
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


BJERGSNÆS
SKOLEN



BJERGSNÆSSKOLEN



BJERGSNÆSSKOLEN

ÅRSSKRIFT 1981



Tegning side 81 og 82: Sv. E. Ihle
Forside og øvrige tegninger Lisbet Mølgaard

Trykt hos F. V. Backhausens Eftf. A/S, 8800 Viborg

ISBN 87-87632-26-4

DANMARKS 
PÆDAGOGISKE 

BIBLIOTEK



Til årsskriftets læsere

I respekt for eftertiden vil dette, Bjergsnæsskolens første årsskrift, 
være af et lidt andet indhold end de efterfølgende.
Heri kan ses et ønske om at give en uddybende forklaring på denne 
skoles tilblivelse, grundlag og første virke.
En konsekvens heraf har været at stille nogle emner op, som nød
vendigvis måtte behandles i et sådant skrift. Emnerne kan sættes op 
på følgende måde:

Bjergsnæsskolens historie
Efterskolernes (frie skolers) historie og tilknytning til Kold, 
Grundtvig og det folkelige
Skolens indvielse
Grundstensudsmykning - et digt som udgangspunkt
Formål - intentioner - virkelighed
Som elever oplever skolen - 2 forskellige elevstile og et elevdigt.
Bomærke
Året før skole

Håbet er, at dette skrift må blive til glæde og gavn for alle de, som 
har interesse for skolen og dens virke.
En stor tak skal lyde til dem, som har ofret tid på at skrive en 
artikel hertil.

Lisbet og Ole Mølgaard.
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Kun ved kamp kan sejre vindes

Som nyvalgt formand er det en glæde at konstatere, at vores skole 
har fået en særdeles god start. Det er bestyrelsens opfattelse, at for
standerpar, lærerkreds og øvrige medarbejdere går fuldt og helt ind 
for den opgave, der blev deres. Fuldt hus med 57 elever, der betegnes 
som et godt elevhold, er med til at sætte prikken over i’et.
Bestyrelsen går fremtiden i møde med en tro på, at det må lykkes at 
holde skolen fuld trods de mindre årgange, der snart vil resultere i 
faldende elevtal forskellige steder. Efterskolerne har i 1981 11.000 
elever. Den direkte kontakt med de mange hjem og det, eleverne 
møder på skolerne, vil formentlig være med til, at forældrene - 
trods strammere økonomi - vil strække sig langt for, at deres børn 
kan få et ophold på en »livets skole«.
Det er mit håb, at nuværende og kommende elever på Bjergsnæs må 
blive rustet til at kæmpe den kamp, det er for os alle, at finde glæde, 
mål og mening i vort liv.

Vi tror, om stormen raser vildt, 
skal ej vi la’ os skræmme, 
nej, ingen ærlig kamp er spildt, 
der står for livets fremme.

C. Hostrup.

J eg vil gerne på bestyrelsens vegne rette en tak til alle, der har været 
med i arbejdet om at rejse og starte denne skole. Der er ydet en stor 
indsats af vennekreds, forstanderpar og alle ansatte på skolen. En 
særlig tak til Mads Nielsen for hans årelange kamp for at dette pro
jekt skulle blive til virkelighed, - og tak til Herdis Nielsen for 
mange, mange timers arbejde. Det er mit håb, at vennekredsen, 
elever, forældre, venner og bekendte vil være med til at fylde skolen 
og danne bagland ved forskellige lejligheder fremover.
Hermed de bedste ønsker om en glædelig jul og et godt nytår.

Vagn Aage Kjeldsen.
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Bjergsnæsskolen

Hvorfor - hvordan - af hvem blev denne skole rejst - ? - er vel de 
væsentligste af de spørgsmål, der ligger bag ønsket om at få en beret
ning som denne placeret i skolens første årsskrift.
Om nogle træk af en sags forløb skal der da berettes, om et projekts 
vej fra tegnebord til skoleanlæg, fra spirende tanker til målrettet, 
dagligt skolevirke, fra drøm til synlig realitet - indledningen til, 
hvad der snart bliver historien om en skole.

Fra tanke til handling
Med hjemsted i en stor villa, Volden 7, havde Viborg i en årrække 
haft en efterskole: V iborgegnens Ungdomsskole. Da denne i 1968 
måtte slutte sit virke, opstod tanken om at rejse en ny skole.
I tro til, at der måtte være flere, der ville have interesse i, at en sådan 
plan blev realiseret, og i viden om, at også fremtrædende folk i byens 
styre ville støtte den, besluttede de 5-6 mennesker, der stod med 
ansvaret for den gamle skole i dens slutfase, at rette henvendelse til 
ca. 60 mennesker i Viborg by og amt.
I henvendelsen blev præciseret, at man sigtede mod en skole, der 
»lægger hovedvægten på den menneskelige udvikling og søger at 
bringe de unge i forbindelse med de værdier, der giver indhold i, 
styrke til og mål for menneskets liv og virke«. - Henvendelsen var 
underskrevet af: Fru Anna Hansen, Døstrup, skoleinspektør Hugo 
Nielsen, Viborg, fhv. forstander Mads Nielsen, Viborg, fru Gerda 
Nielsen, Hald Ege, og konsulent Niels Vester, Viborg.

Fundamentet dannes
Onsdag den 4. december 1968 mødtes 35 af dem, henvendelsen var 
tilgået, på Gymnastikhøjskolen ved Viborg. Efter nærmere oriente
ring og en ret indgående forhandling kunne der konstateres enighed 
om at iværksætte et arbejde for at få skolen rejst.
Torsdag den 30. januar 1969 holdtes et nyt møde. Ved dette fore
lagde indbyderne forslag til en fundats, som her blev færdigredige- 
ret og vedtaget.
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Vennekredsen blev betegnelsen for den personkreds, der fra nu stod 
som det egentlige fundament for den selvejende institution: 
»Bjergsnæsskolen«.
Da kredsen - i 1969 - dannedes, fik den 35 medlemmer. Nu - efter 
valgene ved sidste årsmøde - har den 54. - Socialt set er det men
nesker med højst forskellig og meget alsidig placering. Geografisk 
set er forholdet, at de alle har bopæl i Viborg amt - og ca. 'A af dem 
i Viborg by.

Fundatsen -
institutionens grundlov er, siden den i 1969 fik sin første udform
ning, ændret på enkelte punkter. Sidst i 1978. Tildels grundet 
ændrede bestemmelser i lovgivningen, men også på grund af spørgs
mål af intern art rejst i vennekredsen. Omkring den kommende 
skoles virke og dermed om dens struktur.
Det var skoletypen: ungdomshøjskole, sigtet oprindelig var rettet 
mod, men efter alvorlige overvejelser og 2-3 årsmøders indgående 
drøftelser, hvori spørgsmålet omkring samfundets udvikling og det 
deraf følgende behov for tilbud til unge om undervisning og uddan
nelse, var det centrale, besluttede skolekredsen for 4-5 år siden, at 
skolen skulle formes efter det syn på formål og struktur, der udtryk
kes gennem de herunder citerede hovedpunkter af institutionens 
fundats. Herom hedder det

i § 2: »Bjergsnæsskolens formål er - ud fra et dansk, kristent livssyn 
at forme en undervisning, hvor der stræbes mod at bringe de 
unge i forbindelse med de værdier, der giver indhold i, styrke 
til og mål for menneskets liv og virke, og den vil gennem skole
livets fællesskab søge at føre sine elever ind i en sund og op
dragende samværsform.«

i § 3: at skolen vil fremme sit formål inden for de rammer, lovene 
om de frie skoler giver, samt at »skolen er en efterskole og til
rettelægger sin undervisning for unge i alderen 16-18 år, men 
kan optage elever fra 14 til 16 år«.

Vedrørende forholdet: fundats - institution bør vel så - af hensyn 
til omtalen af dette i det foregående afsnit - bemærkes, at fundatsens 
bestemmelser muliggør, at vennekredsen kan udvides til et med
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lemstal på max. 60 (§ 8), men giver derudover basis for, at der fra en 
kommende elevforening hvert andet år kan indvælges 1 nyt medlem 
indtil et antal af max. 15.

Styrelsen
hvis medlemmer vælges af og blandt de i Vennekredsen indvalgte, 
har i tiden 1968-81 været dannet af de herunder nævnte - valgt i 
årene:
1969-72 Johs. Ringgaard Christensen
1969-71 Gerda Nielsen
1969-81 Mads Nielsen
1969- Chr. Sørensen
1969- Morten Øllgaard

- og ved nyvalg 
1971-80 K. J uul-Olsen 
1972- Otto Th. Nielsen 
1980- Vagn Aage Kjeldsen 
1981- Jytte Jensen

Den nuværende styrelses formand er Vagn Aage Kjeldsen, Ørum, 
valgt til posten ved årsmødet 1981.

Den økonomiske basis
blev det en af den førstvalgte styrelses opgaver at søge tilvejebragt. 
Det gjaldt i første runde om at opnå Undervisningsministeriets 
tilsagn om tildeling af statslån. Vejen dertil gik over Byggedirekto
ratet, og allerede den 12. februar 1969 havde 3 af styrelsens med
lemmer foretræde der. De kunne rejse fra mødet med viden om, at 
Bjergsnæsskolen var indplaceret blandt de frie skoler, der ansøgte 
om statslån til byggeprojekter. Med sandsynlighed for, at tilsagnet 
kunne blive effektiv omkring 1973-74. Ingen kunne da vide, at den 
tidsplan skulle blive forlænget med 7 år. Men - som sagen tegnede 
sig den gang, gjaldt det nu om snarest muligt at få udarbejdet et 
skitseprojekt, og der blev da også omgående truffet aftale med de 
firmaer, man ønskede som projekterende og tilsynsførende:

Holger Langvold & Helmuth Nielsen, arkitekter m.a.a., Viborg 
John Sørensen K/S, arkitekt m.a.a., Viborg - samt 
Ingeniørkontoret, rådgivende ingeniørfirma ApS, Viborg

Hertil skal så føjes den oplysning, at den helt afgørende forudsæt
ning for at opnå et statslån - og et bæredygtigt økonomisk grund
lag - lå i Viborg kommunes tilsagn om - som rente- og afdragsfrit 
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lån - at yde 1 /6 af anlægssummen, som bygherren i h'enhold til love 
for frie skoler selv skal tilvejebringe, når en ny skole søges rejst. I 
dette tilfælde - i en senere fase - skulle dette tilsagn vise sig at have en 
helt særlig værdi.

En byggegrund
var det ikke så ligetil at finde til bestemmelse om. Egentlig var der 
flere muligheder, og der blev ofret mange timer på at finde en egnet. 
De ansvarlige i den sag blev præsenteret for adskillige arealer, men 
først da en af dem, som kun få bykommuner kan byde på, blev op
daget, kom der en handel i stand.
I 1970 købte institutionen af proprietær K. Winsløv-Nielsen den 
grund, hvor skolens bygninger nu er rejst: matr.-nr. 1 a h -43.670 
rn stor - beliggende på Bjergsnxs - et højdedrag, der blev valgt 
som hjemsted for skolen. Motiveret af sin frie beliggenhed og den 
udsigt, der herfra er til Domkirkebyen og over et særpræget, meget 
skønt område af jydsk natur.
Med baggrund i, at en velegnet grund nu var købt og med rimelig 
sikkerhed vedrørende det økonomiske grundlag, kunne skitserne til 
anlæg og bygninger tilsendes Byggedirektoratet i marts 1971. De 
væsentligste betingelser for, at byggesagen kunne fremmes i det 
tempo, der var angivet som sandsynlig, måtte anses for værende i 
orden, men forhold, som bygherren - og vel egentlig heller ikke 
Byggedirektoratet - kunne ændre ved, belærte ret snart om noget 
andet. For planens gennemførelse blev de følgende år

en farlig periode
Tidsplanen for anlægs- og bygningsarbejderne blev stærkt for
rykket - på grund af landets økonomiske forhold og den deraf føl
gende begrænsning af Undervisningsministeriets anlægskvota - og 
fik til følge, at opførelsen af skolens bygninger blev sinket flere år. 
En tidsforskydning, der fik alvorlige følger for projektets udform
ning såvel som dets økonomiske grundlag.
Den stærke inflation i tidsspandet 1970-80 bevirkede en formidabel 
stigning i anlægssummen. De uomgængeligt nødvendige statslån 
var det blevet sværere at få, og da den afgørende forhandlingsrunde 
med ministeret endelig - i 1977 - kunne indledes, blev det klarlagt, 
at en betingelse for at få de fornødne statslån - og byggetilladelsen - 
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nu var, at bygningerne skulle opføres i 2 etaper - og uden løfte om 
noget fastlagt tidspunkt for opførelsen af 2. etape. Senere fulgte et 
krav om, at 1. etape skulle opføres i 2 afsnit, d. v. s. fordelt over 2 
finansår. Herudover blev tillige krævet, at det samlede bygnings
kompleks skulle begrænses til ca. 3000 etage m2 beregnet til en 
anlægssum på ca. 15 mill. kr. Heraf måtte 2/j anvendes på 1. etape. 
Denne måtte nu udformes, så den over et ubestemt åremål kunne 
fungere som en fuldført skole. Projektet måtte omarbejdes.

Byggeplanen ændres
I 1977 blev der udarbejdet nye tegninger til bygninger og anlæg. 
Nu sigtende mod en 1. etape, hvis formål blev bestemt af et anslået 
elevtal på ca. 50 og planlagt til at udbygges med en 2. etape, der skal 
kunne rumme ca. 30 elever.
Sideløbende blev forhandlinger med Viborg kommune, pengeinsti
tutioner og flere instanser omhandlende projektets økonomiske 
grundlag, dets godkendelse under lokalplan m. v. fremskyndet.
I februar 1978 blev de nye tegninger, bilagt beregninger over anlægs
udgifter og drift, tilsendt Undervisningsministeriet. I et brev af 9. 
maj samme år meddelte ministeriet, at tegninger m. v. kunne god
kendes »som grundlag for udarbejdelse af totalprojektet« samt den 
såre vigtige oplysninger, at »ministeriet vil søge 1. etape fremmet til 
statslånsbevilling i finansåret 1980«.
Ved særlig tilladelse fra Byggedirektoratet blev de store arbejder 
med terrænregulering samt anlæg af vej og hovedledninger udført i 
1979. Samtidig hermed blev detailprojekteringen af 1. etape gen
nemført og den 1. december indsendt til godkendelse i Byggedirek
toratet. I brev af 23. januar 1980 forelå godkendelse, og den 19. 
februar afholdtes offentlig licitation.

Inden tilbudsfristen udløb, fremkom endnu engang krav af en art, 
der i givet fald kunne have spærret vejen videre frem for skolens 
rejsning: byggetilladelsen ville nu også være betinget af godkendelse 
fra Indenrigsministeriet og Tilsynrådet for Viborg Stiftamt. Med 
støtte af dygtige og hjælpsomme embedsmænd i Tilsynsrådet og 
Direktoratet blev sagen dog holdt i spor. Dens afgørende runde blev 
kørt på sidste arbejdsdag, før tilbudsfristen udløb - den 11. april. - 
4 dage senere - den 15. april - blev byggearbejdet startet. Ifølge 
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tidsplanen skulle skolen stå klar til brug pr. 1. juli 1981. - Og det 
gjorde den.

Tilsyn, financiering m. v.
Tilsynet er varetaget af arkitekt Holger Langvold og Ingeniør
kontoret. Anlæg af park samt beplantning er foretaget under vej
ledning af konsulent ved Det jydske Haveselskab, Helge Petersen, 
Bjerringbro, med assistance af anlægsgartner Ove Petersen,Bruuns- 
håb.
Skolens park med friluftsscene og baner til boldspil og atletik er an
lagt over 3 år, centralt styret af byggeledelsen, men med flere entre
prenører medvirkende: Kristian Sørensen, Overlund, Aage Laur
sen, Løvel, Jørgen Glud, Kølsen, Holger Bjerring, Herning, samt 
Villadsens fabrikker.
Læplantningerne er udført af Det danske Hedeselskab. Den øvrige 
beplantning, renholdelse det første år samt en betydelig del af fin
planeringen blev udført som fritidsarbejde af folk fra venne
kredsen.
Anlægssummen kan i skrivende stund ikke opgives præcis. Bygge
regnskabet har ikke kunnet afsluttes endnu, men der er gode tegn 
for, at projektets budget vil holde - at den totale anlægssum kan 
holdes på 14-15 mill. kr. En plan om at supplere bygningskom
plekset med en funktionærbolig vil, om den gennemføres, dog 
tvinge slutsummen lidt over de 15 mill. kr.
Denne sum er hovedsagelig fremskaffet ved optagelse af hernævnte 
lån:

I Jyllands Kreditforening:
I Jyllands Kreditforening:
I Statskassen:
Hos Viborg Kommune:

2.800.000 kr. 12% - afdrag over 40 år
2.500.000 kr. 12% - afdrag over 30 år
6.100.000 kr. 4% - afdragsfrit
3.100.000 kr. - rente og afdragsfrit

Opførelsen af omtalte bolig, motiveret af et stærkt behov, vil gøre 
det påkrævet at optage endnu et lån - et mindre kontantlån. Den 
resterende del af anlægssummen fremskaffes ved indskud af egne 
midler.
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Andre bidrag
ydet fra forskellige sider og af høj »hollandsk vægt«, harder så ligget 
stor støtte i at modtage - og stor opmuntring tillige. Det sidste 
også på grund af tidspunkterne, de indløb på. Giverne var:

Viborg amtsråd/kulturudvalget med 200.000 kr.
Sparekassen SDS, Viborg med 50.000 kr.
Viborg Amts Gymnastikforening med 2.000 kr. 
og Lions Club, Viborg, med 25.000 kr.

Tilstedekomsten af disse gaver føltes som et godt og varmt hånd
slag fra skolens naturgivne opland, et håndslag, der blev fulgt af 
mange flere ved skolens indvielse. For god ordens skyld nævnt her 
men nærmere omtalt andetsteds.

Støttefonden
har været - og er - det midtsamlende element for den direkte støtte, 
vennekredsens egne medlemmer yder skolen. Fonden blev dannet 
i 1978. Dens øverste myndighed er skolens styrelse, men den admi
nistreres af et 3-mands udvalg. Dens formål var at yde støtte til sko
lens rejsning. Nu fortsat at støtte dens virke. Gennem en bidrags
tegning blandt vennekredsens medlemmer har den foreløbig rejst et 
beløb på ca. 46.000 kr.
Hertil er så at føje, at udover dette tegnede beløb - og næsten heltud 
indbetalte - beløb, har en part af vennekredsens medlemmer ydet 
bidrag af en helt anden art, der, om det blev omregnet i løntimer 
ville præsentere sig som et bidrag af mindst samme størrelses
orden: de mange hundrede timers arbejde med udformningen af 
skolens anlæg. En særlig side af sagen var så, at det personlige møde, 
kredsens medlemmer fik med hinanden under dette arbejde, også 
var at betydning for at skabe det sammenhold, der var så afgørende 
for, at sagen overhovedet kunne køres igennem. Arbejdet gav jo 
gode muligheder for meningsudvekslinger, ikke mindst, når der 
sluttedes i sene aftentimer med samling i et skurhus med det tradi
tionelle kaffebord med medbragt mad og belysning ved stearinlys.

2 mærkedage - begge i 1980 - og begge markerende begivenheder, 
der for »Bjergsnæsskolen« nu er gået ind i dens historie, skal slut
telig omtales.
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Valget af et forstanderpar
var den første og vigtigste. I sommerens løb havde styrelsen efter
kommet sin i fundatsen pålagte pligt til at løse lederspørgsmålet og 
kunne nu - ved et ekstraordinært møde den 11. august - til godken
delse af vennekredsen indstille lederparret, den havde valgt: to unge 
lærere, begge ansat ved Elbæk Efterskole, Lisbet og Ole Mølgaard. 
Styrelsens indstilling var enstemmig. Bagom lå ganske alvorlige 
overvejelser og et vel gennemtænkt forarbejde. Ingen var i tvivl om, 
at blandt alle beslutninger - og af dem havde der gennem nu 12 år 
været adskillige af anselig vægt - var valget til lederposten den abso
lut vigtigste.
Der var lagt ud med en annonce, der blev indrykket i de frie skolers 
blade og ikke andre, en annonce, hvis tekst var søgt formet, så den 
på den ene side tiltrak mennesker af en støbning, vi gerne så som 
ansøgere - og på den anden side afværgende, sorterende. Ærlig skul
le den i alle fald være. - Noget stram i sin form blev den vel også, 
men virkede vist så nogenlunde som tænkt.
Der blev ikke det store opløb af ansøgere. Kun 11, men heriblandt 
flere højt kvalificerede. Efter et nøjere studium af det skriftlige 
materiale blev 3 af ansøgerne, 3 ægtepar, indkaldt til personligt 
møde med styrelsens medlemmer. Hver for sig og over flere timer. 
Udfra det fond af kontant viden, personligt indtryk og klarlæggelse 
af holdninger, der efterhånden fremstod, havde styrelsen truffet 
sit valg.
De forhandlinger, der senere - men før præsentationen for venne
kredsen - var ført mellem forstanderpar og styrelse havde klart be
styrket styrelsen i, at den havde truffet et godt valg. Det var derfor 
med stor glæde, baseret på tro og tillid, at styrelsen og vennekred
sen den 11. august 1980 bød velkommen til de to, der nu skal lede og 
præge undervisning og samvær på »Bjergsnæsskolen«.

Grundstensnedlæggelsen
- den anden mærkedags begivenhed - fandt sted den: 13. december 

1980. - Dagens program var lagt, så vennekredsens medlemmer og 
andre indbudte gæster fra Viborg by og amt, efterskoler og institu
tioner, naboer og venner - mødtes en times tid, før begivenheden 
fandt sted for at bese byggearbejdets daværende stade. Bygningen 
var nu under tag, og varmeanlæget sat igang.
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De 3 grundsten, formet til at være det bærende element for et relief, 
der skal udformes af kunstneren Holmer Trier, Vallekilde, blev 
indmuret af:
Mads Nielsen, skolens første formand 
Ole Mølgaard, skolens første forstander 
Lene Lauritsen, skolens først tilmeldte elev.
Stenene - og altså kapslen med grundstensdokumentet og enkelte 
tidsdokumentariske ting - er placeret i hovedindgangens østlige 
væg, der hvor det omtalte relief, når det er fuldført, vil fremtræde 
som udsmykning.
Efter formandens velkomst blev dette afsnit - programmets væsent
ligste - indledt med, at forsamlingen sang: »Morgenhanen atter 
gol . . « og sluttet med: »Et jævnt og muntert, virksomt liv på 
jord . . .«
Programmets sidste afsnit var henlagt til Gymnastikhøjskolen, der 
med Arne Knudsen som vært generøst havde inviteret alle til en 
sammenkomst med fælles kaffebord - og selvfølgelig - med sange og 
talere.
En mærkedag - en god dag var det. Efter 12 års strid for at få denne 
skole rejst, var der stor glæde over kendsgerningen - en milepæl af 
betydning var nået.
Udover dette var der desuden et par forhold, der også gav opmun
tring og feststemning til denne dag: tidsplanen for bygningsarbejdet 
syntes stadig at kunne holde, og - ikke mindre -elevtilgangen var så 
god - ca. 2A af kapaciteten - at der næppe ville gå lang tid, før der 
ville være fuldtegnet til skolens første elevhold.

En oprigtig tak for godt følgeskab
- for medhu, for uselvisk støtte, menneskeligt og økonomisk, for 

gode råd og sagkyndig bistand - bør der sluttelig gives udtryk for. 
Fremført med særlig skyldighed fra byggeledelsens side, men trolig 
bifaldet af alle, der gennem 13 år har båret ansvar i denne sag. Tak
ken rettes til folkevalgte såvel som embedsmænd i byråd, amtsråd, 
byggedirektoratet og undervisningsministerium, for megen støtte - 
og fra alle led i disse instanser. Den går med samme grund til alle 
dem, der skulle forhandles med om de nok så »varme« sager: øko
nomi og jura - og til dem, der skulle findes fodslag med i både de 
store foretag og de mindste detaljer: arkitekter, ingeniører og 
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entreprenører - med særlig anerkendelse til den, der skulle finde 
vejene til den endelige udformning, da det første projekt måtte op
gives: Holger Langvold.
Og grund til taknemlighed er der for, at tingene har udviklet sig så
dan, at skolen - og de der repræsenterer den - især gennem de sidste 
år, har kunnet mærke, at den har naboer, venner. Et forhold, der er 
groet frem på forskellig måde, men nok især blevet næret ved, at så 
mange af vennekredsens medlemmer fik deres gang deroppe, fik lod 
og del i, hvad der hændte - og så ellers via Gymnastikhøjskolen. 
Det forhold, at den nye institution fra første færd - og altså gennem 
12 år - har kunnet holde til der med sine møder, har bidraget til og
så at møde »nabolaget« i en atmosfære, de følte sig hjemme i. Skabt 
som den blev af Arne Knudsen og flere af hans nærmeste medhjæl
pere - mennesker, der på flere og ganske væsentlige områder har 
ydet støtte, når der blev kaldt fra »Bjergsnæsskolen«.

Mads Nielsen
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Det begyndte med Christen Kold 
i 1851

Den, der har interesse i at kende lidt til historien om ungdoms- og 
efterskolerne, må begynde med at læse om Christen Kold. En af de 
bedste bøger er den norske forfatter og højskolemand Andreas 
Austlids bog om Chr. Kold. Den blev udsendt i en ny udvidet 
udgave i 1951 - hundredåret for oprettelsen af Koids første 
folkehøjskole for de helt unge.
Kold havde i et par år været huslærer hos præsten Vilh. Birkedal i 
Ryslinge på Fyn, og nu havde han købt en jordlod med et gammelt 
hus ude på Ryslinge mark. I ledige stunder arbejdede Kold med sit 
skolehus. Det gamle hus blev brudt ned, materialerne omhyggeligt 
rensede, hvert gammelt søm blev rettet ud, det kunne bruges igen. 
Endelig en dag er huset færdigt. Der er en lys og venlig skolestue og 
en tilsvarende spisestue. Alle skal sidde til bords sammen. Ovenpå 
er der nogle mindre værelser, hvor Koids søster, Ane, skal bo, ellers 
en stor fælles sovesal for lærere og elever.
Hvem skal være elever, og ville der komme nogen? Spurgte man 
Kold, hvad han ville med sin skole, kunne man få det svar: »Efter 
min mening bliver hovedhensigten med min skole at åbne livskilden 
hos vedkommende. Thi er den først åbnet, da vil det øvrige for
nødne vorde dem tillagt af livets herre. - Som middel til at åbne den 
bruger jeg en levende historisk,poetisk undervisning. Den prosaiske 
undervisning kan åbne tænkningen, men giver hverken liv eller 
varme. Derfor begynder jeg med mythologien - og læser historiske 
digte for dem.«
Den første november var Kold meget tidligt oppe, den dag skulle 
eleverne komme og skolen begynde. Kold gik ud i skoven og bad 
inderligt til Gud, om der blot måtte komme tre elever, så skulle han 
nok komme i gang.
Der kom 15 elever, og Kold og hans medlærer, Anders Poulsen Dal, 
kunne begynde skolen. Det blev en stor festdag. Folk kom kørende 
i deres stadsvogne, og de bragte rige gaver af mad og drikke. Flere 
ville betale forud, det var idel fest og glæde.
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Skoledagen begyndte. Kold fortalte bibelhistorie, verdenshistorie, 
danmarkshistorie og mythologi. Endvidere blev der fortalt geografi 
og om danske digtere og deres værker, og der blev sunget især kæm
peviser. Gerningen lykkedes. Kold kendte og forstod sine elever så 
godt, at han kunne sige om foråret: »Nu kan jeg gå ud og ind i dem 
med træsko på, om jeg vil.«
Det, der begyndte i Ryslinge så småt, skulle blive til et stort skole
arbejde for Kold og Poulsen Dal. Men der skulle penge til. Kold fik 
en mindre bevilling fra kirkeministeriet, og pengene kom tilpas. Da 
det første regnskab blev gjort op, var der 200 rigsdaler i underskud. 
Nu måtte Kold gå til Grundtvig og vennekredsen i København for 
at bede om hjælp. Kold og Poulsen Dal fulgtes ad, de gik som sæd
vanlig hele vejen. Hos Grundtvig måtte Kold frem med regnskabet. 
»Klipfisk havde de brugt meget af, men det kunne ikke være min
dre, karlene var i voksealderen og havde en vældig appetit«. - Så var 
der rosinerne, heller ikke det kunne godt være mindre, når der i 
fadet skulle være een til mands. Sukkeret kunne de måske spare lidt 
på, for af det havde de brugt hele seks pund i fem måneder.
Grundtvig lo og var meget forstående. Kold fik flere penge til sin 
skole.
Efter et par år i Ryslinge flyttede Kold til Dalby på Hindsholm 
nord for Kerteminde. Her var der mange venner, der hjalp ham med 
at bygge en ny skole, og det blev siden til en række gode år, hvor 
flere og flere elever søgte til Koids højskole. Men også i Dalby blev 
pladsen for trang, og det blev i Dalum ved Odense, den nye folke
højskole blev rejst i 1862. Allerede et par år før havde Kold begyndt 
som den første at holde højskole for unge piger. I anledning af pige
skolen skriver Kold:
»At kvinderne er bløde, den sætning kender jeg. Men erfaret har 
jeg, at de kan ofre meget for det, de elsker. Den evne har de stærk 
og stor. Så her gælder det om, at vi kan vise dem de ting, der er værd 
at elske og ofre noget for. Da får vi god hjælp fra den kant.
Kvinden er skabt af Gud til at være livet i huset, og denne ret tager 
hun sig, enten hun er ond eller god.
Som kvinden er, således er hjemmet og børnene. En moder har tre, 
fire gange så stor indflydelse på børnene som en fader. Han kan være 
så slem, han være vil, børnene kan reddes, hvis moderen er god. 
Er kvinden god og glad, så skinner solen i hendes stue, og der er godt 
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at være. Men er hun ikke det, så hjælper ingen ting, hverken rigdom 
eller fine klæder.«

Hvorfor lykkedes det for Christen Kold?
Når det blev Kold og ikke Grundtvig, der gav folkehøjskolen den 
egentlige udformning - ikke idemæssige indhold, men den praktiske 
løsning - skyldes det sikkert, at Kold var en jævn mand, der forstod 
at skabe et intimt samarbejde mellem skole og hjem. Han byggede 
på tillid.
Spørgsmålet »Hvorledes det er gået til, at jeg er blevet folke- 
opdrager, kan jeg grumme nemt besvare dermed, at jeg er født der
til. At jeg er født med det, har jeg Gud at takke, måske også min 
moder, thi hun var den første, der begyndte at kalde det frem.« 
Kold var ikke i tvivl om sit kald, han havde tidligst hos sin moder 
mødt »ordets magt til at gøre hjerterne glade«.
Kold havde den dybeste respekt for ånd. Han troede fuldt og fast, 
at ånden gør alle bedrifter. Derfor var han også klar over, at skolen 
skulle forkynde ånd og ud af ånd, kun sådan var der sandhed og vir
kelighed i undervisningen. Koids program var ganske enkelt: Guds 
kærlighed og Danmarks lykke. Han havde den tro, at hvis han om
fattede dette med hele sit sind, ville det lykkes at føre folket eller 
da nogen ind i det første, så det måtte virke for det sidste.
Eksemplets opdragende magt var en kendt sag for Kold. Der for
tælles mange træk, der viser, hvordan han forstod at være tjenende 
og ydmyg i sin gerning. Han kunne være pinlig nøjeregnende og på
passelig med at udnytte alt, så intet måtte gå til spilde.
»Velsignelsen ligger i smulerne«, sagde han, »derfor bør de ikke 
gå til spilde. Vorherre kan velsigne lidt, så det kan blive til meget, 
men han kan ikke velsigne slet ingen ting«.
Kold forstod, de unge måtte lære, at menneskelivet med dets evner 
og kræfter er en guddomsgave, som de ikke havde lov at lege med. 
Der lå en guddomstanke gemt i hver eneste af dem. Den skulle de 
fremelske, så den kom til at skinne gennem deres liv. Kun på den 
måde kunne de blive hele mennesker, og kun da blev det let at leve, 
når de fik noget større at leve for end sig selv.
For Kold var emnet kun et udgangspunkt. Han steg dybt ned i de 
unges sjæl, og alt, hvad han sagde, satte han i forhold til dem selv. 
Han satte dem i stand til at leve et sandt menneskeliv. Han var ikke 
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blot oplyser, han var opdrager, han udløste deres kræfter og satte 
dem i gang. Han vakte selverkendelsen og ansvarsfølelsen i dansk 
ungdom, som ingen anden har gjort det siden. Han vakte og opild- 
nede livstrangen hos de unge og fik dem til at spørge.« (Austlid) 
Løsrevne citater og minder om det, der begyndte for 130 år siden 
viser os Kold som den store folkevækker, en mand med en stædig 
tro på, at hans gerning må lykkes, fordi han ved, at ånden bruger 
ham i sin tjeneste,
Kold var ved sit eksempel en vældig inspiration for andre højskole- 
mænd, han gav dem mod og tro til at gøre dagens gerning. De væl
dige syner, Grundtvig gav folket i sin tale og digtning, og som af 
Kold blev virkeliggjort i det daglige arbejde, blev livet - det grund
læggende og bærende - i den danske folkehøjskole og siden i andre 
frie skoler, barnefri-skolen og ungdoms- og efterskolen.
Det arbejde, Kold begyndte i Ryslinge, har båret god frugt. Mange 
skoler er med i billedet, og mange mænd og kvinder har givet deres 
liv og arbejde i skolernes tjeneste. I anledning af hundredåret blev 
der udsendt et større og ganske interessant værk om de frie ung
doms- og efterskoler i Danmark. Af kyndige folk, der aner forbin
delsen tilbage til Koids første skole, er der gjort rede for skolernes 
ide og formål. Der er ændret i programmet, undervisningen er til
passet tidens udfordring, men stort set er teorien den samme, man 
bekender sig til slægtskabet med Kold.

Bogen om »De frie Ungdoms- og Efterskoler i Danmark« blev ud
sendt på forlaget Arnkrone under redaktion af forstander A. Thyre- 
gaard, Salling ungdomsskole. Bogen er forlængst udsolgt, men kan 
fremskaffes af bibliotekerne. I de kommende år kan vi regne med, at 
der vil komme forskellige historiske værker om efterskolerne. Der 
vil blive skrevet om skolernes forhold til stat og kommune, om lov
givningen for efterskolerne og om skolernes tilpasning til den of
fentlige skole og til de uddannelseskrav, de unge stilles over for.
I 1951 blev der lavet en foreløbig status for de første hundrede år. 
Koids eksempel danner skole for oprettelse af nye folkehøjskoler 
for de mere voksne unge. Det er først i 1879, at Koids nære medar
bejder, Anders Poulsen Dal, i Galtrup på Mors, hvor han havde op
rettet en folkehøjskole i 1864, opretter en kostafdeling for helt 
unge, »Drengeskolen«, som han kaldte den.
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I de følgende årtier blev der oprettet enkelte andre »drengeskoler«. 
Fælles for alle skoler var de fattige forhold, hvorunder de måtte ar
bejde. 1 1895 blev der søgt om et beløb på 5.000 kr. til fortsættelses
skolerne, men først i det følgende år blev der givet en lille bevilling 
på 1.500 kr. at uddele i portioner af ikke over 200 kr. Det var ikke 
nogen større sum, men dog en anerkendelse fra autoriteterne.
Det beskedne beløb på 200 kr. pr. skole var gældende takst i mange 
år. I 1908 dannedes foreningen af private efterskoler, og man gik 
straks i gang med at søge større støtte til skolerne og søge under
støttelse til eleverne. Helt faste regler fik man først hen i tyverne og 
derefter bliver med kortere mellemrum love og bestemmelser for 
skolerne og støtteregler for eleverne taget op til revision.
Efter mange forberedelser og et lovudvalgs omfattende arbejde ved
tages endelig i 1942 en lov, hvori der for første gang angives et for
mål for efterskolerne. Med denne lov gives der tillige mulighed for, 
at efterskolerne kunne få statsstøtte til at blive selvejende institu
tioner.
De 60 efterskoler, der virkede i 1942, var så godt som alle privat 
ejede eller ejet af et interessentskab. Det var mennesker, der med 
risiko for tab satte alt ind for at få rejst en skole,, og det var ofte en 
kamp for dagligt brød, for der var jo ikke nogen sikkerhed for, at der 
kom elever. Der er skoler, der har haft en lykkelig og god udvik
ling, andre havde kun en kort virketid og måtte derefter lukke.
I hundredåret for Koids første skole i Ryslinge er der 70 skoler i 
arbejde, men i de sidste 30 år er tallet mere end fordoblet til 154 
godkendte efterskoler i skoleåret 1981-82, og flere skoler er på vej. 
Det fortæller noget om, at de økonomiske muligheder for at eta
blere skoler som selvejende institutioner er blevet godt udnyttet. 
For det andet vil en mere grundig gennemgang af love og bekendt
gørelser fortælle, at stærkt forbedrede tilskudsregler giver rimelig 
støtte til skolernes drift og med hensyn til elevstøtte væsentlige for
bedringer set i forhold til tiden før 1942, da skolerne var privatejede. 
Endelig for det tredie, og det er nok den vigtigste årsag til opret
telse af mange nye skoler, interessen hos de unge og deres forældre 
for at bruge efterskolen er vokset, så man kan sige, at efterskole
elever kommer geografisk og socialt fra næsten alle områder i sam
fundet. Efterskolen er blevet et godt alternativ til folkeskolen, sam
tidig med at den har paralleliseret sig med samme skole.

23



Efterskolen har forandret sig meget i den forløbne tid. Hver skole 
har sin historie - kort eller lang - men altid noget væsentligt om den 
særlige skole. I skolernes formulering af holdning og formål gives 
udtryk for de store forskelle i syn og ide, og derfor er det meget vig
tigt, at forældre og elever gør et arbejde for at finde den rigtige skole 
til den bestemte elev.
Efterskolerne har friheden til at være forskellige, og 154 skoler er 
blevet meget uensartede. Selvfølgelig er der ganske store grupper af 
skoler, der har et vist lighedspræg i holdning og indstilling, men det 
stærkeste fællespræg er nok det, der officielt fra undervisnings
ministeriet er udtrykt i følgende:
»En efterskole er en kostskole, der giver undervisning til unge mel
lem 14 og 18 år. Alle efterskoler er private skoler - som regel selv
ejende institutioner - og er godkendt af undervisningsministeriet«. 
Enkle lovbestemmelser, klare regler for økonomisk støtte og en sik
ker styring af alle tilskudsbestemmelser er det egentlige grundlag 
for skolernes eksistens og fortsatte drift. På denne sikre grund er der 
frihed til at formulere både holdning og målsætning, udarbejde sine 
skole- og læseplaner og praktisere en ideologi - eller mangel på 
samme.

Er arven fra Kold kun døde traditioner?
Det, der gør efterskolen til en spændende og udfordrende arbejds
plads, er friheden til at vælge. Inden for lovens rammer er der rige 
muligheder for at eksperimentere og planlægge. Der er skoler, hvor 
det kostskoleprægede er den stærkeste tradition, og hvor undervis
ning og fagtilbud er overordentlig stærkt præget af erhvervslivets 
krav. Men sådan må det være på en skole, der lægger vægt på at for
berede de unge på det samfunds- og arbejdsliv, de skal ud i.
De unge er helt selvfølgeligt vendt mod det kommende, de burde 
naturligt have store forventninger til livet, det liv, de skal leve på 
egne betingelser. For alt for mange er det ganske anderledes, briste
de illusioner, en berettiget skepsis til politikere og det styrende 
gennemorganiserede samfund. Fremtiden synes fyldt med hårde 
realiteter og barske kendsgerninger. Hvordan skal man forberede 
sig til en usikker fremtid, og hvad kan den unge selv gøre?
Hvis man nu vælger at gennemgå et fyldigt udvalg af skoleplaner og 
undervisningstilbud fra de frie ungdoms- og efterskoler, fremgår 

24



det tydeligt, at opgaven tages alvorligt, der er mange gode tilbud om 
hjælp og vejledning i styring af det samfund, de skal tage medansvar 
for.
Nutiden og elevernes fremtid er så fyldt med krav og opgaver, så der 
er brug for alle kræfter i bestræbelser for at afbøde de værste uhyr
ligheder, men hvorfra hentes der styrke og mod til dagens gerning? 
Det er ikke noget nyt, at de unge er vendt mod fremtiden, at de 
søger at finde deres egen plads i et samfund, der synes hårdt og knu
gende. Det er heller ikke noget usædvanligt, at de unge er kritiske 
over for det bestående, og at mange har trang til at revolutionere det 
uantagelige. Kravene om medbestemmelse og medindflydelse er 
heller ikke nye, det er alt sammen et udtryk for det opgør, der fin
der sted mellem de unge og forældregenerationen.
De unge vokser ud af puberteten, de vil prøve kræfter med overmag
ten for at bevise styrken til selvstændighed. Den kamp finder sted i 
hvert slægtled, og hver gang en generation af unge har kæmpet sig 
igennem ungdomsoprøret, er der sket forandringer i samfundet, der 
er skrevet nye afsnit i historien.
Kommende slægtled skal skrive historiens dom over begivenheder 
og politiske handlinger, der finder sted i vor tid, og vi kan være med 
til at vurdere - og måske lære af den historie, der er forudsætningen 
for vor egen tid.

De gamle sang:
»ku ej det stærke mod, køl ej det varme blod, 
lær dem blot, hvad der er værd at elske.« 

(Hostrup)
Hvis vi kun vil engagere de unge i at forbedre det bestående - at 
»bøde på vore brist« - at lappe på alle elendige menneskelige fejl og 
forsømmelser, kommer vi ikke stort længere. Det giver måske 
materiel fremgang og velfærd for nogle mennekser, men et eller an
det sted på kloden er der andre, der vil få det endnu mere elendigt. 
Hvad er det ene fornødne? Find selv citaterne i evangeliets tekst 
eller hos en digter fra fortid og nutid, der er i stand til at skrive for 
nuet og evigheden. Den frie skole har til opgave at vise vej for de 
unge, vise og være eksempel i ord og handling. Efterskolen skal 
hverken vælge eller putte i bås af ængstelse for, at der skal ske de 
unge noget. De skal ville livets risiko. Det er det vidunderlige i sko-
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lens og livets frihed, at man kan miste alt i usikkerhed, men vinde 
fordi man valgte i frihed.
Vi gør klogt i at bevare forbindelsen tilbage til Christen Kold, til 
det skolesyn han gav os. Det var for ham et liv i nøjsomhed og lydig
hed, men med en tro på, at der er noget at kalde på i ethvert menne
ske. At være tro i sit kald, på det syn begyndte livets skole. Vi har 
frihed til at vælge. Har vi også mod til at gå mod strømmen?

Aksel Nielsen
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Menneske og folk -
Lidt om Grundtvig og det folkelige

Under titlen »Man møder ham ved landegrænsen« fortaltes der for 
en del år siden i en radioudsendelse om Grundtvigs alsidige virke og 
indsats i det danske folk, og de mange personer fra ind- og udland, 
der medvirkede i udsendelsen, fortalte om dansk kultur og sam
fundsliv på en sådan måde, at man blev klar over, at Grundtvig har 
haft og stadig har betydning på flere områder, end man havde troet. 
Hans tanker om skole og undervisning er fra højskoler og friskoler 
trængt langt ind i hele vores opfattelse af skole og undervisning - 
gennem hans folkelige sange, utallige foredrag og artikler om ham 
og ud fra hans tanker, er Grundtvigs syn på frihed og folkestyre, 
menneske- og folkeliv, blevet en del af det, som vi forbinder med 
disse ord den dag i dag - gennem hans salmer og hans syn på dåb og 
nadver er hans forståelse af kristendom og kirke på mange måder 
blevet fælleseje for hele den danske kirke, så at dens præg på visse 
områder er blevet anderledes end selv vore nærmeste naboer.
Jeg er til fulde klar over, at der er mange forhold herhjemme og ude 
i Europa, som har grebet ind og haft betydning for udviklingen i 
Danmark gennem de sidste 150 år - og ofte meget mere end Grundt
vig; men når vore løsninger af samfunds- og andre forhold har fået 
en lidt anden udformning end andre steder, vil vi ofte finde frem til, 
at Grundtvig på en eller anden måde har været medvirkende hertil. 
Grundtvigs betydning for samtiden lå måske meget deri, at han via 
sit arbejde pegede på forhold og sammenhænge, som man havde 
mistet sansen for, og hans indflydelse kom til at bestå i. at han gav 
udtryk for meget af det, som lå uforløst i menneskesind og ventede 
på at blive kaldt frem i dagslyset. I hans eftertid må vi konstatere, at 
han har udtrykt sig på en sådan måde, at vi stadig ikke kan undvære 
hans tanker.

Jeg vil nu prøve - uden ret mange citater - kort at formulere, hvad jeg 
mener, er det afgørende og stadigt betydningsfulde i Grundtvigs 
opfattelse af, hvad det vil sige at være menneske og høre til et folk. 
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På Bibelens første blade fortælles der to gange om verdens skabelse, 
og fælles for begge beretninger, som ellers er meget forskellige, for
tælles der om menneskets skabelse, at mennesket ikke blev til som 
en enkeltperson, men sammen med et andet menneske. Det gælder 
den første beretnings tale om Gud, »der skabte mennesket i sit 
billede, i Guds billede skabte Han det, som mand og kvinde skabte 
Han dem«, og den anden fortælling om Adam, der blev skabt af 
markens jord, men savnede en ved sin side, og så skabte Gud Eva. 
Idag er vi måske tilbøjelige til at læse noget om datidens opfattelse 
af kvinde- og mandsrollen ind i disse tekster, men jeg mener, at det 
væsentlige i dem er understregningen af, at mennesket aldrig nogen
sinde har været et enkeltvæsen, men altid har haft en anden ved sin 
side.
Vil man så hertil sige, at vi her har at gøre med nogle gamle myther, 
som mennesker af 1981 ikke kan tage alvorligt eller føle sig bundet 
af, så må svaret blive, at selv om vi lægger mytherne bort, og selv om 
vi mener, at deres opfattelse af menneskelivet er forældet, bliver vi 
nødt til at indrømme, at meget i vores verden i dag fortæller den 
samme historie om mennesket, at det aldrig er alene. Også vi anser 
det for noget helt selvfølgeligt og uundværligt, at der er andre, som 
vi hører sammen med: Det gælder forholdet mellem børn og for
ældre, mellem ægtefæller og mellem naboer og venner. For her gæl
der det, at det, som trænger til forklaring eller undskyldning, er 
ikke, at forældre og børn holder af hinanden, at ægtefæller ikke kan 
undvære hinanden, og at venner og naboer gerne vil mødes og være 
sammen. Det modsatte derimod, at forældre og børn ikke kan lide 
hinanden, osv., er man nødt til at forklare og undskylde igen og igen 
overfor sig selv og andre.
Spørger vi Grundtvig selv, hvordan dette fællesskab bliver til, og 
hvori det lever, er han ikke i tvivl om svaret: Det underligste ved 
livet er menneskerøsten med »ord om, hvad intet øje så, men hvad 
dog har magten og styrken«. Her -1 vore ord, i sproget, i menneske
talen, som er vor største forskellighed fra alle andre levende væse
ner, får mennesker afgørende og blivende betydning for hinanden. 
For ordene giver vore holdninger og handlinger indhold og mening, 
så at de sætter sig fast i et menneskesind og ikke er til at glemme. 
Lad os tage et par banale eksempler: To drenge ramler sammen i en 
skolegård, så den ene falder og får nogle gevaldige skrammer. Hvis 
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nu kammeraten tager ham ved hånden og hjælper ham op og bekla
ger det skete, vil denne begivenhed være glemt, når sårene er lægt og 
bukserne lappet. Men siger kammeraten derimod: »Det har du rig
tig godt af - jeg har længe ventet på en lejlighed til at lægge dig ned«, 
kan ingen være i tvivl om, at sammenstødet vil blive husket længe 
efter, at sårene er blevet helet. Eller du sidder og skal skrive stil, men 
har svært på at få hul på emnet. Så finder du det ganske naturligt at 
gå ind til naboen for at snakke tingene igennem med hende, men hun 
gider ikke, så du må gå længere ned ad gangen, før du finder en, som 
vil drøfte sagen med dig. Du ved nu, hvor du vil henvende dig næste 
gang.
Det nytter ikke, at vi siger, at ord er noget af det mest ligegyldige, 
som findes - tænk blot på, hvor mange floskler, der flyder ud af mun
den på folk, ord, som de bare siger uden at mene noget med dem, 
tomme og hule er de. Alligevel er ord det mest kostbare, som vi har, 
og vi kan ikke undvære dem og deres betydning for vort liv. For ord 
giver os noget, de skaber i mennesker, så at mennesker kommer hin
anden ved, så at de opdager, at der er noget ved at leve. Det er i den
ne retning, vi skal forstå Grundtvigs tale om det levende ord, som 
ikke har noget at gøre med, at ordene eller foredraget er livligt og 
spændende fremført, og heller ikke med at foredragsholderen taler 
uden manuskript, men det levende ord er det ord, der skaber i et 
andet menneskesind, som bygger bro imellem mennesker ved at 
skabe tillid, ved at skænke mod til at tage fat og fortælle, at vi ikke 
er alene om vort liv.
Nu hører vi ikke blot sammen med andre i de nære fællesskaber, 
men vi er også med i den større sammenhæng, som vi kalder et folk. 
Folkets stærkeste fællesmærke er sproget, og i det danske sprog har 
alle, som kalder sig danske et ganske selvfølgeligt meddelelsesmid
del, så vi uden besvær kan gøre os forståelige overfor hinanden. Men 
sproget er også meddelelsesmiddel mellem os og tidligere genera
tioner, så at vi gennem sproget og alt, hvad det fører os i forbindelse 
med, overtager en mængde forudsætninger for vores tilværelse i 
stort og småt. Igennem sproget har vi mulighed for at få en masse at 
vide om, hvordan vore forfædre har levet, om de store og små 
kampe, som de har haft, om deres sejre og nederlag, deres sorger og 
glæder, deres hverdag og højtider, og bagved vil vi også kunne ane 
menneskesind og skæbner og finde ind til, hvad der gjorde dem
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glade eller ængstelige, hvad de troede på, og hvad de satte som mål 
for livet. Og jo mere vi kommer ind bag ved de ydre forhold, vil vi 
opdage, at selv om meget har forandret sig fra generation til genera
tion, så er det menneske, som gemmer sig inderst inde bag ved alle 
de ydre omstændigheder, ikke ret meget anderledes end de menne
sker, der lever i dag.
At opdage, at vi hører til et folk, vil først og fremmest sige, at der er 
en hel masse forudsætninger i vort daglige liv som i vores måde at 
tænke på, som vi er fælles med andre om, og fælllesskabet skylder vi 
de generationer, som vi står på skuldrene af. Det folkelige, som er 
det samme som at høre til et folk, er derfor dette, at vi ikke selv kan 
vælge vort udgangspunkt, men at vi må opdage, at det har vi alle
rede ved fødselen, og når vi prøver på at sige ja til det og tage imod 
det, så har vi også mulighed for at være med til at give det videre til 
dem, som kommer efter os.
Det folkelige har altså intet med det populære at gøre, det overfla
diske, det, som bare kommer af sig selv, og som vi fåruden at skulle 
rejse os af lænestolen. Men det har heller ikke noget med meget af 
den nutidige tale om bevidstgørelse at gøre, når bevidstgørelse be
tyder, at man skal forstå sig selv og sin egen situation og sine egne 
muligheder, så at man kan få det meste ud af livet og forhindre at 
andre træder på en. Hvis man derimod med bevidstgørelse forstår, 
at et menneske bliver klar over, at ikke een eneste stump af sig selv 
og sit liv har man skaffet sig selv helt alene, og ikke en eneste tøddel 
af sit liv har man derfor lov til at beholde for sig selv, fordi andre 
mennesker og det folk, som man er vokset til i, har præget og stadig 
præger os længere og mere, end vi er klar over det, så kommer en 
folkelig og menneskelig bevidstgørelse til at betyde, at der både er 
glæde og styrke i at opdage det fællesslab, som man selv hører 
hjemme i.

Morten Øllgaard.
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Indvielsen

Lørdag den 1. august 1981 kunne skolen holde indvielse. Hektiske 
dage var gået forud for at få skolen til at fremtræde i fineste skrud 
både ind- og udvendig. Gæster fra ministeriet, amt, kommune, 
andre skoler, vennekreds, naboer, personale samt mange andre, som 
havde været med ved skolens oprettelse, var inviteret.
I indbydelsen blev fremhævet:

»I glæde over at kunne se byggeprojektet »Bjergsnæsskolen« 
være sin fuldførelse nær og i taknemmelighed mod dem, der 
gennem de sidste 12 år i denne sag har ydet bistand til, at syn 
blev til virkelighed, indbyder vi nu til en sammenkomst, hvis 
formål er på festlig vis at markere og fejre

Indvielsen af Bjergsncesskolen«.

Allerede Kl. 12,00 samledes bestyrelsen, støttefonden samt perso
nalet, og Mads Nielsen hejste det flag, som skolen sammen med en 
vimpel fik i gave af vennekredsen. Flaget gik til tops ledsaget af san
gen »Jeg elsker de grønne lunde«. Vagn Aage Kjeldsen, bestyrelsens 
formand, havde forinden givet flaget og skolen de bedste ord med 
på vejen.
Mellem kl. 13,00 og 13,50 ankom gæsterne, og de fleste fik tid til en 
rundtur i bygninger og anlæg. - Kl. 14,00 samledes man i gymnastik
salen, hvor Vagn Aage Kjeldsen bød velkommen, og her skal især 
nævnes takken til Mads for det store arbejde, han har gjort, for at 
skolen kom op at stå. Uden Mads’ vilje og tro var skolen nok ikke 
blevet rejst. Herdis blev også takket for hendes indsats ved skrive
maskinen og for de mange kopper kaffe.
Morten Øllgaard, som havde indvilget i at være toastmaster, gav 
derefter ordet til dagens to talere, først undervisningsdirektør A. 
Baunsbak-Jensen og dernæst forstander Ole Mølgaard. (Begge taler 
er indsat lige efter denne artikel). Glade var vi for, at A Baunsbak- 
Jensen ville tage turen herover fra København og derved gøre dagen 
festligere for os.
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Efter kaffebordet reciterede tidligere forstander og konsulent for 
efterskolerne, Aksel Nielsen, et dejligt digt fremstillet til lejlig
heden (Dette er også at læse efter de 2 taler). Mads Nielsen redegjor
de herefter for skolens opstart og byggeri, så gæsterne kunne blive 
gjort bekendt med denne vigtige side af sagen. - Ordet var nu frit og 
med Øllgaards dygtige ledelse blev en lang talerrække afviklet under 
festlige former. Mange velmente og gode ord blev sagt. Mange råd 
og vink, som vi tog til os, kom frem. Hilsner fra nær og fjern var med 
til at give dagen format. Der skal ikke her nævnes alle de talere, som 
stod frem, men en stor tak skal lyde for jeres ord.
Vagn Aage Kjeldsen rettede til sidst en tak til alle talerne og kom
menterede flere af dem. En stor tak blev også rettet til alle de, som 
havde givet skolen gaver. Der blev nævnt nogle af de største: 10.000 
kr. fra Sparekassen SDS, 10.000 kr. fra Jyllands Kreditforenings 
Fond, 1000 kr. fra Gymnastikhøjskolen, men mange flere havde 
givet flotte pengegaver, bøger, kunstværker, planter og blomster - 
noget en ny skole har stærkt brug for. Formanden overgav hermed 
ordet til skolens forstander, som symbol på, at skolen nu var i gang. 
Med følgende ord af Ole Mølgaard blev dagen afsluttet: »Efter nu 
gennem lang tid at have set hen til denne dag, hvor skolen indvies, 
er det mærkeligt pludselig at stå her, og alt er i gang. - Det, nogle har 
kæmpet for gennem 12 år, og som vi har fået lov at være med til det 
sidste år, er nu rejst. Tankerne - visionerne voksede sig stærke og 
blev til virkelighed.
Dejligt er det så her fra skolen at kunne sige tak til at så mange ville 
være med til at gøre dagen festlig både ved taler og samvær. Tak 
også for de mange dejlige gaver. Vi håber, I senere vil komme og se, 
hvordan de hver især har fået deres plads på skolen. - Tak«.

Et sanghæfte med følgende sange var fremstillet til denne dag: Dan
mark nu blunder«, »Derfor kan vort øje glædes«, »Du gav mig o 
Herre«, »Et jævnt og muntert virksomt liv på jord«, »At lære er at 
ville«, »Du danske sommer«.

Sagen, talerne, samværet, sangene og dagens forløb var de ingredi
enser, der gjorde denne dag til noget særligt - til en dag, som vil leve 
videre og stå som et værdigt minde for en skoles start.

Ole Mølgaard.

34



Tale ved indvielsen
af Bjergsnæsskolen i Viborg
Af undervisningsdirektør A. Baunsbak-Jensen.

Det er en stor glæde for mig på undervisningsministeriets vegne at 
tale ved denne festlige lejlighed, hvor Bjergsnæsskolen indvies. Det 
har været interessant at følge de bestræbelser, der har været gjort 
for at få denne skole rejst, og det har været meget betydningsfuldt, 
at de mennekser, som havde fået ideen til, at denne skole skulle rej
ses, også har haft udholdenhed til at vente i de mange år, der er gået, 
siden man begyndte på at diskutere oprettelsen af skolen.
Personlig husker jeg et besøg her i Viborg helt tilbage i 1964, hvor 
man med udgangspunkt i den daværende Viborg Ungdomsskole be
gyndte at planlægge en udbygning af denne skole og en viderefø
relse af de principper, som havde ligget til grund for den. På det tids
punkt var Karen Banke-Larsen endnu til stede, men mærket af 
sygdom.
Omkring nytår 1969 stiftedes den selvejende institution Ungdoms
højskolen i Viborg med forstander Mads Nielsen som formand. Jeg 
kan slet ikke tale her i dag uden at komme ind påMads Nielsens be
tydningsfulde indsats ved denne skole og med flere andre skoler, 
hvor han har været den inspirerende og udholdende kraft. Din livs
gerning Mads Nielsen i det folkelige gymnastikarbejde, i højskolens 
tjeneste og ved oprettelsen af nye skoler, der har sit idegrundlag i 
det grundtvigske, og i det det grundtvig-koldske skolesyn har stået 
for har været af umådelig betydning, så der er grund til også fra 
undervisningsministeriets side at rette en særlig tak til dig på denne 
dag.
Man havde oprindelig ønsket at starte en ungdomshøjskole her. 
Ungdomshøjskolen var jo efter den nye lov, vi fik 1971-72, en skole
form, der udelukkende henvendte sig til de 17-19-årige. Det har vel 
vist sig siden da, at det er blevet meget få skoler af den art, der er 
blevet indrettet. Jeg er ikke i tvivl om, at når man i 1976 i denne 
skoles vennekreds besluttede at ændre formen for den kommende 
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skole til en efterskole for de 16-18-årige elever, så har man valgt 
en form, som man vil få glæde af i de kommende år.
Må jeg i øvrigt tilføje, at direktoratet pr. august 1981 har godkendt 
11 nye efterskoler, heraf Bjergsnæsskolen den eneste med stats
lån, men sandelig også den eneste der har ventet i ti år. Dertil må 
vel føjes, at det så også er den skole, vi ser af disse 11, som har og vil 
få den mest stabile økonomi.
J eg vil gerne ved denne lejlighed give en bedømmelse af efterskolen, 
sådan som jeg ser den i dag og frem i 80-erne. Efterskolen er jo som 
skoleform langt over 100 år gammel, men der er i de sidste 5-10 år 
sket en vældig udvikling først og fremmest i oprettelsen af nye efter
skoler. V i har passerer 150 efterskoler, som er oprettet ud over hele 
landet, og som dækker - kan man sige i dag - næsten alle folkelige 
bevægelser. Der er to træk, som falder i øjnene, at i de seneste år er 
der oprettet mange skoler i tilknytning til Indre Mission eller 
Luthersk Missionsforening. Der er også indrettet skoler, som byg
ger på bestemte pædagogiske principper, bl. a. dem der prøver at 
inddrage praktisk arbejde i arbejdet. Endelig er der nogle efter
skoler, som har udgangspunkt i pædagogisk-politiske overvejelser 
og tanker, som dem der ligger til grund for især lilleskolerne for 
børn.Her i dag oplever vi imidlertid i 1981, at man ønsker at op
rette en efterskole, at gå i gang med et stykke arbejde i forlængelse 
af det, som det grundtvig-koldske folkelige syn bygger på. Det er 
der grund til at hæfte sig ved, fordi mange har oplevet det som et 
minus, at de grundtvigske skoler har vanskeligere ved at slå igennem 
i den nyere tid. Jeg tror, vi vil komme til at se den grundtvigske be
vægelse få en større gennemslagskraft i 80-erne, end vi har været 
vant til hidtil, bl. a. fordi vi i den økonomiske afmatningsperiode 
må blive vidne til, at mange mennesker vil spørge, hvorfra og hvor
til går min tilværelse, hvorledes er jeg placeret i den historiske sam
menhæng i mit folk, og der vil den grundtvigske efterskole og høj
skole med undervisningstilbud kunne belyse den historiske og 
folkelige baggrund over for den ny generation, som skal gå videre 
ikke i ukendt terræn, men i et folkeligt felt, hvor man har trådt spor, 
som man kan gå efter.
Vi har altså nu over 150 efterskoler. De er alle private, selvejende 
institutioner, måske bortset fra en eller to. Der oprettes ikke en 
efterskole kun for at give undervisning, men den oprettes af en 

36



kreds mennesker, som har overskud af visioner og tro på, at det, de 
vil lave skole for, er så betydningsfuldt, at de ikke kan lade være. 
Det gælder også denne skole. Jeg er overbevist om, at tilgangen til 
til efterskolerne vil blive fastholdt en årrække frem, men det er van
skeligt for os at vurdere, hvordan det vil tegne sig for disse mange 
efterskoler, når børnetallet falder i betydelig grad i løbet af 80-erne. 
Ungdomsuddannelserne spænder videre i Danmark, end vi ser det i 
de fleste andre lande. Vi har gymnasiet, som trækker større og 
større grupper af unge til sig, ved siden deraf har vi de erhvervsfag
lige grunduddannelser. Jeg synes, der er grund til at pege på, at der 
er flere skoleformer ved siden heraf, som kan anvendes af unge til at 
udvikles personligt og modnes, inden de tager skridtet til gymna
siet eller EFG. Jeg tænker her foruden på efterskolen bl. a. også på 
den kommunale ungdomsskole og på folkeskolens 10. klasse. Der 
er ikke tvivl om, at det i disse år, hvor de unge har store vanskelig
heder med at få en uddannelse, får endnu større vanskelighed med 
at få arbejde, der er det en lykke, at vi har et bredt spektrum af ud
dannelsestilbud til de unge. Vi ønsker, at de unge kommer til at lære 
at kende bestemte livsværdier, således at efterskolen giver sig tid til 
at arbejde med religion, filosofi, historie, litteratur og også til ar
bejde med dansk sprog, dansk sang. Det er på dette folkelige felt, 
denne skole ønsker at udvikle de unge, der kommer heril, men det er 
lige så givet, at denne skole har et værdifuldt tilbud til unge, som 
ønsker at møde gymnastik og idræt af forskellig art. Der er næppe 
tvivl om, at fremtiden også vil indeholde tilbud af disse aktiviteter 
i det folkelige arbejde ud over landet. Fra de små sogne til de store 
byer. Den folkelige gymnastik, som Gymnastikhøjskolen her i Vi
borg og nu også Bjergsnæsskolen kommer til at stå for, har mulig
hed for at udvikle sig som et tilbud til et stort antal unge og voksne 
i et samfund, hvor fritiden bliver større og kræver meningsfylde for 
den enkelte.
De unge, som kommer her, vil komme til at stå overfor et samfund 
med revolutionerende forandringer af en art, vi ikke kan overskue. 
Den teknologiske udvikling med datamater og anden ny teknik vil 
revolutionere arbejdslivet og samfundslivet kraftigt.
De fleste unge kommer til at leve deres voksenliv under andre vilkår 
end dem, de kendte som børn. De flytter til andre egne og andre lan
de. De skal indstille sig på at skifte erhverv 2-3 gange i deres til
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værelse, og mange kommer til at danne par med mennesker fra andre 
lande og andre kulturer. Vi har allerede været vidne til vældige æn
dringer i familiemønstret, i etiske og moralske værdier. Kravene til 
den enkelte er blevet meget større end tidligere - og vil blive det 
endnu mere. Alt dette vil gøre det nødvendigt, at mennesker i deres 
opvækst og modning slår rødder. Dermed mener jeg, at de finder ud 
af, hvor de hører hjemme. De kommer fra det danske folk, de taler 
dansk, har dansk historie, dansk kristendom, danske sange og sal
mer fælles. Det er deres kulturgrundlag. Uden viden om disse ting 
vil de blive rodløse og få vanskeligheder i deres eget livsforløb. 
Det er på disse felter, den grundtvigske skole har sin styrke. Det er 
her Bjergsnæsskolen skal have sin bagage. Det er herfra, de unge skal 
få forståelse for deres eget liv og viden om, hvor de kommer fra og 
hvilke værdier, de går ud i tilværelsen med.
Gennem de 30 år, hvor vi havde uafbrudt vækststigning, fik vi øget 
fritid - med 5-dages uge og længere ferier. Men samtidig er tempoet 
på jobbet blevet hårdere, og den fritid, man har haft, har været brugt 
til nødvendig rekreation gennem rejser og sommerhus-week-ends. 
Nu har vi ikke råd til dyre fritidsaktiviteter, og der er ikke plads til 
at finde livets mening gennem øget forbrug. Man må en anden vej. 
Vi står over for en tid, hvor materialiseringen ikke er livets mål, men 
hvor de unge, tror jeg, i stigende grad vil vænne sig til nogle dybere
liggende værdier, af etisk, religiøs, folkelig art. Vi må vove at give de 
unge vore egne svar på tilværelsens grundspørgsmål, så kan de over
tage dem eller forkaste dem; men de vil være de unges materialer i 
opbygningen af deres egen personlighed. Fællesskabsfølelsen må 
genskabes.
Det er en vigtig tid i de unges tilværelse, de møder efter skolen, Ser 
man ud over en sådan flok unge, sidder de der med deres forvent
ninger og deres skuffelser, med deres ydre sikkerhed og deres kejtet
hed. De er hjemmefra for første gang, de er nysgerrige og generte. 
De er også bange for ikke at slå til. De ved meget om tidens krav - 
om eksamensgennemsnit, som de er bange for ikke at kunne nå, om 
uddannelser de gerne vil have men næppe tør tale om. De ved ikke 
det samme, deres erfaringer er forskellige, men mange mere end aner 
noget om angst - angsten for ikke at slå til i forældres drømme om 
det, de skal klare og i forhold til kammerater. De ved, at fristelser 
ude i livet blandt andet er spiritus og stoffer. De unge ved i dag 
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mere, end vi tror, men også heldigvis af og til mindre, end de ser ud 
til. Disse dejlige unge mennesker skal I, som lærere stå over for og 
være iblandt. Det er en særlig evne at være en god ungdomslærer; at 
kunne være kammerat med dem, kunne lege med dem, more sig hos 
dem for derigennem at få deres tillid, at åbne dem. Når man ser ud 
over et nyt hold efterskoleelever, når de sidder der første gang ved 
spisebordet, er de tavse, tilbageholdende, vil ikke blotte sig. Men 
det er stilhed før stormen. Nogle dage efter blæser det op. Nu ken
der de hinanden mere, vil gerne gøre indtryk, hævde sig. Du, der er 
lærer, gør jo hvert år den erfaring, at der ihvertfald er tre grupper: 
Først de støjende, urolige, selvhævdende, kantede, udadvendte, 
charmerende. Dem lærer du hurtigt at kende ved navn. De forlanger 
at blive kendt. Det er spændende elever, vanskelige at holde styr på, 
men blandt dem finder man måske de største overraskelser til 25 
års jubilæet - dem der satte meget i gang, stilede højt, nåede vidt - 
men også enkelte gik i stykker.

Den anden gruppe er de tavse, de indesluttede, tvære, generte. Dem 
må du også finde frem til, de har brug for din opmærksomhed, men 
de har en bred urørlighedszone. Du skal lirke det frem hos dem, som 
de ejer, og du vil ofte blandt dem finde megen viden og behov for 
kontakt, men det er her, du skal hæge om den enkelte. Også blandt 
dem kommer de store overraskelser.
Den tredie gruppe må du sandelig heller ikke overse - det er den 
gruppe, der skaber fundamentet på et hold eller i en klasse. De er 
flittige, rolige, glade og passer deres ting uden at vække opsigt. 
De virker veltilpassede, men vær opmærksom her, også her kan du 
finde overraskelser. Du må have tid til hver enkelt af dem, også selv 
om de ser ud til, at de klarer det hele.
Og vid så, at den sjældne gave der gives en ungdomslærer, måske det 
dyrebareste, er evnen til at tale med den enkelte elev på tomands
hånd. Lærerens mål må altid være at blive tryghedspunkt for de 
mange og for den enkelte. Det er i sådanne samtaler, at livet drives 
frem, at der kaldes på oversete evner, og at skyhed og mindreværds
følelse overvindes. Husker du ikke netop selv fra dit eget ungdoms
liv, at da du trængte allermest til hjælp, mødte du et menneske, 
en lærer eller en kammerat, som du fik tillid til, og som gav dig mod 
til at komme videre og lyst til at komme igang.
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Når jeg herefter vender mig til forstanderparret Lisbet og Ole 
Mølgaard. I skal stå over for den opgave at lede denne skole, give 
den traditioner via undervisningstilbud til de unge. I har baggrund 
i både skolearbejde og i gymnastikarbejde.Jeg har lagt mærke til, at 
Ole Mølgaard har været elev på Ollerup Gymnastikhøjskole, og 
Lisbet Mølgaard har været på Viborg Gymnastikhøjskole. Des
uden har I mødt efterskolen henholdsvis i Skanderup og i Elbæk. I 
er unge, I er gymnastikinteresserede. I har været ledere indenfor 
gymnastikforeningerne her ved landsgymnastikstævnet i 1981. Jeg 
vil ønske for jer, for jeres lærere og for hele skolen, at arbejdet må 
lykkes, så de unge, der kommer til jer, må få et skoleophold, der er 
præget af humør og glæde og også er med til at underbygge det fun
dament, som de unge elever som voksne skal ud og bygge på i deres 
personlige liv i det danske samfund.
80-erne byder ikke på lette vilkår for de unge. Titusinder sendes ud 
i arbejdsløshed - det frygteligste, der sker i disse år. Andre kan ikke 
blive optaget på den uddannelsesinstitution, de gerne vil ind på. Til 
dem, der er lærere og forstander her, vil der blive stillet store krav. 
Det største bliver kravet om, at den unge får hjælp og vejledning, 
møder lærere - og kammerater - som gør tilværelsen rig og glad. De 
unge skal møde optimisme og gives tro på, at deres liv vil lykkes. 
En ungdomsskole skal have glæden som centrum.
Til lykke med Bjergsnæsskolen - lykke til et folkeligt skolearbejde i 
en spændende tid.
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Indvielsestale
ved forstander Ole Mølgaard

At vi, skolens personale, i dag er her, kan vi takke jer for. I har 
næsten alle på den ene eller anden måde været med til, at skolen blev 
rejst. Gennem en ukuelig vilje af en kreds af borgere fra Viborg og 
omegn blev denne skole startet. Flere og flere blev draget ind i pro
jektet, men det var i folket, ideen opstod, og viljen bandt.
Vi, der skal til at virke her, - og nu, kan man sige, får skolen til låns, 
kan kun føle os priviligerede. Sjældent er det i dag at få lov til at være 
med til at sætte rammer - skabe de traditioner, en skole skal have. 
En udfordring er det, om vi kan få skabt det liv på skolen her, som vi 
ønsker, og som har ligget til grund for skolens rejsning.
Mange samtaler er ført og mange forestillinger er gjort om, hvordan 
livet skal forme sig på skolen. Vi er hver gang nået tilbage til, at det 
er en tro på dem, vi har med at gøre, ungdommen, som er det væ
sentlige og bestemmende for, hvad der skal ske her. Jeg mener, der i 
dag flere steder i samfundet sker en undervurdering af denne alders
gruppe. Spørgsmålet er, om vi giver dem mulighed for at vise, hvad 
de kan. - Jeg vil ikke her tages for at stå og ynke ungdommen af i dag, 
det er der ingen grund til, de har det sikkert ikke meget værre end 
førhen, men der er i dag nogle vigtige områder, som jeg gerne vil 
fremhæve.
Ro og tryghed er ord, som for de unge ikke har samme indhold som 
tidligere. Ser vi rundt på alle samfundets sider kendes utryghed og 
ufred kun alt for godt. Evindelige lønforhandlinger - krav om at få 
mere, da alle andre nu har fået. Naboen har jo altid mere, end man 
selv har. Og så arbejder han ikke nær så hårdt, så jeg vil i hvert fald 
ikke gøre mere, før jeg får lige så meget. - Hvad er det, vi giver de 
unge? - Hvordan virker det på dem?
En anden påvirkning, hvor virkningen er tydelig, kommer fra det 
moderæs og den enorme reklame, som de unge udsættes for. Rekla
men kan ikke undværes, hvis vi skal have besked om, hvad og hvor 
vi kan købe vore varer, men en reklame som udnytter de følelser og 
behov, der er hos en usikker ungdom, har vi ikke brug for. Moden 
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skifter - hvad der var moderne i går er forældet i dag. -Vi skal have 
travlt for at følge med.
Den ene nyhed afløser den anden - intet får lov at bundfældes. Ny
heder, sensationer hober sig op, så man til sidst ikke mener, noget 
vigtigt er sket. Nyheder sælges tit og ofte som varer, der kun er til 
forbrug og intet andet. Hvad skal man holde sig til, når man er ung? 
Som nyhederne, der ikke når at bundfældes, føler vi ofte i vor dag
ligdag, at vi ikke når det, vi skal. Alt skal gå så hurtigt, og efterhån
den kører så meget hen over hovedet på os, at vi synker matte hen 
foran fjernsynet. Vi mener ikke, vi har indsigt i og indflydelse på, 
hvad der sker. Beslutningerne bliver taget uden vor medvirken - 
meningsløsheden og dermed utilfredsheden breder sig.
At vi i dag ikke med sikkerhed kan give de unge et tilbud om en 
meningsfyldt plads, efter skolen er slut, hjælper ikke med til at 
skabe tryghed og mod på en fremtid i et samfund, som måske ikke 
har brug for en. Dette har da også, som vi ved, givet sig mangeartede 
udslag iblandt ungdommen.
Men hvad kan da bære i et samfund, hvor det fornuftige er i høj
sædet, hvor eksperterne bliver spurgt og fulgt, før noget bliver be
stemt. Vi kan da ikke hamle op med den ekspertise, som ved og ken
der alt. De har jo analyseret samfundet - fundet ud af, hvad der er 
bedst for os at gøre. Alligevel ser vi, at fornuften har ført os i krise. 
Jeg tror, vi mangler at se på det menneskelige - sætte mennesket 
først Jeg ved, økonomerne vil sige, at det koster samfundet dyrt - 
det kan samfundet ikke bære. Jeg tror tværtimod ikke samfundet 
(som jo faktisk er os selv) kan bære at lade være.

Hvis ikke vi sætter menneskets uudgrundelighed og mangfoldighed 
i højsædet, lader ånden komme til orde, ser jeg ingen vej ud af krisen. 
Fornuften og det rationelle vil ellers få overtaget. Fornuft er som 
vore drifter og instinkter en del af naturen i os. Denne natur skal 
ikke udslettes, men skal gennem kampen underlægges åndens kraft i 
vores liv. Det er gennem denne kamp, livet kan forstås - kampen for 
at få livet til at udfolde sig. Vi er så tilbøjelige til i dag først at skulle 
se, om det nu kan betale sig at gøre noget - selvretfærdigt spørges 
der, om man ikke har givet nok. Vi jagter efter lykken uden tanke 
for, at lykken altid kommer bag på en, man kan ikke opsøge den. 
Vi glemmer, at kun ved kampen kastes der lys over livet. Kæmperne 
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i Valhal havde, henviste Grundtvig engang til, ingen anden belys
ning i deres gildesal end de blanke sværd.
Jeg håber, vi her på skolen magter at give de unge roen til at finde 
finde sig selv. At de i fortælletimerne, gennem ordet og sangen om 
livet - det livsbekræftende men også det destruerende i os, kan 
danne deres personlighed, drømme sig en fremtid. At vi gennem 
historien får dem til at føle, hvor de har rod.
At de her vil få oplevelser og et positivt samvær, til at danne sig en 
baggrund. At de gennem fagene vil få den store viden og indsigt, 
som er nødvendig i dag - og samtidig føle at fornuft og videnskaber 
nyttige - ja uundværlige ting, men kun hvis de bruges som tjenere 
for de folkelige fællesskaber.
At vi kan få dem til at opleve de helt kollossale muligheder, de har i 
sig, når blot de vil kæmpe den kamp, det er, når man enten kreativt 
skal udtrykke sig eller, man skal overvinde en fysisk anstrengelse - 
arbejde med sig selv.
Et sted i 5. Mosebog taler Gud således:
»Jeg har forelagt dig livet og døden, velsignelsen og forbandelsen, 
for at du skal vælge livet og komme til at leve«.
Mit håb er, - og det er livet om at gøre, - at vi kan få de unge til at 
vælge ret.
Jeg har ved andre lejligheder nævnt Mads’ betydning for skolen og 
takket herfor. Bestyrelsens formand, Vagn Aage Kjeldsen, har også 
i dag givet udtryk for den taknemmelighed, vi alle må føle for Mads’ 
faste vilje og tro på, at skolen kom op at stå. - Jeg vil derfor ikke 
nævne mere om det, men i stedet på det helt personlige plan takke 
Herdis og Mads.
Lisbet og jeg er nu i et års tid kommet hos Herdis og Mads på utal
lige besøg, når afgørelser vedrørende skolen skulle træffes. Un
der disse besøg lærte vi at sætte stor pris på de mange kopper kaffe 
og de dejlige måltider, vi fik. For på disse tider blev mange andre 
forhold drøftet, og vi fandt, at her var to meget interessante og stor
sindede mennesker med en helt utrolig gæstfrihed. Disse mange 
gode stunder i jert hyggelige hjem vil vi aldrig glemme. Tak for dem. 
Nu håber vi at kunne gøre gengæld, så I kan komme herop og op
leve skolen i brug.
Til sidst er der en, som jeg også må takke - og det er min kone, Lis
bet. Uden hende kunne jeg ikke have stået her i dag. Hun har været 
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en uvurderlig støtte og hjælp, og vi har sammen været med til at 
søge og løse denne opgave. Tak.
Som afslutning på talen har jeg lavet et digt - et udtrykt håb for sko
len fremover:

Så rejs dig da skole på næsset hist, 
hæv dig på åndens vinger. 
Flyv højt, men glem aldrig 
din arv fra folket, 
af hvem, du først blev til. 
Rum i dig det væsens rod 
en kilde - en ungdom forstod. 
Et håb at du 
i en fremtid vil kaste 
det lys al id og gerning tilhører. 
Lære os at bøje hovedet 
ydmygt 
for det, som er større.
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Indvielsesdigt af Aksel Nielsen
Bjergsnæsskolen 1. august 1981.

Fra Bjergsnæs er landet åbent - udsynet frit 
fra det flade i vest til det kuplede - 
bakkede højland i øst.

Skovklædte skrænter mod dybblå søer - 
krogede ege og svajende graner i en vind, 
der hvisler over lyng og revl.

Sandede hjulspor - slugter og hulveje - 
over hede og myr går vejen mod det fjerne mål - 
offerlund - Vi-bjerget!

Oldtidshøjene er minder om det, der var: 
- et folk, der langsomt erobrede landet.

Spor af plov - af hjul i vej - 
et ildsted og en boplads med syldsten og tomt - 
en brednakket økse og en tildannet pil - 
der giver afstand i år og i mil.

Ad hærvej og pilgrimsvej fandt nye slægtled 
det samme mål.
Af markens sten huggedes kvadre til syld og portal. 
Kirker og klostre blev rejst på det gamle vi - 
korstegn og klokkeklang over en ny helligdom.

»Ora et labora« - bed og arbejd - 
århundreders klosterregel gav bonde og borger 
livsmod og håb.

Klosterskole - lærdom for få - 
men først må man krybe - for siden at gå.

Domkirke - landsting - stænderforsamling - 
skoler gav viden til ung og til gamling.

Den lærde skole - folkets skole - 
fagets skole - landbrugets og idrættens skole - 
og nu er her rejst en ungdommens skole.
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En ring af skoler om sø og stad - 
arbejd og lærdom må følges ad.

På Bjergsnæs - en banke ved den søndre sø - 
er fostret en tanke - spiret et frø.

Udholdenhed - tålmod - tro på en sag - 
et mål er nået til denne dag.

Fra Bjergsnæs er udsyn - 
et folks virke i fortid og nutid er historiens stærke spor - 
en arv til nutids og fremtids slægter.

Giv minderne ord!

En fri skole - en ungdomsskole - er ramme og rum - 
sten på sten - tegl og tag - 
rum til at lytte - arbejde i fag - 
træne sin krop - muskler at spænde - 
synge en sang, når en dag går til ende.

Hver skole sit budskab til unge vil give - 
er det død tradition, der skal holdes i live?

Bjergsnæs - en skole blandt mange - 
syn blev til virkelighed - ord og tanke til handling - 
her er den ydre ramme om en livets forvandling.

Idé og formål skal kendes og leves - 
give viden - kundskaber - færdigheder - 
give lysten og troen på evnerne til at skabe - 
give frihed - frihed under ansvar.

Skolen på Bjergsnæs - en udfordring - 
et udtryk for vilje - for tro på en sag - 
og derfor til lykke på denne dag.

Velkommen i kredsen af frie skoler!

Ja - »hæv dig skole, og frygt kun ej - 
forældet aldrig blev livets tale.«

47



48



Grundstensudsmykning
Ved grundstensnedlæggelsen blev 3 grundsten udfærdiget af Hol
mer Trier nedlagt. Disse 3 grundsten skal være fundamentet i en 
grundstensudsmykning, som Holmer Trier senere vil udforme 
efter inspiration af nedenstående digt.

Ja, jeg er Troende, 
jeg tror paa det groende, 
min Tro kan blive svag 
men aldrig briste.
Alt gror
Nat og Dag.
Og jeg tror 
til det sidste.

TRÆET

Besku dit Træ og sku dig glad, 
du, som blandt Søskende paa Rad 
er selv paa Livets Træ et Blad.

En Kraft, som skjult i Kaos’ Storm 
forklarer sig i Nuets Form, 
men drømmer om en evig Norm.

Har bygget denne Tempelbro 
af stille Vækst og frugtbar Ro - - 
Her boer en Aand, hans Navn er Gro.

Han varmer den, hvem Kulden beed, 
han svaler den, hvem Ilden sveed, 
han frier din sjæl fra Ensomhed.

Thi hvo, som i sin Fødselsstund 
blev kysset af hans friske Mund, 
hans Sjæl skal vorde glad og sund,

Og knyttes med et Troskabsbaand 
til Alnaturens skjulte Aand -
Vælg Gro til Ven og grib hans Haand!

Og nærm dig frygtløs Nattens Dal, 
vær tryg, den tavse Stjærnesal 
er evig grøn og evig sval!

Der kom du fra, der gaar du hen, 
Der strømmer Kraftens Kilde, Ven, 
der kan du blive grøn igen.

Besku dit Træ og sku dig glad, 
og vær blandt Søskende paa Rad 
paa Livets Træ et trofast Blad.

Lyd Træets Lov, slaa Rod og gro 
og fold dig ud paa Lysets Bro, 
bekend dit Nu og vær det tro!

Kend, I er Børn af samme Aand, 
som virker med usynlig Haand 
hvert evigt Nu sit Klædebon!

Og se, hvor noget hverdagsligt, 
kan være bundløst dybt og rigt! 
Dit Træ er Evighedens Digt.
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Formål - intentioner - virkelighed

Nye bygninger - afstemte farver og materialer - fine faciliteter - en 
flot udsigt, det er noget man ser og tænker på, når man første gang 
ser skolen. Dejligt må det være at starte i så nye og spændende om
givelser, siger man. - Ja, men bedst er dog det, at de mennesker, 
som stred for denne skole, havde tanker og visioner om det liv, der 
skulle føres på skolen. Det er disse tanker, som er resulteret i sko
lens formål, og som de ansatte på skolen har fundet væsentlige og 
rigtige. Formål og intentioner er også tilgrundliggende for vort 
virke på skolen, som når vi taler om undervisningsplaner og daglig
dag. Derfor vil nu skolens idemæssige oplæg blive beskrevet, som 
den ligger fra styrelse og vennekreds.
I skolens fundats finder man formålsparagraffen, som siger: 

»Bjergsnæsskolens formål er - ud fra et dansk, kristent livssyn - 
at forme en undervisning, hvor der stræbes mod at bringe de 
unge i forbindelse med de værdier, der giver indhold i, styrke til 
og mål for menneskets liv og virke, og den vil gennem skole
livets fællesskab søge at føre sine elever ind i en sund og op
dragende samværsform.«

Udover formålet har der ligget en klar interesse for at rejse en skole, 
»hvis sigte er båret af en stræben mod at vække sansen for vær
dier, der kan bære - at kalde på evnen, trangen til at skabe og 
forme - og på viljen til at tage ansvar.«

»Hertil bør så føjes, at en overvejende part af vennekredsens med
lemmer vil se en af de vigtigste forudsætninger for opbygningen af 
en skole med dette formål i, at den i væsentlig grad søger grund
laget for sit virke i de tanker om frie skoler, der blev fostret af 
Grundtvig og Kold.
En konsekvens af vennekredsens holdning til skolens undervis
ning har så været, at der ved udformningen af bygninger og anlæg 
skulle skabes gode betingelser for kærnefagsom historie, litteratur, 
dansk, samfundslære, det frie foreningsarbejdes formål og organi
sation m. v. - for fagområdet: formning - og for undervisning i 
legemsøvelser.«
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Tvivl, mod og tro
Med sådanne intentioner og et sådant formål foran sig kan man 
ikke undgå at føle sig lille og ubetydelig - føle at her slår du ikke til - 
dette evner du ikke at føre ud i livet. Mange tanker, man før har 
syntes gode og rigtige, blegner, når de nu måles med en så vægtig 
målestok. Egentlig burde vi slet ikke prøve at nedsætte på skrift de 
tanker, ideer og bevæggrunde der danner baggrund for vore elevers 
undervisning, da dette forehavende aldrig vil komme til at rumme 
den kraft og styrke,, som i formål og intentioner er skabt.
Dermed kunne dette afsnit, denne artikel godt være slut. Men så
dan er det aldrig gået, og vil det forhåbentligt aldrig gå indenfor den 
frie skoleverden. Altid i bevægelse - nye tager fat, hvor de gamle 
slap. Med fortidens arv stævnes nu mod fremtidens krav.
Som Kold blev glad, da Peder Larsen Skræppenborg gjorde ham op
mærksom på, at Vor Herre elsker menneskene og ikkevaren »streng 
politimester«, blev også jeg det, da det gik op for mig, at den før
omtalte målestok var af mennesker opsat. Der findes nemlig en 
anden og langt større målestok, som ikke af mennesker er fremstil
let men af noget, der er større og mægtigere end os, og for hvem vi 
må bøje os i afmagt. I lyset af denne målestok vil både stort og småt 
have lige plads, her kan selv vore mindste tanker få sit rum.
Dette gav os modet tilbage - nu turde vi igen indlade os på at ned
skrive, hvad vi vil med skolen.
Først måtte vi dog spørge os selv, hvorfor i alverden vi ville dette 
arbejde og ikke alt muligt andet. Og som det ofte sker i myterne 
hænder også her, at ræsonnementet kommer til kort og går over i 
det stærkeste vi har - en tro.
En tro på, at der i ungdommen ligger gemt en masse uudnyttede 
kræfter.
En tro på, at kunne vække disse evner og give dem kraft og styrke 
til at blomstre.
En tro på, at Danmarks fremtid skal bygges på en sund, livskraftig 
og iderig ungdom.

Betragtninger
Hvordan vække? Hvordan give kraft og styrke? Spørgsmål vi ofte 
har givet os selv, og som aldrig vil have et endegyldigt svar - hel
digvis.
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Mente vi at have et, ville svaret være dødt - livet trådt ud af det, for 
kun i kampen for livet kastes der lys over det.
Mente vi at have det eneste svar, ville det ikke kunne blive i respekt 
for hvert enkelt menneskes iboende muligheder.
Derfor og på grund af et omskifteligt samfund vil vi altid være på 
vej - altid prøve at være vågne for de muligheder men også farer, der 
ligger i alt nyt. At standse op på denne vej kan være godt, ikke for 
derved at fastslå man nu er nået til det endelige svar - det rigtige, 
men for at dvæle og lade fortiden indhente os og virke med den fylde 
og kraft, som kan nå gennem fortidens sekler.
Historiens lys må kastes over nutidens hændelser. Vi må lære ikke 
at forkaste de mange livserfaringer, historien har at fortælle os. Vi 
må lære at lytte der, hvor livet har vist en vej. Der har været en 
periode, hvor det næsten har været forbudt at se historien i en hel
hed, og hvor historiefortællingen var ammestuesnak. (En sådan 
nedvurdering er iøvrigt et godt politisk middel til, at folket ikke får 
mulighed for at se ud over deres egen næsetip). Heldigvis har dette 
vendt sig. Det, som var og er - ordet - det levende ord - får nu igen 
rum at virke i.
Fortællingen skal lyde hver dag i livets skole. Med emner om stort 
og småt, myter og sagn, eventyr, litteratur, poesi og historie skal 
det levende ord vække og styrke. Det, at være menneske på godt og 
ondt samt den kamp, der må kæmpes, for at være menneskelig, skal 
gives i dagligdagen - fortællingen, timerne og samværet.
Det er ved denne menneskelige og folkelige livsoplysning, vi også 
fatter, hvad det vil sige at være skabt i Guds billede.

Mennesket er i Guds billede skabt 
med levende ord på sin tunge, 
og derfor kan han mellem træ’r og dyr 
med guderne tale og sjunge.

Grundtvig
Sangen skal i skolen klinge som aldrig før. Om morgen, ved aften, 
til fortælling og tak. Tit og ofte hentes netop i sangen den glæde og 
visdom, der i øjeblikket var nødvendig.
Når det ubegribelige sker, og man er tom for ord, kan sangen give 
hjælp og styrke samt sige det usagte. For fællesskabet har sangen 
den allerstørste vigtighed. Især den sang, der rummer ord for tan
ken, og som synges af et åbent og ærligt hjerte.
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Sangen forener, idet den fortoner 
mislyd og tvivl på sin strålende gang: 
Sangen forener, idet den forsoner 
kamplystne kræfter i samstemmig trang: 
trangen til skønhed, til dåd, til det rene!
- Nogle kan gå på dens lyslange bro 
højere, højere, frem til det ene, 
som ikke åbnes for andet end tro.

Bjørnson

Det livgivende positive samvær - det opdragende fællesskab under 
skoleopholdet - giver oplevelser, der i sig har de livsværdier, man 
kan tro og bygge på. Der trækkes her linjer, der gives her kraft og 
styrke, til det folkelige fællesskab, som i vort samfund er mere væ
sentligt nu end nogensinde før. I forståelsen af, at vi i vores forskel
lighed har lige ret til livet, forpligter det folkelige fællesskab os til 
handling i samfundet. Ikke på baggrund af, at der i skolen føres en 
bestemt politisk aktivitet, men gennem næring af den unges ibo
ende muligheder og evner.
Når der tales om samfundet, må det erkendes at gode kundskaber, 
en god uddannelse er vigtig. Vigtigt er det at have viden om og for
stand på en fantastisk masse ting. Vigtigt erdet at have gode specia
lister i vort samfund. Men endnu vigtigere - helt afgørende er det, at 
vi ved, hvad vi vil bruge viden, forstand og specialister til. Nød
vendigt er det at få afklaret, i hvis tjeneste de går. Er det specia
lister med fagets mål som eneste holdepunkt? Er det viden for 
videns skyld? Så lever vi nok bedre foruden. Hvis ikke faget skal 
tjene en sag, hvis ikke viden er i visdommens tjeneste, bliver resul
tatet goldt og umenneskeligt. Tendenser i samfundet trækker i den 
forkerte retning, og mennesket taber, hvis ikke andet bliver gjort. 
Vismændene, videnskabsmændene, de lærde m. fl. står ikke med 
sandheden - det gør vi alle, Livet har vi fået forærende som en mulig
hed, og kun i livets egen læsebog findes sandheden.
Det er altså os almindelige mennesker, som må bestemme, hvad 
videnskabsmænd, specialister og viden m. m. skal bruges til. Vi må 
udtrykke de værdier, vi synes er vigtige. Ikke være bange for,at vore 
mindste men væsentlige tanker nu også har værdi. Hvis livet har 
givet os disse tanker, er de også af værdi.
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Det ovenstående må også resultere i, at al undervisning i sit hoved
sigte må tage mål i en dannelse af personligheden. I at hente det 
frem - styrke det, der sover. Altid skal faget gå denne sags tjeneste. 
Aldrig må faget læses for dets egen skyld. Derfor skal undervis
ningen, samværet i arbejde og fritid, skolen i hverdag og fest være 
skolen for livet.

Ole Mølgaard.

54



En undervisningsplan

Det har været med store betænkeligheder, vi herefter har prøvet at 
stille nogle mere specifikke mål op for undervisningen. Svært er det 
at opstille mål for en undervisning, uden det får præg af hård syste
matik, som på ingen måde i undervisningen gør sig gældende. Men 
nødvendigt er det at klargøre sig sine hensigter. Først da er man klar 
over, om den rigtige vej følges.
Tager man i læsningen af fagenes mål de foranstående generelle be
tragtninger med som ballast, håber vi at have opnået en helhed.

Fortælletimer
Ved ordet - gennem fortælling og sang - at åbne de unge for livs
værdier samt styrke deres personlighed - at få dem til at mærke det 
største af alt - det, at have fået et liv. Emner i timerne vil fortrins
vis hentes fra myter og sagn, eventyr, litteratur og poesi.
Historie vil indgå i fortælletimerne, da der lægges vægt på en for
tællende historieundervisning. For at vide, hvor vi har rod, vil 
danmarkshistorien være hovedemnet. Herudfra drages linjer og 
paralleller til den omgivende verden.
(Se også under afsnittet »Betragtninger«),

Dansk
Gennem danskfagets forskellige aktiviteter gives eleverne mulighed 
for dels at tilegne sig færdigheder, som sætter dem i stand til at for- 
stå/udtrykke sig på det danske sprog, dels gennem alsidige erfarin
ger at gøre dem åbne og kritiske så at de udvikles rent menneskeligt. 
I mødet med litteraturen, hvor man hører om andre og deres livs
erfaringer skabes ens personlighed.

Samtidsorientering
Formålet er, i samarbejde med dansklærerne, at give eleverne en 
meningsfyldt placering i samtiden samt en holdning til de ting, der 
foregår omkring dem. Gennem forskellige aktiviteter at vise dem 
nogle sider af det samfund, de lever i. Gennem diskussion af disse 
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aktiviteter skal de lære at formulere sig og argumentere for deres 
holdning.

Matematik
Faget skal give eleverne mulighed for at forstå de forskellige mate
matiske problemstillinger, de vil møde i dagligdagen.
De skal lære at sætte sig selv i centrum af de problemer, de vil møde, 
og indtage en kritisk holdning til disse.
Endvidere skal de have mulighed for at klare sig videre frem i det 
samfund, der i vid udstrækning er baseret på udvikling inden for 
det matematiske område.

Fysik
Formålet er at eleverne:
- tilegner sig nogle grundlæggende fysiske og kemiske begreber 

og indsigt i udvalgte områder inden for fagene,
- får forståelse for fagenes betydning ved beskrivelsen af vort 

univers,
- får indblik i den naturvidenskabelige arbejdsmetode og forståelse 

for naturvidenskabernes betydning for samfundsudviklingen.

Sprog
Formålet med undervisning i fremmedsprog er, at give eleverne et 
redskab, der gør det muligt for dem senere at kunne begå sig i den 
verden, de lever i. Gennem sproget vil eleverne stifte bekendtskab 
med andre kulturer, og der gives mulighed for at fremme samværet 
med andre folk både i og uden for Danmark. Derigennem kan ele
vernes interesse for at være med til at forme deres eget samfund 
øges. Ved mødet med andre kulturer og folkefærd får eleverne mu
lighed for at opleve, hvad det vil sige at være dansk og at værd
sætte dette.

Foreningslære
Formålet for foreningslære er, at skabe forståelse for og indsigt i 
det danske foreningslivs daglige virke, således at eleverne sættes i 
stand til med interesse at gå ind i foreningsarbejdet.
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Formål for idræt
Idræt skal være for det hele menneske. Ikke kun forme den unge 
i kroppens tjeneste og med fysiske præstationers mål, men med mål 
i en opdragelse og uddannelse, der styrker og modner den unges 
personlighed.
De unges bedømmelse af egne og andres muligheder fremmes, lige
som de erfarer den indbyrdes afhængighed i en gruppe gennem 
realisering af samarbejdet. Ved eksperimenteren gives mulighed 
for udfoldelse af fantasi og selvvirksomhed. Oplevelser og erfarin
ger skal danne baggrund for, at de unge tilegner sig viden og fær
digheder indenfor idræt, således at glæden ved og lysten til fortsat 
idrætslig aktivitet styrkes. Kroppens fysiske muligheder forbedres 
ved at fremme kondition, bevægelighed, koordination, muskelud
holdenhed og - styrke.

Gymnastik
Gennem gymnastikken skal de unge opleve en alsidig rytmisk træ
ning med en harmonisk legemsudvikling som mål. De skal prøve at 
være en ud af en helhed og gøre deres til, at helheden forbliver (f. 
eks. i et gymnastikprogram eller ved en opvisning). Ved en kraftig 
træning opnås kropsmæssigt en øget frihed, der virker videre på 
dannelsen af den unges karakter og hele person.

Boldspil
Formålet er her dels, at eleverne spiller boldspillene, og dels at de 
leger og tænker boldspil.
Dette gøres bl. a. ved, at eleverne får stillet opgaver, som de i grup
per fremstiller løsningsforslag til, afprøver og vurderer, idet det er 
deres egen fantasivirksomhed, samarbejdsevne og spilforståelse, der 
er afgørende. Desuden laver eleverne funktionelle øvelser, som ud
vikler deres evner inden for boldspillene.

Idrætsteori
Formålet er her at skabe en baggrundsviden for de praktiske idræts
fag. Gennem arbejdet med anatomiske, fysiologiske, bevægelses-, 
sundheds- og træningsmæssige forhold styrkes elevernes forståelse 
for idrættens betydning for det enkelte menneske
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Spring
Formålet med springgymnastik er, at eleverne i fællesskabets ånd 
skal
- få kendskab til springenes grundlæggende bevægelsesmønstre
- få et alsidigt metodisk grundlag til opbygning af spring
- lære modtagningens betydning for udvikling af personligheden 

og springene at kende
- blive bevidste om kroppens muligheder og begrænsninger
- opleve at egne fysiske muligheder forbedres
- få lyst til at fortsætte med og videregive egne erfaringer til gavn 

for springgymnastikken.

Formningsfag
Formningsfagene er for det hele menneskeliv.
Fagene skal styrke eleverne i oplevelsen af det værdifulde i kreativ 
vækst.
Fagene skal derfor give de bedste muligheder for fantasiudfoldelse, 
vurdering, frigørelse fra ensrettede færdigsyede modemagter, 
styrke lysten og troen på selv at skabe - så selvtilliden holdes i 
ånde. Indlæring af teknikker og metoder - vække menneskets iagt
tagelsesevne - se livet og fornemme naturens spil.

Formning
Børns glæde ved formning skal styrkes ved stadig erkendelse og 
med mulighed for udvikling.
I dag standses denne udvikling og udtryksform efter 4-5 skoleår. 
Kan dette være for mennesket?
Formning er her et obligatorisk fag.
Ved at de unge skal prøve nogle af formningsfagets mange mulig
heder - tegning, akvarel,maleri, billedvævning, stoftryk, linole
umstryk og plantefarvning skabes herigennem - for den enkelte elev 
- friheden til at finde egne muligheder. Ved virkelig at gå ind i de 
praktisk skabende fag, vil en udtrykt ægthed afsig selv og samtiden 
opstå.

Keramik
Det er elevernes opgave at give leret det liv, som det i 
sin natur venter på. Gennem kendskab til lerets mangesidige ud
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tryksmuligheder skal eleverne styrkes i at kunne realisere deres 
formskabende evner.
Dette gøres gennem
- opøvelse af og indlevelse i de teknikker, som kan anvendes på leret 
- at arbejde med leret på en sådan måde, at dets udtryk i form 

kan inspirere til fortsat at søge dybere ind i lerets muligheder 
- oplevelse af sammenhængen mellem form og farve,

Foto
Målet for foto er, at give eleverne et grundlæggende kendskab til 
fotografiske processer og materialer, samt at give dem mulighed for 
at tilegne sig så megen teknik, at de kan omsætte en ide - og analy
sere deres synsindtryk - til et fotografisk billede af tilfredsstillende 
kvalitet.

T ekstilformning
Siden langt tilbage i tiden, har mennesket haft lysten og trangen til 
udsmykning - dekoration af klædningsstykker.
I undervisningen indgår læren om mønstertegnmg, stofforbrug, 
valg af stofkvaliteter - efter ønske og ide med arbejdets/genstan- 
dens funktion.
Valg af farvesammensætninger i dekorering, så den enkelte selv får 
særpræget - identifikationen - frem i sit arbejde, ses som meget be
tydningsfuldt. Tilfredsheden og glæden ved selv at forme et stykke 
stof til beklædning eller anden funktion, skal styrkes, så de vokser 
til en personlig trang.

Sløjd
Det er meningen, at eleverne i sløjd skal forme og arbejde med for
skellige materialer for derigennem at få et godt forhold til disse. 
Desuden skal de udvikle fantasi og kreativitet ved udarbejdning af 
tegninger og modeller. De skal lære at lave deres egne ting og ikke 
bare kopiere de industrielle produkter, de møder.

Dramatik
Gennem leg og følelsesmæssige oplevelser skal dramatik vække og 
åbne elevernes sanser og følelser, lære dem at opdage og udnytte 
egne ressourcer, give dem en udvidet bevidsthed om og kendskab til 
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sig selv og andre mennesker. Legen er her midlet til at udvikle det 
hele menneske- gennem leg kan forskellige situationer gennemleves 
med et personligt engagement - ved at være sig selv under andre 
betingelser, eller ved at være andre i kendte eller ukendte omgivel
ser udvider man sit oplevelsesregister - og ved denne åndelige og 
fysiske identifikation med andre mennesker udvikles sympati, for
ståelse og medfølelse for andre, og man udvikles selv rent følelses
mæssigt.
Dramatikken giver nogle øjeblikkes direkte oplevelse, som går ud 
over den rene viden. Den skal berige fantasien, berøre hjertet og 
sjælen foruden forstanden.

Musik
Formålet er gennem en koncentreret, analyserende lytning at ud
vide elevernes kendskab til eksisterende musik, og hermed bibringe 
dem en forståelse for og lyst til fortsat at søge nye oplevelser i den 
musikalske verden. Herved bliver eleverne også i stand til at vur
dere og forholde sig til den musik, de bliver omgivet af overalt i 
hverdagen.

Maleri
Eleverne skal, gennem maleriet som udtryksform, opleve, at de 
herigennem har et redskab, der giver dem indsigt i egne muligheder 
for et personligt udtryk i form og farve.

Lærerkollegiet.
Niels B. Andreasen, Susan Bank, 

Anne-Marie og Hans-Jørn Bergmann, Børge Hansen, 
Thorkild N. B. Nielsen, Erik Overgaard Hansen, 

Jens Martin Nielsen, Lisbet og Ole Mølgaard.
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En udfordring
Blive udfordret til at hjælpe med starten afen ny efterskole, i vores 
tilfælde inden for det praktiske, nærmere betegnet køkkenområdet, 
er i sig selv en chance, som ikke mange får, og at vi så har været de 
heldige (for det synes vi, vi har) gør det ikke mindre spændende. 
Det var en udfordring, vi med glæde gik ind for, og dermed gav os 
selv en chance for at udvide vores kunnen og nok ikke mindst - 
sætte et præg.
Nu er vi så godt inde i det første skoleår, at vi nok kan komme med 
de første konklusioner, og vi føler selv, at vi har klaret de første 
skær, ikke dermed sagt, at vi nu kan »slappe af«, der kommer altid 
nye udfordringer, som vi også gerne vil klare.
Det er muligt, at vores plads inden for et skoleliv, ikke er af stor be
tydning, i alt fald ikke udadtil, men at den i skolens helhed er det, er 
vi ikke i tvivl om, og af den grund føler vi selv, at vi er en væsentlig 
del af hverdagen. Det at prøve at give vores elever en glæde ved bor
det, er en udfordring, vi starter vores dag med.
Men alt klares jo ikke udelukkende med gode forudsætninger og 
megen god vilje, hvis ikke man har nogle gode medarbejdere, som 
vil yde en indsats og støtte os i vores bestræbelser. At vi i Anette, 
Elsebeth og Gudrun føler, at vi har fået denne støtte, er vi meget 
taknemmelige for. Med et godt samarbejde er i alt fald nok det halve 
nået (klaret).
Et dejligt køkken, skønne omgivelser, godt og velvilligt samarbejde 
gør, at vi her efter de første måneder føler, at det var den rigtige 
beslutning vi tog, da udfordringen blev os givet.
Nervøse var vi i starten - kan vi klare det?, strækker vores kunnen? 
Til dette er kun at sige, at det er sundt at skulle prøve noget nyt og 
beviseligt, at vi (mennesker) klarer meget mere, end vi tror. Men 
dejligt er det at have nogen at rådspørge og ty til, når der er behov, 
og dejligt er det også, at vi er fælles om at løse tingene. At have Lis
bet som den rådgivende og behjælpelige samarbejdende skolemor, er 
vi begge meget glade for. Men vi vil også her igennem takke alle jer 
(uden at nævne nogen, for at ingen skal blive glemt), som har givet 
os muligheden for at være med i starten og til jer, som har givet en 
hjælpende hånd med gode råd, og hvad vi ellers har fået med på 
vejen - vor inderligste tak. Sonja og Sara
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Om at være på efterskole
En stil skrevet af en elev.

Rapport fra et gulvtæppe
Først bør jeg vel lige præsentere mig selv. Jeg er gulvtæppe på en 
efterskole i Viborg. Hvordan jeg kom her er en længere historie, 
men siden juni har jeg altså ligget her, sømmet fast til gulvet. Det er 
nu ikke fordi, jeg ikke kan lide at være her, tværtimod. Nu har jeg 
selvfølgelig også hørt lidt fra min fætter, som også ligger på en efter
skole. Han advarede mig mod at lægge mig for tæt til dørene udtil, 
men det er nu ikke så slemt, som jeg troede. Ingen har, endnu da, 
brugt mig som dørmåtte.
Mit syn på efterskoler? Jeg har altid syntes, at det er dejligt at se 
at unge har andre muligheder end bare gymnasiet og folkeskolen. 
Selvfølgelig kan man ikke tage samme eksamen som i gymnasiet, 
men man får flere oplevelser. Bare det, at man kommer hjemmefra 
og bor, spiser og arbejder sammen med nye mennesker, giver helt 
nye perspektiver i de unges hverdag.
Der er mange forskellige dialekter samlet på den her skole, og de 
klinger lige fra nord- og sønderjysk over fynsk til københavnsk. Og 
deres baggrunde og meninger er lige så svingende som dialekterne. 
Af de samtaler, jeg må lægge øre til (sommetider lige til kl. halv-tolv 
-tolv), kan jeg da forstå, at de fleste er glade for at være her. Næsten 
alle forstår da også at udnytte de muligheder, en efterskole har. Fag 
som maleri, volleyball, keramik og foto er sjældne at se i folke
skolen, men her er der endnu flere at vælge imellem. - Det nære 
samvær mellem lærer og elev må også være en fordel for begge par
ter, selvom det måske kommer til flere sammenstød.
At skolen ligger midt i en skøn natur gør også, at det er bedre at gå 
der. Der er rigelig plads omkring skolen og en skøn udsigt over 
Viborg og søerne. Orienteringsløb og gåture har der været arrange
ret flere af, og selvom eleverne var dødtrætte, lod det til, at de godt 
kunne lide det. Selvfølgelig har man også behov for frisk luft,når
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man går inde hele dagen, så sådanne arrangementer er vist ikke helt 
ved siden af.
Frihed under ansvareret af de »slagord«, skolen bruger. Det vil sige, 
at eleverne har nogle pligter, de skal opfylde, men også noget at 
vælge imellem og selv bestemme. Pligterne er både overfor dem selv, 
lærerne og over for skolen. (F. eks. rengøring, som ikke altid bliver 
udført helt korrekt). Det medfører/indebærer selvfølgelig også, at 
eleverne er med til at »fastsætte« skolens moral. Godt nok har 
lærerne lavet nogle regler, men hvorvidt de skal strammes, er sådan 
set op til eleverne. Nu er det nok også fordi, det er de første elever, 
der er på skolen, og det giver dem et ekstra stort ansvar.
Hvis jeg havde haft muligheden for at gå på efterskole, som elev 
altså, ville jeg absolut have gjort det. At have set hvordan denne 
efterskole kører, har kun opmuntret mig til at give andre børn et 
råd: Ta’ et år på efterskole, hvis ikke for »lærdommens« skyld, så for 
oplevelsen.

Holger Jensen
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Sommer

Der er så mange 
flotte farver.
Dem kan man se når 
i skoven man traver.

Det er så flot 
når solen skinner 
og alle børn får 
røde kinder.

Det er så smukt 
når regnbuen maler 
himlen fuld af 
bitte små svaler.

Det er så dejligt 
når det er sommer 
og vi fylder maven 
med store blommer.

Henriette Fabild.

Digtet er skrevet af en elev og bruges her som stemningsbillede af 
sensommeren og som opdeling af elevstilene.

66



bl



Om at være på efterskole
En stil skrevet af en elev.

Hej!
Jeg hedder Hanne og er 15 år.
Jeg går i 9. klasse her på Bjergsnæsskolen, hvor vi ialt er 57 elever. 
Man kan vist ikke sige, skolen er stor, men det er kun en fordel, 
fordi man bedre kommer til at lære hinanden at kende. Jeg har gået 
i folkeskolen i 8 år. Først 7 år i en lille skole, og sål år i en anden 
skole, som var noget større. Jeg havde egentlig ikke noget imod 
folkeskolen, kun at jeg var træt af at køre i det samme evig og altid. 
Da så min veninde skulle på efterskole, fik jeg også en sådan lyst til 
at prøve.
At jeg kom på denne skole, skyldes at jeg fik fat i en brochure herfra, 
hvori der stod noget forskelligt om stedet, og hvad den specielt gik 
ind for. Det lød meget spændende og var lige noget for mig. Da jeg 
så var heldig at få plads, kunne jeg ikke vente med at komme afsted. 
Det, at gå på efterskole, kan slet ikke sammenlignes med folkesko
len. Vi har her et helt andet forhold til både kammeraterne og lærer
ne, fordi vi går op og ned ad hinanden hele dagen. Det er ikke bare 
fra kl. 8,00 til kl. 15,00. som i folkeskolen, her spiser vi sammen, 
nogle af os sover endda sammen, og når der skal gøres rent, hjælper 
vi hinanden.
Dagligdagen foregår på en helt anden måde. Bl. a. har vi timer fra kl. 
8,00 til kl. 18,00, obligatoriske fag til kl. 15,00, og så valgfag resten 
af dagen. Vi kan nogle gange have en fritime ind i mellem. Det er 
også sådan, at vi er delt op i vagthold. Så bliver vi sat til at gøre de 
forskellige arealer, vi har været på, rene. Vi støvsuger, tørrer borde 
af, fejer, dækker borde, tager af bordene efter måltiderne, tømmer 
askebægre og skraldespande o. s. v. (jeg er selv på torsdagsvagt
holdet).
De obligatoriske fag er ikke helt de samme som i folkeskolen. Her 
har vi flere, bl. a. 4 gymnastiktimer, en musik- og foreningslære
time, idrætsteori, formning og fortælletimer. Det er nogle fag, jeg 
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ikke synes, man kan undvære, fordi vi lærer noget i de timer. Men i 
folkeskolen havde vi dem slet ikke! Jeg vil her prøve at beskrive en 
dag som fredagen, da den nok vil være noget mærkelig for nogle, 
især efter middag. Vi står op kl. 5,45 og løber en tur rundt om sko
len, og kl. 6,30 er der morgenmad. Vi har om formiddagen fra kl. 
7,00 to dansk-timer, to samfundsfagstimer og en fortælletime. Der
efter har vi rengøring, værelseseftersyn, gymnastik, svømning og kl. 
16,00 må vi selv om, vi tager hjem, eller vi bliver her på skolen. 
Valgfagene er bl. a. hånd- og fodbold, maleri, tekstilformning, ryt
misk gymnastik, dramatik, spring, foto og volleyball m. m. Nogle 
gange er vi ovre på Gymnastikhøjskolen for at spille enten hånd
bold eller volleyball. Så kører der en bus, som også kører til fysik. 
På Bjergsnæsskolen er der også nogle regler, som man må rette sig 
efter: Til alle timer og fællesarrangementer er der mødepligt. Piger 
og drenge må kun komme på hinandens gange og værelser på de 
aftalte besøgsaftener. - Der må ikke nydes spiritus, øl eller andre 
former for rusgifte på eller omkring skolen. - Man må ikke være 
uden for skolens område efter kl. 18,00. - Man skal være på sit 
værelse kl. 21,45, og lyset skal slukkes kl. 22,30, når læreren kom
mer og siger godnat.
De fritimer, vi har er gerne om eftermiddagen - ellers har vi fri om 
aftenen, dog har vi noget som hedder stilletime to gange om ugen. 
Her skal vi lave lektier, og så kommer læreren med et æble eller en 
gulerod eller lignende, det kommer dog an på, om der er aftensam
ling. D.v.s. vi samles i spisestuen, hvor vi får te/kaffe og noget 
brød. Det kan være boller, kringle eller brun kage. Så synger vi for
skellige sange mest fra højskolesangbogen.
Jeg kan lide at gå her, fordi vi haret godt kammeratskab. Vi hjælper 
hinanden med lektier og forskellige ting - laver sjov med hinanden 
og »trøster«. Vi har altid en lærer, vi kan spørge om hjælp, da de 
skiftes til at holde vagt. Lærerne kan pludselig lave om på en dag, 
og har så noget andet, der er lige så vigtig at lære, som det vi skulle 
have lavet, og så tager vi det en anden dag. Så føles alle dage ikke ens. 
Det var bare lidt om skolen, men der sker meget mer. Tiden går så 
hurtigt her, fordi vi hele tiden har noget at lave, men man kan nok 
ikke få et rigtigt indtryk af det, hvis man ikke selv prøver.

Hanne Daugbjerg.
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Bomærket

Kan en tegning forklares?
Er tegningens form—udførelse forklaring nok?
Er det i det hele taget noget - hvis ikke det taler for sig selv - uden at 
være naivistisk?
Symbol - bomærke - bevis på et tilhørsforhold.
Et bomærke syntes jeg skal stå for noget livsgivende. - Ikke kun et 
billede, som måske udelukker fantasiens muligheder—magt.
Bjergsnæsskolen en helt ny skole med rum for åbenhed, lysten og 
tro på livet.
Da jeg skulle tegne til skoleplanen, blev denne tegning for os noget 
særligt, da der i den er det hele menneske.
Bevægelse med kroppen - legemsøvelser.
Åbenhed - Modtage - altid åben for omverden, se livet som en stor 
mulighed.
Troen på Gud - Korset.
Menneskets tilknytning til andet menneske.

Lisbet Mølgaard.
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Et år før skole

Selv om skolen i skrivende stund ikke har haft elever i mere end 3 
måneder, er det dog alligevel et helt år siden, vi startede med de 
pædagogiske og praktiske forberedelser. Helt nøjagtigt startede 
det ved et styrelsesmøde i Viborg den 18. juli 1980, hvor Lisbet og 
jeg for første gang deltog. Den 11. august blev vi så ansat som de
signeret forstanderpar, og de spændende forberedelser kunne be
gynde.

En skoleplan bliver til
Først måtte vi se at få skolen fyldt med elever, og derfor blev der 
ret hurtigt udarbejdet en skoleplan. Kunstneren, Svend Erik Ihle, 
indvilgede i af skolen at tegne partier, der kunne præsentere sig i 
en skoleplan. Fotografier var udelukket, da skolen var i opbyg
ningsfasen. Teksten sørgede Lisbet og jeg for, og Lisbet ledsagede 
dele af denne med vignetter. Skoleplanen, som lå færdig den 19. 
september 1980, er indsat i slutningen af årsskriftet.

Annoncering og den første elev
Annoncering skulle også til, så navnet Bjergsnæsskolen blev kendt, 
og medio september modtog vi den første henvendelse fra en elev og 
den 3. oktober den første indmeldelse - Lene Dupont Lauritsen, 
Hygum ved Jelling. Herefter gik det slag i slag, og den 11. februar 
var skolen fyldt.

Inspektør, køkkenleder og lærere ansættes
Eleverne var begyndt at strømme til, så nu kunne det vist godt gå 
an at søge efter resten af skolens personale.
Allerede sidst i august afgik et brev til den, som vi gennem Gymna
stikhøjskolen havde fået kendskab til som en dygtig køkkenchef 
og kontordame. Altså et delt job. Midt i september modtog vi brev 
fra Argentina - Sara Ullerup ville gerne modtage pladsen. En be
slutning, der havde en emmigration fra Argentina til følge. Sara er 
af dansk slægt og ønskede derfor at komme til Danmark og bo. 
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Som inspektør blev Jan Hartvig antaget først i november. Efter 
nogle samtaler med Jan var Lisbet og jeg enige om, at vi ingen grund 
havde til at søge videre. - Sara og Jan blev ansat pr. 1. april 1981. 
Fra mange lærere kom der nu også ansøgninger. Midt i oktober var 
en annonce sat i bladene »Efterskolen« og »Folkeskolen«, og efter 
kun denne ene annoncering indgik 31 skriftlige ansøgninger. Mange 
samtaler blev ført med ansøgerne og svære valg skulle træffes, da 
mere end halvdelen af ansøgerne var meget kvalificerede. En afgø
relse skulle falde, og den 12. december blev følgende lærere efter 
indstilling til styrelsen valgt til de 5 ledige lærerstillinger:
Niels Brøndsted Andreasen, Susan Bank, Hans-Jørn Bergmann, 
Børge Hansen og Thorkild N. B. Nielsen. - På dette tidspunkt var 
23 elever indmeldt.
Med denne stab af medarbejdere kunne planlægningen af det første 
skoleår nu tage sin start. I julen samledes hele lærerkollegiet for 
første gang. En spændende dag. Kunne man nu samarbejde? Er det 
de rigtige mennesker, vi har valgt? Mange spørgsmål trængte sig på, 
men en god og frugtbar dag blev det, med linjer, der pegede frem 
mod et godt samarbejde.
I løbet af foråret og forsommeren blev der afholdt 6 lærermøder i 
skurvognen på Bjergsnæs. Gode samtaler og stor offervilje var 
kendetegnende for disse møder. Efter en lille pause startede vi den 
14. juli på skolen med i detaljer at planlægge det første skoleår. I 
foråret var grovplanen lagt.
2 timelærere til fysik var også fundet på Overlund skole, nemlig 
Erik Overgaard Hansen og Jens Martin Nielsen.

Økonoma, rengøringsdame ansættes
I løbet af foråret blev også en økonoma, Sonja Eriksen, antaget, 
ligesom Gudrun Bertelsen blev ansat som rengøringsdame. Også 
her var vi heldige ad omveje at finde to dygtige damer. Som køkken
piger fik vi tilbud fra en af vore tidligere elever på Elbæk Efter
skole, Anette Rindum Hansen, som gerne ville prøve at være her. 
Og gennem familie og venner blev også den anden køkkenpige, 
Elsebeth Pedersen, fundet.
Hele personalet var nu antaget.
Siden den 1. april har Jan med arbejdsomhed stået for udendørs
områdernes vedligeholdelse. Der har været nok at holde. En urias
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post kunne det til tider være. Sara gik straks, efter sin ankomst her 
til landet, i lære på Gymnastikhøjskolen og var i en måneds tid af
løser for Else Juul.

Inventar, udstyr m. v.
Ved licitationen var bestemmelse om en del inventar og udstyr 
allerede taget, men alligevel var der mange beslutninger, som skulle 
tages før skolen var indrettet. En spændende opgave som med hjælp 
fra Mads Nielsen, styrelse, vennekreds og personale blev løst, synes 
vi, så skolen fik fine faciliteter. Selvfølgeligt er det, at en ny skole 
har noget på ønskesedlen, men sjældent er det at se en såveludstyret 
ny efterskole.

Mærkedage
I løbet af året har flere dage indskrevet sig som vigtige. Den første 
var grundstensnedlæggelsen lørdag den 13. december 1980. Mads 
Nielsen har i sin artikel nærmere beskrevet denne dag.
Den anden mærkedag var lørdag den 11. april, hvor skolens første 
elevhold med forældre var heroppe til oplysningsmøde. Dette var 
en dejlig dag. Selv om skolen endnu ikke var på nær færdig, følte vi 
vist alle, at nu var vi faktisk i gang. Alle elever og forældre på nær 1 
kom - solen skinnede fra en skyfri himmel, og alle var meget spænd
te. Der blev sunget, holdt foredrag, givet oplysninger, vist rundt og 
drukket kaffe, og efter 3-4 timer var alle pludselig væk, og vi blev 
enige om, at det blev vist et godt elevhold.
Ivrige var alle for nu at komme i gang. Lisbet og jeg flyttede herop 
den 16. juni. Sara 2 uger senere, og derefter kom Niels og Susan i 
nævnte rækkefølge, og til sidst den 26. juli kom køkkenpigerne. 
Skolen havde nu fået sine første beboere og var begyndt at fungere. 
En stor begivenhed lå også for, nemlig:
Skolens indvielse lørdag den 1. august.
Mange gæster kom og gjorde dagen festlig. En stor dag blev det, 
men herom er der en mere fyldig beretning tidligere i årsskriftet. 
Søndag den 2. august holdt vi åbent hus, hvor alle kunne komme og 
se »skolen på bakken«. Det blev lidt af et tilløbsstykke - måske var 
her mellem 2500 og 3000 mennesker i løbet af eftermiddagen.
Herefter kunne vi helt og holdent koncentrere os om den næste 
mærkedag - skolens åbning med ankomst af det første elevhold.
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De første måneder
Søndag den 9. august kl. 13 begyndte de første elever at ankomme. 
Flaget var hejst og vajede højt, da alle elever, forældre og personale 
kl. 15 samledes i gymnastiksalen og sang »Den danske sang er en 
ung blond pige«.
Efter kaffebordet og endnu en sang blev åbningstalen holdt. Kl. 
17,30 var de fleste forældre taget af sted, og eleverne gik nu lidt 
mutte omkring. Det varede dog ikke længe. For efter at have spist 
aftensmad kl. 18 samledes hele flokken i gymnastiksalen til 
en ordentlig omgang gymnastik. Det fik munden på gled hos de 
fleste, så ved aftensamlingen var stemningen allerede mere afslap
pet.
Der skal ikke her i år gives nogen detaljeret beskrivelse af skoleåret 
indtil nu - blot i store træk fortælles om det først passerede.
Den første uge var afsat til at lære hinanden, skolen, omegnen og 
valgfagene at kende. Det blev en god uge, hvor vi fandt gode takter i 
elevholdet. Der blev gået til den, ligemeget hvad man skulle i gang 
med.
At eleverne skal op kl. 6,45 hver morgen, for at komme ud på en 
løbetur før morgenmad, var for nogen nok en brat opvågnen, men 
efterhånden er det vist blevet en dejlig vane. Vejret har også næsten 
hver eneste morgen været med os. Men i det hele taget har efter
sommeren og efteråret udfoldet sig på den bedst tænkelige måde. 
Dejlige sensommerdage med lune aftener.
En forholdsvis rolig start på efteråret, hvor vi fik lov at se bladene 
gulne på de mange krumme og knudrede egetræer, der bøjer sig ind 
over den lille slugt. - Et farvespil, vi glædede os over hver dag indtil 
en dag vinden, som vi dog næsten daglig er ven med heroppe, rigtigt 
gav os lovning på efterårets komme.
En sensommer og efterår som dette har jeg næppe før oplevet sådan. 
Hver ting til sin tid. En uge med dejligt højt solskin ender en søndag 
lummert. Bulder, lyn og torden slutter afog giver os lejlighed til at 
se nødbelysningen i funktion.
Jeg skal ikke før end i næste årsskrift gå videre med skoleåret 
1981/82, blot sige, at som vi oplevede vejret, har det også i daglig
dagen været fremtrædende: Hver ting til sin tid.
Mange positive resultater er nået, f. eks. blev skolen ultimo oktober 
fuldtegnet til skoleåret 1982/83, og allervigtigst - skolen synes at 
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have fået en meget fin start. Dette skyldes ikke mindst, at alle, der 
har haft med skolen at gøre, ikke mindst personale og elever, har 
gjort deres til at dette skulle lykkes.
Tak for denne indsats.

Lisbet og Ole Mølgaard

75



76



Bjergsnæsskolens faste personale

Lærerpersonale:
Niels Brøndsted Andreasen.
Susan Bank.
Hans-Jørn Bergmann.
Anne-Marie Bergmann (timelærer).
Børge Hansen.
Thorkild N. B. Nielsen.
Erik Overgaard Hansen (timelærer i fysik).
Jens Martin Nielsen (timelærer i fysik).

Inspektør: Jan Hartvig.

Rengøringsdame: Gudrun Bertelsen.

Køkkenpersonale:
Køkkenchef: Sara Ullerup.
Økonoma: Sonja Eriksen.
Køkkenpiger: Anette Rindum Hansen og Elsebeth Pedersen.

Forstanderpar: Lisbet og Ole Mølgaard.
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Elevliste 1981-1982

8101
8102
8103
8104
8105
8106
8107
8108
8109
8110
8111
8112
8113
8114
8115
8116
8117
8118
8119
8120
8121
8122
8123
8124
8125
8126
8127
8128
8129
8130
8131
8132
8133
8134
8135
8136
8137
8138

Andersen, Dorthe Lindhardt, 6. Julivej 57, 7000 Fredericia.
Borring, Marianne Kvist, Ebstrupvej 58, 8600 Silkeborg.
Brokholm, Lene, Tvedvej 50, Nr. Nissum, 7620 Lemvig.
Brun, Susan, Fasanvej 3, 7650 Bøvlingbjerg.
Byskov, Else Krog, V. Trabjergvej 5, Borbjerg, 7500 Holstebro.
Christensen, Carsten, Ruskjærvej 15, 7441 Bording.
Daugbjerg, Hanne, Skivevej 96a, Sjørup, 8800 Viborg.
Engeborg, Lars, Fyrrevænget 20, 7800 Skive.
Eriksen, Lene Toudal, Johnsgården, Kalundborgvej 99, 4200 Slagelse.
Fabild, Henriette, Uplandsgade 26 V, 2300 København S.
Friis, Helle, Elkærvej 27, Borup, 8831 Løgstør.
Gedsø, Lis, Engesvangvej 109, 7442 Engesvang.
Gori, Mette Søgaard, Borgergade 11a, Rødding, 7861 Balling.
Hansen, Kim, Nørregade 16, 6622 Bække.
Hansen, Malene Kronborg, J. P. Nielsensvej 9, 7160 Tørring.
Hansen, Mette Kjeldal, Virksundvej 110 B, Knudby, 8831 Løgstrup.
Iversen, Birgit, Skautrupvej 27, Tvis, 7500 Holstebro.
Jensen, Brian Krogh, Hajlundvej 38, Voerladegaard, 8660 Skanderborg.
Jensen, Dorthe Henneberg, Bispensgade 70, 9800 Hjørring.
Jensen, Holger, Violvej 307, 7800 Skive.
Jensen, Inger Kjædegaard, GI. Kvorupvej 18, 9491 Pandrup.
Jensen, Lone Bjerre, Skovguden 29, 5762 Skerninge.
Jensen, Søren Toft, Skrænten 35, 7600 Struer.
Jespersen, Claus, Lisedalvej 22, Lyby, 7800 Skive.
Johannesen, Ole, Ballingvej 53, Hem, 7800 Skive.
Johansen, Jytte, Resenbrovej 25, Voel, 8600 Silkeborg.
Klausen, Jens Ole, Skolegade 1, 8850 Bjerringbro.
Kolze, Mette, Violvej 11, Isenvad, 7430 Ikast.
Kristensen, Flemming Nørgård, Risgårdvej 12, Østrup, 9600 Års.
Kristensen, Jakob, Tørringvej 33, Sandvad, 7300 Jelling.
Kristiansen, Søren, Vestergade 31, 6622 Bække.
Kudahl, Niels Åge, Århusvej 119, 8570 Trustrup.
Larsen, Dorthe Damsgaard, Højgårdsvej 24, Voel, 8600 Silkeborg.
Larsen, Peter Fruergaard, Teglværksvej 12, Vindum, 8850 Bjerringbro.
Lauridsen, Bodil, GI. Viborgvej 16, Mølvang, 7300 Jelling.
Lauritsen, Lene Dupont, Hygumgård, Hygumvej 41, 7300 Jelling.
Leth, Marianne Juul, Vesterlundvej 70b, 7323 Give.
Lyngholm, Anders, Nørrekær 38, 7100 Vejle.
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8139
8140
8141
8142
8143
8144
8145
8146
8147
8148
8149
8150
8151
8152
8153
8154
8155
8156
8157
8158

Lund, Mogens, »0. Refning«, Løgagervej 3, 7550 Sørvad.
Madsen, Flemming Hougaard, Glerupvej 168, 9631 Gedsted.
Madsen, Lene, Egholmvej 8, 7160 Tørring.
Mortensen, Helle, Kvostedvej 36, 8831 Løgstrup.
Nielsen, (Anne) Pernille, Allinggårdsvej 145, 8600 Silkeborg.
Nielsen, Henrik, Løkkegårdsvej 71, 6230 Rødekro.
Nielsen, Kim, Jernbanesvinget 2 A, 6392 Balderslev.
Nilsson, Conny, Tolstedparken 207, 7400 Herning.
Overgård, Jan Donskov, Østergade 75, Ørum Sdrl., 8833 Ørum Sdrl.
Pedersen, Jørgen, Nyholmvej 18, 7861 Balling.
Pedersen, Solveig, Hovvejen 31, Ingerslev, 8361 Hasselager.
Pedersen, Steen Ege, Fruerlundvej 9, Kjærgårdsmark B, 6740 Bramming.
Rasmussen, Henrik Hedegård, Gummesmarkvej 16, 6740 Bramming.
Rasmussen, Thomas Vesterager, Vandhøjvej 11, 7752 Snedsted.
Skovmose, Lene, Bøvlingvej 5, 7650 Bøvlingbjerg.
Stenstrup, Poul, Vesterlund Ungdomsskole, 7323 Give.
Thomasen, Solveig, V. Børstingvej 1, Kjeldbjerg, 7800 Skive.
Toftgård, Helle Lebæk, Håndværkervej 8, Hammerum, 7400 Herning.
Vestergaard-Nielsen, Bo, Bindslevvej 52, 9881 Bindslev.
Skou, Dorte Daa, Sundvej 32 A, 8700 Horsens.
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TIMEPLAN FOR PERIODEN 17/8 - 1/11
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

90 100 101 90 100 101 90 100 101 90 100 101 90 100 101

8.00-8.45
DA MAT ENG
Su Bø H-J
3 2 1

TY GYM GYM
H-J Li Ole-Su
3 Gym. sal

ENG ENG MAT
Su H-J Bø
2 3 1

ENG ENG MAT
Su H-J Bø 

2 3 1

DA DA DA
Su Bø TH

1 3 2
7.00-7.45

8.50-8.55 MORGENSANG MORGENSANG MORGENSANG MORGENSANG MORGENSANG 7.50-7.55

8.55-9.40
FORTÆLLETIME

Ole
Gym. sal

FORTÆLLETIME
Ole

Gym. sal

FORTÆLLETIME
TH-Bø-Ni-Su-HJ

Gym. sal

FORTÆLLETIME
Ole

Gym. sal

DA DA DA
Su Bø TH

1 3 2
7.55-8.40

10.00-10.45
TY MU FOREN.
H-J Su Ni
3 2 1

FOREN. TY TY
TH Ni HJ

1 3 2

TY FOREN MU
HJ Bø Su
3 1 2

FO MAT ENG
Li Bø+Ni H-J

SAM SAM SAM
TH-HJ-Ni

1 3 2
9.00-9.45

10.50-11.35
MU TY TY
Su Ni H-J
2 3 1

DA DA DA
Su Bø TH

1 3 2

GYM TY TY
Li-OI-Su Ni H-J
gym. sal 3 2

FO MAT ENG
Li Bø + Ni H-J

Fo-Ker 2 1

SAM SAM SAM
TH-HJ-Ni

1 3 2
9.50-10.35

11.40-12.30 MIDDAG MIDDAG MIDDAG MIDDAG
FORTÆLLETIME

Ole
10.50-11.35

12.30-13.15
ENG ENG MAT
Su H-J Bø
2 3 1

DA DA DA
Su Bø TH

1 3 2

DA DA DA
Su Bø TH

1 3 2

MAT DA DA
Ni Bø TH
1 3 2 MIDDAG 11.40-12.30

13.20-14.05
Pi: Gym Li

Idræts- TH-Bø
Dr:

teori 1 HJ-Li

MAT FO MAT
Ni Li Bø
2 FO-Ker 1

MAT MAT FO
Ni Bø Li
1 2 FO-Ker

Pi: GYM Li
Idræts- TH-Bø

Dr:
teori 1 HJ-Li

RENGØRING 12.30-13.30

14.15-15.00
Pi: Idræts- TH-Bø

teori 1 HJ-Li
Dr: Gym Ole

MAT FO MAT
Ni Li Bø
2 FO-Ker 1

MAT MAT FO
Ni Bø Li
1 2 FO-Ker

Pi: Idræts- TH-bø
teori 1 HJ-Li

Dr: Gym Ole
EFTERSYN 13.30-14.00

15.00-16.00
15.05-16.25 KeramikTH 15.05-16.25

Foto A.-M.
Tekstilfor. Li
Spring beg. TH

15.05-16.25
Spring øv. TH
Fodbold Bø
sløjd Ni

FÆLLESGYMNASTIK 14.00-14.45

16.00-17.50
Drama Su-TH
Volley H-J
Sløjd Ni

16.30-17.50 KeramikTH
Foto A.-M.
Atl./kondi H-J

16.30-17.50
Rytm, gym Li

16.30-17.50
Volley H-J
Malari TU SVØMNING 15.00-16.00



BJERQ SNÆ SSKO LEN



Udsigt fra skolen over Søndersø/Viborg.



BJERGSNÆSSKOLEN
en efterskole for 9. og 10. klasse med

FÆLLESSKAB OPLEVELSER

ALMENE FAG FORTÆLLETIMER GYMNASTIK

SANG KREATIVE FAG

Bjergsnæsskolen ligger meget naturskønt på et højdedrag syd 
for Viborg. Fra skolen er der mod nord en dejlig udsigt over 
Viborg og Søndersø, ligesom skolen mod øst ligger op til et af
vekslende terræn med skov.
Hovedfærdselsåren til skolen er den gamle Århusvej, hvorfra - 
ca. 3 km fra byens centrum - en nyanlagt vej fører op til skolen. 
Der er både gode bus- og togforbindelser til og fra Viborg.
Tanken om en efterskole ved Viborg er ikke ny. Der har længe 
været drevet en efterskole kendt som Viborgegnens ungdoms
skole. Den måtte standse sit virke i 1968. En større kreds af 
Viborg og omegns beboere dannede i januar 1969 en selvejende 
institution med det formål at søge en ny skole rejst. Kredsen af 
interesserede - »Vennekredsen« - har siden arbejdet ihærdigt 
med sagen, og resultatet, Bjergsnæsskolen, står nu klar til at 
modtage sit første hold elever august 1981.
Bjergsnæsskolen er helt nybygget med 2 elevfløje, skolestue
værkstedsfløj, dejlig stor gymnastiksal samt køkkenfløj. - I elev
fløjene er der 2-mandsværelser med bad og toilet. Skolestue
værkstedsfløjen giver gode muligheder for undervisningen i de 
almene fag som f. eks. dansk, regning/matematik og sprog og 
ikke mindst i de kreative fag som tekstilformning, keramik, ma
leri etc.
Undervisningsforholdene i legemsøvelser (gymnastik, boldspil, 
atletik etc.) er meget fine, da der udover gymnastiksalen er an
lagt et idrætsanlæg med bl. a. boldbaner, springgrav samt løbe
bane. Herudover er der gode muligheder for orienteringsidræt 
i de nærliggende skove.
Bjergsnæsskolen er en selvejende institution, hvis ideer og virke 
bygger på Grundtvig og Koids tanker.
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Skolens formål er at bringe de 
unge i forbindelse med de vær
dier, der giver indhold i, styrke 
til og mål for deres videre liv 
og virke, samt at de gennem 
skolelivets fællesskab føres ind 
i en sund og opdragende sam
værsform.

Dette søges gennemført ved:
- At give de unge en meningsfyldt placering i samtiden.
- At få dem til at opleve og mærke det, at have fået et liv.
- At give viden, kundskaber og færdigheder.
- At give dem lysten og troen på evnen til at skabe.
- At de får lyst til og glæde ved legemsøvelser.

På Bjergshæsskolen mener vi, at kun ved tryghed skabes troen 
på sig selv og andre. Derfor vil vi gerne, at skolen skal være 
som et hjem og arbejdssted, hvor der findes udfoldelsesmulig
heder, inspiration, fællesskab, arbejdsiver, tryghed og naturlig 
glæde.
Har man udfoldelsesmuligheder, som indebærer frihed, så har 
man et stort ansvar - dvs. frihed under ansvar.
Det betyder, at vi fra skolens side stiller krav om ærlighed i 
alle forhold, så vi er trygge og kan tale frit med hinanden. - For 
det fællesskab, vi sammen skal bygge op, vil det også betyde 
meget, at der udvises hensynsfuld optræden og en positiv ind
stilling til arbejdet og livet på skolen.

På Bjergsnæsskolen har vi nogle få regler, som vi mener, er 
nødvendige for, at vi kan trives på skolen:
- Til alle timer og fællesarrangementer er der mødepligt.
- Piger og drenge må kun komme på hinandens gange og væ

relser på de aftalte besøgsaftener.
- Der må ikke nydes øl, spiritus eller andre former for rusgifte 

på eller omkring skolen.

Disse regler er meget vigtige, og overtrædes de, kan det med
føre bortvisning fra skolen. Dette skulle ikke blive aktuelt, hvis 
man følger dette:
- Opfør dig, så regler er overflødige og medvirk til et godt 

kammeratskab.
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Bjergsnæsskolen lægger vægt på et godt forhold hjem-efter
skole. Derfor vil der udover åbnings- og afslutningsmøderne 
blive arrangeret forældredage i løbet af året. Før skoleårets 
start vil vi - i april eller maj - samle alle nye elever samt deres 
forældre til et orienterende møde.
Bjergsnæsskolen vil samtidig med en grundig undervisning give 
oplevelser og erfaringer, så man får gode kundskaber, praktiske 
færdigheder, skabende evner - livsværdier, der lader personlig
heden komme til udtryk.

i.

----- Idræt - og især gymnastik - vil have 
en fremtrædende plads i skolens 

dl dagligdag.

Undervisningen vil foregå på 9.- og 10. klasses niveau og vil 
blive tilrettelagt sådan, at der også kan aflægges folkeskolens 
afgangsprøve og udvidede afgangsprøve.
Alle elever får ved skoleårets afslutning et skolebevis indehol
dende blandt andet en fyldig personlig udtalelse.

Obligatoriske fag på skolen:
DANSK
HISTORIE
SAMTIDSORIENTERING
REGNING/MATEMATIK

FORTÆLLETIMER
ENGELSK 
KREATIVE FAG 
GYMNASTIK

Herudover vil der være timer til foreningslære, anatomi, sund
hedslære, fysiologi og musikforståelse.

Valgfag:
FYSIK/KEMI
TYSK
MALERI
KERAMIK
TEKSTILFORMNING 
BILLEDVÆVNING 
FOTO
DRAMATIK 
FOLKEDANS

KORSANG 
SPRING 
RYTMISK GYMNASTIK 
FODBOLD 
HÅNDBOLD 
ATLETIK/KONDI 
VOLLEYBALL 
ORIENTERINGSIDRÆT 
TRÆ- OG METALSLØJD
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Ovennævnte valgtilbud vil være en rettesnor for hvilke valgfag, 
der kan tilbydes, men ellers vil de variere fra år til år.
I skoleåret vil der indgå forskellige fællesarrangementer som 
udflugter, gymnastikstævner, turneringer med andre skoler etc., 
ligesom en fællestur til Norge i januar måned vil forsøges.
Timeplanen vil indeholde timer, hvor man har praktisk arbejde. 
Det vil sige, at man selv må sørge for rengøring af sit værelse 
samt hjælpe til med, at fællesområderne både ude og inde er 
pæne og ordentlige.
Skoleåret starter midt i august og slutter i juni 10 måneder se
nere - i alt 40 uger. - I weekenden har man normalt fri fra fre
dag eftermiddag til søndag aften, hvis ikke der fra skolens side 
er arrangeret gymnastikopvisninger, udflugter eller andre fælles
arrangementer.

Fritiden må eleverne lære selv at admi
nistrere. Der vil dog være fine mulighe
der for at beskæftige sig med de inter
esser, man har, om det så foregår i gym
nastiksalen, værkstederne, på stadion, 
værelse eller i opholdsstuen.

Man kan altså i fritiden gå ned og få drejet sin lerskål færdig 
eller få spillet en revanchekamp i badminton eller fodbold.
Den vagthavende lærer kan også arrangere noget om aftenen 
eller i weekenden. Da forventes det, at eleverne følger og del
tager i arrangementet.

Betaling af skoleopholdet
Af undervisningsministeriet er den godkendte elevbetaling for 
40 ugers skoleophold fastsat til kr. = .. .............. kr.
pr. uge for indeværende år. For undervisningsmidler, udflugter 
etc. betales — kr. = ......kr. pr. uge (ikke til
skudsberettigede).
Udover dette må der påregnes et lille beløb til idrætsbeklæd
ning, samt - efter elevens flid - til større materialer.
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Til de egentlige skolepenge yder staten mindst 30% i tilskud 
og mindst 40% til undervisningspligtige. De fleste kommuner 
giver herudover gode tilskud.
.............................................. kommunes tilskud udgør for tiden:

Der vil af skolen blive udleveret ansøgningsskemaer til alle til
meldte elever. Når tilskuddet er beregnet, udarbejdes en opgø
relse over forældrenes egen andel af betalingen, der sker forud 
i 10 månedlige rater.
Ved indmeldelsen, dog senest 1. april, betales et depositum på 

_... kr. - Indmeldelse modtages på vedlagte indmeldel
seskort, så længe der er ledige pladser. En elev er først op
taget, når skolen skriftligt har sendt en bekræftelse på dette.
Yderligere oplysninger er vi altid behjælpelige med.
Hvis du, efter at have læst denne brochure, mener, at de ideer, 
vi har her på skolen, er noget for dig, og kan du tænke dig at 
opleve den skoleform, er du velkommen. Udfyld og send da dit 
indmeldelseskort.

Med venlig hilsen

BJERGSNÆSSKOLEN
Lisbet og Ole Mølgaard
GI. Aarhusvej - 8800 Viborg
Tlf. til 1/7 1981 (05) 65 92 73. - Fra 1/7 1981 (06) 62 52 22.
(træffes bedst: tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8-9, 18-19, evt. 
weekend)

Træffer du ikke nogen hjemme på ovennævnte telefonnummer, 
kan du i stedet henvende dig til

Mads Nielsen
Vinkelvej 24 - 8800 Viborg - Tlf. (06) 62 65 64.
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ÅLBORG VIBORG

BJEROSNÆSSKOLEN



Opkørsel til skolen - efteråret 1980.

Køkken- og indgangsparti - tidlig efterår 1980.
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Lærermøde i skurvognen på Bjergsnces. Kaffepause med gæster.

Badeafdelingen gav et puslespil af rør.
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Mads, et par hænder og en skovl
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- flytter mange spande vand.
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Køkken og spisestue set fra syd. Efterår 1980.

Keramik, badefløj og forstanderbolig. Efterår 1980.
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Før terrænregulering - en del af elev fløj. Efterår 1980.

Skolen set fra nordøst (fra boldbanerne). Efterår 1980.
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Den første grundsten lægges af Mads Nielsen.
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Den anden af skolens første elev, Lene D. Lauritsen.
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Flaget hejses før indvielsen.
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Ved indvielsen. Herdis og Mads Nielsen - Lisbet og Ole Mølgaard.

Ved indvielsen. Vagn Aage Kjeldsen, A. Baunsbak-J ensen.
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Forstander Ole Mølgaard ved indvielsen.
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Skolen set fra gårdens sydvestlige hjørne. Efterår 1981.

Skolen set fra nordøst. Efterår 1981.
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Indgang fra syd. Keramik forneden, elevværelser ovenpå. Efterår 1981.

Skolen set fra sydøst. Elevfløje. Efterår 1981.
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Gymnastiksalen i brug. Pigerne i fuldt spring.

Drengene i en håndstand.
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