dimitterede som akademiingeniør i juni '91. Umiddelbart efter fik jeg arbejde 
på Forskningscenter Risø. Jeg arbejder med keramiske brændselsceller (hvis det skulle sige 
nogen noget!). Siden februar '92 har jeg arbejdet på deltid, idet jeg samtidig læser til 
civilingeniør ved Danmarks Tekniske Højskole. Alt i alt en arbejdsbelastning, der gør, at 
jeg ikke ligefrem keder mig til hverdag! Hvis alt går som planlagt,bliver jeg cand.polyt. i 
efteråret '94.

Når jeg ikke arbejder eller laver lektier, fordriver jeg bl.a. tiden med at spille bridge.

I de første studieår boede jeg på kollegie i Nærum. Det var den perfekte måde at møde nye 
mennesker på. Efter to år på kollegiet blev jeg tilbudt en andelslejlighed i Lyngby, - en 
chance jeg ikke kunne lade gå fra mig. I august '92 flyttede min kæreste Thor ind. Vi har 
kun to værelser, men regner med at blive boende, til jeg er færdig med at læse.

Jeg har ikke kontakt med nogen af klassekammeraterne fra Glamsbjerg Fri- og Efterskole. 
Når jeg en sjælden gang møder Kristian Kongstad på Lyngby Bibliotek (hvor han arbejder), 
går jeg derfra med et smil på læben. Jeg kommer til at tænke på dengang vi legede sammen 
hos Carl og Minna og med Mette P., Lotte, Pia og alle de andre. Jeg glæder mig til at høre, 
hvad I andre har bedrevet.

Med venlig hilsen

Mette Juhl
Durosvej 7 st.tv., 2800 Lyngby 
tlf. 45 87 31 02
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Holstebro den 3.11.92

Tak for jeres brev, jeg vil gerne komme til gammel elevfest i 1993.

- 10 år siden ... umiddelbart føles det ikke som længe siden, mange ting står klart i 
erindring; bygningerne, lærerne, kammeraterne og specielt alle oplevelserne.

For mit vedkommende forbinder jeg mest Glamsbjerg Efterskole med følgende; lange 
løbeture med Ture Larsen, Idrætstimer med Esben og Else, råhygge i hus 7 med Erna, 
diskussioner med Mortensen i klassen og vennen Jens Hornemann.

Tiden siden er nok som de flestes andres - præget af diverse skoler; 1 år på EFG Handel 
og Kontor, 2 år på HF, 1 1/2 år ude og arbejde på et bogbinderi, siden 1988 i forsvaret og 
jeg er endt der. I dag er jeg premierløjtnant.

Jeg bor i Holstebro sammen med min kæreste, vi har et lille hus i udkanten af byen. 
Løberiet som startede i Glamsbjerg har hængt ved siden, "Marathonnismen" har ramt mig, 
og den er ikke lige til at slippe af med, så fritiden er afsat.

Håber de få linier er acceptable.

Med venlig hilsen

Jette Albinus Jørgensen
Lange-Miillersvej 29, 7500 Holstebro
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Hej allesammen!

Mange tak for brevet. Nå, så er det min tur til at være 10-års-jubilar. De sidste 10 år har 
jeg oplevet en del.

Efter Glamsbjerg gik jeg på Svendborg Gymnasium, hvorfra jeg blev klassisksproglig 
student i 86. Oktober 86 til august 87 boede jeg i Athen, pragtfuld by på trods af 
forureningen!! Da jeg vendte hjem til Danmark flyttede jeg Til København. Jeg kom på 
bistandshjælp og gik samtidig på Pilegårdsprojektet i Brønshøj. Sommeren 88 flyttede jeg 
sammen med min kæreste, Peter og 3 katte.

Juni 89 blev jeg færdig med den 1-årige HH fra Ishøj Handelsskole. Så startede jeg som 
rengøringsassistent ved Københavns kommune - et job jeg stadig har. Marts 90 flyttede vi til 
Amager. Samtidig læste jeg Propædeutisk Nygræsk på KUA, det afsluttede jeg juni 90. 
November 90 blev Peter og jeg gift på Københavns Rådhus.

Jeg fik taget HF-enkeltfag i engelsk og tysk og begyndte så småt at tænke på en 
videregående uddannelse. I marts 92 sendte jeg så min ansøgning til KDAS (Københavns 
Dag- og Aftenseminarium).

Ca. samtidig meddelte jeg Peter, at jeg ville skilles, vores ægteskab fungerede overhovedet 
ikke. Det lykkedes mig at finde en lejlighed til indflytning den 1.7.92. 4 måneder var jeg 
nødt til stadig at bo sammen med Peter, men det gik da.

Den 13.5 blev vi separeret.

Mens jeg stod i flyttekasser (slutningen af juni), tog Peter på vandretur til Sverige. Det blev 
sidste gang jeg så ham. Han fik en hjerneblødning på turen og døde på Hvidovre hospital 
den 29.7.92. De første 14 dage af august var seje at komme igennem. Det hjalp da jeg 
startede på KDAS den 17.8 (Jeg var så heldig at blive optaget).

De næste 4 år ved jeg altså godt, hvad jeg skal lave; arbejde fra 6 - 10 og i skole 16.30 -- 
22.00. Det er hårdt, men jeg overlever nok.

Jeg har ikke kontakt med nogle fra skolen mere, de første år havde jeg brevkontakt med 
Hanne (hus 7) og Helle Windum, men det ebbede desværre ud.

Jeg glæder mig til at læse, hvad andre har lavet, og måske genoptage kontakten med nogle. 
Jeg er vel ikke den eneste årgang 82/83, der bor i hovedstaden???

Hvis der er nogle, der har lyst til at skrive, er de velkomne.

Mange hilsner fra
Esther Skjøde (hus 7)
Nyrnberggade 8, 4. tv. 2300 København S
Tlf. 31 95 24 69
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Kære Søren Henriksen (eller hvem der nu måtte læse det).

Det var hyggeligt at høre fra jer - det kom lidt bag på mig, at jeg allerede (næsten) er 10- 
års-jubilar.

Her er så en lille smøre om, hvad jeg har lavet, kan huske fra min skoletid o.s.v. Kort 
fortalt har jeg vandret fra den ene skolebænk til den anden, det lyder kedeligt, men det har 
det nu ikke været. Først var jeg 3 år på gymnasiet, hvorefter jeg startede på teologi, og som 
jeg nok er færdig med i løbet af 1 - 2 år. Hvorfor jeg startede på teologi har ikke så meget 
med selve studiet at gøre, som det, at jeg absolut vil være præst.

Sprog har aldrig været min stærke side - det er der vist adskillige af mine gamle lærere, der 
vil give mig ret i! Jeg husker ikke mindst Else Langes heroiske kamp for at lære mig tysk 
og alle hendes røde streger i mit "übungshäft" - eller Mary Jacobsens ihærdige og 
møjsommelige anstrengelser for at lære mig at stave. Når jeg allermest kontrært gav udtryk 
for hvordan min opfattelse var af, hvordan et ord burde staves, fik jeg at vide, at jeg var 
"en lille høne".

Jeg ved ikke, om det kan trøste nogen, men jeg kan stadig gribe mig selv i at sidde og tegne 
i timerne, og lærerne på teologi kan også finde på at rette stave- og kommafejl med rødt!

Det kan lyde lidt mærkeligt, men jeg føler, at det vigtigste, jeg har lært på friskolen har 
været respekten og opvurderingen af de ikke faglige menneskelige værdier. Det mener jeg 
blandt andet de manglende lektier op til 8. klasse var et udtryk for (vi skulle have lov til at 
have et liv ved siden af skolen) ligeledes neddæmpningen af enhver form for indbyrdes 
konkurrence. Det, tror jeg, var med til at skabe et trygt og rart miljø. Jeg føler i hvert fald, 
at det jeg har lært, har givet mig meget, og det er også en linie, jeg senere har fulgt.

Jeg bliver nok aldrig nogen stor teolog, men jeg håber dog, at jeg bliver en tålelig præst.

Jeg har opdaget, at der hvor jeg virkelig lærer noget, jeg kan bruge i praksis, det er i 
omgangen med andre mennesker - bl.a. gennem min dejlige udfordrende og varme 
menighed; Århus valgmenighed. Det er ikke så meget, hvad jeg har lært i auditorierne eller 
de støvede bøger, der har givet mig noget - det er heller ikke det, der giver livet mening og 
værdi for mig.

Jeg husker noget Søren sagde i sin afskedstale til os for snart 10 år siden, så det må have 
gjort et vist indtryk! Han sagde noget om "vi skulle passe på ikke at blive som en ensom 
ulv".

Det føler jeg rammer ind i noget centralt i den ballast, jeg har med fra friskolen.

De bedste hilsner

Minna Winsløw
Nordentoftvej 3, 8220 Brabrand
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Fra:
Hans Kristian Hansen
(årgang 1982/83)

Til:
Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Vedr.: Skolens årsskrift.

Med reference til ovenstående, takker jeg hermed for jeres brev, dateret 26.10.92, det var 
rart at høre fra skolen efter så lang tid.

Hvad er der så sket i mit, stadig, unge liv siden jeg sluttede på skolen!

I sensommeren 83 startede jeg på den 3-årige HHX, som jeg følgelig blev færdig med 3 år 
senere.

Efter 1 "sabbathår” som ekspedient på et VVS-lager, startede jeg som speditørelev i 87, og 
blev udlært som dette 2 år efter. Jeg arbejder nu som trafikchef i Danmarks største 
flyttefirma, udelukkende med internationale flytninger, hvilket jeg er godt tilfreds med.

For 4 år siden mødte jeg min "bedre halvdel" med hvem jeg nu har, ifølge os selv, verdens 
dejligste barn, på godt 14 måneder, Kaspar. Vi bor i et skønt hus på Stevns, nær skov, 
strand, hav og vand, så det kan ikke være bedre.

Jeg glæder mig til at få tilsendt årsskriftet, ligesom jeg glæder mig til at gense skolen igen 
til næste efterår.

Håber det går jeg alle godt og glæder mig til at sejer.

Med venlig hilsen
HC
Fasanvej 22, 4653 Karise
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Frederikssund den 4. november 1992

Et lille ord fra en tidligere elev der ikke er blevet gammel endnu, måske lidt ældre end 
sidst.

Og hvad har jeg så lavet siden dengang?

Jeg lagde ud med at tage en HF-eksamen i Espergærde.

Så begyndte jeg at øve mig lidt i at tegne, mest fordi jeg syntes godt om at tegne, men 
efterhånden også i håb om på et tidspunkt at slippe gennem nåleøje på skolen for 
brugskunst/kunsthåndværkerskolen.

For at udbygge min viden om formgivning og tekstiler, og for at slå en periode med 
arbejdsløshed ihjel, tog jeg på Højskolen Engelsholm ved Vejle. Her lærte jeg en hel del 
tegning, mønster, konstruktion og stoftryk. Det var lige ved at få mig til at ændre retning, 
det der med stoftryk, men det var nu mest en god veninde og en dengang god lærer, senere 
veninde, der fik mig til at gøre noget jeg ikke havde haft en chance for at drømme om at 
komme til at opleve.

Dette pragteksemplar af en skør kvinde lokkede mig på at være med til at lave noget termo- 
porcelain, som hun havde taget patent på, og var blevet inviteret til at udstille på en 
opfinder-messe i Marseille. Og så endte det også med at jeg tog med derned til det sydlige 
Frankrig for at udstille sagerne.

Her mødte vi nogle (ganske flinke) tyskere, - ja, jeg ved det. Det kan ikke lade sig gøre, 
tyskere er ikke flinke, men det var de altså, og de fortalte om en designerskole i Stuttgart, 
og da jeg gerne ville den vej, altså design, og heller ikke ville have noget imod at se andre 
dele af verden end Danmark (måske ikke lige Tyskland, men hellere et sted, hvor man 
kender nogen, end ganske alene i verden, så ville jeg nemlig aldrig være kommet nogen 
steder, så jeg tog chancen).

Jeg holdt skansen i 2 år, og jeg kunne bruge sider på at fortælle og kommentere, men 
vigtigst af det hele er, at det er en MEGET GOD ting at komme lidt ud. Prøve at være den 
som taler med accent, at skulle indpasse sig under forhold man hverken forstår eller 
respekterer. Man stiller ikke spørgsmål, men får besked. Bare for at overdrive lidt.

- Men jeg fik også lært en masse om at tegne mønstre, og modeller, finde mode, lave 
mode, sy, forstå, acceptere, leve med, forstå andre måder at tænke på osv.

Og så lærte jeg at Danmark og danskere er pragtfulde.
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Ved du hvordan det føles, ikke at have talt ansigt til ansigt med en landsmand i 5-6 
måneder, og så køre over den danske grænse og få et glad smil og et "Velkommen hjem" 
stukket i hovedet ved paskontrollen

SKØNT. Så er man hjemme! Dansk er man - men mest når man er ude.

Da jeg så havde fået definitivt nok af Tyskland og tyskere, tog jeg hjem til Danmark for at 
fortsætte min uddannelse på TEKO-center DK i Herning, hvor jeg gerne skulle være færdig 
som konfektionsteknikker om 1 1/2 år.

Med venlig hilsen

Mette-Marie Svane
Engdraget 12, 3600 Frederikssund

Tokyo, november 1992

Jojojo, jeg lever endnu, den evige duksedreng som blev "politiker" efter en halv snes 
minutter i de gode gamle dages monopolfjernsyn. Selvom jeg sikkert endnu er noget 
reaktionær, er politikken dog nu helt opgivet til fordel for de mere indviklede regnestykker.

Som andre 10 års-jubilarer nok har noteret, er det ikke muligt at spænde et helt decennium 
ind på en kvart A4 side. Så bortset fra et par nekrologiske i data i den afsluttende sørgerand 
vil jeg indskrænke mig til dette års jordomrejse i bedste fætter Højben stil.

I januar tog vi til Berkeley i Californien, i nærheden af San Fransisco, og blev der et halvt 
år. Her er der evig sommer og et stort dollargrin kan erhverves for under 5000 kr. Foruden 
Disneyland er man omgivet af storslået natur og en syndig blanding af skamløs rigdom og 
hjerteskærende fattigdom. Hvis nogen endnu erindrer plyndringsbrandene i Los Angeles og 
San Fransisco dette forår, så skal jeg hilse og sige, at de ikke kunne komme bag på nogen, 
som har set forholdene i disse på een gang fascinerende og vildtvoksne byer. En særlig 
oplevelse var Yosemite-dalen, en slags bjergtindernes katedral. På billedet ser I familien og 
farmand selv på havnepromenaden i Monterey, et par benzinslugertimer syd for San 
Fransisco.
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I august tog vi videre over Stillehavet til Tokyo, hvor det er meningen vi skal bo de 
kommende tre år. Så selvom jeg ind imellem kommer til Europa og endog Danmark ses vi 
næppe til festen i efteråret. Altså må jeg med stor fortrydelse nøjes med at læse om jer 
allesammen her i årbogen. For resten er der ugudeligt varmt i Tokyo i august! - hvilket vi 
burde have vidst på forhånd, da vi også var her i august, på bryllupsrejse ... siden har man 
vænnet sig til den 45 minutter lange morgenfuttur i overfyldte undergrundstog, som er 
begyndelsen på enhver arbejdsdag på disse kanter.

Til slut en hjertelig hilsen til de gamle nisser, som endnu husker Carl fra 9.a - og et stort 
skulderklap til skolen og dens dygtige lærere, som forhåbentlig stadig holder morgensang - 
den danske sang- og salmeskat lærer man i hvert fald at værdsætte i udlændigheden, og er 
uden tvivl det bedste, vi fik med fra Kernehuset på Krengerupvej.

"Blå bog."

Student 1986 fra Vestfyns Gymnasium, Glamsbjerg. 1991 cand.scient, i matematik og 
fransk fra Odense Universitet. Mødte under et studieophold i Frankrig japanske Michiko, 
som jeg nu er gift og har to pragtfulde drenge med. Fra 1991 forskningsstipendiat ved Inst. 
for Matematik og Datalogi, Odense Universitet; udstationeret til University of California, 
Berkeley (jan.-juli 1992) og University og Tokyo (fra aug. 1992)

Carl Winsløw
2-9-30 Taishido, Setagaya-ku, Tokyo, 154, Japan
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Brev fra Anne Hune - årgang 1990/91

Langenthal den 28.9 1992

Hej alle sammen

En lille hilsen fra Schweiz, hvor jeg nu befinder mig som au-pair pige. Efter et år på 
Svendborg Gymnasium, fandt jeg ud af, at det ikke lige er mig, at øve latinske gloser, 
skrive danske stile, læse franske tekster o.s.v. Derfor er jeg nu taget et år til Schweiz som 
au-pair.

Jeg er heldigvis havnet hos en flink familie, med 4 små børn på 1, 3, 5 og 6 år. Moderen er 
hjemmegående, og faderen læge på et sygehus i Bern. Ungerne er søde, men ret hysteriske 
når de ikke får deres vilje. Forældrene er flinke og interesserer sig for, at jeg har det godt. 
Jeg går i sprogskole i Bern 2 gange om ugen, sammen med andre au-pairs. 1 november 
begynder jeg på et tegne/male kursus, og håber også at finde noget gymnastik at gå til, så 
jeg kan holde konditionen ved lige. Jeg har ellers løbet nogle ture i Langenthalskov, og jeg 
mindes hver gang vores hyggelige motionstimer i Krengerupskoven hver onsdag 
eftermiddag.

Sidste uge var jeg med familien på ferie i Alperne.Vi boede på et "sundhedshotel", og fik 
serveret noget yderst underligt mad. En aften fik vi bl.a. tang, det resulterede også i, at jeg 
fik mavepine. Jeg var dog ikke mere syg, end at jeg kunne deltage i de flotte 
bjergvandringer. En dag havde vi udsigt til Europas største bjerg Mont Blanc. Det var 
utrolig flot med sne og is på.

Jeg klarer mig stadig med mit gebrokne tysk, men jeg forstår endnu ikke helt, hvad de 
siger, når de taler med Schweizer-dialekt.

Som alle andre danskere der er i udlandet, savner jeg også rugbrød, frikadeller & havet, 
min egen lille familie en gang imellem. Da jeg kom her i sommers var her forfærdelig 
varmt, og den eneste måde man kan blive afkølet på, er at kaste sig i floden, og lade sig 
drive afsted med strømmen. Det er hylemorsomt. I sommer var jeg med en anden au-pair 
pige en weekend i den fransktalende del af Schweiz. Vi boede på vandrehjem i Fribourg, og 
fik set et slot, en lille gammel landsby og var til gudstjeneste i en katolsk kirke. Vi forstod 
selvfølgelig ingenting, da det hele foregik på fransk.

Jeg har egentlig været ked af, at jeg ikke har kunnet besøge efterskolen oftere, siden jeg 
stoppede, og jeg kan desværre ikke komme til gammel elevfest 1992, for jeg kommer først 
hjem en gang i juli 1993, men jeg håber, I får en hyggelig eftermiddag/aften og I må hilse 
alle, der møder op fra min årgang. Jeg drømmer om at blive modeltekniker, derfor 
begynder jeg på textilskolen i Herning efter sommerferien. Jeg glæder mig til at begynde, 
og forhåbentlig få en masse kreative fag. Jeg har stadig kontakt med Maja, som nu er taget 
et år til USA som au-pair. I må ha' det rigtig godt, til vi ses ved gammel elevfest 1993.

Kærlige Schweizerhilsner fra
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København, den 19. november 1992

Kære Glamsbjerg Fri- og Efterskole.

Det er med største fornøjelse at jeg hermed skriver til jer. Tiden farer afsted, og jeg har 
svært ved at forstå, at det er 10 år siden, jeg gik ud af Friskolen. Mens jeg sidder her og 
skriver, håber jeg stærkt på, at alle mine gamle klassekammerater vil gøre det samme, så vi 
kan se, hvad de forskellige foretager sig i dag.

I de første år efter jeg sluttede på Friskolen, havde jeg stadig stor kontakt med de fleste af 
mine gamle klassekammerater, i og med at mange af os fortsatte på Vestfyns Gymnasium i 
perioden fra 1983 - 1986. Siden 1986 må jeg så desværre erkende, at det er meget få, som 
jeg ved, hvad laver i dag. Dette skyldes, at jeg har opholdt mig en hel del i udlandet, og 
derved ryger kontakten jo hurtigt.

I efteråret 1986 tog jeg sammen med 2 studenterkammerater på en 6,5 mdr. rejse til 
Australien, Singapore, Malaysia og Thailand.

Efter min hjemkomst i foråret 1987 fik jeg den 1. maj 1987 et ferievikariat i Odense, hos 
belysnings- og el-engros firmaet Louis Poulsen & Co. a/s. Under dette ferievikariat, søgte 
jeg i sommeren 1987 om optagelse på HA-studiet på Odense Universitet, men blev ikke 
optaget.

I efteråret 1987 blev jeg tilbudt en 2 årig læreplads hos Louis Poulsen & Co, hvilket jeg tog 
imod med henblik på at blive udstationeret i et datterselskab. I januar 1990 blev jeg sendt på 
et 12 mdr. trainee ophold hos vores datterselskab i Stockholm, Sverige, for at få et indblik i 
hvordan det svenske belysningsmarked hænger sammen. I marts 1991 gik turen så videre til 
Miami, Florida, hvor jeg i 15 mdr. gennemgik et lignende program hos vores amerikanske 
datterselskab Poulsen Lighting, Inc.

Siden April i år har jeg siddet som eksportassistent i vores eksportafdeling i København 
med ansvaret for serviceringen af vores amerikanske og japanske marked. Dette kortvarige 
ophold i Danmark afslutter jeg til januar, hvor jeg sammen med en kollega drager til Tokyo 
for at starte et nyt datterselskab for Louis Poulsen, i Japan. Under dette ophold på 1 år, skal 
jeg fungere som belysningskonsulent, og når vi når januar 1994 drager jeg yderligere sydøst 
på til vores datterselskab i Australien for minimum 2 år.

Jeg ønsker jer alle en god jul og et godt og lykkebringende nytår.

Med venlig hilsen

Sune
Magnoliavej 12, l.tv. 2600 Glostrup

PS. Det er vist godt at Jakobsen ikke skal læse korrektur på dette. Hvor er kommaerne, 
Sune????
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Hej alle sammen

Tak for brevet, og jeg vil da gerne skrive lidt om, hvad jeg har fordrevet tiden med, siden 
jeg gik ud af Friskolen.

Uden at prale, så var jeg, såvidt jeg ved, den eneste, der gik fra 9.kl. ud i det pulserende 
erhvervsliv. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg på det tidspunkt var noget 
skoletræt, og havde lyst til at prøve mine kræfter af - i bogstaveligt forstand (!) nemlig i det 
danske landbrug.

Efter ca. 3 1/2 år på forskellige landbrug samt grundskole og de forskellige kurser, der 
hører til landbruget, fik jeg lyst til at gå i skole igen. Jeg tog en fuld 10. kl. udvidet på 
Sydvestfyns forberedelseskursus med det formål at blive landbrugstekniker en gang ud i 
fremtiden.

- På baggrund af mine erfaringer må jeg stærkt anbefale dem, som er skoletrætte, at få sig 
noget erfaring fra det øvrige samfund (hvad det så end er), for derefter at vende tilbage til 
den skole, man kunne tænke sig. Dette siger jeg, fordi jeg føler, at lysten til at gå i skole og 
udbyttet deraf er meget bedre, end hvis man tvinger sig til at tage et skoleophold. -

10. klassen fik jeg i 86, og nu manglede jeg 1 års skoleophold på en landbrugsskole med 
driftlederuddannelse, inden jeg kunne begynde på landbrugstekniker-uddannelsen.

Den tog jeg så på Dalum landbrugsskole i 1987/88. Og jo længere vi kom frem i det, vi 
skulle lære, jo mere gik det op for mig, at en landmand ikke bare er en landmand, som skal 
vide lidt almindeligheder om dansk landbrug. Nej, en landmand skal kunne det, en 
planteavlskonsulent, en husdyrkonsulent, en dyrlæge, en bygningskonsulent, en landmåler, 
en regnskabsfører, en traktormekaniker og en skattekonsulent kan. Det er selvfølgelig ikke 
muligt at gå i dybden med alt, og der var da også kun tre fag, vi gik i dybden med, nemlig: 
Planter, husdyr og regnskab. De andre fag blev mere overfladisk behandlet.

På sådan et skoleophold skal man jo have en studietur, og det fik vi da også. Turen gik til 
DDR, Polen, Tjekkoslovakiet, Ungarn og hjem igennem Østrig og Vest Tyskland. Husk på, 
at denne tur var før murens fald, og det kunne godt ryste en at se, hvordan de havde det 
dernede, men det var ellers en meget god tur.

Denne rejse gav lyst til at rejse videre ud i verden, så efteråret 1988 var vi tre gutter der 
smed rygsækken på nakken og rejste til Indonesien for at se regnskoven på Borneo (verdens 
andenstørste ø), samt til Australien.

I Indonesien rejste vi rundt på vores egne ben samt busser, tog, fly, skibe, både, 
flodpramme og kano. I Australien købte vi en bil og kørte hele vejen rundt (der, hvor man 
kan køre). Det er et utroligt flot land, må man sige. Herhjemme ser turister på det, 
mennesket har skabt, i Australien ser man på det utrolige flotte landskab, naturen har skabt.
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At rejse koster penge, det ved alle, og at gå på skole koster også penge, så derfor måtte jeg 
have et arbejde, da jeg kom hjem i sommeren 1989. Det fik jeg på en gård oppe ved 
Nordfyn, hvor jeg mere eller mindre skulle stå for ansvaret på den ene af de to gårde, som 
ejeren havde. På denne gård var vi 4 ansatte, og jeg må indrømme, at man lærer at tænke 
logisk og rationelt når tre andre mænd står og kikker på en!

Nu er alting ikke arbejde og et par små rejser til Norden samt Israel blev det da også til i 
denne periode.

I sommeren 1991 begyndte jeg så på teknikeruddannelsen, og jeg er færdig til næste 
sommer (1993). Her er mange lektier - og jeg som troede, at det kun var på gårdene, man 
arbejdede en ca. 50-60 timer om ugen! Men jeg lærer meget, for alt det, vi ikke gik i 
dybden med på driftlederskolen, gåes grundigt igennem her.

Når jeg så er færdig, vil jeg gerne have et arbejde i en af de virksomheder, som arbejder 
sammen eller for landbruget i Danmark eller udland.

Det var, hvad jeg har bedrevet mit - indtil nu - korte liv med.

Jeg ønsker alle de, der går ud af skolen al mulig held og lykke fremover.

Med venlig hilsen

Per Møller Johansen
Nordisk landboskole, Rugårdsvej 286
Odense NV

PS. Under min rejse til Syden har jeg skrevet nogle enkelte historier om, hvad jeg har 
oplevet under turen. Jeg vedlægger en af disse historier, for jeg synes at min gamle 
klasselærer - fru Jacobsen - skal læse den, eftersom hun har terpet mig i ekstra dansk i 
omkring 5 år, mener jeg, at hun skal se resultater, men jeg tilstår, at jeg har haft hjælp med 
stavefejlene i denne historie. I må gerne udgive den, hvis I synes den er god, I må dog ikke 
føle nogen forpligtigelse overhovedet.

Jeg håber, at I vil sende en hilsen fra mig til fru Jacobsen.
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Regiiskovstur

Det havde regnet hele natten, og der var fugtigt overalt. Da jeg kom ud af teltet kunne jeg 
se, at bladene var våde, ogjorden fedtet af nattens regn.

Det ville blive en vanskelig gåtur, men vi havde aftalt, at vi ville en tur ind i regnskoven 
netop i dag - og så skulle det altså være sådan - på godt og ondt!

Vi havde slået lejr for natten med vores telt på en lille ø, der var omgivet af vandet fra et 
lille vandfald. Vandet kom fra de omkringliggende bjerge, og vi havde tænkt, at vi ville 
følge vandets løb op i bjergene.

Jeg gik ned til de andre: Michael, Mogens og Mang.

Den sidstnævnte var vores tavse guide.

Mang var ved at lave morgenmad.

Morgenmaden bestod afris .... hvad ellers!

Risen var blandet med lidt majs, og det hele var kogt sammen som en slags vandgrød.

Det var den tredie dag, hvor vi levede af ris, så vi var ved at være lidt trætte af den kost, 
men den kunne da spises.

Mang havde fragtet os herop af floden nede fra landsbyen Benhes, som var den sidste af de 
landsbyer, der lå oppe ad floden. I denne landsby havde vi fået kontakt med Mang, der 
selvfølgelig ikke kunne tale vort sprog, han kunne heller ikke tale engelsk, så alt 
kommunikation måtte foregå ved fagter og tegnsprog.

Det havde i øvrigt taget os over tre timer, at forklare landsbyens overhoved (høvdingen), 
hvor vi ville hen, og naturligvis skulle prisen også diskuteres i detaljer.

Men vi var nået til enighed, og nu var alt klar til vores tur ind i skoven.

Og nu stod Michael, Mang og jeg parate med en vanddunk hver, et kompas og to 
lommeknive, Mang's huggert og selvfølgelig det lille kamera, jeg havde købt i Kakarta.

Mogens ville blive tilbage og passe på vores telt og rygsække, sagde han. Han havde nu 
heller ikke været så interesseret i regnskoven som Michael og jeg - især ikke efter, at vi 
havde været et lille smut inde i den dagen før lige inden mørkets frembrud. Da vi kom 
tilbage opdagede vi nemlig til vores store overraskelse, at der sad igler overalt på vore 
bukser, og inde i støvlerne havde bæsterne også taget ophold. Indersiden af vore støvler var 
helt røde af blod, som iglerne havde suget ud af os!

Vi skulle nu fra øen over til en klippeblok for at komme op i bjergene. Vi blev nødt til at 
bruge Mang's kano (på engelsk long-boat). Det havde ikke været nødvendigt dagen før,
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men nu, efter at det havde regnet, var den lille flod steget til det tredobbelte, samtidig var 
alt vandet blevet helt brunt af leret, der var skyllet ned fra bjergene.

Dagen før havde vandet været klart og rent, og det smagte i øvrigt sødt på en eller anden 
måde, som jeg ikke kan forklare. Mang stod i vand til knæene, mens han holdt kanoen i 
hånden. Han var iført et par plastiksandaler, et par korte bukser samt en skjorte. Jeg havde 
lange bukser og en termotrøje med lange ærmer og nye, hvide strømper i de store 
vandrestøvler. Michaels påklædning lignede min, bortset fra, at hans strømper var slidte, 
hvide, og at han havde en skjorte med lange ærmer på.

Vi begav os af sted og stod endelig over på den anden side. Klipperne var meget våde og 
glatte, for solen var ikke kommet frem, og ville sandsynligvis heller ikke gøre det.

Vi var midt i regntiden, d.v.s. at det regner ca. fire dage om ugen. Lige nu så det meget 
overskyet ud, men selve himlen var mere lys, end derhjemme i Danmark, også selv om den 
var overskyet.

Vi kunne næsten ikke stå fast på de glatte klipper, selv med vore gode, solide vandrestøvler. 
Men for Mang var det åbenbart ikke noget problem selv med de glatte plastiksandaler, han 
var iført.

Mang var lille og robust, og en mand, der havde musklerne i orden, og han var utrolig 
smidig i sine bevægelser.

Måske var det fordi, han til dagligt arbejdede på sit lille, primitive landbrug. Et sted, hvor 
der før havde været stor regnskov, men den var nu blevet fældet som så meget andet her på 
Kalimantan.

Mang smuttede hen over klipperne langs den lille flod (eller å), og vi forsøgte at følge med.

Her var utrolig smukt. Træernes kroner hang ud over den lille sø, der lå lige der - et kort 
stykke fra hvor vandfaldet larmede ned over klipperne.

Det så næsten ud som en grotte med de hængende træer og lyset, der forsøgte at trænge ned 
til vandet, hvorfra det blev kastet tilbage i alle mulige farver.

Det var et billede værd ....

... og så gik det videre igen med kontrollerede bevægelser for ikke at falde i vandet.-

Efterhånden var der ikke klipper længere, og vandet løb nu i en jævn strøm. Hvis man så 
sig omkring i et kort glimt, kunne man faktisk tro, at vi var i en skov i Danmark. En skov 
med en halvstor å bugtende sig igennem bakkerne.

Men så man så på detaljerne og farverne, så ville man nok komme i tvivl.

Det første man nok ville lægge mærke til, var farverne og størrelsen på bladene samt 
træerne.
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Farven var lysegrøn - en dejlig, blød lysegrøn, der ikke skinner i øjnene. Og bladene på 
planterne i underskoven er en smule større, end vi er vant til derhjemme. Men det vigtigste 
er nok højdeforskellen på træerne. De højeste træer var nok 40 - 50 meter høje, og alligevel 
fældede savskærerne af dem, som var det jordnødder: hvor man æder og æder uden at blive 
mæt!

Underskoven var ikke så tæt, men vi havde også valgt disse bjerge netop af den grund. Der 
ville være meget tættere underskov i lavlandet.

Men selv om underskoven ikke var så tæt, gik Mang alligevel og huggede blade og grene 
væk med sin huggert. Huggerten var et buet stykke hærdet stål ca. 60 cm langt. Den var 
slebet utrolig godt og var lige så skarp som et barberblad. Den var slebet og lavet så godt, 
at Mang med utrolig lethed huggede sig igennem skoven. Den huggert var en af Mangs få 
personlige ejendele, og han havde den i sin nærhed hele tiden. Når den ikke var i brug, var 
den stukket ned i en fint udskåret træskede med bælte til, så han kunne have den omkring 
livet.

Vi havde fulgt floden i et stykke tid, og nu gjorde Mang tegn til, om vi skulle krydse floden. 
Vi nikkede, og Mang gik over floden ved det vadested, han havde fundet. Selv om det var 
et vadested, var strømmen stadig meget stærk efter nattens regn, så Michael og jeg kunne 
ikke helt undgå at få vand i støvlerne, men det var så lidt, at det ikke gjorde noget.

Men allerede nu begyndte Mang at skrabe de små land-igler af sine ben og tæer med sin 
skarpe huggert. Det blødte selvfølgelig lidt, men det lod ikke til at genere ham. Det var 
tydeligt, at han var vant til det, for han kiggede op, og da han mødte mit blik, smilede han 
under sit sorte overskæg, og jeg forstod, at de igler betød ingenting.

Opad og opad gik vi - vi ville hele tiden op på den næste lille "bakke". Jeg kunne mærke 
sveden hagle ned af mig, for selv om det lige havde regnet, og det stadig var overskyet, så 
var det alligevel så utrolig varmt, samtidig med varmen kom luftfugtigheden, der nok var 
omkring de 90 måske nærmere de 100% også ind i billedet og fik os til at stønne.

Jorden var af den stiveste rødler, jeg havde set i lange tider. Det var i grunden mærkeligt, 
at der kunne gro noget her.

Med den store nedbør, der var faldet i nattens løb, var det selv for Mang svært at komme 
frem, men op kom vi da. I starten af turen havde vi bare fulgt efter Mang uden rigtig at 
tænke over, hvor vi gik, men nu begyndte det at gå op for os, hvad det var for en skov, og 
vi var glade for, vi havde Mang med.

Vi gjorde et kort ophold og stod helt stille for at slappe af efter klatreturen, vi hørte kun vort 
eget åndedræt, da vi stod og kiggede rundt.
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På jorden lå de visne blade, og på bladene var de små igler med deres bevægelige 
sugekopper godt i gang. Bestandig på jagt efter kød og blod.

Lidt efter lidt vænnede vi os til skovens lyde, og vi hørte en fugl, der sang et stykke væk, 
og lidt længere væk lød vilde skrig som fra en flok aber, der sloges om en mage, eller bare 
noget mad måske. Men sloges, det gjorde de, det kunne vi høre, og aber det var det da vist!

Michael kiggede rundt efter lydene, så kiggede han på Mang og gjorde de meget 
karakteristiske "abebevægelser" og så spørgende på Mang. Og Mang forstod godt Michaels 
fagter, han drejede rundt og så i den retning, hvor lyden kom fra, og så nikkede han og 
begyndte at gå frem mod lydene.

Vi gik bagefter, så stilfærdige, som muligt. Vi kiggede dels på jorden for ikke at træde på 
en gren, så den knækkede og lavede støj, og dels kiggede vi op i luften for at få øje på 
aberne.

Pludselig stoppede Mang op og kiggede sig omkring. Vi stod musestille - det skulle i hvert 
fald ikke være vores skyld, hvis vi ikke så nogen dyr. -

Så pegede Mang op mod et af de store træer, mens han tændte en cigaret og så satte han sig 
ned på hug, sådan som alle indonesere gør, når de vil hvile, og der ikke er noget at sætte 
sig på.

Vi kiggede op i træernes kroner, og kunne ikke se noget særligt, men så - med et - fik vi 
endelig øje på, hvad det var, der havde forårsaget det vilde postyr: Der .. i toppen af et 
stort træ .. det var en halvstor abe, der svang sig fra gren til gren, og det i en sådan fart, at 
vi næsten havde besvær med at følge den med øjnene. Dette bæst af en abe brugte 
centrifugalkraften til at komme fra gren til gren, d.v.s. at aben næsten hele tiden kunne 
holde den samme højde, mens den brugte både arme og ben uden noget besvær.

Mange minutter brugte vi på at stå og kigge på de få aber, vi efterhånden kunne se i 
trækronerne, de kom og forsvandt for vore øjne. På et tidspunkt, hvor hele vor 
opmærksomhed var henvendt på det, der skete i luften, hørte vi pludselig nogle høje lyde af 
grene, der knækkede. Vi kiggede hurtigt omkring, lydene kom fra den anden side af den 
lille dal. Michael kiggede på mig, jeg kiggede tilbage på ham: Jo, det kunne vist kun være 
et vildsvin, der åbenlyst ville fare afsted over skrænten som en sten, der trillede ned. 
Michael tog et fast tag i sit kamera og for afsted, men kom tilbage kort tid efter, og da jeg 
så ham slå ud med armene, vidste jeg, at han havde ikke fået gevinst denne gang.

Så stod vi en tid og bare kiggede omkring, men nu kunne vi ikke se nogen dyr, vi vidste, de 
var der, men de var gemt.

Så pludselig begyndte koncerten igen: En abe begyndte at synge, eller det var vel nærmere 
skrig, den udstødte i lange høje toner, der så blev hurtigere og hurtigere, mens tonen steg i 
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højden. Den første tone kan betegnes, som den en mand ville bruge, hvis han så en smuk 
kvinde: WAOW.

Hvor kom den lyd fra? Hvor sad den store abe, der kunne udstøde sådan et brøl! Vi kiggede 
rundt til alle sider, men kunne intet se.

Mang sad stadig stille og roligt, og så ud til at nyde forestillingen, han sad med et smil om 
munden og kiggede på os. Pludselig pegede han igen op i luften, og jeg fulgte hans finger 
og så op mod det store træ, han pegede på.

Og der var den: En kæmpestor abe, der svang sig i grenene, og pludselig stoppede den op. 
Jeg ved ikke hvorfor, den stoppede sin armgang i grenene, men pludselig stod den helt stille 
på en stor gren. Den stod og kiggede rundt, som om den vidste.... hvad den uden tvivl også 
gjorde ... at jeg var der.

Lige midt i lysningen stod jeg, der havde jeg det bedste overblik over de høje træer.

Det kunne ikke undgås, at den store abe så mig. Den stirrede mig lige ind i øjnene, og jeg 
så tilbage.

(Jeg kunne dog ikke se dens øjenfarve, men jeg går da ud fra, den havde brune øjne.)

Det var en stor han med høje øjenhuler og rød næse, han var håret over det hele også på 
den lange hale, der svajede strunkt i luften .... han behøvede ikke at skamme sig over 
noget, og han behøvede ingen slaskende hale mellem benene.

Han var flot!

Og lige så hurtigt, han var kommet, lige så hurtigt forsvandt han igen. Ærgeligt! For jeg 
ville godt have haft et billede af ham, men jeg tror nu ikke, han går i glemmebogen.

Et par minutter efter forlod vi stedet, og vi kunne i lang tid stadig høre koncerten som et 
fjernt ekko.

Vi følte stadig, at det var klamt og fugtigt, det var overskyet og meget varmt, så selv om vi 
havde været i skoven i tre dage, og rigtig dybt inde i den i tre timer, følte vi os stadig 
besværet af klimaet. Men Mang gik stille og roligt og ubesværet foran, med Michael og jeg 
traskende bagefter, det var næsten som at se de tre små bjørne på jagt efter honning. Stille 
og roligt gik det videre uden at træde på noget, der kunne skræmme et dyr. Op ad en stor 
bakke, ned igen til en lille kløft, hvor en kilde sprang ud af bakken.

Her rensede Mang igen sine fødder for igler, fødderne var helt blodige, men Mang syntes 
ikke at ænse det. Michael og jeg så på Mangs fødder og begyndte selv at få "kolde fødder!" 
Måske var vore fødder ikke bedre end Mangs ...
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Nu kunne det pludselig ikke gå hurtig nok med at få støvlerne af. Først af med sejlgarnet, 
der var bundet omkring buksebenene og strømperne. Løsne snørrebåndet og rive det af 
støvlerne - væk med flappen - op med buksebenene til knæene, og så: ganske rigtigt, der 
sad de: store og næsten fuldvoksne igler. De sad udvendigt på strømperne, som de med lidt 
besvær havde suget igennem, der sad omkring 5-8 stykker på hver ankel.

De havde bestemt ikke gået forsigtigt til værks, det viste strømperne tydeligt med deres 
blodrøde farve.

Iglernes "spildevand!"

Frem med lommekniven, som jeg havde gået med i hånden det meste af tiden, dels på 
grund af de igler, der satte sig på bukserne, dels fordi, den var god at bruge til at stikke i 
jorden for at holde mig fast, når det var op af bakke.

Med lommekniven kunne vi lige netop skære os vej, så vi kunne få strømperne - og iglerne 
- af.

Efterhånden som vi fik iglerne af, skar vi dem over, selv om mange af dem var noget 
sejlivede. Men vi gjorde det, for sådan gjorde Mang, og det er altid bedst at gøre som de 
indfødte i landet gør. Igler kunne selvfølgelig også sprede sygdom, hvis de f.eks. havde 
siddet på et sygt dyr, inden de gjorde sig til gode med os som desserten.

Den sikre vej til AIDS!

Nå - fremad! På med strømperne, selv om det ikke var særlig behageligt, vi skulle videre.

Mens vi gik i regnskoven kunne vi se - og Mang forklarede også på tegnsprog - at alle 
dyrene blev advaret af fuglene, når vi kom, og en fugl fik øje på os, så lettede den fra sit 
skjul noget hurtigere, end hvis den ikke følte, der var fare på færde, og hver gang en fugl 
fløj hastigt op, flygtede mange dyr, uden vi fik mulighed for at se dem.

Men en gang var der et dyr, der ikke havde observeret fuglenes advarsler, og der var jeg 
utrolig heldig, idet jeg fik lejlighed til at se et meget smukt eksemplar af et dyr: Vi gik 
gennem regnskoven, Mang foran med sin huggert, og jeg fulgte lige bagefter med Michael 
som bagtrop. Pludselig vendte Mang sig for at se, om vi var med, men jeg havde stadig 
blikket rettet fremad, og der, lige foran mig knap 10 meter fremme, rejste der sig et dyr fra 
underskoven. Det var en slags hjort, endnu ikke helt udvokset, men utrolig køn med sin 
bløde, lysebrune farve. Den kastede et blik tilbage, drejede omkring og viste derved sin 
hvide dusk = "enden".

Så var den væk, forsvundet ind i regnskoven igen. Michael ærgrede sig over, at han ikke 
havde set det lille, smukke dyr, og jeg ville selvfølgelig gerne have haft et billede, men så 
skulle jeg have været hurtigere end lynet...

Vi gik videre og så kun nogle fugle, der skræppede op.

82



Nu begyndte Michael og jeg at mærke, at ris ikke er det helt rigtige brændstof, når man 
skal gå lange ture i regnskoven, især ikke, når der er så store bakker som i denne skov. Jeg 
tror også, at Mang var lidt træt, selv om han bestemt ikke gav udtryk for det.

Pludselig kunne vi høre en svag lyd, vi mente at kende: det var vores eget vandfald hjemme 
ved teltene, så da Mang gjorde tegn for at spørge, om vi ville fortsætte, traf vi en hurtig 
beslutning om, at nu var det tiden at komme hjem.

Mogens kunne jo også være ved at blive urolig, og bange for, at der kunne være sket noget, 
og der kunne jo også ske noget med Mogens, når han var alene.

Dagen før havde jeg spurgt Mang, om der stadig levede nogen "DAYAKER" her omkring. 
Dayakere er de indfødte, der lever inde i regnskoven. Der er ikke så mange af disse 
stammefolk tilbage, de er hastigt på vej til at blive integreret i de omkringboende 
befolkningsgrupper, der teknisk set er langt bedre udrustet end det gamle stammefolk.

De gamle Dayakere har uden tvivl været hovedjægere, de dyrkede flittigt deres hovedjagt 
op til omkring anden verdenskrig. Dayakerne er mere lysebrune i huden end de indonesere, 
der lever på Java og Sumatra. De gamle i stammefolket har stadig meget store øreflipper 5 - 
8 cm lange på grund af deres tunge prydelse, det gælder ikke kun mændene,også kvinderne 
har store huller i ørene.

Efter hvad jeg kunne forstå på Mangs tegnsprog, så levede der nogle ganske få Dayakere i 
nærheden, hvor de boede i nogle små hytter.

Men ingen ved, hvor mange, der stadig lever i regnskoven.

Regnskoven svinder jo ind år for år. Ifølge pålidelig kilde - en plantemand - fældes der ca. 
10.000.000 ha skov om året, mens den tilsvarende beplantning kun løber op på 1.000 ha.

Da vi kom hjem, kom Mogens ud af teltet. Han havde fordrevet ventetiden med at lægge 
sine evindelige kabaler. Da han så os, begyndte han meget forarget at fortælle, at han havde 
fundet en igle inde i teltet, men han tav meget pludseligt, da han så vore røde strømper!

Senere førte Mang os ned ad floden i sin kano. Det gik dobbelt så hurtigt at komme ned, 
som det gjorde, da vi kom herop.

Så fragtede han os fra Benhes og videre til byen Wahow, som er den by, hvorfra færgerne 
går til Samarinda - vort næste mål.

Og i vores dagbog kunne stedet med det lille vandfald og med skoven omkring ikke undgå 
at blive kaldt:

"PARADISET."
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Vedtægter for elevforeningen

Paragraf 1.
Foreningens navn er: Elevforeningen for Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Paragraf 2.
Foreningens formål er at bevare forbindelsen mellem gamle elever, og mellem disse og 
skolen.

Paragraf 3.
Som medlemmer kan optages enhver, der har været elev på Glamsbjerg Fri- og Efterskole. 
Endvidere kan optages lærere, eller andre der har, eller har haft nær tilknytning til skolen.

Paragraf 4.
Foreningen virker for sit formål ved at afholde et årligt elevmøde, og ved i fællesskab med 
skolen at udsende et årsskrift.

Paragraf 5.
Generalforsamlingen afholdes hvert år ved elevmødet. Indvarsling sker ved bekendtgørelse i 
årsskriftet eller ved skrivelse til foreningens medlemmer mindst 14 dage før 
generalforsamlingens afholdelse. Dette gælder også ekstraordinær generalforsamling. 
Lovlig indvarslet generalforsamling er altid beslutningsdygtig. Elever, der har gennemført 
et skoleår, og som ikke stadig er elever på skolen, har stemmeret på generalforsamlingen i 
skoleåret efter det netop afsluttede.

Paragraf 6.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på Generalforsamlingen. 
Repræsentanter til bestyrelsen skal vælges blandt de tilstedeværende medlemmer, eller med 
skriftlig tilsagn fra det medlem, som man ønsker opstillet. På lige årstal er 3 på valg, på 
ulige er 4 på valg. Hver stemmeseddel må højest indeholde det antal, der skal vælges til 
bestyrelsen.

Paragraf 7.
Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand og kasserer, - sidstnævnte kan vælges uden 
for bestyrelsen og kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret. Næstformanden fører 
protokol over foreningens arbejde. Denne protokol skal altid opbevares på skolen.

Paragraf 8.
Endvidere vælges hvert år to suppleanter og én revisor.

Paragraf 9.
Ændringer i vedtægterne kan foretages ved vedtagelse med simpel stemmeflertal ved to på 
hinanden følgende generalforsamlinger.
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Glamsbjerg Fri- og Efterskole 
Elevforeningen

Regnskab 1991/92

Indtægter:

Overført fra 1990/91 
Indbetalt til elevfest 1991 
Indbetalt til kontingent 
Rente

Udgifter:

Udbetalt skolen 
Blanketgebyr

5,52 
3.810,00 
8.560,00

14,86 
12.390,38

10.000,00
7,50

10.007,50

Indtægter
Udgifter
At overføre til 1992/93

12.390,38
10.007,50
2.382,88 kr.

Else Lange

25/10 1992, Regnskabet gennemgået og fundet i orden.

Annlise Bille



Ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Glamsbjerg Fri- og Efterskoles 
elevforening

Lordag den 13.februar 1993 kl. 14 på skolen

Eneste punkt på dagsordenen: ændring af paragraf 6 i vedtæg-terne.

Ny ordlyd af paragraf 6:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, hvoraf de 7 vælges på 
generalforsamlingen og de 2 vælges af sidst afgåede årgang, således at efterskoleholdet og 
9/10. klasse vælger hver 1 repræsentant. De 7 repræsentanter der vælges på 
generalforsamlingen, skal vælges blandt de tilstedeværende medlemmer, eller med skriftligt 
tilsagn fra det medlem, som man ønsker opstillet. På lige årstal er 3 på valg, på ulige er 4 
på valg. Hver stemmeseddel må højst indeholde det antal, der skal vælges til bestyrelsen.

Elevmøde 1993

Det årlige elevmøde finder som sædvanlig sted den sidste lørdag i oktober, og det bliver i 
1993, altså LØRDAG DEN 30. OKTOBER.

I sensommeren 1993 får I skriftlig indbydelse til sammenkomsten, men sæt allerede nu et x 
i kalenderen og snak med jeres skolekammerater fra Glamsbjergtiden, om I ikke skulle 
mødes den 30.10.93.

Vi glæder os i hvert fald til at sejer, og vi håber på, at I som vanligt møder talstærkt op.

Søren Henriksen
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