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

AARSSKRIFT
FOR

„HJEMLY“ EFTERSKOLE
1949

UDGIVET AF

HJEMLY“ EFTERSKOLES ELEVFORENING

ft.

s,

æmlingr

AARSSKRIFT
FOR

„H J EMLY“ EFTERSKOLE
i 9U 9

UDGIVET AE

»H J E M L Y« E F T E R S K O L E S E L E V F OR E NIN G

A N D E L S B O G T R Y K K E R 1 E T I ODENSE

Ungdomstid og ungdomsliv.
ungdomstiden gadder det frem for alt om at faa ungdoms
livet levet eller dels bestemmelse saaledes, at del kan give
de nødvendige forudsætninger for en god og frugtbar livs
gerning. Og det er ikke tilstrækkeligt, al man erhverver sig
de kundskaber og den dygtighed, som tiden og forholdene
kræver, men ogsaa og ikke mindre gadder det om personlig
hedslivets dannelse og udvikling. Det er især Grundtvig, der
har kastet lys over ungdomslivets særegne betydning som
blomsten, der betinger frugten. Han betegnede ungdomstiden
som livets sommerdage med den rige udfoldelse og indre
vækst, og han pegede paa: »Hvad solskin er for det sorte
muld, er sand oplysning for amidets frænde, langt mere
værd end det røde guld, det er sin gud og sig selv al kende.«
Men sand oplysning er ikke en fagkundskab, der la-ses af
bøger. Det er, hvad der erfares ved oplevelse og i denne for
bindelse gennem el ungdomsliv der leves »lysvaagent for all
skønt og stort«.
Aldøde valgmenighedspræst Carl Kock har skrevet i sin
bog »Livets Retning«, al der er nogle dage i august, som er
særlig betydningsfulde for frugttræerne, fordi der da sker
noget afgørende. Det gadder ikke de frugter, som ved den lid
hænger paa grenene. Deres skæbne er i del væsentligste af
gjort; men inde i bladhjørnerne danner der sig nogle ganske
smaa begyndelser til del næste aars frugtblomster, og den
nye høst er afhængig af, hvorledes disse dage gaar. Saaledes
er ogsaa det, der opleves i ungdomstiden, særlig betydnings
fuldt, fordi det skal medvirke til personlighedslivels dannelse
og udvikling.
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Da en ældre mand med en lykkelig og frugtbar livsgerning
bag sig paa sin 70 aars fødselsdag blev spurgt om, hvad værdi
ungdomstiden havde haft for ham, svarede han: »Da aabnede sig døren ud til den store verden. Del var i rum til
fjerne verdensdele paa jorden og til stjernernes myriader i
himmelrummet. Og jeg undrede mig. Det var i lid, om livet
i det gamle Ægypten og frem til vore dage. Og jeg undrede
mig endnu mere. Det var til en verden i min egen sjæl, og jeg
undrede mig allermest. Men det blev ikke ved en undren.
Det satte tankerne i bevægelse. Jeg følte mig med i en
stor sammenhæng, og at der gik en livsstrøm gennem verden
stor og bred; den skyllede ikke noget bort, men den bar, og
derfor gjaldt det om at komme med i denne strøm, bæres
af den og holde sig frisk i den.« Det er altsaa en ældre mands
bekendelse af, hvad ungdomstiden bragte ham. Vel er det
længe siden, han var ung, og meget er forandret siden da,
»men kornet gror dog af den gamle jord, solens høje flamme
er den samme«. Den oplysningssol, der lyste og varmede
over hans ungdom, den lyser og varmer fremdeles. Derfor
har vor lids ungdom endnu den samme mulighed. Bliver der
lukket op for dem til den store vide verden, saaledes som den
er klarlagt for os nu baade i lid og i rum, skal de nok komme
til at undres. Og stilles de ansigt til ansigt med menneske
slægtens levnedsløb fra dens allerførste spor paa jorden til
denne dag, skal de nok komme til at undres endnu mere og
komme til at føle sig med i en stor og mærkelig sammen
hæng, der binder og fastholder og sætter fart i tankerne cg
frodighed i sindet, og da vil alt del store, som møder dem i
den synlige verden, minde dem om en usynlig verden, og
det timelige vil minde dem om del evige.
Det er da ogsaa her, ungdomsskolerne har sal deres gerning
ind med den livsoplysning, »der ungdom blomster og frugt
forjætter«.
Lige paa tærskelen ind lil ungdomstiden møder den unge
efterskolens tilbud om hjælp til at faa godt begyndt. Der er
jo mange, der som prinsessen i eventyret rynker paa næsen
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og vender sig bort, men der var dog ogsaa mange, som tog
imod gaven og blev taknemmelige derfor, hvad denne skole
og dens elevforening vidner om.
Hermed en venlig hilsen til Hjemly efterskole i særdeles
hed til eleverne fra vinteren 1907—08 og 1908—09.

Fra Lone og Jes K. Jessen.

»Hjemly« Friskole.

Anledning af, at del i Aar er 60 Aar siden, Hjemly Fri
skole begyndte sin Virksomhed, har man bedt mig skrive
et Par Ord om dens Oprettelse og dens Arbejde gennem de
60 Aar som den eneste, der er tilbage af dem, der er kommen
jævnlig i Skolen, og har støttet dens Arbejde hele den Tid,
Skolen har virket.

I

Skolens Oprettelse.

Naar vi skal skildre Skolens Oprettelse, er der flere Kvin
der og Mænd, man maa nævne; men først maa det blive
Anna Ilium. Hun er født i Højrup, var efter el Ophold paa
Højskole hos Anton Nielsen, Vester Skerninge, senere Ollerup Højskole, blevet stærkt optaget af al udrette et Arbejde
for Børn. Hun byggede da Hjemly i Nybølle i 1882 for der
at oprette et Børnehjem. Derfra stammei Navnet Hjemly,
som senere blev bibeholdt, saa det blev til Hjemly Friskole.
Her paa Børnehjemmet samledes en Del, nærmest I nge,
der havde været paa Højskole, til Oplæsning, og de fik ogsaa
fremmede Foredragsholdere, nærmest fra Ollerup og Rys
linge Højskoler, til at komme og holde Foredrag.
Da Anna Ilium havde haft Børnehjemmet i nogle Aar,
blev hun gift og flyttede til Aarhus, hvor hendes Mand var
Bygmester. Forinden hun Byttede fra Hjemly, var det hendes
Haab at faa bygget et Forsamlingshus overfor Hjemly. Jeg
husker, at der sagdes, hun vilde ikke : flytte, før dette var
bygget. Kredsen, der havde samledes paa Hjemly, stod i
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Indkørslen til Skolen.

Spidsen for Arbejdet for at faa bygget, og blev støttet af Byg
mester Andersen, Anna Iliums Mand, og det blev bygget 1887.
Anna Iliums Ønske var, at det Arbejde, hun havde paa
begyndt paa Hjemly, vilde blive fortsat paa den Maade, al
der her blev en Friskole, og hun stillede Huset til Raadighed
dertil.
Den Kreds, der samledes paa Hjemly, var gennemgaaende
yngre Folk, hvis Børn endnu ikke havde naaet den skole
pligtige Alder, saa Tanken om en Friskole var foreløbig
stillet i Bero.
For 60 Aar siden kom der Gang i Arbejdet. Lærer Brondsted, der Vinteren 1888—89 var Medhjælper i Ringe Fri- og
Efterskole og gerne vilde være Lærer ved en Friskole, kom
en Dag hen til Gdr. Lars Nielsen, Højrup. Han havde hørt,
at der var Planer om at faa en Friskole i Gang paa Hjemly,
og spurgte, om der ikke kunde være Brug for ham. Han vilde
gerne begynde en Friskole der, hvis der var en Kreds, der
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vilde antage ham som Lærer. Lars Nielsen sagde hertil: »Ja,
der er Planer om, at vi gerne vil have en Friskole paa
Hjemly; men vi har ingen Børn til den endnu«. Brøndsted
sagde dertil: »Børnene skal jeg nok skaffe«.
Resultatet blev efter nogle Forhandlinger, at Skolen be
gyndte 5. Maj 1889. Der var kun indmeldt 7 Elever, men der
blev 12, da Skolen kom i Gang. .
Fordringerne, Brøndsted stillede, var meget smaa. Han skul
de den første Vinter 2 Dage om Ugen undervise paa Ringe
Efterskole, hvad der støttede Skolen her økonomisk.
Udgifterne ved at begynde Skolen var ikke store. Anna
Ilium stillede Huset til Raadighed, og de to Søstre Møllerhøj
tilbod, den ene al give 200 Kr. til Skolemateriel, den anden.
Marie, gratis al holde Hus for Læreren i 2 Aar.
Skolen gik slol Irem. Allerede efter el Aars Forløb blev
der paa Loftet indrettet en lille Skolestue til de mindre Børn,
hvor Marie begyndte som Laaerinde for de mindste, hvortil
det viste sig, hun havde ualmindelig gode Evner.
Efter et Par Aars Forløb blev Marie og Brøndsted gift.
Marie blev ved at være Lærerinde for de mindste. Hun havde
de smaas fulde Fortrolighed og Tillid. De elskede hende.
Hvor kunde Marie fortælle om sine Oplevelser med Børnene.
Brøndsted var en meget dygtig Lærer, fordrede meget af
Børnene; men selv om han havde herset stærkt med Børnene
i Skolen, naar saa Frikvarteret kom, kunde han lege med
dem. De trak ham med ud paa Legepladsen, og saa gik Legen,
til Skolen igen begyndte.
1 de Aar gik Skolen stærkt frem. Baade Foraddre og Born
var glade ved Skolen; men Brøndsted med sit kantede og
krævende Væsen stødte tit sammen med Ungdommen. De
mødte ellers troligt til hans Aftenskole, hvor han ved sin
Evne lil at loriadle og hese op for dem, vandt dem: men der
blev alligevel en Misstemning tilbage. Forældrekredsen mødte
trofast op ved Forældremøderne.
Dette bevirkede, at han i 95 søgte herfra og til Gravvænge
Friskole. Det var med Sorg, al Kredsen her maalle give Af
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kald paa Brøndsted, og del kneb ogsaa for dem at flytte
herfra;
Afløseren, vi fik, var Lærer Hummeluhr. Han havde ikke
Brøndsteds Energi og passede ikke ind i Kredsen. Han var
her kun i 2 Aar og flyttede herfra ind i Folkeskolen.
Efter nogle Forhandlinger blev Lærer Andersen Højlund
antaget. Højlund var let at komme i Forbindelse med. Han
var en dygtig Lærer, havde let ved at samle Kredsen til
Forældremøder og let ved at komme i Forbindelse med
Ungdommen, fortalte for de Unge i Aftenskole, der samledes
der i ret stort Tal, og tog stærk Del i Ungdomsarbejdet i Gym
nastikforeningen.
Ved den forøgede Tilslutning til Skolen blev Lokalerne
efterhaanden for smaa, og der blev da bygget en ny Skole
stue Syd for Hjemly, der siden blev kaldet Annekset.
Højlund, der havde gode Evner til al arbejde med de Unge,
havde Lyst til at faa en Efterskole i Gang. Det lykkedes ogsaa
for ham. I 1906 blev den nye Bygning, Efterskolen, opført.
Samtidig blev der en Skolestue til Børneskolen, hvad der var
Trang til. Højlund udtalte den Gang: »Faar jeg en Efter
skole i Gang her, saa er jeg tilfreds. Saa bliver jeg her saa
længe, jeg kan arbejde som Lærer.«
Efterskolen vandt straks ret god Tilslutning, og Højlund
var lykkelig ved Arbejdet her. Men allerede efter 2 Aars For
løb blev der tilbudt Højlund Plads som Lærer ved Ryslinge
Højskole. Arbejdet der tiltrak ham, saa han sagde ja til
Pladsen, saafremt Kredsen her vilde give Afkald paa ham.
Det var en stor Skuffelse for Kredsen, at Højlund kunde
tænke paa at forlade Arbejdet her, efter at vi havde bygget
Efterskolen; men da hans Lyst var at arbejde i Højskolen,
sagde vi ja til, at han maatte rejse. Højlund havde gjort et
godt Arbejde. Forældrekredsen satte stor Pris paa ham og
var taknemlig for den Tid (11 Aar), han havde virket her.
Han havde haft Evne til at komme mere i Kontakt med hele
Befolkningen, end Brøndsted havde haft i de 6 Aar, han var
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Livrer her. Skolen havde nu bestaaet i 19 Aar, og der var
skabt Respekt for dens Arbejde paa hele Egnen.
Vi stod nu paany over for al skulle have en ny Lierer.
Tankerne samlede sig straks om, om vi kunde l'aa Brøndsted
tilbage. Han havde nu Vieret Lærer i Gravvænge i 13 Aar og
befandt sig godt der og var levet sammen med Befolkningen.
Der blev forhandlet med ham derom. »Del er vanskeligt al
flytte et gammelt Træ«, sagde Brøndsted; men at der nu var
en Efterskole, Irak, saa han sagde ja til at komme. Han
havde Lysi til el Arbejde med de Unge i Efterskolen. Kredsen
her var enstemmig glad ved at faa ham tilbage; vi huskede
ham som den meget dygtige Lærer. Brøndsted faldt godt til
her. Del kneb vist lidt for ham i Begyndelsen. Han savnede
Gravvænge. Noget af det kantede, der. var over ham den
første Gang, han var her, var falden bort. Jeg husker ham
fra den Tid som den muntre Mand. Han kom tit herud om
Sommeren; om Vinteren var han stærkt oplaget. Han kom i
det mest slraalende Humør. Hvor kunde han lunde med
Børnene; de var henrykte, naar han kom. Da var del en Fornøjelse at være sammen med ham. Den Tid, han var her
som Lærer ved Fri- Og Efterskolen, var sikkert den bedste
Tid, han havde haft som Lærer. Han fik her Brug for sine
store Evner i Efterskolen.
Brøndsteds Arbejde her som Lærer varede alt for kort,
han blev syg i Efteraaret 1914 og døde lige efter Nytaar 1915.
Der var Sorg i Kredsen over hans Død; vi var alle kommen
til at sælle stor Pris paa Brøndsted, baade som Menneske og
som Lærer. Skolen arbejdede videre med Marie Brøndsted
som Leder; men selv med hendes store Evner kunde hun
ikke i Længden magte Opgaven.
Vi maatte saa paany til at søge ny Lærer. Valget faldt os
let. Allerede da Brøndsted i Efteraaret 1914 blev syg, og der
kom til at mangle Hjælp til Skolearbejdet, sagde Brøndsted:
»Kunde vi faa Aksel Appel hertil under min Sygdom, vilde
jeg føle mig tryg; for da ved. jeg, at Arbejdet vil gaa godt i
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Skolen.« Det kunde ikke den Gang lade sig gore. Tanken, da
vi skulle have ny Lærer, faldt da straks paa Aksel Appel,
og Resultatet blev, al Karen og Aksel Appel flyttede hertil
efter Sommerferien 1916. Der blev den Sommer bygget en
Del til Hjemly, saa der blev mere Plads til Beboelse og bedre
Plads til de boende Elever. Efterhaanden blev der bygget
mere og mere til ved Skolen, naar der var Trang til mere
Plads.
I 1926 kneb del med Plads i Skolestuerne. Ved el Mode
først i Juli kom der en Plan frem om at bygge et nyt Forsam
lingshus. De Unge klagede over, al Gymnastiksalen ikke læn
gere var tidssvarende; ligeledes kneb det for Kredsen med
Plads ved de store Fester, Juletræ og Gymnastikfremvisnin
ger. Vi kunde, naar vi byggede el nyt Forsamlingshus, be
nytte den gamle Sal til Skolestuer.
Tanken fandt straks stærk Tilslutning. Jeg, der den Gang
var Formand, havde afløst Lars Nielsen, der havde været
Formand i de første 25 Aar, stillede den Fordring, at der
skulde tegnes el Beløb lil Indbetaling med det samme paa
mindst Halvdelen af, hvad den ny Sal vilde koste. Man gik
straks i Gang med Arbejdet. Ingeniør Johannes Nielsen, Søn
af Lars Nielsen, udarbejdede en Plan for Byggeriet. Aksel
Appel fik Ferie lia Skolearbejdet i 8 Dage for al prøve om
der kunde tegnes el Beløb lil Indbetaling straks. I Løbet af
en Uge blev der tegnet ca. 14.000 Kr., deraf tegnede enkelte
uden for Kredsen mindre Beløb. Sidst i Juli var Kredsen igen
samlet for al tage den endelige Bestemmelse, og del blev med
stor Begejstring vedtaget al bygge og begynde med det sam
me, saa Huset kunde være i Orden inden Vinteren. Der blev
nedsat et Byggeudvalg med Peder Ilium som Formand. Del
vedtoges samtidig, at Kredsen selv skulde gøre en Del af
Arbejdet: jævne Pladsen, hvor Bygningen skulde rejses, køre
Grus og Byggematerialer, støbe Grund, grave Kalkkule og
læske Kalken, saa Arbejdet efter Licitationen kunde paa
begyndes med del samme. Der blev ikke lejet anden Arbejds
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kraft (il delle end en Stenhugger til al sætte Grunden med
Kampesten.
Arbejdet blev gjort med del samme. Dagen eller, al del
var vedtaget al bygge, modle del forste Hold paa Pladsen.
Del skulde helst være i Orden inden Host. Del var en For
nøjelse al komme og se paa del: der var Humor over hele
Pladsen, og Arbejdet gik rask for Haanden. Sikken en Mæng
de Kopper Kalle Karen Appel serverede i den Tid, Byggeriet
varede. Del blev el meget stort Tal.
Sidst i August blev Tilbudene fra Haandværkerne aabnet.
Det blev Murerne Jakob Rasmussen og Vognsen, Kværndrup,
Tømrer Karl Hansen, Ringe, og Maler Jørgensen, Højrup, der
fik Arbejdet. Det var dygtige Haandværkere, og Arbejdet gled
rask for Haanden, og der blev udført et godt Arbejde. Sam
me Aar blev den gamle Sal ombygget til en Skolestue og el
Sløjdlokale.
Nu var der store, gode og rummelige Lokaler. Først i Aar
er der paany bygget ved Skolen, et Skolekøkken og Toiletter
ved Forsamlingshuset, hvad der var stor Trang til. Nu er
Friskolen »Hjemly« et stort og godt Bygningskompleks, der
maaske nok bærer Præg af, al del er bygget af mange Gange.
Der er nu givet en Redegørelse for, hvordan Udviklingen
er foregaaet i de 60 Aar. Der er sikkert ingen af dem, fra
Skolen paabegynd les for 60 Aar siden, der havde tænkt sig
den Udvikling, der er foregaaet. Naar jeg ser tilbage, mindes
jeg mange af dem. Men vi maa nævne Familierne Lars Niel
sen og Møllerhøj som dem, der fik Arbejdet igang med Stolte
fra flere andre.
Lars Nielsen var Formand for Kredsen i de første 25 Aar.
Ham mindes vi som den, der fik Skolen i Gang, Og for tro
fast Arbejde gennem de mange Aar. Men stor Tak skylder
vi vore Lærerfolk, forsi Marie og Brøndsted, siden Højlund.
Jeg vil ogsaa mindes Karen Appel; hun var en god Stolle for
Appel saa længe, hun levede; hun var en god Lærerkone med
megen stor Interesse, for Skolearbejdet.
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Appel har været Lærer her den længste Tid, 33 Aar. Han
virker endnu med hele den Energi, han er i Besiddelse af,
og vi haaber, han endnu i mange Aar kan udfylde sin Plads.
Del er endnu for tidlig at skrive om hans Arbejde. I de
mange Aar, Skolen har gaaet, har der været mange gode
Medhjælpere, baade Lærerinder og Lærere, som vi mindes
med Tak.
Kredsen har hele Tiden haft stor Offervilje overfor Skolen,
og der har været el godt Sammenhold. Bidragene har været
ansat efter Forældrenes økonomiske Evne, for at mindre
bemidlede ikke paa Grund af Udgifterne skulde afholdes fra
al sende deres Børn i Friskolen. Jeg kan huske, al Bidragene
til Skolen har været ansat fra 6 Kr. lil 400 Kr. om Aaret
for hver Familie.
Man kan nu spørge: har dette, at vi for 60 Aar siden be
gyndte en Friskole her, haft Betydning. Jeg vil mene Ja.
Den har samlet de ældre til Forældremøder; fra disse Møder
har jeg mange gode Erindringer.
Dette, at samles med ligesindede til Oplæsning og Samtale
om Skolespørgsmaal og andet, var Møder, som jeg nødig vilde
undvære.
De unge samledes her til Aftenskole og Gymnastik i stort
Tal, og ved deres Fester har der altid hersket en god Tone,
og de har altid kunnet slutte med at synge en Aftensang.
Friskolen har gennem sin Virksomhed i de 60 Aar vunden
Befolkningens Respekt, saa alle nu med Glæde sender deres
Børn i Efterskolen.
Frands Frandsen.

En gammel opskrift — og dog ny?
or nogen tid siden sad en af vore tidligere elever inde i
min stue. Vi kom da lil al tale om folkekirken. Del var
ham, der bragte sagen på bane, idet han udkastede, al del
stod meget ringe til med statskirken. Den kunne kun være
sand, når dens præster, ja, alle dens medlemmer gik ind for

F
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»Aldrig mere Krig«., Præsterne, ja, alle kristne har kun at
holde sig til Jesu ord. Så vil præsterne ikke kunne velsigne
våbnene, og ingen kristne vil kunne gå i krig.
Det var
tydeligt, at hans samvittighed var ramt, og at sagen matte
tages alvorligt op,------ og, når jeg går ud fra delte i dag,
er del, fordi jeg er sikker på, al spørgsmålet lever — i unge
mænd, fordi de meget let personlig kan komme ud for en
såret samvittighed, — i unge piger, fordi deres far eller bror,
kæreste eller mand må have en alvorlig stolte i delle svære
spørgsmål. Ikke mindst kvinderne ma være med al klare
dette. Fra gammel lid har vi her i norden, lyttet til kvindens
råd, og det har været til velsignelse i stort og i småt. Og så
er der den hårde anklage mod kirken, præsier og læge med
lemmer, al de ikke er sande, ikke er tjenere for Guds ord,
men for staten. Er delle sidste sandt, ma vi vende os fra
kirken og soge opbyggelse, del, der bygger os op, giver næ
ring, andet sleds.
Der er så først spørgsmålel: kan et menneske gå i krig og
bevare en god samvittighed mod sin Gud og mod sin næste?
Det er Guds skabning, der lægges ode. Del er min broder.
jeg lemlæsler eller dræber. Vi må se det lige i øjnene. —
Vi prøvede så på at få fast grund under fødderne.
Jeg tror nok, jeg forst nævnede, at jeg havde et inderligt
ønske om, at udviklingen malle forme, sig sådan, at, når min
lille dreng når værnepligtig alder, at da krigen målte være
afskaffet. Men derom er vel næsten alle danske enige. Vi
ønsker næsten alle fred. Det målte være baggrunden for vor
samtale. Andet ma vi ikke beskylde hinanden for. Vi vil hed!
Men så fandt vi, al spørgsmålet er mere indviklet end som
sa. Vi nævnede en god, dansk mand, der i Lale og skrift har
hævdet stærkt, al vi danske skal lære af inderen Ghandi, at
vor styrke skal være den passive modstand. Den vej vil gå
gennem lidelser. Vi må tåle slag, men ikke give slag. Det
er bedre al lide ondt, end at gøre ondt. Del synes så enkelt,
så. lige til —■ og så heltemæssigt. Men her er jo heller ikke
laie om al lage sil standpunkt ud fra fejghed. Den fejge luk
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ker vi ude fra samtalen. — — og så målte nævnte mand dog
slutte med al sige, at, om Danmark kaldte sine sønner til
Lamp for sin beståen, ville han måske være den første, der
modle frivillig. Han indrømmede altså, al spørgsmålel er lel
nok al drøfte og al tage standpunkt til: vi vil fred, og vi vil
gøre det, der giver fred, vi vil nægte at gå aktivt med, nægte
at være soldat, — og så ei' der noget i vort sind, der siger, at
der kan komme det, der fejer alle tankerækker overende som
korthuse; thi livet kræver måske noget andel, end min tanke
og min følelse har sagt mig. Del er ikke statens krav, der
tvinger mig. Men del er det ubevidste i mig, noget inde ved
centrum i mig, der byder sit: du skal — ja, jeg havde nær
sagt: du skal gå mod din overbevisning! — Jeg forstår om
talte mand, både, når han nægter at gå i krig, og når han
ikke er sikker på andet, end han måske er første mand ved
Skelbækken.
Men tør jeg så kalde mig kristen? Del er jo klart, al Guds
bud må stå over mine tanker og følelser, over min over
bevisning, selv, når jeg synes, den har rod langt inde ved
centrum. Alt mil eget må brændes ud, kastes bort, når Guds
bud er over mig.
Jeg vil her gå en anden vej, end jeg gjorde den dag, bruge
andre eksempler.
— — og jeg vil da prøve al lænke mig tilbage til Jesu
Lid, se forholdene, som de var. En ling vil da måske over
raske en og anden, nemlig, at i de hjem, hvor Jesus vandrede
ind og ud, gik trællene og gjorde arbejdet. Hvor ville del da
have ligget snublende nær, at Jesus havde talt stærke ord
mod del umenneskelige i slaveuvæsenet, og så står vi over
for, at han ikke nævner det som en sag, hans venner skal
lage op og søge løst. Men vi ved lidt om, hvordan Jesu venner
log på sagen: en kristen slave flygter fra sin herre og træffer
Paidus. Hvad gor Paulus ved den sag? Han sender slaven
tilbage til slaveriet. Men han sender rigtignok et brev .med
til hans herre, der også var kristen, at han skal lage vel
imod ham og betænke, al han er hans broder i Kristus. —- —
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og sit ligger disse tanker og gror i 1800 ar, til en dansk
konge som den første forbyder slavehandelen i sine kolonier.
Han var ingen fremragende statsmand, ingen særlig bega
velse. Men vi synger dog om ham: »Mildelig løste han bon
dens bånd og rør les ved negerens klage«. — — og tankerne
gror, og i 1865 slutter den amerikanske borgerkrig med slave
riets ophævelse. Siden har det i hvert fald ikke været fint
al holde slaver, — selv om vi også i disse dage hører om
slaveri. Nu er der ingen tvivl om, al mange slaveejere var
gode, inderlig fromme kiislne. og dog malle slaveriels op
hævelse vente i hundreder af år.
Kan vi mon ikke overføre dette syn på det, vi i dag er
inde på! Vi skal ikke stille spørgsmålet: kan en kristen gå
i krig? Vi får vist bedre grund under fødderne, hvis vi spør
ger: kan en kristen lade vane at arbejde på fredstankens
sejr folkene imellem og inde i de enkelte folk? Ja, for også
dette sidste må vi have med, ikke mindst i vor tid. De sørge
ligste kampe er dog de indre stridigheder: overklasse mod
underklasse og forskelligt tænkende mod hinanden.
Jeg tør ikke frakende krigsmanden kristentro, selv om jeg
er vis på, at Guds tanke med vort indbyrdes liv var og er,
at vi skulle leve under frihed, lighed og broderskab, frihed
til at, tænke, tale og tro, til at lade livet gro under himlens
bue, lighed, hvor ingen pukker på særret i kraft af fodsel,
stilling i samfundet, penge eller hvad andet, der vil skabe
ulighed, og broderskabs ånd og sind lii gerne at dele alle
gode gaver, der er kommet oven ned, — at der må fødes lak
til Gud for kærlighed, der er den store igangsætter for alt —også for vor menneskelige gøren og laden.
Vi sætter os da ikke til dommere over andre menneskers
følelser og handlinger. Men vi melder os som medarbejdere
på dette, at fredstankernes frø kan finde en god jordbund at
vokse i, ikke, at vi tør sige, at der ikke kan komme del over
os som et indre magibud, at vi skal sætte vort legemlige liv
ind. Men under del vil vi stræbe frem mod dette af vore
mange menneskelige mål: aldrig mere krig! Dette mål står
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ikke i dag som dommer over mig som delle andet: aldrig
mere slaveri! Holdt jeg slaver i dag, dømte dette mål mig.
Engang vil »Aldrig mere krig!« stå som dommer på samme
måde. Men det frier ikke os fra at arbejde med det, lige så
lidt som slaveejerne på Paulus’s lid kunne sige »hus forbi!«
til Paulus’s tale. Vi må tro på væksten også i denne i sand
hed såre menneskelige og store sag.
Men så præsterne, der velsigner våbnene? Men det gør de
ikke alle. Husker i bekendelseskirken i Tyskland? Var der
ikke 40 pct. af præsterne i Holsten og Sydslesvig, der turde
sætte embede og dermed eksistens for hele deres familie,
sætte det ind!
Kan »kirken« med hele dens statsprægede maskineri: bis
per, præsier, menighedsråd o. s. v. ikke her skelne, da må
den fritages for alt det, der frister den på afveje, nemlig al
magt, som staten forlener den med, d. v. s., flertallet forlener
den med, fritages for al embedsmandsstilling og »råds«slilling. Da må vi kræve en fri kirke, hvor der kun prædikes
Guds ord og dermed Guds gerning i og blandt os. Her må
vi ikke gå på akkord.
Jeg er nu ved at være, hvor jeg vil ende i dag. Jeg vil
blot nævne enkelte ting.
Der kunne spørges, om verden er på vej mod en fredens
tidsalder. Den øjeblikkelige situation tyder så sandelig ikke
derpå, hverken inden for de enkelte landegrænser eller riger
ne imellem. Her må vi være klare over, al historien regner
ikke med det enkelle menneskes metermål. Der må ses på
lange tidsrum. I vort ældste digt slår f. eks.: »Før du træder
ind i hallen, skal du skarpt omkring dig skue!« Hvorfor? Du
ved ikke, om din fjende står bag døren. Da går det efter Erik
Ordkrængs ord: »Bar er broderiøs bag!« Det stiger frem til
middelalderens treuga dei. Så glipper den katolske paves
stærke tag, og gennem en tid med evindelig tale om frihed
må der arbejdes op en følelse af ansvar, der går imod den
enkeltes egenkærlighed og magtbegær. Under arbejdet og
kampen for her at nå frem er del, som Europas folk er blevet
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trætte og derfor ligesom vil skyde genvej. Så kommer f. eks.
en Hitler og byder som paven i middelalderen sin fred, og
det lyske folk bøjede sig og kom til al slå i den farlige
væbnede fred. Men her gælder ingen genvej, — og så står vi
over for spørgsmålel: hvor går da vejen? og jeg skal søge
at give et svar derpå.
Jeg tvivler ikke om, al der er sket en vækst i fredens sag
i de a i tusinder, der har boet mennesker, f. eks. i Danmark.
Jeg er heller ikke i tvivl om, at meget få lande i den nyeste
lid har givet sa gode vækstbetingelser for alle gode menne
skelige mal som Danmark, eller skal vi sige Norden, også
vækstbetingelser for det menneskelige mål, der hedder freds
sagen, — trods de øjeblikkelige tilstande.
Men skal delle fortsættes, da er jeg vis på, al det kun
fremmes, livor man giver sig under Guds førerskab. Jesus
gav sig ikke af med døgnets politik. Men uden ham var vi
ikke nået til at løse bondens bånd og at røres ved negerens
klage, og uden at vi længes efter, al hans sind må være i
os, så al vort sind frigøres, men dog bindes, nar vi ikke til
»Aldrig mere krig!«
Så spørger vi da ikke mere om !de enkelte kirkelige embedsmænds stilling, men søger al være inde i de helliges
fællesskab i Guds menighed, og vi spørger ikke: kan kristne
gå i krig? Men vi beflitter os på at elske vor næste som os
os selv, hvad enten vor næste som for Karen Jeppe er en
lille armenierdreng, for Anne Marie Petersen en lille inder pige, eller vor næste er vor mor eller far, søster eller bror,
arbejdsfælle eller konkurrent, landsmand-eller hvilket men
neske skabt i Guds billede, det matte være. Aksel Appel

or cn måneds tid siden modtog jeg en indbydelse fra
Else og Aksel Appel til al komme til elevmøde på
»Hjemly«, og i del ene hjørne stod skrevet: 30 år. Hvor jeg
dog havde lyst til al efterkomme indbydelsen, men både
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»Hjemly« Efterskole.
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mine børn og jeg var inviteret til konfirmation den dag, så
det var ret umuligt.
Når jeg nu som 30-års jubilar er bedt om at skrive iidt
til årsskriftet, så lad mig samle, hvad jeg har at sige, i ordet:
tak. En inderlig lak skylder alle vi gamle elever Aksel Appel
og hele »Hjemly« for alle de goder, vi fik der. Jeg tænker i
denne forbindelse ikke just på de almindelige skolekund
skaber — skønt de var jo gode nok, men jeg tænker her på
del liv, som leves der, og som vi fik lov al leve med i.
Børn og ganske unge mennesker lager som regel sådanne
goder som noget selvfølgeligt — som var det deres ret —
og måske det også er deres ret.
Men jo ældre man så bliver, jo større taknemmelighed
foler man. Sådan er del gået mig, og jeg ved, jeg ikke er
ene om at føle sådan.
Endnu engang tak.
Til slut sender jeg ad denne vej de bedste hilsener til alle
beboere på »Hjemly« samt til mine egne efterskolekamme
rater.
»Grønnes kun, se det er sagen,
leve med og være vågen,
leve kort tid eller længe,
blot vi lyser op i tågen.«
C. Hostrup.
Ariose skole pr. Sandved, oktober 1949.

Margrete Jørgensen,
f. Hansen.

Æv, hvor er det kedeligt!
vor til kommer ikke det udbrud fra unge mennesker.
Del kan gælde såvel deres arbejde som deres fritids
sysler og samvær med kammerater. Når jeg hører det, må
jeg altid mindes et ord af min gamle højskoleforstander,
Jacob Appel: »Det er en forbrydelse af unge mennesker at
kede sig.«

H
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Ungdomstiden er sa vist ikke altid let, men kedelig skulle
den nødig vivre, og bliver den det, er det vor egen skyld.
På eget ansvar skal vi nu møde livet. Med friske kræfter og
modtagelighed star vi over for det, der skal læres og opleves,
og da gælder det al l'a den rette indstilling.
Der er nu først det daglige arbejde. Hvorfor skulle det
være kedeligt, selv om del er det samme dag eller dag.
(Jives der en mere spændende sport end daglig at ove sit
håndelag, forsøge at gøre arbejdet bedre, hurtigere, lettere,
se, hvor det skrider frem stykke for stykke. »Åh, jeg kan
nok hakke roer, vaske gulve, pløje, skrælle kartofler. Der er
ikke mere sport i det, del går ganske automatisk, uden at
jeg behøver al lænke stort over del.« Ja, sådan bliver arbejdet
efterhånden for den øvede. Tankerne er ikke bundne af ar
bejdet hele liden, men frigøres, så de kan sysle med andet,
og arbejdet går lige godt.
Så er det, det skal vise sig, om vi har brugt fritiden på
rette måde, har set, lært, oplevet noget, der er værd at lade
tankerne arbejde med under det daglige arbejde. Lidt pjattet
snak, et par fladbundede vittigheder kan man godt grine af,
når man er en flok og har fået begyndt al grine. Men er det
morsomt dagen efter midt i opvasken, eller siger man æv.
Fritiden går så. nemt, uden besvær, med kulørte hæfter og
alt det andet, som forlystelses!nduslrien har al byde pa. Del
er spændende i øjeblikket. Men dagen derpå, er der da noget
deri, som giver godt selskab op og ned ad roerækkerne, ellerlænges man bare efter fyraften, så man kan komme til at
drukne sin kedsomhed i mere af samme slags, som manden,
der vil fordrive tømmermændene med den meste snaps.
Nej, søg de fritidssysler, der kan give gode tankers gode
selskab under hverdagens arbejde!
»Hvad tænker du på?« —■ »Ingenting!« Det passer jo ikke.
Vi kan slet ikke lade være med at tænke, ja, vi er ikke en
gang ui ml sk lænkede herrer over vore egne tanker. Der er
næppe nogen af os, der kan sige som den gamle romerske
filosof : »Gode tanker, kom til mig, jeg har brug for jer. Dår

20
lige tanker gå, jeg kan ikke bruge jer«, og så uden videre få
dem til at lyde. Vi kender sikkert alle, ikke mindst i de helt
unge år, til ærgrelse over, at dumme og pjattede tanker
kommer hoppende, netop som vi havde foresat os at tænke
fornuftigt, til skam og fortvivlelse over dårlige, urene tan
ker, der trænger sig op og vil ødelægge alt smukt og godt
for os. Hvad er jeg dog for et menneske, der huser den slags.
Tænk på markerne, når vi har tilsået dem om foråret.
Der kommer ikke bare det op, vi har sået, men også en
masse ukrudt, som vi slet ikke har haft bud efter. Vi får
travlt med harve og hakkejern. Men det, der hjælper bedst,
er, at korn og roer kan vokse sig stort og kraftigt. Så kan
de selv holde ukrudtet nede. Det bedste værn mod dårlige
tankers dårlige selskab er, at man får noget godt al tænke
på. Dræbe de dårlige tanker kan man vist ikke, men holde
dem neden under, så de kun sjældent dukker op i lyset.
Må en af en ældre årgang »Hjemly«-elever sige et ord til
de helt unge: Selvfølgelig skal I dygtiggøre jer, I skal udføre
et arbejde og arbejde jer frem. Men I skal også søge al få
el livsindhold; for det er det, der skal løfte den grå hverdag
op i lyset for jer og give jer lykken. Og de to bestræbelser er
ikke modstandere, men samarbejdende.
Et livsindhold kan vi alle samle os, blot vi har den rette
indstilling, vil åbne sind og sanser, søge det og gøre et
arbejde derfor. Der behøves ikke udenlandsrejser eller »store«
oplevelser. Det kan samles gennem arbejdet, i naturen, i
samvær med gode kammerater, gennem bøger, i foredrags
sal og kirke.
Har vi selv fået indhold i vort liv, kan vi også være noget
for de mennesker, vi er sammen med. Den slags guld bliver
man jo bare rigere af at dele med andre, og så vil man ikke
længere sige om sit ungdomsliv: Æv, hvor er det kedeligt!

Agnethe Troldvad,
f. Hansen.
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Kastaniely, d. 30. September 1949.

Kære Venner og Kammerater!

et er nu over 25 Aar siden, jeg var Elev paa »Hjemly«
og tog Del i Undervisningen, Livet paa Skolen og Sam
kvem med Egnens Beboere. Det er navnlig Aksel Appels
Gennemgang af den oldnordiske Mytologi, Verdenshistorie
og vore Stile, jeg erindrer, ogsaa at vi fik Lov til at deltage
i Aftenskolen og hørte »Bonden Niels Hald«. Jeg husker saa
lydelig Skildringen al' denne stoute Vendelboes Skæbne. Og
»Travelmene«, som ofte gik over Stok og Sien, gennem Mark
og Skov, over Vandlob og Hegn, ud til »Høsthaab« eller
»Skelbo« eller en Tur lil »Galgebakken«. Vi havde alle Træ
sko paa, og Aksel Appel gik i Spidsen, altid uden Hat. Vi
var med til Folkedans og spillede Komedie til »Skriveskolegildet«.
Meget Vand er løbet i Stranden siden da. Jeg havde den
Gang mit Hjem paa »Kastaniely« i Hjallese, meh 1. Novbr.
1925 flyttede jeg med mine Forældre til Landbo-Sparekassen
i Ringe. Efter Mors Død i 1928 styrede jeg Hus for Far og
uddannede mig til Arbejdet i Sparekassen, hvor jeg senere
arbejdede i Faaborg, Svendborg og sidst i Kerteminde. Det
var el Arbejde, jeg var meget glad for; men i 1937 kom en
af mine Skolekammerater fra Børneskolen i Hjallese hjem
paa Ferie fra Kina, hvor han var ansat i O. K. og havde været
i Tsingtao, i Shantungprovinsen i 7 Aar. Vi havde korre
sponderet som gode Kammerater i den Tid; men da han kom
hjem, blev vi forlovet, og i Sept. 1938 rejste jeg lil Kina efter
forst at have opholdt mig tre Maaneder i England for at lære
Sproget og engelske Skikke, som er de dominerende i Østen
iblandt Udhvndinge. Og saa foretog jeg en Rejse til Brasilien
med Royal Mail’s »Acturias« for at besøge min Slægt der
nede. Del var et spændende Aar, hvor nye Indtryk vældede
ind over mig. Rejsen til Kina var eventyrlig. Først tog jeg
med Nord-Expressen fra Odense ned gennem Tyskland,
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Svejts og Italien, hvor jeg gik ombord paa 0. K.s M/S »Dan
mark« i Genova. Vi var 12 Passagerer og Kapt. Hjernum var
en hyggelig Vært for os. Det var for Resten ham, der fristede
den frygtelige Skæbne at gaa ned med sit Skib, M/S »Kina«, i
en Tyfon ved Philippinerne for ca. l'A Aar siden. Dagen før
vi sejlede, kørte Skibsagenten en Tur for Kaptajnen, en dansk
Familie og mig op i Bjergene, hvorfra vi nød Udsigten over
Byen og det blaa Middelhav. Vi beundrede de italienske
Kirkegaarde, som er fyldt med store og smaa Monumenter
af Marmor.
Den lange Sejltur begyndte. Vi passerede Stromboli og
saa Røgen fra den ulmende Vulkan, der hvert Kvartal har et
Udbrud, og da vi sejlede gennem Messinastrædet blinkede
Lysene ud til os baade fra Italien og Cicilien. Vor første
Havn var Cypern, hvor vi skulde have Kalksten. Vi foretog
en Spadseretur ind paa Øen og blev saa trætte, at vi maatte
ride paa Kameler tilbage til Skibet. Der var paa den Del af
Øen en sparsom Vegetation, og vi saa kun nogle Fedthalefaar; men saa kørte vi til den gamle Hovedstad, Famagusta,
og der var dejlige Vingaarde, Olivenpalmer og Dadler, og
paa Byens Marked forsynede vi os med de herlige Sydfrugter.
Saa gik Turen til Port Zaid, hvor Arabere og Tyrkere kom
ombord og falbød deres Varer, smukt forarbejdede Læder
varer, Bomuldsvarer, Blomster og Frugt. Vi gik ogsaa i Land
og blev straks omringet af Folk, der vilde føre os rundt i
Byen og skaffe os gode Steder at handle, og Troldmænd, der
viste os Kunststykker. De havde en fænomenal Færdighed
i at trække Kyllinger og Æg ud af Næse, Ører og Lommer
paa Folk og lade dem forsvinde, imens de sagde: »Galli, galli,
galli«; men de forstod ogsaa at lade vore Penge forsvinde.
Tyrkere og Arabere ser smukke ud i deres folderige Kjortler
og rød Fez paa Hovedet, men det er et lidet tillidsvækkende
Folkefærd at færdes iblandt, paatrængende og sleske. Paa
Turen gennem Suezkanalen saa vi Arabere med flagrende
Kappe og Fez ride paa hvide Heste og ved Solens Opgang og
Nedgang stige af, falde paa Knæ og holde Andagt.
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I det Røde Hav lagde vi til ved Port Sudan for at laste.
Der var meget varmt; men meget interessant. Havnebassinet
var fyldt med farvestraalende Fisk og Koraller som et Akva
rium, og man kunde leje smaa Baade med Glasbund, hvorfra
man rigtig kunde iagttage Fiskene. Baade Kvinder og Mamd
havde stort, busket Haar, og deres Paaklædning bestod kun
af et Lændeklæde. Havnearbejderne sang ustandselig under
Arbejdet en monoton, men rytmisk Sang, imens de bar
Lasten ombord paa deres Hoveder. Politiet var dog i fin,
hvid Uniform og en hvid Turban til al holde sammen paa
Haaret.
Næste Havn var Aden, hvor vi skulde have Olie paa. Da
vi var der. havde det ikke, regnet i 7 Aar. I det store VandReservoir, som kaldes »Salomons Brønd«, samles de spar
somme Kilder fra Bjergene. Luften var saa tor og varm, at
del prikkede i Huden. 1 ni Døgn sejlede vi over det »Indiske
Ocean« uden at se Land, men Flyvefisk og Springere for
nøjede os, og et Par Gange saa vi Hvaler sætle et Par ordent
lige Vandsøjler i Vejret og sm.ække i Vandet med den store
Halefiime. El interemistisk Svømmebassin af Sejldug blev
sat op paa Fordækket, saa vi kunde bade og lage Solbade, og
snart var vi helt gyldenbrune. Det var nu alligevel lierligt at
se Land igen, da Borneo kom i Sigte, og vi nod rigtig al kom
me i Land paa Malakka, hvor der var grønt og frodigt og far
vestraalende Blomster som Hibiskus og Orch idéer. Selv de
store Træer har farvestraalende gule, røde og lilla Blomster. I
Singapore laa vi flere Dage og foretog mange Udflugter, f.
Eks. til den botaniske Have, hvor Aberne lever frit i Træerne
og kommer ned med smaa Unger hængende ved Brystet for
al faa Del i de Bananer øg Jordnødder, vi havde med til dem.
Saa sejlede vi til Siam, og imens M/S »Danmark« iastede
Ris ved Menamflodens Udmunding, sejlede vi med en Flod
damper til Bangkok. Vi var dog nær bleven ædt op af Myg paa
den Sejltur; men Bangkok var herlig. Vi boede paa Hotel
»Europe«, hvor der var danske Værtsfolk, og hvoi den danske
Club holdt til. Vi besaa de meget smukke Templer, Del kon
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gelige Palads, Seruminstituttet, Slangefarmen og det flyden
de Marked, hvortil Baadene strømmede i de tidlige Morgen
timer,’
bugnende
fulde af de herligste
Frugter
ogo Grøntsager.
O
o
o
o
Med Rislasten sejlede vi lil Philippinerne og lagde lil ved
Manila, hvor vi alle blev anbragt paa »Manila Hotel«, imens
Skibet blev »fumigeret«, saa all Utøj som Mus, Roller og
Kakelakker blev dræbt. Paa »Luzon« kørte vi Ture gennem
store Kokusplantager og Sukkermarker, og vi var inde at se
de fine Manilahatte blive flettet. Vor næste Havn var Hong
kong, og her fik man rigtig Indtryk af al være i Kina. Hvor
er de kinesiske Kvinder skønne i Honk, slanke og ynde
fulde og meget smukt klædt paa. I Shanghai mødte jeg min
Forlovede, og vi blev viet samme Dag, jeg kom, den 16. No
vember paa det danske Generalkonsulat af Generalkonsul
O. Scheel, og 0. K.s stedlige Direktør, Herr Brøndal, gav os
en fin Bryllupsfrokost, hvortil var indbudt Kaptajn og Me
ster fra »Danmark« saml Danske fra 0. K. Efter nogle Dage
i Shanghai sejlede vi med japansk Skib lil Daeren i Manchuriet, hvor min Mand var ansat i 0. K. og havde lejet et
godt møbleret Hus til os. Jeg blev modtaget med stor Ven
lighed af den Kreds af Udlændinge og Danske, min Mand
havde Forbindelse med, og fandt mig hurtig lil relie i mit
nye Hjem. Men i Daeren, hvor Japanerne styrede, maatle
ingen udenlandske Læger praktisere, saa da jeg ventede
mil første Barn, rejste jeg med »Asia« til Mukden, ca. 6
Timers Jernbanerejse op i Manchuriet. Der blev vor lille
Dreng født den 18. August 1939, men døde desværre kori
Tid efter Fødselen, og jeg selv blev lammet paa begge Ben
efter Tangforløsningen. Etter SVa Mdr.s Hospitalophold kom
jeg hjem, hvor jeg opholdt mig mest i Soveværelset; men lil
Jul fik jeg lavet et Par Støvler af Gibsbandager, og da hele
den skandinaviske Koloni samledes i vor Dagligstue lil Jule
gudstjeneste ved Pastor Bogøe, var jeg i Stand lil al spille
Julesalmerne paa et lille Harmonium, Pastor Bogøe havde
sendt til vort Hus. Ved Foraarets Begyndelse kunde jeg be
gynde at gaa ved to Stokke, og ved idelig Massage, elektri
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ske Behandlinger, Gangøvelser og min Mands utrættelige
Hjælp ogOpmuntring, kom jeg elterhaanden til at gaa saa
nogenlunde. Maj 1940 blev vi forflyttet til Tsingtao i Shan
tung Provinsen, hvor min Mand havde været for. Der var
dejligt, et Klima som Norditalien, dejlig Badestrand og skovbevokste Bjerge, mange Udlændinge, især om Sommeren i
Badesæsonen. Vi fik et godt Hus med stor Have nær ved
Stranden, og i September 1942 blev vor lille Pige født paa
del tyske Hospital, ved Kejsersnit; men jeg var rask i Lobet
af 16 Dage og hjemme igen. Min Mand og jeg var lykkelige
og taknemlige for vor lille Pige, vort Hjem og den Plads,
hvor vi var stationeret. Saa kom Krigen mellem Japan og de
. Allierede. Alle Udlændinge hørende til de Allierede blev in
ternerede, og vi andre vidste os aldrig sikre, havde, om jeg
saa maa sige, »Kufferten pakket«. I denne spændte Tid, hvor
Forretningen næsten laa stille cyklede min Mand, som han
havde for Vane, ud paa en lille Jagt lur paa Bjergskraaningerne ca. 1 km fra vort Hus, paa en japansk Helligdag. Til
min store Ængstelse vendte han ikke tilbage ved 3-Tideh
som aftalt, og trods mange forskellige Eftersøgninger lykke
des det aldrig at faa fuld Klarhed over, hvad der var sket.
Men kinesiske Myndigheder hævder, al ban var dræbt af
omstrejfende Banditter. Denne frygtelige Meddelelse fik jeg
først efter tre endeløse Maaneders Forløb, hvor jeg Dag og
Nat havde ventet min Mand tilbage, idet de første Rapporter
gik ud paa, al han var kidnappet. Paa samme Tid blev en
af de lyske Læger og en Sygeplejerske kidnappet, men blev
frigivet efter 72 Dages Fangenskab. Det var en meget sørgelig
Vinter med Spærretid og Mørkelægning, ingen Radio ellerudenlandske Blade og slet ingen Forbindelse med Danmark.
Min eneste Trost var min dejlige lille Pige og hendes trofaste
»Nana«, en kinesisk Kvinde paa 45 Aar. Men en Morgen i
Oktober 1945 kom 16 amerikanske Flyvemaskiner ind over
Byen, endnu 16, og saadan blev de ved, indtil der var 100
Maskiner drønende over Byen med Befrielsens Budskab til
Kina, og nogle Dage senere gik V. S. Marine Corps i Land
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med 20.000 Mand. Japansk Militær suspenderedes, og alle Ja
panere blev sendt hjem. I September 1946 rejste Karen Lis
beth og jeg hjem ombord paa M/S »Manchuria«, og efter
2V2 Md. ombord naaede vi hjem til »Kastaniely« den 4. Dec.
Det var den berømte Is- og Snevinter med meget smaa
Brændselsrationeringer, saa den 29. Marts gik Karen Lisbeth
og jeg om Bord i D. D. L. »Monsun« og fløj til Brasilien.
I Lobel al’ 48 Timer passerede vi tre Verdensdele og be
fandt os i det solfyldte varme Brasilien, hvor vi opholdt os
hos Familie et Aar, sejlede saa med det norske Flagskib
M/S »Camela« hjem, og nu bor vi igen paa »Kastaniely«, og
Karen Lisbeth gaar i Hjallese Skole nu.
Venlig Hilsen
Mia Arentoft jenSen, f. Nielsen.

Tak.
r det virkelig 25 år siden, man var på efterskole, og man
er ung endnu, mener man da. Hvor er alle de år blevet
af, har man udrettet, hvad man skulle, har opholdet på
»Hjemly« været os en hjælp? Sådanne tanker kommer, når
man skal skrive i elevskriftet.
Jeg må svare, at opholdet på »Hjemly« har været mig en
hjælp i alle de år, der er gået. Jeg siger ikke for meget, når
jeg indrømmer, at jeg i de 5 måneder på »Hjemly« lærte
lige så meget som i de 7 år i almindelig skole, som jeg lige
var blevet færdig med.
Jeg havde været ude al tjene 1 år, fra jeg kom ud af skolen,
til jeg tog fat på »Hjemly«, og dette år havde skolemæssigt
set været en hvile, hvorefter man også med lidt mere for
ståelse kunne gå til sagen igen og rigtig have plads til, hvad
Appel og de andre gode lærere og lærerinder kunne få stop
pet i hovedet på en forsagt 15 års dreng.
Jeg husker endnu den første diktat i Appels lille hæfte.
Da den var rettet, blev den mere rød end sort, og i den sidste
diktat, inden skolen sluttede, var der vist to røde streger.
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Og der er gået 25 ar, og Appel er stadig skolens leder.
Hvor havde vi dog respekt for Appel, hvor kunne hans øjne
la os til al skamme os, hvis vi havde lavet noget galt, og sa
var del alligevel således, at vi kunne holde af ham. Og hvor
har jeg været glad de gange, Appel nu senere har sendt hud
efter mig både til have og kirkegård. Så har man vel ikke
været helt umulig.
Og nar jeg nu korer forbi skolen og ser, al der stadig ud
vides, så glæder jeg mig over al have gået pa skolen og skam
mer mig over, al jeg ikke giver mig lid lil at se indenfor.

Vagn Stenbæk.

Kære kammerater!

gnes har bedt mig om at skrive lidt til elevskriftet og
loriadle om, hvordan del er al være bosat i Sverige og
lidt om forholdene.
Min mand og jeg bor i en treværelsers lejlighed i Billeberga i Skåne. Vi bor ca. lige langt fra vore hjem, når vi
regner liden, del tager at rejse hjem.
Her i Skåne er landskabet lige sa frugtbart som hjemme
på Fyn. Naturen er næsten den samme, blot er her ikke alle
de levende hegn. Kommer vi op ad min mands hjemegn,
som er .Askersund ved Vatterns nordspids, er naturén helt
anderledes med store skove, bjerge og søer. Det er .meget
smukt, og det betager en helt, når man ser det og indånder
den herlige duft af fyrreskoven med de lyse birketræer ind
imellem.
Men folkeskikkene er vel nærmest de samme over hele
landet. Jeg vil begynde med at fortælle om julen. Svenskerne
pynter deres hjem meget til jul, med julebuk og mange andre
ting lavet af halm, med både kunstige og levende blomster,
med lys og selvfølgelig juletræ. Selve juleaften fejres i hjem
mene pa samme måde som hjemme, men maden skal være
juleskinke, lutfisk (klipfisk) og så risengrød med mandel. —
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Så skal alle tidligt op julemorgen og i kirke til »julåttan«
kl. 6. Det er meget festligt med mange, mange lys. Nu om dage
kører folk mest i bil, ellers var det jo kanefærd med fakler i
gamle dage. Julen varer i tretten dage. Her fejres ikke hellig
trekonger, men julen danses ud på »treltondedagen«. Så
samles alle folk på byens torv og tager hverandre i hænderne
og leger alle de gamle julelege og ringdanse omkring det
store juletræ der.
Så kommer valborgsmässoafton, den sidste april, som
næste folkefest. Da bydes sommeren velkommen med bål, tale
og vårsange overalt. Første maj er helt fridag, og der fejres
majfest i del frie.
Påske og pinse fejres i kirkerne som i Danmark, dog er
skærtorsdag ikke helligdag førend om aftenen.
Midsommerfesterne foregår omkring midsommerstangen
med leg, sang og dans. Alle, som har nationaldragt, tager den
på den dag. Midsommerdag er helligdag.
August måned går i krepsens tegn. Alle skal spise kreps
og holde »krepskalas«. Del skal helst være en have- eller
verandafest med kulørte lygter. Så skal del være måneskin.
Der er særlige servietter, duge, glas og knive, alt sammen
med små røde kreps på, til det.
Så glider efteråret over i advent.
Det var i store træk lidt om skikkene, som jeg kender dem.
Her er ikke så meget ungdomsarbejde og gymnastik eller af
tenskole her i landsbyerne, som dansk ungdom har at samles
om. Her er en del studiekredse i gang. De unge er stærkt
politisk interesserede, og alle er fodboldenthusiaster, enten de
spiller eller ej. Alle tipser!
Men det er sjovt at gå i butikker og handle her. Vi har
13 km til Landskrona, vor nærmeste købstad. Billeberga er
en almindelig stationslandsby. Det er jernbaneknudepunkt
for Hålsingborg—Malmö—Lund og Eslöv, så der er god for
bindelse til alle sider med behagelige elektriske tog. Min
mand hedder Niels Åke og er mekaniker. Han arbejder her
i byen. Jeg pakker nelliker på et stort gartneri her ved siden
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af. Vi sender mange blomster ud til alle sider af landet hver
dag. Vi har kunder helt op i Lapland. Jeg får lært en hel
del geografi ved samme lejlighed. Jeg er glad for, at vi bor
i Skåne. Her er ikke så stor forskel fra dansk natur, og vi
kan se Sjællands kyst i det fjerne. Men når her er fest, og alle
flager (svenskerne flager meget), så savner jeg Dannebrog.
Men jeg har. selv et med hjemmefra.
Det er så morsomt at arbejde i de svenske kokkener og
husholdninger. Her er så mange elektriske hjælpemidler og
bekvemmeligheder. Her i vort eget hjem lever vi en slags
blanding mellem dansk og svensk, sa tager vi det bedste Ira
begge sider, mener vi, og lægger det sammen.
Nu vil jeg slutte med en særlig hilsen til mine, kamme
rater fra vinteren 1934—35 og en tak til »Hjemly« efterskole
for den tid.
Billeberga, d. 1. oktober 1949.

Med hilsen

Margrethe Aaskov Fagerberg.

Et syn paa sangens betydning.
er er sange af saa mange forskellige arter, at man maa
drage et skarpt skel imellem de intetsigende sange (og
dem, der er endnu ringere), og saa de sange, som er virkelig
gode, uforgængelige digterværker, ja, man kan vist godt i
den forbindelse tale om sange af negativ og sange af positiv
betydning for vort folk.
»Luk øret op for tonens klang og ordets magt«, skriver
Mads Hansen i en af sine sange, og det er jo lige de rigtige
ord, naar der er tale om den gode sang. Vi har jo et væld af
de herligste sange og salmer, ja, jeg vil næsten mene, at vort
land paa det omraade er rigere end noget andet land, og der
for bør vi forstaa betydningen af det, der derigennem er
givet os. At der er mennesker, for hvem den gode, lodige
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sang ikke betyder det fjerneste, er jo ingen hemmelighed,
men hvor maa livet dog være indholdslost for de mennesker,
som hverken har evne eller vilje til at lukke øret op for to
nens klang og ordets magt; det er ligefrem en del af selve
livet, der gaar tabt for dem. Grunden til, at der findes mange
mennesker, som er saaledes indstillet, er uden tvivl den, at
de ikke fra børn af har lært af far og mor at holde af all det,
som virkelig er ægte og godt. I saadanne tilfælde har hjem
met forsømt en af sine bedste opgaver, da del er i barneaarene, den gode grund skal dannes i et menneske, ellers er der
ikke noget at bygge paa senere i livet. Jeppe Aakjær fortæller
saa smukt i en af sine sange om, hvordan han ved sin mors
gamle rok lærte at slave og synge om den store hvide flok
og om Guds naadegave. Hvem der har saadant et barndoms
minde, vil ogsaa have mulighed for senere i livet at kunne
forslaa sangen og glæde sig over den. Jo, den gode sang er
af stor værdi og har saa stor betydning, at den simpelt hen
saa er uundværlig; den tjener i høj grad lil oplysning i vort
folk. I de hjem, hvor der ikke synges, hersker der mange
gange en »daarlig Lone«; men i de hjem, hvor hele familien
en gang imellem samles til sang, vil der som regel være fred
og fordragelighed.
Er der noget, der har større betydning i skolen end san
gen? Nogen vil nok mene ja; men jeg er sikker paa, al skole
gangen ville blive en trædemølle for eleverne, hvis ikke san
gen netop her kom til sin ret, og heldigvis kan man glæde
sig over, at der i langt de fleste af vore skoler dagligt lyder
sang. Skoledagen indledes og afsluttes med en sang, og næ
sten hver time begynder med en sang, og det er ikke ligegyl
dige ting, der synges, nej, det er sange, som kan lære elever
ne om del sande og ægte i livet; thi del møder vi allid i de
gode sange. Dernæst kan vi tænke paa kirken, hvor salme
sangen næsten er det halve af gudstjenesten og særlig nu,
hvor julen nærmer sig, kan vi kun med glæde og forventning
tænke frem til de dage, hvor vi i kirken og i vore hjem skal
samles om vore vidunderlige julesalmer.
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De sange, jeg mener er indholdsløse, er i første række refrainsånge, men de er dog paa den anden side ret harmløse,
dernæst de saakaldte lejlighedssange, der nok kan faa noget
personligt frem, som passer til dem, der festes för, men man
synes i mange tilfælde, det var bedst, om del ikke var kom
men frem.
Grundtvig skriver saadan i en al sine sange:
»Menneskelivet er underligt,
langt mer, end vi kan beskrive,
dog lysner det op fra slægl lil slægt,
hvor mennesket holdes i live.«

Og det er vel ogsaa del, den gode, lødige sang har til opga
ve, og som den ogsaa kan, hvis vi selv vil, holde mennesket
i live i slægten.
: Glædelig jul og godt nytaar ønskes mine kammerater og lærere

»Ungdommen kræver« — eller ....
et medlemsblad i en nordisk ungdomsforening fandt jeg
i sommer en rubrik med overskriften »Ungdommen kræ-i
ver —«. Enhver holder af bladet kan indsende sine forslag
til nye krav, krav, der naturligvis rettes mod samfundet.
Forslagene optages i senere numre af bladet.
Del er el typisk eksempel pø tendensen i tiden, den kun
at kræve uden at ville yde. Hvis alle stiller krav, og ingen
vil yde, hvem skal da indfri kravene? End ikke del nødtørf
tigste behov vil så kunne dækkes.
Denne tendens er desværre vist en af krigens uundgåelige
følgesvende. Oven på de onde år er der kommet en tilsynela
dende død tid. »Er det skumring eller gry?« kan vi spørge
med Hostrup. Jeg har mange gange i de senere år spurgt
mig selv, hvor vi mon vil ende med alle vore krav, vor mang
lende pligtfølelse og vor ligegyldighed over for del, der har
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værdi i livet — ikke alene i åndelig forstand, men også ma
terielt. Endnu har jeg intet svar fundet. Visse ting tyder dog
på, at bøllen nu er ved at vende. Der er i visse kredse en
vågnende interesse for de store mænd, der i lidligere tider
var lysbringere. Det er vel tvivlsomt, om de igen kan hjælpe
os helt. Men de kan vise os vejen, man før gik ad, når det
kneb. Hver Lid må have sine mænd til at skabe liv. Men
endnu venter vi på vor lids mænd.
I materiel henseende var det andelsbevægelsen og det ar
bejde, Dalgas udførte, der var grundpillerne sidste gang, det
kneb. Forleden aften hørte vi — og vel også en del af jer —
en udsendelse i radioen om et arbejde, ja egentlig et liv, som
jeg trods all tror vil brede sig og være med til at opbygge
Danmark materielt og sikkert også helt vil ændre tendensen:
»Vi kræver--------- «. Udsendelsen handlede om del fælles
skab, der er ved at gro op om en købmandshandel ved kors 
vejen i nærheden af Opsund i Vestjylland.
Man søger der så vidt muligt al holde penge uden for det
lille samfund. Man køber sine varer i købmandshandelen og
betaler dem i størst mulig udstrækning med æg. Det var een
ling. Men del egentlige ved delle lille samfund omkring købmandshandelen er, al man aldrig stiller krav til andre end
sig selv. Man er altid rede med en hjælpende hånd, hvis en
medborger i samfundel trænger. Det gælder ikke alene ar
bejdsmæssigt, men også økonomisk. Ingen yder sin hjælp
med den tanke, at hjælpen skal betales eller tilbagebetales,
kun med bevidstheden om, at hvis den hjælpende selv kom
mer i vanskelighed, ja, så vil også han få hjælp. Kun hvis
denne hjælpsomhed misbruges, vil hjælp blive nægtet.
Delte er de to yderpoler i dag. Enhver af os kan se, hvil
ken der er den bedste, og vi må se at vælge vort standpunkt
og handle der ud fra. Lad os først og fremmest rette vore
krav mod os selv. Det vil vi tjene både os selv og samfundet
bedst ved.
Hilsen fra to på 10-årsholdet.
Kirstine og Gregers Jørgensen.
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Med »Øresund III« til Stockholm.

er er i den forløbne sommer skrevet utallige rejseberet
ninger. Ethvert dagblad med respekt for sig selv har haft
en medarbejder på rejse i udlandet, hvorfra han har sendt
breve til læserne. En masse unge har netop i sommer været i
Stockholm, og i betragtning heraf, kan det måske synes lidt
dristigt at skrive om en sådan tur og tro, den kan have næv
neværdig interesse. Jeg vover imidlertid springet og gør det
ud fra dette faktum, at vi, så vidt vi da har kunnet få oplyst,
var de eneste, der i sommer gjorde turen pr. lystkutter uden
motor. Vi startede fra Københavns havn den 15. juli ombord
i »Øresund III« for en let sejlbrise og med kurs sydover.
»Öresund III« er en meget smuk og — som del senere skulle
vise sig — yderst sødygtig lystkulter af spidsgattertypen. Be
sætningen bestod af »Skipperen«, »Kokken« og »Bådsman
den«, hvoraf jeg repræsenterede sidstnævnte. Humøret var
selvsagt højt. Foran os lå jo en ikke helt almindelig sommerferie, som vi i flere måneder havde set hen til som
noget forjættende og sært uvirkeligt; men nu var del virke
lighed, og det var allerede en oplevelse at ligge her ude på
sundet uden at være fanget af byens nerveopslidende travl
hed og eksamensbordets kvaler. Da vi var nået et stykke ned
langs kysten af Amager, begyndte vi at snakke om, hvornår
vi kunne være på Bornholm, som var vort første mål. Vi
havde allerede gisnet om et klokkeslet den følgende dag. Men
det blev nu hurtigt revideret; for kort efter drejede vinden i
stævnen og aftog samtidig i styrke. Vi målte altså krydse og
indså hurtigt, al med den fart lå Bornholm otte dage ud i
fremtiden. Vi blev nu aldrig klogere; for selvom vi ikke en
eneste gang på turen nåede et mål til det beregnede tids
punkt, vedblev vi dog at gøre disse beregninger; for »hvis
vinden blot holder sig i det hjørne de næste seks limer,
så....«. Det gjorde den aldrig, og det var virkelig en charme
mere ved luren. Bornholm nåede vi ikke; for selv om natten
gav lidt mere vind, så måtte vi tilbringe hele næste dag ud
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»Hjemly« Efterskole.
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for Falsterbo rev fyrskib i bagende sol og absolut vindstille.
Vi nød imidlertid tilværelsen og tilbragte dagen med skiftevis
søbade og solbade. Hen på eftermiddagen kom der dog en
svag brise, som førte os langs Skånes sydkyst, og vi oplevede
nu den første af en lang række smukke sommeraftener. I del
bele laget blev del denne intense oplevelse af naturen, der
gjorde luren så uforglemmelig. På landjorden er vurderin
gen af vejrets karakter langt mere overfladisk end på søen.
Vi levede med i naturen og var afhængig af den. Selv den
mindste ændring af vindens styrke eller retning fik det hele
til al ændre karakter. Søen var straks anderledes, bådens
bevægelser ændrede, sejlenes stilling skulle rettes, og roret
føltes anderledes i hånden, ting, der fra time til lime fyldte
døgnet med nye indtryk.
Ved midnatstid nåede vi en lille fiskerihavn, hvor vi lagde
os ind for natten, og da vi næste dag sejlede videre, var vi
enige om at gemme Bornholm til hjemturen. Ved solopgang
den følgende morgen lå vi et par kilometer ude på vandet
ud for Simrishamn og så fiskerflåden stævne ud; vi gik i
havn for al proviantere.
Simrishamn var en lille perle blandt de svenske byer. Alle
andre byer, vi så, med undtagelse af Stockholm, led under
begrebet byplanlægning. Vi så i Stockholm, hvorledes dette
problem kunne løses, så der kom en smuk og harmonisk hel
hed ud af det, og vi så de andre steder, hvilket forfærdeligt
resultat del kunne give. Disse byer var anlagt efter lineal.
Alle gader var snorlige, og alle skar de hinanden under rette
vinkler. Jeg har sjældent set noget så frastødende. Hvor må
det være forfærdeligt altid at skulle gå lige ud eller dreje
90°. Man kan aldrig skyde genvej i sådan en by, og jeg kunne
tænke mig, at man efter at have boet der et år, ikke længere
kunne skrå over gaden, fordi det stred med princippet om
de 90°. Men Simrishamn var anderledes. Her var krogede
gader og toppede brosten, husene var gamle og skæve; men
de var nymalede og skinnede af renhed og vidnede om en
rigtig solid borgerlig velstand.
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Hen på eftermiddagen forlod vi byen med kompaskurs
mod Utklippan, der lå ca. 90 km borte, på den anden side den
store Hanöbugt. Efter el par limeis sejlads var vi for første
gang ude, hvor vi ikke så meget som kunne ane land i nogen
retning, og vi var naturligvis spændte på, om vi nu også
ville ramme rigtigt. Men efter en halv snes timers sejlads
dukkede et fyr op i stævnen, og efter at have udmålt tiden
mellem blinkene, kunne vi på kortet konstatere, at det var
Utklippan lyr. Vi passerede del ben på morgenstunden og
stævnede op i Kahnarsund. »Kokken« var lige tornet ud af
køjen og sad Og funderede lidt: jo, det var vist en halv snes
limer siden vi sidst havde fået noget at spise. Han fandt kar
toflerne frem og begyndte al skrælle dem. og lidi efter be
gyndte hans store ekvilibristnummer: lo primus’er, en gryde
kogende kartofler og en pande med flæsk blev tilset og passet
med hænder og fødder, medens skibet gyngede på søerne og
krængede for vinden. Lidt senere var alt fortæret af en glu
bende appetit.
Hen på eftermiddagen dukkede Kalmar Slot op i horison
ten og blev langsomt lydeligere, el ualmindeligt smukt byg
ningsværk, et værdigt symbol på dronning Margrethes uni
onslanke. Lidt skuffede blev vi jo nok, da vi næsle dag tog
slottet i nærmere øjesyn; men her fra søen var den det, den
havde været: borgen, der beherskede Kahnarsund og var nøg
len til hele Småland.
Ei-a Kalmar lettede vi sent om eftermiddagen næste dag for
en let brise og med Borgholm på .Oland som mal; luren var
kun på 30 km; men vinden var imod, så vi malle krydse.
Efterhånden som vi nærmede os Borgholm sieg vind og sø i
styrke, og for første gang på luren fik vi hårdt vejr; mørket
sænkede sig mere og mere, så vi kun havde fyrene at rette
os efter. Så nu skiftede fyret til grønt, så ikke længere i den
retning, hvis vi ønskede at få skibet med i havn, om på den
anden bov, og alt, hvad der ikke var surret forsvarligt, ruts
chede med et brag ned i læ; og sa dansede vi videre mod
nord, op pa bølgetoppen, ned igen. Det begyndte al regne:
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men vi ænsede det knap; for hvad var regn og hvad var
skumsprøjt; først da vi fik en haglbyge, blev vi klare over,
at der også kom noget fra oven. Dér var fyrene fra Borgholm,
og der er de to røde, og der er de to grønne fyr, der leder ind
sejlingen; når de røde fyr ses over eet, kan vi falde af for
vinden og sejle ind mod havnen; men kursen skal holdes
nøjagtigt, for der er skær på begge sider af indløbet. Farten
er skibets absolut maximale. Den ligefrem hvæser af sted
i den kraftige vind; der er egentlig også for meget sejl oppe,
men så nær ved havn vil vi ikke rebe. Nu er de grønne fyr
over eet, så bort fra den røde linie og ind i den grønne. Jo,
der er havnemolen, og kort efter er vi inde bag den. Og så
er pludselig alt forandret, som var vi nået en anden verden.
All er roligt og fredeligt, kun vinden, der piber i riggene, og
bruset fra søerne, der brydes over molen, fortæller, at uden
for er der stadig liv. Så bliver sejlene laget ned og skibet for
tøjet, vi går ned i kahytten til pelroleumslampen, og shag
piben kommer frem. Lidi senere kryber vi til køjs, trætte,
men lidt stolle af aftenens arbejde.
Efter al have tilbragt et par dejlige dage på Øland, hvor
vi egentlig havde opgivet at nå Stockholm, fik vi pludselig
fin vind og salle kursen nordover igen. Et døgns sejlads bragte
os mere end 200 km nærmere Stockholm. Hen under allen
nåede vi så skærgården og besluttede al sejle indenskærs de
sidste par hundrede kilometer. Skærgårdssejladsen blev vel
lurens klimax. Aldrig har jeg set så storslået natur, øde, med
hundrede af øer, der løftede sig med stejle klippeskrænter
op af havel. En del af øerne var kun nøgent fjæld; men de
fleste var bevoksede med gran og birk, hvor der overhovedet
var mulighed for vegetation. Når solen skinnede, var vi her
vidne til ejendommelige farvevirkninger, der skyldes tilba
gekastning fra fjeldsiderne og brydningen i vandet. løvrigt
bød skærgårdssejladsen på opgaver nok; for selv om der i det
store og hele var meget dybt — adskillige steder over 50 m —
så måtte vi meter for meter følge skibets position på kortet
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al' hensyn til de mange undersøiske skier. ligesom vi, nar del
blæste kraftigt, skulle være på vagt for de mange og ofte
uberegnelige kastevinde.
Et par dage senere gik vi gennem sluserne ved Söder Talje
og kom. ud i Mälaren, og sent om aftenen den 27. juli lagde
vi til i Stockholm. Om lingiaden, der afholdtes i de dage,
og som bl. a. var vort mål, behøver jeg ikke at fortælle.
Efter 3-4 dages ophold i byen hejste vi sejl og sejlede til
Saltsjöbaden, Stockholms Bellevue, og blev slemt skuffede.Saltsjöbaden udmærkede sig i vore øjne kun ved nogle store,
kedelige men yderst eksclusive badehoteller, ganske og alde
les charmefórl adte, og : da vi næste dag havde provi antere t,
salte vi kursen sydover. Vi ville denne gang lage luren til
havs uden for skærgården. Imidlertid måtte vi efter godt et
døgns hård sejlads i stærk modvind gå ind i Nynäshamn,
hvor vi lå indeblæst elpar dage. Men da vinden på trediedagen var drejet sa meget, at vi kunne gøre os håb om al
komme mod syd, lettede vi anker igen, åled rebede sejl og
stormfok passerede vi sa Landsort og stævnede ud på det
åbne hav med kompaskurs mod Kahnarsund, en lur pa o.
300 km. Den kraftige vind af tog noget i løbet af dagen og
gjorde turen noget mere behagelig, og el par døgn senere la
vi atter i Kahnarsund ud for Borgholm, hvor vi provian
terede.
Hjemluren bod naturligvis ikke i samme grad som milmen
på store overraskelser. Men vi søgte nye og i regelen mindre
havne end på udturen og havde virkelig megen fornøjelse
deraf. Jeg kan nævne Store Rör, Ekenäs, Torhamn og af stør
re havne Karlshamn, og så sluttede vi naturligvis af i Simrishamn.
' Hvad angar selve sejlsporten, bød hjemturen pa langt mej e
interessant sejlads. Det var på den tid, da de kraftige storme
jog over del meste af Nordeuropa, og vi havde i reglen kraf
tig vind og som oftest imod, sa der var arbejde nok.
Fra Simrishamn sejlede vi direkte hjem og gav således
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også på hjemturen afkald på Bornholm. Den 12. august stæv
nede vi så op gennem Øresund, nøjagtig 4 uger efter al vi
var sejlet ud den anden vej.
København, cl. 5. oktober 1919.
Lars Ejner Hansen.

Friskolen.

Indledning.

riskolebevægelsen begyndte omkring midten af forrige år
hundrede som en protest mod den offentlige skoles mang
lende forståelse af bamenaluren, dens manglende evne til al
fremme den åndelige udvikling hos barnet. Den var og er
for såvidt endnu en bekendelsesskole, som blev oprettet der,
hvor en religiøs bevægelse havde vakl forældres ansvars
følelse overfor deres børns menneskelige og kristelige ve og
vel. Del begyndte med hjemmeundervisning, men som bevæ
gelsen voksede, dannedes der skoler. Og friskolen er en na
turlig fortsættelse af hjemmeundervisningen. Dens styrke
var og er vel stadig det nære samarbejde mellem skole og
hjem, hvor læreren gennem fortælling af bibelhistorie og
danmarkshistorie udvider børnenes horisont i overensstem
melse med hjemmenes kristelige og folkelige syn. Store stri
digheder har raset mellem myndighed og lægmand, men
trods forfølgelser voksede friskolebevægelsen jævnt og støt.
Hvis man kan rette sig efter statistikken, har friskolerne pas
seret deres højdepunkt, og jeg tror ikke på muligheden for
et come back, men hermed må ikke forslås, al jeg på for
hånd vil stemple friskolerne som undværlige for fremtiden.
Jeg ser det ikke som min opgave al skildre skoleformens
historie, men udfra, hvad jeg har læst mig til, samtaler og
personlige oplevelser i disse kredse al fortælle om det bæ
rende i friskolens arbejde, al se på friskolens stilling lil nyere
skoletanker og lil folkeskolen, eller rettere folkeskolens stil
ling til friskolen. For mig selv har del stor interesse at kom-
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me til klarhed over, om friskolen har nogen berettigelse i
vor tid, og derfor vil en del af opgaven komme til at dreje
sig om dette spørgsmål.
Litteratur: Kristen A. Lange: Den danske friskole. B. 1.
Friskolen gennem 100 år v. A. Ankerstrom. B. 1.

Christen Koids skoletanker.
Del ville vist være højst urigtigt at påstå, al de folk, som
udformede skoleloven af 1814, ikke havde for øje at gavne
landets vordende mænd og kvinder, men måden, hvorpå
denne blev udført, at man anså det for tilstrækkeligt al prop
pe »oplysning« i børnene ved udenadslæren og deslige, var om
ikke just skadelig så dog heller ikke gavnlig for barnets ån
delige udvikling. Det ville sikkert også være forkert at sige,
at Christen Kold var den forste, der indså dette, men han var
den første, der trådte op imod det åndløse terperi, og hans
opfattelse af barnet fik ham til at trodse enhver modstand.
Kold bebrejder datidens skole dens udvendighed. Den mener,
al man kan komme til at beherske alt ved forstandens hjælp,
og dertil må man have en vis mængde kundskaber, som det
er skolens opgave at bibringe barnet. Bibringelsen af kund
skaber er målet for både Chr. Kold og datidens skole, men
metoden og tidspunktet til at nå dette mål er forskellig.
Når man læser Kolds skoletanker, er der Lo ord. man ofte
støder på: »at oplyse« og »at oplive«. Da skoleloven af 1814
var under udarbejdelse, stod man i rationalismens glans
periode, og det var statens krav til borgerne, som var målet,
og man antog, at når barnet havde gennemgået og lært de
foreskrevne lærebøger, så var det tilstrækkeligt oplyst til al
indtage sin plads i samfundet, og man bør lægge nuerke til,
at det ikke var klogt at »oplyse« bønder og håndværkere for
meget, da de gerne kunne miste lysten til deres arbejde. Del
var oplysningen, og her er det Kold træder til og siger: Men
nesket er alle Tings Mål (Harald Bredsdorff: Christen Kold.
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S. 16.)
*,
og så er opgaven den, at udvikle dette menneske og
hjælpe det til al finde sin plads i samfundet. Men dette
gøres ikke ved at terpe så og så megen lærdom ind i barnet,
men man skal »oplive« det. Det, som skal ske, er, at barnets
forhold til det, det beskæftiger sig med, må blive sådan, at
del kommer i et personligt forhold til arbejdet, så del hjælpes
til at indse nytten af sit slid, og ikke som i skolen fole arbej
det som en byrde, som noget uvedkommende.
Hvordan ville Chr. Kold virkeliggøre sine tanker? Han stil
ler del krav til læreren, al han må kunne huske, hvordan
del var al være barn. Kold selv kunne huske sin egen barn
dom, og hvordan de for tællinger, hans mor havde fortalt
ham, havde virket på ham, og han er klar over, at det er den
vej, han skal gå, for barnet lever i fantasiens verden og til
egner sig lettere tingene ad den vej, samtidig med at hand
lingen virkeliggøres for barnet. Og det er da også fortællin
gen, der bliver det altoverskyggende i Koids skolearbejde.
Ved fortællingen mente han den mundtlige meddelelse af
danmarkshistorien og bibelhistorien. Han vidste fra sig selv,
al sagnene om de gamle guder og konger lå barnets egen
verden ganske nær, at det ikke for dem var underholdning,
men alvor, og han var sikker på, at mindet om hans fortæl
ling senere ville hjælpe børnene til at »finde deres plads i
den Kamp mellem livets og dødens kræfter, som stadig er
standende.« (Harald Bredsdorff: Christen Kold. S. 19)
*.
Her er forskellen mellem 1814 og Kold. Målet i 1814 er sat
udefra af forstandsovervejelser. Hovedvægten er lagt på bar
nets forstand, eller rettere hukommelse. Kold lagde mest vægt
på det i sig selv farlige: barnets følelsesliv. Del hele skulle
komme indefra og vokse sig sammen til en helhed, som
skulle give barnet den fornødne ballast.
Christen Kold blev i meget ringe grad forstået af sin sam
tid, men det kommer vel af, al man dengang så op til lær
dommen som det eneste saliggørende. Men Kold var en gan* Findes i Friskolen gennem 1O0 år v. A. Ankerstrøm. B. I.
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sRe jævn mand, en bonde, uden akademisk skoling. Jeg tror,
det for en stor del skyldes hans ulærde væsen, at han for
stod barnets verden og kunne give igen ud af sit enfoldige
sind, som ikke var blevet forhærdet af megen lærdom. Det
samme gælder de forsle 1 riskolelærere, som var bønderkarle,
der havde været på Koids højskole, og som derfra direkte
gik ud til den kreds af mennesker, som vovede al tage deres
born ud af den offentlige skole og danne deres skole, hvor
de trygt kunne sende deres børn hen. At det var en befrielse
for hornene at blive laget ud af kommuneskolen og sal i fri
skole er der ingen tvivl om. Derom vidner en skildring af
afdøde højskoleforstander Povl Hansen, Vallekilde. Den fin
des i hans erindringer: »Mine Minders Bog«. Heri fortæller
han, hvor overvældende forandringen virkede på hans mod
tagelige sind, og den giver tillige et godt billede af, hvordan
tonen var kerer og elev imellem, og hvordan lærerens for
tælling og sang virkede på børnene.
Der rejstes også protest fra frihedsvenlig side mod Koids
skoler. Man ønskede ganske vist ikke den gamle skole med
dens mangel på åndelig frihed, men man mente, at der med
friskolen, som den fremstod, blev ladt for megen frihed ind,
sa del hele gik op i sang og leg. Ordet frihed var jo en af
den lids mægtigste fraser, og man mente, at tanken om mere
frihed i skolearbejdet var blevet grundigt misforstået med
oprettelsen af friskoler, hvor der var »Frihed for Ave som
for Arbejde, en Legestue med lidt opbyggeligt Tilsnit, en
lille, munter Kirke«. (Udtalelse af pastor Otto Møller, Gyl
ling, ved et lærermøde på Testrup højskole 1876. Her efter
Johs. Garnæs Petersen: Undervisning og Virke. S. 34)**. Men
heri har Otto Møller ganske uret. Det havde aldrig været
Koids mening, at der ikke skulle Iseres fag som skrivning,
regning og læsning i hans skole. Selvfølgelig skulle der del,
og (iel kunne udmivrkcl tæres uden al skade barnel. når
blot del blev tilrettelagt efter dels udviklingstrin. Kold siger
" Friskolen gennem 100 år. Bd. II.
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selv, at friskolens hovedopgave er at bidrage til, at der i
Danmark opvokser en slægt, som er »dygtig, kraftig og virk
som både i Håndens og Åndens Verden« (Johs. Garnæs Pe
tersen: Undervisning og Virke. S. 39)*.
Det har vist aldrig været Kolds mening al indføre nogen
bestemt metode i arbejdet. Det er måden, hvorpå der arbej
des, som er det ene afgørende. Ganske vist kan man her
imod indvende, at friskolen var den eneste skoleform på den
tid, som brugte den »fortællende« metode, men det, der for
Kold var det væsentligste, var at levendegøre undervisningen,
så barnet i overensstemmelse med sin natur først fik inter
essen for tingene vakt og dernæst erhvervede sig kundskaber
derom.
Litteratur: Friskolen gennem 100 år v. A. Ankerstrøm.
Ejnar Skovrup: Kolds skoletanker.
Johs. Jensen: Den danske friskole i Dansk Friskole
forenings årsberetning 1944—45.

Det bærende i friskolen.

Når man i dag spørger en friskolelærer, hvad der er det
batrende i friskolen, vil han, og med ham sikkert næsten alle
friskolelærere, svare: »Troen på »del levende ord« som del
giver sig udtryk i fortælling af især bibelhistorie og dan
markshistorie«. (Friskolelærer O. Skovlund Hansen, Birkelse,
i el brev lil mig 23. jan. 1949). Sådan sagde Kold også. I
modsætning lil den af Rousseau dannede frie skole, hvor
oplysning er en selvudfoldelse af barnets egen natur, mener
Kold, at del liv, som ligger uden for mennesket, kun kan
blive personlig sandhed for barnet, ved at det får påvirkning
af læreren (hjemmet)**. Dette er del religiøse grundlag, som
friskolen blev bygget på. Forældrekredsens opgave må jo så
‘ Friskolen gennem 100 år. Bd. II.
" Lignende findes i Holger Kjær: Synet på forholdet mellem
hjem og skole i den danske skoles historie. (Opdragelse og under
visning i Danmark. B. I.).
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blive at finde en lærer, som deler deres syn, og som kan give
udtryk derfor i undervisningen. Men del er et spørgsmål, om
friskolen virkelig lever sit indre liv på det i dag. Personlig
tror jeg, at det religiose grundlag ikke betyder særlig meget
for de forældre, der sender deres born i friskole. Men noget
må der stadig være, når der endnu er folk, som ofrer mange :
penge på skolens drift.
Med hensyn til første generation er der ingen tvivl; De
holdt friskole af idealistiske grunde. Men for at fa klarhed
over, hvordan anden og tredie generation stiller sig, har jeg
tilladt mig al sende et par »Forældre«, en repræsentant for
a. anden og b. tredie generation, det spørgsmål: »Hvorfor
sendte, (sender) De Deres børn i friskole?« A giver dette svar:
»Fordi vi ønskede vore Børn undervist af Lauere, hvis Op
fattelse med Hensyn til Undervisning la mer pa Linje med
voit Hjems Opfattelse af det kristelige og folkelige, ikke
Lektieterperi, der ødelagde Børnenes Lyst til at komme i
Skole. Vi ønskede, at Børnene kunde være glade ved Skolen,
og en Undervisning, der kunde give dem yderligere Lyst til
al dygtiggøre sig. « — — Dette ligger jo faktisk pa linje med
første generation.
Anderledes stiller del sig med Iredie generation. B’s sval
er for langt lil al afskrive, så følgende er referat af hans
stilling til problemet. Man mærker ikke denne absoluthed for
friskolen, som hos foregående, generationer. Der bliver ind
rømmet, at folkeskolen i dag også bringer en levende under
visning, så man ikke af den grund sender børnene i friskole.
Man betragter altså ikke mere folkeskolen som en anstalt,
hvor borenenes åndelige udvikling vil stå i stampe. Men den
tungt vejende grund er traditionen. B’s forældre var tidlig
med i friskolebevægelsen, selv har han gået i friskole, og
hans børn er som en selvfølge også blevet sendt dertil.
Der er sikkert mange, der har samme standpunkt som b.
På landet er del jo ret almindeligt, at ældre og unge bor
sammen, og af pietetsfølelse bliver de unges børn sendt i fri
skole. Nu ved jeg udmærket, at man ikke kan sige, at sådan
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er det, fordi man har hørt een fra hvert slægtled, men det
bekræfter min egen teori, som er den, at unge mennesker
for størstepartens vedkommende tilslutter sig en friskolekreds
af traditionelle grunde. Den overvejende del vil altid, lige
gyldigt hvor i landet de end kommer, sende deres børn i
friskole, hvis der inden for rimelighedens grænser er lejlig
hed til del.
Dette grundlag for friskolen skulle man synes ikke var
særlig holdbart i længden, og dog, der er det ved traditioner,
al man betænker sig altid både een og to gange, inden man
bryder dem, og forstå ikke følgende som generalnævner for
alle friskoler, men der er jo inden for friskolens liv el ret
intimt forhold mellem hjem og skole, som ikke let glemmes,
og der er vist noget om, at børn i friskolen fra deres 7. til
14. år ligger under for et pres, som kun de færreste formår
at befri sig for. Vi må huske, at friskolelæreren ser det som
sin opgave at påvirke barnet både kristeligt og folkeligt, så
barnet senere hen ubevidst spørger sig selv: hvad ville han
(friskolelæreren) have gjort? Jeg skal ikke her komme ind
på det absolut usunde, der ligger i det, men jeg ville blot
påpege den fare, som jeg mener, der er ved friskolen som
helhed.
Nogle børn bliver sendt i friskole, fordi der er uoverens
stemmelse mellem hjem og den offentlige skole. Der kommer
på denne måde elementer ind i friskolekredsen, som kun er
der nødtvungent. Det samme gælder, hvor der ligefrem op
rettes en skole af den grund. Det svækker skolens kraft, og
mange er de eksempler, hvor skolen efter en hastig opblussen
er i tilbagegang, og årsagen er vel, at der er noget forstyr
rende grebet ind i dens liv, som den ikke kan overleve. Jeg
kan til eksempel nævne Rudme friskole på Fyn. Her blev
nabokommunen uenig med en lærerinde i folkeskolen og
ønskede hende afsat. Myndighederne nægtede al efterkomme
det, og mange børn blev flyttet over i friskolen. Da der kom
nye lærerkræfter til folkeskolen, flyttedes børnene igen.
For sammenholdets skyld ønsker man al beholde børnene
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til deres 14. år. Det er ikke meningen med en friskole, at den
skal være forskole til eksamensskolerne. Det vil splitte arbej
det for meget. For at modvirke dette har man oprettet præ
liminærkursus ved centralt liggende friskoler, en tanke, der
også har vundet genklang uden for friskolekredse..Det slem
mer overens med den tanke, at barnet ubrudt skal leve sine
vigtigste år og udvikles efter sin natur, og friskolens arbejde
styrkes ved at undgå denne splittelse.
Ordets tjenere
*
Delte afsnit kunne godt have stået under: del bærende i
friskolen, da meget afhænger al' den mand eller kvinde, som
arbejder i friskolen, mere her end i folkeskolen, fordi hjem
og skole er en enhed.
Man kan tale om tre generationer i friskolens tjeneste, og
jeg vil prøve ganske kort al skildre hvert slægtled for sig,
idel jeg går frem i kronologisk orden. Del mest iøjnefaldende
ved første generation var deres saupneg. De var enere mere
eller mindre bevidst, men man kan godt få del indtryk, al
de ligefrem søgte al skille sig ud fra andre mennesker. De var
stejle, mange af dem lalle ligefrem ikke al blive sagt imod.
Deres kår var fattige, men selv havde de heller ikke store
krav til ydre fornødenheder, og det har sikkert ikke voldt
dem mange bekymringer al vane fällige. Det sidste gælder
forøvrigt ikke biol første slægtled, men kan også gælde andet
og tredie, da friskolelærere lige til vore dage har haft økono
misk trange kår, som dog er blevet tålelige med den nye friskolelov af 1946. — — I samme åndedrag, som man na-vner
de. gamle friskolelærere, ma også nævnes disses hustruer.
Som regel deltog de i skolearbejdet ved at have med de sma
at gøre. En ære salte hun i at gore skolen som el hjem for
børnene, og de kunne komme lil hende med glæder og sorger.
Der var dog eet fælles hos disse første friskolelærere, og det er
* Overskriften taget fra kapitlet af samme navn i A. Ankerstrøm:
Friskolen gennem 100 år.
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deres tro på »det levende ord« (omtalt i foregående afsnit).
Det er til dette, overskriften henviser. De troede fuldt og fast
på fortællingens og sangens magt til at kalde på det bedste i
i barnet, ja i ethvert menneske. Grundtvigs vers:
Kun ord, som går i sagn og sang
fra mund til mund i folkevang,
opholder folkelivet:
i folkets egne gamle ord
kun folkelig oplysning bor
af folkeånden givet

var for dem livsens alvor. De ville ikke for gods og guld have
svigtet dette. Et andel fælles træk er delle, at de anså sig som
hjemmenes hjælpere. Hjemmene var de egentlige bærere af
skolen.
Går man så over til anden generation, må meget blive en
gentagelse. Men tidens krav om flere fag i skolen går natur
ligvis ikke sporløst hen over friskolen. De første lærere be
høvede ikke nogen videre uddannelse, men nu må en fyl
digere uddannelse til for al opfylde kravene. Hjemmenes
idealisme er ikke så fremtrædende nu som før. Der må gøres
et arbejde for al styrke og forsvare friskolens lovmæssige
frihed over for samfundet. Det er ved at blive et politisk
spørgsmål, og det var andet slægtleds opgave al føre denne
kamp.
Hos tredie slægtled spiller særpræget ikke så stor en rolle.
Mange bliver friskolelærere, fordi det er så nemt al blive det.
Uddannelsestiden er så kort på den private lærerskole (El
bæk), og kårene er ikke meget anderledes end i folkeskolen.
Del har unægtelig svækket skolens styrke og omdømme, ikke
mindst blandt folkeskolelærerne. Men hovedparten af vore
friskolelærere er trofaste over for friskolens ide, samtidig
med al de er oplaget af faglig og pædagogisk dygtiggørelse.
Litteratur: Friskolen gennem 100 år. Bd. 2.
Levnedskildringer af friskolelærere i samme og i:
Kristen A. Lange: Den danske friskole. B. 1.

17
Friskolens stilling til nye skoletanker.

Som helhed har friskolen altid haft et åbent sind for nye
skoletanker og også laget dem i sin tjeneste, når blot de
kunne opfylde den betingelse, al kureren havde sin fulde
frihed til al øve sin gerning. »Dansk Friskoleforening« holder
hver sommerferie et kursus for sine lærere. Her får de lejlig
hed til at høre repræsentanter for andre skoleformer udvikle
deres idé og ofte med demonstration. I friskolen er dei jo i ig
lejlighed til at prøve de nye idéer, idet man jo ikke er afhængig af nogen undervisningsplan eller lignende.
De gamle friskolelærere var dog gerne mod alt nyt. Nogen
plan i undervisningen ønskede de ikke. Pa el friskolemøde på
Fyn i begyndelsen af dette århundrede kom det på tale, at
del dog visl var vigtigt at have en limeplan at rette sig efter.
Men da sprang en gammel lærer op, og fuld af hellig harme
sagde han: »Timeplan, må vi være fri, hvad skal vi med den?
Hvad nytter det, al der slår regning på timeplanen, når jeg
kun er oplagt lil at fortælle danmarkshistorie, fordi jeg hat
været optaget af det limer i forvejen. Hvad jeg er oplaget af,
er blevet mig givet og kun det kan jeg give børnene, så det
får betydning for dem. Skal jeg spørge en plakat på væggen,
hvad jeg skal være oplaget af lime efter time? nej tak.« (Jens
Kramer: Friskolen og folkeskolen, s. 93).* Ja, der er noget
visl tiltalende i delte kun at beskæftige sig med del, man
kun er oplagt til. De yngre friskolelærere var imidlertid mod
standere af denne »uorden«, men de var vel heller ikke
idealister i samme grad som »de gamle«. Et spørgsmål, om
børnene kunne tage skade af al tilegne sig del rent kund
skabsmæssige i forstandsfag som geografi og naturhistorie,
måtte man inden for friskolen naturligvis tage stilling til,
efterhånden som folk i højere grad fik øjnene op for verden
ude omkring, Til al held indså man dog, at fornyelse skal
lil i skolen, om den vedblivende skal eksistere, og på den
'Findes i: Friskolen gennem 100 år v. A. Ankerstrøm. B. 1.
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måde blev nye fag fort ind i friskolen, omend del skete
langsomt.
Af nye tanker har bl. a. Maria Montessoris vundet indpas
i de frie skoler. Selv om man ikke helt har kunnet godkende
Montessoris stærke fremhæven af barnets ret til al følge sine
umiddelbare indskydelser, så har hendes tanker haft stor
betydning for den praktiske undervisning. Koids ord: »Det
hellige, levende liv i barnet beder om hjælp til at vokse,«
(Jolis. Garnæs Petersen: Undervisning og Virke. S. 41)*, har
man ment al genfinde hos Maria Montessori, og derfor har
hendes undervisningssyn været med til at give den praktiske
gerning i friskolen nyt liv.
Litteratur: Friskolen gennem 100 år, v. A. Ankerstrøm.
Kristen A. Lange. Den danske friskole. B. 2.
Ejnar Skovnip: Koids skoletanker.
Hans Kyrre: Maria Montessori (i »Vor skole«,
s. 161 ff.).

Friskolen og folkeskolen.
Der var, da friskolen fremstod, stor modsætning mellem
den og den offentlige skole, og de fleste steder var den ilde
set af myndighederne: præsierne, biskopperne og i det hele
taget af dem, der havde med den offentlige skole al gøre. Fol
keskolelærerne så på friskolerne som en kritik af deres eget
arbejde. Det var ikke lige slemt alle vegne. Det kom an på
årsagen til friskolens oprettelse. Hvis del var forskelligt syn
på barnet og dels opdragelse, føltes delingen af skolen min
dre end der, hvor del var for at blive fri for en bestemt lærer.
Der opstod dog i begge tilfælde alvorlige sammenstød mellem
de to lejre, hvor hver hårdnakket holdt på sin mening. Selv
børnene kunne ikke forliges, men råbte gerne skældsord efter
hinanden, og det endte gerne med slagsmål. Lignende kan
forøvrigt også forekomme idag. Der var dog også steder, hvor
der herskede det bedste forhold mellem de to skoleformer, og
man lærte af hinanden. Efterhånden skele der slore omvælt
ningen inden for folkeskolen. Man opgav det åndsforladte
* Friskolen gennem 100 år. Bd. I.
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leklieterperi, og den mundtlige undervisning tik større plads.
Jeg skal ikke kunne afgøre, om friskolen er den direkte
årsag hertil, men givet er del, at den har medvirket. Inden
for friskolen har man måttet indrette sig efter tidens krav,
så omfanget kunne måle sig med folkeskolens.
Jeg har stillet to folkeskolelærere: Førstelærer A. Ålund,
Brangstrup, og Førstelærer A. Bendsen, Bandholm, de spørgs
mål: a) hvilken betydning har friskolen haft i dansk skole
liv? og b) mener De, at friskolen er overflødig i vore dage?
Begge er enige om, at folkeskolens frie undervisning for en
stor del skyldes friskolen.
Det andet er grundigt behandlet. Enighed er der, for så
vidt det gælder friskolens overflødighed. Dertil svares ja.
Men begrundelsen derfor er forskellig, og det kunne være
interessant at se nærmere på det. Førstelærer Bendsen be
grunder sit ja med, at når friskolens levende undervisning
har vundet indpas i den offentlige skole, så er der ikke nogen
grund, der berettiger friskolen, og han mener, at friskolen
gør en del fortræd ved at sætte et skel blandt sognets be
boere. — — Det er efter min mening en noget hard dom al
fælde efter at ha’ indrømmet, at friskolen har sin store andel
i folkeskolens stilling i dag. Med hensyn til den særstilling,
den giver nogle forældre, vil jeg sige, at friskolen jo ikke
er nogen klasseskole. Alle kan komme, og hver understøtter
økonomisk alt efter sin evne, jeg tror virkelig ikke, at det
betyder det mindste i nutiden.
Førstelærer Ålund begynder sit svar med at skrive, at den
friskoleånd, som var levende hos dem, der startede frisko
lerne, ikke lindes mere, og af den grund taktisk ingen eksi
stensberettigelse har. Derefter skriver hr. Ålund, at man jo
i dag godt kan holde og holder friskole i folkeskolen, sa det
store beløb, staten hvert år udbetaler til de fri skoler, kunne
bruges til andre formål, for folkeskolen kunne uden synderlig
større udgifter overtage friskolens børn. Jeg må her tage
kraftigt til genmæle, idet en af friskolens grundidéer er den,
at forældrene har fuld myndighed over børnene og frihed til
4
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at vælge sin egen lærer. Alene af den grund kan der aldrig
blive tale om friskole i folkeskolen. Hr. Ålund bebrejder fri
skolen, at den altid har isoleret sig. Den har holdt sine egne
møder og har aldrig deltaget i folkeskolens, og nogen rigtig
kontakt imellem dem har der aldrig været. At der i dag er
stor lighed mellem undervisningsformerne i de to skoler,
mener hr. Ålund ikke alene skyldes friskolen, men, som han
udtrykker det »i højere grad de samme kræfter i folket, som
friskolen selv er barn af«. Jeg vil indrømme, at jeg ikke
rigtig deler den tankegang, for når alt kommer til alt, vil
udviklingen kunne føres tilbage til friskolen, der jo dog var
»foregangsmand« for mere frihed i skolearbejdet.
Det kunne se ud til af disse lo svar, al man i folkeskolen
betragter friskolen som en død eller rettere døende skoleform,
som har udført sin mission, men vel at mærke til gavn for
hele undervisningsvæsenel i Danmark.
Litteratur: Kristen A. Lange: Den danske friskole. B. 2.

Friskolens berettigelse i nutiden.
Jeg vil gå ud fra det angreb, som »Folkeskolen«s redaktør,
hr. Bahne Jensen, har rettet mod friskolen. I angrebet hed
der det bl. a.: »at friskolen havde en mission mod en stivnet
folkeskole, da den i sin tid trådte ud i livet, men denne
mission er endt. Der er ikke noget frisind i det mere. Fri
skolerne har naturligvis ret til al eksistere, hvis de bygger på
en pædagogisk opfattelse, men de opretholder en uheldig
klasseforskel. Måske er det alligevel godt, vi har denne sik
kerhedsventil, men de, der benytter den, er dårligere danskere
og dårligere demokrater, end de har lov til at være i dag«,
(efter »Fyns Tidende«), Følgende kommentarer må stå for
min egen regning, da jeg ikke fra friskolens side har set
noget svar, selv om del sikkert er fremkommet.
Efter min mening har friskolerne ikke nogen undervis
ningsform, der afviger fra folkeskolens. Den fortællende me
tode bliver jo også praktiseret der, så hvis det alene drejer
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sig om del, har hr. Bahne Jensen ret i, al delle dyre apparat
burde nedlægges. En pædagodisk opfattelse er det måske af
friskolen al modvirke del kundskabsjageri og eksamensjageri,
der plager vor tid, ud fra del syn, at det er bedre at sigte
på, at barnet bliver menneske, end at det gør en fin karriere.
Med hensyn ti] den klasseforskel, friskolen skulle gøre sig
skyldig i, henviser jeg til afsnittet om »Friskolen og folke
skolen«. Det sidste punkt i angrebet er meget dristigt sagt.
For det forste kan jeg ikke forstå, at lærerne i folkeskolen
ønsker friskolen nedlagt, fordi de i så fald ville få børn i
skolen, hvis forældre er utilfredse med denne skoleform, og
for del andel ville delle jo vane al ensrette skolevæsenet,
og det kan da ikke være demokratisk. Dårligere danskere er
vel ensbetydende med dårligere demokrater, ellers forstår
jeg: det ikke. Så vidt hr. Bahne Jensen.
Hvis jeg kort skal give udtryk for min opfattelse af fri
skolens berettigelse i dag, så bliver det, at jeg ikke just er
brug for friskolen opfattet som en religios skole. Men en fri
skole, der kalder på hjemmels medleven og ansvar som
aldrig på samme made kan finde sted i den offentlige skole,
og som modvirker ensretning og centralisering af skolevæse
net, kan vi ikke undvære. En fri skole er berettiget, så længe
der er forældre, som ønsker at vælge deres lærer i frihed og
bære skolen gennem de vanskeligheder, som altid møder
idealister af den ene eller anden slags.
fl
Annpl

Et halvt Aars Tjeneste i Schweiz.
a jeg desværre var ude af Stand til at komme med til
Elevmodet paa »Hjemly» j Aar, synes jeg, at jeg vil følge
Opfordringen paa Indbydelseskorlet og skrive et Par Ord til
Aarsskriftet. Del kan maaske bave Interesse for en eller
anden, der har Lyst til at komme til Udlandet, at faa lidt at
vide om Forholdene her i Schweiz.
Vi var to Kammerater, der i Foraaret pludselig gik og fik
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Udlængsel. For al gøre en lang Historie kort: vi fik gennem
Landøkonomisk Rejsebureau Plads her i Schweiz, desværre
ikke paa samme Gaard eller Egn, min Kammerat i Kanton
Thurgau ved Østrig, og jeg ca. 20 km vest for Bern. Vi var jo
unægtelig lidt betænkelige ved Situationen. Vi anede jo over
hovedet ikke, hvad vi rejste ned til, og ingen af os talte tysk,
kun lidt da. Men nu gaar det godt med del hele. Det er nu
forresten ikke saa let al lære Sproget, da del er 3Ai tysk og
Vi fransk her, hvor jeg er. I andre Kantoner taler de fransk,
og igen i andre sydpaa tales der udelukkende italiensk. Jeg
har maaske glemt at fortælle, at Schweiz er delt i 24 Kan
toner. Resten er Bjerge og Søer. Her er en ualmindelig præg
tig Natur i Bjergene. Det er noget, der næsten kan tage Vejret
fra os danske, der er vant til det flade danske Landskab. Jeg
har været i Bjergene tre Gange, deraf to Gange i Snebjerge.
Første Gang var paa Jungfraujoch, ca. 3500 m over Havet.
Det var med en Forening herfra Vi gjorde Turen paa een
Dag, men vi kørte ogsaa med Bus til Alperne og saa med
Bjergbanen op. Man bliver træt, hvis man skal gaa ca. 2500
m op og ned. Vi kan her fra Ried, hver jeg er, hver Dag, naar
det er klart Vejr, se Alperne med Sne. Der er kun 30—40
km dertil.
Schweizerne er flinke Folk. Men deres Landbrug er jo
unægtelig lidt andet end det danske, og den første store
Grund dertil er, at i de fleste Kantoner har de Jorden spredt
over en forfærdelig Masse små Marker. Her har vi ca. 9 ha,
og det er delt over 27 Marker. Hvis vi kører paa Cykel, varer
det ca. 3 Kvarter fra Ydermark til Ydermark. Vi har her en
Gummihjulstraktor. Køerne staar inde hele Sommeren, og
hver Dag er vi ude at hente et stort Læs Græs, idel de 18 af
de 27 Marker er med Græs. Mange af disse Marker har aldrig
været pløjet, saa der er kun Mælkebøtter og Ukrudt. Ellers
har vi Korn, Kartofler, lidt Roer og i Aar en Mark med
Tobak. Med Hensyn til Arbejdstiden, saa er den jo lidt læn
gere end i Danmark. Vi arbejder nu fra Kl. 5V2 Morgen til
7V2 Aften, men i Sommer fra 4V2 Morgen til 8 Aften.
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I Aar er vi her i Omegnen ea. 15 danske, men alle kun for
i Sommer. Nu i Oktober Maaned rejser vi hjem paa lo nær.
Der er ogsaa mange Schweizere i Danmark. Sonnen herfra,
hvor jeg er, er ved Næstved.
Forst i August Maaned fik vi 14 Dages Sommerferie, noget
som ellers er ukendt her i Landet. Vi tog paa en Tur her
fra Bern over Lucern, rundt om Vierwalds tättersoen, gennem
St. Gotthard Tunnelen og var oppe paa selve Bjerget Si.
Gotthard, hvor vi hl. a.. boede paa Vandrehjemmet deropppe,
idet vi, naar vi er i Dansk Vandrelaug, kan bo paa Vandre
hjem her i Schweiz. Paa Turen fra Lucern over St. Gotthard
til Lugano med Toget kommer vi igennem 55 Tunneler og
over ca. 20 store Broer. Det er eu usandsynlig pragtfuld Tur.
Fra Lugano gik det videre over den italienske Grænse lil
Milano, hvor vi bl. a. var i den mægtige katolske Domkirke.
Efter at have set Milano, rejste vi videre over Verona til Ve
nedig, Gondolernes By. Her var vi i to Dage og fik Lejlighed
til at se alle de store Paladser og Piazza d. Marco med alle
Duerne og det berømte Dogepalads. I Venedig saa vi ikke en
bil på Gaden, idet de Gader, der er, er saa smalle, al man kun
kan gaa. Al Trafik med Kasser o. lign, foregaar pr. Gondol.
Fra Venedig rejste vi saa over Bologna—Florens til Rom; Det
var imidlertid meget varmt — ca. 35" ¡ Skyggen —, saa vi
var der kun i. l-V«: Dag, men naaede da at se Colosseum og
alle de andre gamle Ruiner. Ogsaa Vatikanet fik vi set.
Pelerskirken, tror jeg nok, er det flotteste, vi saa paa hele
Turen, skønt vi ellers saa forfærdelig mange smukke Kirker
og Paladser. Paven var ikke saa venlig at komme og hilse paa
os, hvilket jeg synes, han godt kunne have gjort, naar vi kom
fra Danmark. Alling her i Italien var meget tøjl, selv Tibe
ren var næsten udtørret. Det var Meningen, at vi skulde have
fortsat til Capri. Men Pengepungen sagde nej, saa vi tog med;
Togel op langs Middelhavet over Pisa lil Genua. Iler var vi
saa heldige al træffe en dansk Sømand, som inviterede os
ombord paa sit Skib, hvor vi saa sov og spiste i lo Dage.
Del var dejligt at faa lidt god, dansk mad igen. Nu var vi
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imidlertid trætte af at rejse, saa vi rejste hjem over Milano,
Brig, Lausanne og her tilbage. Min Kammerat skulde be
gynde paa en ny Plads ikke saa langt fra mig.
Nu er det ca. 2 Maaneder siden, vi kom fra Ferie, saa nu
har vi tjent Penge nok til at rejse over Paris, Belgien, Hol
land hjem. Saa tror jeg ikke, man kan sige, at Sommeren
har været spildt. Vi er 4 Kammerater, der rejser herfra den
14. Oktober, saa jeg kan desværre ikke fortælle om Hjem
rejsen, da Appel gerne vil have Brevet inden den 11. Men jeg
kan med rolig Samvittighed raade andre til al foretage en
lignende Tur en Sommer. Det koster jo kun den Lou, man
ikke tjener herhjemme, og saa har man da lidt al blive gam
mel paa. Alt for mange gaar herhjemme og kommer aldrig
uden for Fyn.
Nu vil jeg slutte med mange Hilsener til Kammeraterne
fra Vinteren 1942—43.
Ried Kerzers, den 8. Oktober 1949.

Stig M. Jørgensen.

På tur gennem Danmark - Holland - Tyskland.

(Med elitehold fra Gerlev idrætshøjskole.)
oldene, der mange gange har rejst ud i verden for at
vise den danske gymnastik, er samlet igen til træning.
Enkelte af dem, der er blevet for gamle, og de, der ikke mere
har råd og lid til at være med, er blevet erstattet af nye og
interesserede unge, der gerne vil ud i verden al se sig om
og lære en masse nye ting, som de aldrig har kendt, se, hvor
dan andre mennesker lever, se deres landbrug, deres er
hvervsliv og sammenligne del med Danmarks. Vi vil gerne
ud at se de lande, vi har hørt så meget om under krigen, se,
hvordan et så krigshærget land som Tyskland ser ud efter ca.
5 års opbygning. Alle unge er vist interesseret i al komme ud
i verden, ikke alene for at opleve noget spændende, men også
for al lære noget; for der er en hel del al lære, hvis man bru-
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ger øjnene og lever med i det hele. Men man kan også nojes
med at »hænge pa« og ligesom være lige glad med det hele,
og pa den made er en lur negativ. Derfor vil jeg opfordre alle
unge til, når de kommer ud, at bruge øjnene og være med i
alt, hvad der sker. 'Så kan der læres meget, og turen kan blive
en stor glæde og berigelse, som vi kan glade os over længe
og tænke tilbage på, når vi bliver gamle.
Når et hold gymnasier rejser udenlands for at vise gym
nastik og står bag ved det danske flag, så gælder det om, at
det har noget godt at vise. Vi repræsenterer Danmark, dansk
ungdom, og derfor, må vi sætte alle vore kræfter ind på at
løse opgaven så godt, som vi nu kan gøre det. Jeg tror, den
tillid og forståelse, der hele tiden er vist os, er tegn på, at vi
har røgtet vor opgave godt nok.
Vi mødes alle på skolen en uge til træning, før vi rejser ud.
Vi far en hård træning. Det er nødvendigt for at få den stør
ste samtidighed, smidighed og behændighed frem. Trænin
gen foregår på den måde, at der arbejdes lidt om formidda
gen, og derefter træner vi hårdt resten af dagen. Meningen
var, at vi skulle til fire-fem lande her i Europa, steder, hvor
vi var indbudte af selve regeringen, der havde haft repræ
sentanter ved lingiaden i Stockholm. Men på grund af den
korte tid, de havde til at organisere turen, blev den i nogen
grad en fiasko. Vi skulle have været til Frankrig med bl. a.
to opvisninger i Paris, men del var umuligt at få sal. Det var
også (mange gange) grunden til, at vi ikke kom til Svejts og
Belgien. Men en ny tur er allerede under forberedelse, og der
regnes med en vældig lur til de fleste europæiske lande næste
år.
Det er ikke meningen, at jeg vil skildre hvert enkelt sted,
vi var, eller alle de flinke mennesker, vi har mødt; for så bliver jeg aldrig færdig. Vi havde ca. 30 opvisninger, deraf de
25 hjemme i Danmark. I kan forstå, at vi har gennemrejst
Danmark pa kryds og tværs og derfor set det meste af vori
land. Vi har sel mange kønne steder i udlandet med en pragt
fuld naturskønhed. Men vi synes alle, al der er ingen steder
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så dejligt som i Danmark. Vi synes, der er en egen stemning
over Danmark og danskerne.
De fleste steder, vi havde opvisninger, var på landet, og vi
var derfor indkvarteret hos landboere. Vi blev alle steder
mødt med en gæstfrihed og venlighed, vi ikke havde drømt
om. Jeg ved ikke, hvor mange »bøffer« og kyllinger, vi har
sal lil livs, men de er ikke lette at tælle. Der er en del af os,
der skriver op, hvad vi får de forskellige steder. Der er enkel
te, der har talt op til 18 steder med bof, andre 10 steder med
karbonade, 20 steder æblegrød o.s.v. Men vi er alle enige om,
at så godt har vi aldrig haft det før. Aldrig har vi spist så
godt, aldrig sovet så godt. Rent sengelinned hvert sled. —
Den sidste opvisning, vi havde, var i Møgeltønder. På vejen
mod grænsen var vi i Tonder for at købe en masse proviant,
som vi dels skulle forære vore værter i Sydslesvig, dels skulle
spise på vor tur gennem Tyskland, hvor det endnu er van
skeligt at købe fødevarer. Vi kørte til Slesvig by, hvor vi
skulle have opvisning på Slesvighus, Vi var alle privat ind
kvarteret i byen, og der blev vist os venlighed overalt, hvor
vi kom frem. Der er ikke så meget at købe her, så de blev
meget glade ved det, vi havde købt lil dem. I hver enesle
lejlighed bor flygtninge endnu. Derfor er der meget stor
arbejdsløshed, større end andre steder i Tyskland. Det er
lettere for en tysk flygtning at få arbejde end for en dansk
sindet, og der er eksempler på, at en dansksindet er blevet
fortrængt fra sit arbejde til fordel for en tysksindet, og dan
skere må rejse ned til Tyskland for at finde arbejde.
Vi kørte videre ned gennem Tyskland og kom til Hamburg.
Vi havde hørt, al den næsten var ødelagt af krigen. Men
tyskerne har gjort et så stort arbejde på at opbygge byen,
at der næsten ikke var flere ruiner at se. Byen Düsseldorff
er derimod mere ødelagt. Vi overnattede i en by, der hedder
Flolka (?) ved Weser. Derefter kørte vi til Holland, hvor vi
gav en del opvisninger. Vi havde bl. a. opvisning i byen
Cindhom (?). Der ligger en stor Philipsfabrik, som vi så.
Der arbejder 30.000 mand, og fabrikken er den største af den

57

slags i verden. Typisk for Holland er kanaler ogvindmøller.
Kanalerne, som tyskerne havde ødelagt, er næsten repare
rede igen, og vi har indtryk af, at det hollandske folk er et
dygtigt folk. Alt, hvad der blev ødelagt, under krigen, er byg
get op igen. Alt er så rent, og bygningskunsten er stor. Der
findes ingen steder så flotte bygninger i Danmark som der.
Der er flere varer i butikkerne i Holland end her, og de er
heller ikke så dyre. Holland har et stort indbyggerantal og
et lille landområde, knapt så stort som Danmark. Vi skulle
tro, der er stor arbejdsløshed. Men hollænderne forslår at
få alle i arbejde, og, det er kun en lille procent, der går
uden arbejde. Vi havde en dejlig tur rundt i Holland. De
fleste steder boede vi privat, men også på vandrehjem. Vi
korte i eet tr;rk fra Holland til byen Slesvig, en tur, der log
15 timer. Vi får det indtryk af den lyske befolkning, at de er
ivrige efter at få bygget op, og der er også sket store frem
skridt de senere år. Tyskerne har glemt, hvad der er sket,
og herskesygen og erobringslysten er ikke let at få ud af
dem.
Jeg har kun i grove træk skildret denne tur. Del er ikke let
at gå i enkeltheder. Men vi har oplevet en masse dejlige ting,
vi senl vil glemme.
Der er måske nogen, der vil spørge, hvorfor rejser I ud
på sådan en lur, er del ikke bare for jeres egen fornøjelse?
Det er del blandt andet. Men vi skal huske, der ligger el aibejde ude i verden. Det gælder at fange de unges interesse
og få dem til al interessere sig for noget sundt. Der er mange
unge, der drysser om og ingenting vil. Krigen har ødelagt
alt for dem. Hvis man kunne få dem til al interessere sig for
vor gymnastik og gennem den få kræfter, sundhed og lyst
til at arbejde videre, så er vor tur ikke forgæves.
Hilsen til alle kammerater fra »Hjemly« 1946—47.

Gunnar Larsen.
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Breve og hilsener fra »gamle« elever.
olgende breve og hilsener — in fl. rent private — har
været en stor opmuntring for os til al fortsætte med udsen
delsen af årsskriftet. — Når de, der er ude i verden, har glæde
af denne hilsen, så husk på, I, som »hygger« jer herh jemme,
al direkte hilsener fra jer vil gøre glæden ved årsskriftet
endnu større for de derude. Del forpligter jer!!
1907—08: Svend Mollerhøj glæder sig over årsskriftet og
mindes, hvordan Højlund i skolen talte med børnene om
den efterskole, han gerne ville have i gang, og glæden ved
dens begyndelse.
1918—19: Oluf Olsen, Lille Valby, Roskilde, undskylder, at
han ikke får skrevet til årsskriftet — men måske næste år:
»lovrigt har det glædet mig meget at læse Aarsskriftet fra
1948. Det kunde være meget morsomt al komme til Elevmo
del. Nu maa jeg se, hvorledes det ser ud næste Aar.«
1919—20: Inge Andresen (f. Pedersen fra Ølsted), skriver:
Det var med en underlig fornemmelse, jeg lukkede del lille
skrift op, — og så var det netop Marie Thirups hilsen, —
hende, vi beundrede så meget. Jeg var helt på »Hjemly« den
aften — Moster — Karen Appel, ja, det altsammen. — Det
er vanskeligt at måle, hvad en ting betyder for en. Men den
vinter på »Hjemly« står for min søster Margrethe og mig i
en særlig glans. Det var, som om luften var renere end andre
sieder, — eller kan man sige, — der var højt lil loftet på
»Hjemly«. Vi var måske i en modtagelig alder, jeg ved del
ikke; men vi er begge enige om, at det er vor allerbedste lid.
Hvis vi boede på egnen, var vi nok sladige gæster på skolen.
Men Margrethe bor i Charlottenlund, og jeg er en travl kobmandskone i Odense.
1921—22: Aksel Frederiksen (Sliminge), takker for ind
bydelseskort til elevmødet i år, men han kan ikke være fra
sin forretning. Glædede sig over årsskriftet sidste år og lige
ledes til det nye og håber ved lejlighed at komme indenfor
på »Hjemly« og se, hvorledes der nu ser ud.
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1926—25: Agnes Andersen, Lundekroggaaid v. Lille Skensved, sender nytårshilsén fra Svejts, hvor der holdes juleferie
med et parisisk herskab: Nu nærmer sig Tiden, da vi Elever
fra 1924—25 kan holde Jubilæum. Jeg vil forfærdelig gerne
komme, og glæder mig til at modes med de gamle Kammera
ter og hilse paa Appel og se Skolen igen.
1932—33: Gudrun Frederiksen (f. Jorgensen, Hojrup): Tak
for Indbydelsen til Elevmødel. Desværre maa jeg sende Af
bud. Min gamle Mor kommer hertil Lordag d. 1. Oktober
og har ikke besøgt os i IV2 Aar.
Med Skam al melde, har
jeg aldrig overværet el Elevmode. Jeg har nu været paa Lol
land i 14 Aar. Som Aårene gaar, og man bliver »ældre«, og
ens Børn vokser op, gaar Tankerne tilbage tik Barndommen
— Ungdommen —• Hjemmet — »Hjemly«, og man låner at
paaskønne den Ballast, man derigennem fik. Efterhaanden
er jeg vel »Lollik«. Men nægtes kan det jo ikke, al Lolland
afviger en Del fra Fyn baade paa den ene og den anden
Maäde. Jeg har haft den Lykke al have levet min: Barndom
og Ungdom i et Milieu, hvor det materielle ikke sad i Høj
sædet. At Lollikerne er Materialister, vil vist ingen nægte.
Dog, vi er glade for at være her, og en Misforstaaelse er
det i hvert Fald, naar Flerlallet uden for Øen tror, at her kun
er fladt og kedeligt. Naturen i sig selv kan ikke staa Maal
med det kuplede, smilende Sydfyn. Her er fladt. Men her er
Skove, Herregaarde og Sirand. Vi bor 4 km fra Østersøen.
Der er den dejligste Badestrand. I klart Vejr ser man Kon
turerne af Femern. Her er dejligt at gaa Digetur i de lune
Sommeraftener, og her er dejligt al trave en Vinterdag, naar
Østersøen »viser Tænder«.
Hvis nogen — Lærere, Lærerinder, gamle Kammerater
har Lyst til at gæste Lolland, er de altid velkomne hos os.
I kan bo hos os, og det er ligegyldigt, hvad Tid paa Aaret,
I kommer. Svend bor ogsaa hernede ved Siden af os, saa det
gælder ogsaa hans Venner. Adresse: Tillitse Mejeri, Tillitse,
Lolland. Tlf. Ti Hilse 6.
1936—35: Et brev vedlagt del lilbagesendte årsskrift fra
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Otto Pyndl Jørgensens forældre i Stenstrup meddeler, at
Otto er død d. 16. januar 1944 på Silkeborg sanatorium. Han
var kun syg godt et halvt år.
1938—39: John Werliin (Bebe i skolen): Ja, det er sent,
inden jeg skriver og takker for, at 1 har husket mig med et
Årsskrift for »Hjemly« Efterskole, men bedre sent end aldrig.
At jeg blev glad, er jo ganske unødvendigt al skrive. Del vil
enhver blive, som har våret ude at prøve Livet og så plud
selig bliver rykket tilbage til sin mest sorgløse Ungdomstid.
Ja, de Følelser, som kom op i mig, går det ikke at beskrive
her, og ikke bare den Dag, men også hver Gang jeg tager
Skriftet frem og låser i det nu. Desvaríe er Tiden så stärkt
oplagen, at der ikke bliver megen Tid til at henfalde lil gamle
Minder. Jeg arbejder som Rejsemontør for el Kølefirma og
kommer på den Måde rundt og ser en Del, skønt Arbejdet op
tager jo den meste Tid, så det med at se sig om er nårmest
Propaganda.
Vil slutte med al takke jer, som har gennemført delte her
og gjort jer den store Ulejlighed at finde Adresser på dem,
som er rejst ud, håber inderligt, at I vil blive belønnet med
Taksomhed og Glåde fra gamle Elever.
Med hjertelige Hilsener lil jer alle på »Hjemly« samt lil
alle gamle Kammerater.
1939—40: Kristen Nielsen, Møllergaarden, KirkehyHinge,
sender sine kammerater hilsen. Skal på Korinth landbrugs
skole lil vinler.
1940—41: Også fra denne årgang brev om en kammerats
død, Svend Andersen fra Horne. Hans forældre skriver, at
han var soldat i Rinkenæslejren. Han var motorordonnans
og skulle efter ordre hente en kammerat i Padborg en aften
i februar 1948, og da skele et sammenslød i et vejsving. De
blev begge hårdt kvæstet, og Svend døde.
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Kære kammerater!
Det var vel nok en god ide med det tidsskrift fra »Hjemly«.
Det er ikke altid lige nemt at komme til elevmøderne, og selv
om tidsskriftet ikke er del samme som at sladre med gamle
kammerater, så føles ånden fra »Hjemly« dog Lydeligt deri.
Jeg vilde ønske, at nogle fra min årgang vilde lade et par
Ord komme med denne gang, men selv om de ikke gør det, så
skal del alligevel blive læst med mieresse Ira først lil sidst.
Jeg vil fortælle lidt om, hvordan jeg har haft det i de år,
der er gået siden liden på »Hjemly«.
De første år havde jeg forskellige pladser i huset, den sid
ste va!' pa Brahelrolleborg, og så snai l del lod sig gøre al fa
de nødvendige papirer i orden, rejste jeg med herskabet der
til England.
Efter at have været der et år, kom jeg hjem på ferie et par
måneder og rejste så — efter en annonce i avisen — op til en
dansk kvindelig læge, der var gift på Lofoten. Det var først
i august, at jeg rejste derop, og det var en vidunderlig skøn
lur op gennem Norge. Også de. fire maneder pa Lofolen var
dejlige. Inden jeg rejste derop, var jeg blevel fortalt en masse
ting om forholdene deroppe, bl. a. al der overhovedet ikke
fandtes træer eller noget andet grønt, og at der var barskt og
blæsende, men jeg for mit vedkommende kom til al holde
oprigtig meget af Lofolen, såvel befolkningen som naturen.
Høje træer så man ikke, men der var mange småtræer og
buske, og del er, som om alting stråler i de mest forunderlige
farver.
Jeg rejste derfra i begyndelsen af december, og da var det
allerede en tid siden, vi havde set solen. Den skinnede på
fjeldtoppene og fik sneen til at stråle og glitre, men ned lil
os, nåede den ikke.
Den sidste køretur til Slamsund glemmer jeg aldrig. Del
var kl. 1 om eftermiddagen med en underlig dunkel belys
ning. Fjeldtinderne rejste sig hvide og majestætiske mod
himlen, der var som eet mægtigt strålebundt af farver, så
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vidunderlige skønne og klare, og som en stor gul kugle duk
kede månen frem bag en af tinderne. Og alt var så forunder
ligt stille.
Derfra gik luren Lil Narvik, og siden videre med Log ind
over den svenske grænse, ned gennem Sverige — gennem
Kiruna og Boden, og hvad de andre byer nu hedder — til
Stockholm, hvor jeg var i fem måneder.
Så var jeg atter hjemme på en 14 dages ferie, hvorefter
jeg den 16. maj igen rejste til England. Vi boede kun IV2
times kørsel med bus fra London, så der var god lejlighed
til al komme ind og se nogle af alle de berømte ting, der
findes, såsom »Tower of London«, »Houses of Parlament«,
»British Museum«, »Victoria and Albert Museum« og meget,
meget mere.
Nu er jeg alter hjemme og sejler for liden som kahytsjom
fru på D.F.D.S.s nye englandsbåd M/S »Kronprinsesse Ing
rid«. Vi sejlede fra København først i juni, og den første tur
til England var den 13. juni. Siden da har vi sejlet last tre
lure om ugen mellem Esbjerg og Harwich. Del er el hårdi
job, men kedeligt er del i hvert fald ikke. Det bliver sand
synligvis også kun i sommermånederne, at vi skal sejle med
den fart.
De bedste hilsener til kammerater og lærere.

Inge Rita Hansen, Brahetrolleborg, Korinth.
Jorgen Nielsen, Møllergaarden, Kirkehyllinge, sender sine
kammerater hilsen.
1941—42: Peter Knudsen (Haarby), ligger den 23. januar
1949 som soldat i Holbæk. Han lakker for julehilsenen i årsskriftet og glæder sig over gennem det at kunne følge lidt
med i livet på »Hjemly«, da han aldrig har kunnet gennem
føre al komme til elevmode. Han har på flere måder fortsat
sin uddannelse og har sidst gået på eksamenskursus i Kø
benhavn — aftenkursus med forskelligt arbejde om dagen —
og han mindes med taknemlighed sine geometrilimer på
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» Hjeml v«, fordi hans tegninger og formler frä den lid var
ham en stor hjælp til at forstå det gennemgåede stof på
kursus.
Tage Nielsen, Thorslund, Sdh. Lyndelse, sender sine kam
merater hilsen. Skal pa Korinth landbrugsskole til vinter.
Í944—45.- Andreas Nielsen, Møllergaarden, Kirkehyl linge,
sender sine kammerater hilsen.
1947—18: Hans og Friedrich takker for indbydelsen lil elev
modet, men kan ikke fa indrejsetilladelse og sender hilsen
til kammeraterne.
I el privat brev til Else og Appel skriver Bertha Petersen
(tidl. lærerinde her) og takker for indbydelse til elevmødet
og opfordring til at skrive i årsskriftet, men må på grund af
sygdom give afkald på begge dele. Hun fortsætter: »Lad mig
med det samme sige Tak for gamle Dage. Tak for den gode
Hjadp og for Tilliden, der vistes mig. Det er med Glæde, jeg
tænker tilbage paa den Tid.
Hjemmene og Eleverne skylder jeg ogsaa Tak. Hils dem,
der endnu kender mig — eller husker mig.
Hilsen og gode Ønsker for jer og for Skolen.

Jeres Bertha Petersen.

Kære gamle elever.
a jeg heller ikke i år kunne bekvemme .mig lil al forlade
den hjemlige arne for at komme til elevmøde pä »Hjemly«, vil jeg i stedet give et lille bidrag til arsskriftet.
Det bliver lidt Ira »gamle« dage, da jeg endnu havde even
tyrlyst i blodet og vældigt mod på livet. Jeg havde været
vinterlærer på heden vest for Brande og levet et stille ensomt
liv en hel lang vinter, og måske derfor fik jeg denne svim
lende ide al rejse ud i del bla — ud at se mig om og tumle
med nye opgaver.
Det var første maj 1911. Jeg lukkede døren til Sandfeld
skole og afleverede nøglen til min efterfølger i embedet, og så
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satte jeg mig på »stålhesten« og »red« ind til vores nærmeste
»hovedstad«. Brande havde dengang ingen jernbane, så næ
ste etape til Give foregik pr. dagvogn.
Den første Dag nåede jeg ikke længere end til Vejle; men
turen gennem Grejsdalen var en uforglemmelig oplevelse
for mig. Også Nørregades flotte butikker, menneskevrimlen
og strøgets stærke lys gjorde så stort et indtryk på mig, al
jeg siden den lid synes, at Vejle er den dejligste by i Dan
mark.
Meget tidligt blev jeg purret ud af portieren på »Hotel
Vejle«, og nu begyndte den lange rejse op gennem Jylland
til Frederikshavn. Jeg fik min cykle udleveret og sammen
drog vi med færgen »Dronning Maud« ud på »den grønne
bølge« nordpå forbi Skagens yderste rev og gled i klart, stille
vejr hen mod aften ind i Kristiania (Oslo) fjord. Jeg var lidt
beklemt ved at skue det fremmede land — de mørke dystre
skove og de nøgne klipper —■ »furet vejrbidt«; men alligevel
—■ der var så-meget, der havde nyhedens interesse.
Da skibet forløjede ved en lille fjordby, Horten, og afla
stede en mængde svine- og oksekroppe, lagde jeg især mærke
til, at alle husene var helt af træ. Nogle mærkelige vogne
med ganske små hjul holdt ved kajen for at befordre kødet
videre. De små, gule nordbagger havde helt andet seletøj
på, end jeg var vant til at se i Danmark. Om hals og bringe
havde de del Lunge, klodsede stavtøj, og i siedet for hammel
reb trak de i træstænger (skagler). Det var næsten midnat,
da vi nåede helt ind i fjorden. Vi kom fra mørket og sejlede
ind i et mægtigt lyshav. Et skue, der var endnu mere bela
gende end Vejle set fra bakkerne.
Mit første indtryk af det fremmede land var forstemmende,
da ingen huse eller gårde var at se; men nu fik jeg ved disse
utallige lysglimt ligesom en førsteforbindelse med de »tusind
hjem«, og nu stod jeg da parat til at betræde landet med de
dybe dale og de høje fjelde; men hvad jeg på mit to måne
ders ophold der oplevede, må jeg gemme til en anden gang.
Med venlig hilsen
Ejnar AskhoiL
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Sydslesvig
skal nævnes i vort årsskrift! Det har været og er til dels
endnu en sindsoprivende tid, hvor der er faldet mange min
dre velovervejede ord og givet mange mindre velovervejede
lofter. Ikke, at jeg vil rose mig af spåmandskunst. Men mange
vil vide, at det, vi nu er »nået til«, ikke er kommet overra 
skende på mig, og derfor er jeg heller ikke blandt dem, del
irar tabt modet. Husker I en stille bemærkning fra elevmødet
i fjor om ikke at give op, men netop spænde alle kræfter,
hvis del ikke nåedes, hvad der taltes stærke ord om, også ord
som »nu eller aldrig!« Vi er mange, der har været ude for
svære beskyldninger, når vi ikke kunne tage den højslemte
tone. Gamle elever, ikke mindst elever Ira Sydslesvig, vil
sikkert kunne værdsætte sådanne beskyldninger efter for
tjeneste. Men så er det også tid, at »garden rykker frem«! Jeg
vil håbe og ønske, at mange gamle elever nu vil sætte ind
i del sejge arbejde, der foreslår i det »gamle land«, i Nord
slesvig og Sydslesvig. Der skulle gerne komme en besindel
sens tid alle steder. Så vil der blive mulighed for et frugtbrin
gende arbejde. Jeg nævnede med vilje del gamle land forsi;
for der må »tyngdepunktet« findes. Her må »det danske« gro,
om det ret skal have art. Her må en genfødelse til af, hvad
man godt og ærligt ved, også, når det gælder anderledes
følende og lænkende, som vi skal bo i hus sammen med.
Fra fastelavnsmødet 1949 i Odense lød det, al vi »henstiller
til regering og rigsdag at tage under fornyet overvejelse, om
ikke tiden skulle være inde til i mindretalslovgivningen an
gående skole og kirke at vende tilbage til ordningen af 1920,
idet vi ønsker at understrege vor principielle stilling og al
pege på betydningen af et sådant skridt for en fordragelig,
hensynsfuld og sund udvikling af skole og kirke i Sydsles
vig.« Når denne tilbagevenden sker, og jeg vil her nævne
tyske kommuneskoler i Nordslesvig, vil et kommende lysk
mindretal i Sydslesvig uden ængstelse se grænsen flyttet, og
Danmark vil aller vinde den hædrende omtale, som i sin tid
5
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vandtes i Versailles,------- og så alligevel et stærkt ord: »Og
så til arbejd alle! mand og kvinde! Vi har et land at tabe
eller vinde.« Carl Ploug.
Så kom vi i fjor i gang med el årsskrift og kom godt i gang
— også på den måde, at det blev godt modtaget af mange.
Det har glædet og glæder os, at et meget stort lal fra de første
10 år, altså, inden jeg trådte til, vil være med. 43 årgange
marcherer frem. Der er noget festligt herover. Tak skal I alle
have!
Else og jeg sender sammen med børnene igen vore bedste
hilsener og ønsket om en glædelig jul og el godt, velsignet
nytår !
Aksel Appel.
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Et år er gået - - -!

om det et andet sted også bliver fremhævet, har vort arsskrift fået så god modtagelse,, at det er os en glæde at
fortsætte. Del var jo et vovestykke for elevforeningen al starte
det, og al begyndelse er svær. Den første vanskelighed var
papirknapheden. Men Appel fik lovning på papiret. Nu er
der ingen rationering pa del omrade. — Ærlig talt, jeg hayde
ventet, at I bedre havde fåel pennen i gang, så — alle de gode
stykker ufortalt, som er kommet — årsskriflet virkelig blev
en budbringer mellem jer indbyrdes. I burde fylde mange
sider! Men tag ved lære af dem, der har sendt hilsen og andre
livstegn til kammeraterne. Jeg tror, at sådanne breve vil kun
ne forny forbindelsen mellem kammeraler. 1 vil opdage, al
mange er gåel andre veje, end I havde tænkt jer, og del vil
v;vre interessant at lære hinanden at kende igen efter den
udvikling, der er sket med jer i de forløbne ar — få eller
mange — siden I sad'på skolebænk sammen — eller »bedrev
forskelligt« sammen.
Ja, nar jeg skriver delte, vælder
minderne ind om den ene og den anden, som »bedrev« delle
eller hint.
Kan du huske, Kaj Møller, da du »stod vagt«,
når vi kom fra middagsspisning. »Men ingen sabel havde
han,------ da tog mor el kosteskaft, hej hop« o. s. v. — Eller
Viggo og Eilif, hvor galant I tilbød al hente koks, da jeg
netop kom i del øjeblik, 1 skulle lil at kure, »på enden« ned
ad trappen. Ja, en aften — efter sengetid — mødte jeg selve
»klokkeren fra Notre Dame«. —• Og meget, meget andet. — Ja,
det kan ikke nytte noget, system kan der ikke komme i denne
afdeling af årsskriftet. Jeg må have lov at bruge peberbøssesystemet. — Jeg kom altså bort fra den svirre begyndelse
med årsskriftet. Al få nogen til at skrive var ikke sværl,
mere de praktiske ting. Hvor mange kunne vi vente, ville
have årsskriftet, og hvordan skulle vi udsende det? Det sidste
har I erfaret, og del første gav overraskende godi resultat.
Vi lod trykke 800 eksemplarer og begyndte udsendelsen lil
de yngste årgange, hvor vi ventede størst afsætning. Det slog
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lil. Men selvfølgelig kom en del retur, og så sendte vi af dem
til ældre årgange og nåede på den måde igennem, så vi ikke
har så forfærdelig mange tilbage. Det var morsomt at se,
Hvor mange der tog imod — også af ældre årgange. —
Nå, men hvad er så skel i årels løb? forfra eller bagfra?
Jeg begynder bagfra, for elevmødet er i så frisk erindring.
Vi målte i år på grund af byggeri udsætte det helt lil den
1. og 2. oktober. Men inden indbydelserne var sendt ud, fik
vi al vide, al det var uheldige dage, og »man« var skuffede
og kede af del; for nu var »man« afskåret fra al komme.
Vi turde ikke udsætte længere, og programmet var også lagt.
Så trods konfirmationer, 80-års fødselsdag og del, at jagten
gik ind og skulle fejres med vildtspil og jagtgilder, holdt vi
elevmodet. — Programmet var godt: lørdag eftermiddag kaffe
i lille sal og derfra i skolestuerne, hvor Appel talte. Pause —
spisning pause, og om aftenen oplæsning af boghandler
Niels Pedersen, Askov, der læste »En fallit« af Bjørnson.
Aftenen sluttede med kaffebord og folkedans, der gik med
liv og lyst. — Søndag var her gudstjeneste i Hillerslev kirke
ved pastor Rørdam Clausen, Odense. Om eftermiddagen talte
forstander Grønborg fra husmandsskolen, og den nye for
stander fra Lollands højskole, Johs. Møller, der også under
holdt om aftenen. Del var en udmærket dag og en lødig og
fornøjelig afslutning om aftenen: en glimrende oplæsning
og til slul nogle viser, som Johs. Møller sang, så unge og
ældre jublede.
Deltagelsen var — som ventet —• ikke så stor, men selv
følgelig størst fra de sidste årgange. Mange havde indbyrdes
truffet aftale om at bo hos kammerater. Det er udmærket.
Men en del svigtede derved det fælles kammeratskab, og den
lange pause, som af hensyn lil delle var lagt fra middag til
eftermiddagsmødet, blev for dårlig udnyttet lil skuffelse for
dem, der boede her på skolen eller var kommet her al spise
lil middag eller gudstjenesten.
Meget glædeligt var det at se nogle elever fra ældre
årgange, hvis Lid var for oplaget lil at være med hele liden,
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komme på korte besøg. — Søndag morgen på fastende hjerte
blev jeg stillet overfor en opgave, som lo kammerater ikke
kunne klare selv — før senere. »Hvem lå deres vinter i den
bestemte seng?« De havde brugt morgenstunden til at gen
nemgå kammeraterne pr. seng og, da det ikke gik, så pr.
spiseplads. Vi kunne se vedkommende for os — men navnet?
Det kom altså senere — takket være den ene af kammera
terne. Det var en lille trøst for sidste elevmode, da Niels Juel
havde vokset sig ukendelig for os. Han troede, den gik i år
igen — men nej. —
Vinteren er jo ellers den tid, da her foregår mest af inter
esse, og da er del nok mest praktisk al begynde forfra.
3die november startede vi med 31 elever, deraf 20 »boende«
—- 10 piger og 10 drenge. — Vi havde kun een sydslesviger.
Men glædeligt var det, at han kom til tiden, endda aftenen
før. —- Det skal med det samme siges, al der — særlig blandt
de »boende«, som vi jo altid kommer mest i kontakt med,
var et vældig godt sammenhold og kammeratskab. Arbejdet
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— og for resten også festlighederne — formede sig som sæd
vanligt. Der blev stadig »banket op« klokken syv — kun en
enkelt gang »nød man«, at en »banker« sov over —- men sik
ken besparelse for vandet til morgenvask. — Dagen igennem
tog vi vor tørn. —■ Som lærerkræfter havde vi lærerinde
Nanna Anker-Møller — har endnu og fremdeles til vinter —,
lærer Ejnar Askholt, som er velkendt af eleverne 46—47, og
Søren Larsen, vor laste husflidsmand. Desuden havde Appel
fåel lærer Ulrikkeholm, 0. Hæsinge, til al lage sangtimerne.
I kender alle, at starten kan være drøj — for nogle endnu
værre. Men del gik, trods nogle enebørn, ret smertefrit med
hjemve og lignende. Her var ikke så få »boende« fra nabo
sogne, og de »trak« jo slemt på søndagene med hjemlure.
Men til ros skal det siges, at de var flinke til at tænke på
de kammerater, der havde langt hjem, så de kom ikke til at
gå alene; for det kan vel nok give en lang søndag. — Vi spiste
godt og tog mere eller mindre på — rekord var vist 8 kg;
De er tabt igen, hørte jeg ved elevmødet — men ingen finde-
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Ion udlovet.
Era i vinter gar der ry al' endnu en ret Ira
Else Appels gryder: kørvelsuppe! Den kendes sjældent af ret
mange elever, men faldt særlig i smag denne vinter og blev
pr. telefon bestilt på spisesedlen derhjemme. — Har I fået
sået korvel? — Æbleskiverne gik også godt, men endnu har
pigerne 44—45 rekorden.
Noget af del, der binder os bedst sammen, er dog de søn
dage, vi har sammen. En stor glæde og oplevelse er del for
os på skolen, når vi sådanne søndage kan begynde med en
fælles kirketur, enten vi nu tåger til Odense eller. Ryslinge,
eller vi går her op i Hillerslev kirke, ja også lil vore nabo
kirker. Eftermiddagene brugte vi som sa’dvanlig til traveture,
og mangen gang var der i ugens løb kommet en hilsen fra
et hjem i skolekredsen om at »kigge« indenfor på vor tur.
Så blev det særlige festture. Kan 1 huske fra i violer, hvor
del var, vi »klappede gæs« og lo, så de troede, tagel ville
lette sig? — Også til elevers — både »boendes« og »cyklen
des« — hjem fik vi indbydelse. Kan I huske luren lil Birthe?
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— godt hun ingen søskende har, så risikerer jeg ikke den
stroppetur igen —. Men Appel var også mere end sædvanlig
hård ved os. Jeg ved, Aage giver mig medhold! — Aftenerne
med leg og »tur« i salen må ikke glemmes.
Når arbejdet så går sin jævne gang, lyder en forsigtig røst:
»Hvornår får vi juleferie?« Alle de andre er lutter øre. Det er
ikke så underligt, at del giver spænding og forventning. Vel
for så godt som alles vedkommende er det første gang, de
skal rejse hjem og holde jul. Hvilken herlig oplevelse, især
for dem, der ikke har været hjemme, siden de kom her! —
Efter juleferien mødes vi til juletræsfeslen.
Sidste vinter tog både drenge og piger som sædvanlig del
i gymnastikken og var med til folkedansaftnerne og andre
fester i gymnastikforeningen. — Vi havde også vor Odenselur med teateraften.
Den 2den marts holdt Appel »rund« fødselsdag, og del
kunne selvfølgelig ikke gå stille af. Der var stort rykind hele
dagen. I efterskolen holdt vi limer til middag og var så ellers
til fødselsdag. Børneskolen mødte fuldtallig for at forære
Appel en klokke — en dejlig klokke —, som nu hænger ovre
ved den private indgang og lyder til hver time — og frister
mange, der kommer.'Men der er bøde for misbrug. Særlig
privilegium har Else Appel — i alt fald i sommerhalvåret —,
når hun tilkalder hjælp — især til spisetider.
Det er godt, der er papir nok, for del ser ikke ud til, jeg
kan holde op i år.
Vi har jo også bygget! Del bragte forstyrrelse og ubehage
ligheder i vinter, men bliver dejligt, når det bliver færdigt.
Vi troede jo at kunne udsætte elevmødet, til det blev færdigt.
Men nu må vi være glade, hvis det bliver færdigt til 3die
november. Var det færdigt, sendte vi bud efter fotografen for
al lade jer se det hele på den måde, for det er ikke let at
give jer et indtryk deraf pr. bogstav. Bittegangen er forstørret
og flyttet om til den anden gavl af efterskolebygningen. Så ei
der bygget en mellembygning mellem gymnastiksalen og
efterskolen, så der altså ingen gennemgang er til legepladsen
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— altså udenom nu! — Denne bygning er lo etager: forneden
toiletter og rum til brusebad og omklædning, ovenpå skole
køkken, som ser ud til al blive både smukt og velindrettet —
og det er nok altsammen taget i brug, når dette når ud til jer.
Vi havde i vinter de tre planlagte sammenkomster, og for
den kommende vinter bliver de: 9ende december og sidste
fredag i januar og februar.
Venlige hilsener og tanker følger med ud til jer alle!
»Hjemly«, i oktober 1949.

Elever 1924

A gnes A ndersen.

25.

(25-års jubilarer ved elevmødet 1950.)

Lars Kristiansen, Findinge, Espe (adr. Skudstrup mk., Skodborg,
Jylland).
Aage Jacobsen, Skovby mejeri, Æro.
Karl Kristian Andersen, Gjærup, Korinth.
Erling Kildemoes, Volderslev, Hjallese.
Frode Refstrup, Urupgaard, Langeskov.
Agnes Andersen, Assendrup, Lille Skensved (8 Avenue Lowendal,
Paris 7e, Frankrig).
Gerda Pedersen, St. Salby, Køge (gift Nielsen, Klarskovgaard, St.
Salby, Køge).
Peter Nielsen Birkholm, Lydingegaarde, Haagerup (Niels Nielsen,
Skelhuse, Højrup).
Karl Rasmussen, Enggaard, Lydingegaarde, Haagerup.
Johannes Andersen, Allested (»Bøgely«, Allested).
Anna Kristensen, Mellemhaverne, Haagerup (g. Andersen, Bøllegaard Allé 11 *, København NV).
Johanne Enevoldsen, Toftegaard, Séntved, Refsvindinge.
Karen Søberg, 0. Hæsinge, Højrup (g. Lundsfryd, Korinth).
Hans Hansen Bjørn, Bjørnøstedet, Espe (murermester, Espe).
Henning Schroll, Møllemosegaard, Nybølle, Højrup.
Kristen Sloth, Landmandslyst, Korinth.
Hans Frandsen Skelbo, Skelbo, Højrup (købmand, Espe).
Edith Holm, Højrup (er død for flere år siden).
Johannes Nielsen, Farendlose, Ringsted (Ejlekærgaard, Farendløse, Ringsted).
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Jorgen Herman Monrad Moller, Kølstrup præstegård (Asserballeskov børnehjem, Fynshav, Als).
Børge Jørgensen, Højrup (Roshagevej 22 >, Vanløse).
Ingeborg Andersen, Engesyn, Højrup.
Sigurd. Andersen, Engesyn, Højrup.
Ruth Kristensen, Ærenssæde, Højrup.
Rasmus Marius Hansen, Godthaab, Ærøskøbing (er død),
Nanna Fribo, Har^gerup (g. Erlandsen, Vestervang, Hadsten).
Christine Andrea Jessen, Vilsbæk, Kliplev.
Johan Weber, Nybolle, Espe (maskinsmed)..
Kristian Holm Pedersen, Nybølle, Espe (Præstmosegaard, Ulbølle).
Ernst Andersen, Hillerslev, Højrup (gårdejer, Høve, Dalmose).
Regnar Andreasen, Vennebjerg, Lønstrup.
Aksel Nielsen, Hillerslev, Højrup.

Vi har så vidt muligt l'øjet jubilai ei nes nuværende adresser
til og beder jer indbyrdes sælte hinanden stævne til elev
mødet.
Elever 1948—49.
Leif Hansen Lysemose, Bøjden, Horne.
Mounts Jan Larsen, »Lindely«, Korinth.
Marie Krogh, Nørregaard, Sandholt Lyndelse, Højrup.
Aage Urup Mikkelsen, Kerteminde.
Albert Christian Danlev, »Annas Minde«, Lohals.
Karl Ejnar Jensen, Højrup.
Eli Nielsen, Schmidt, »Aavang«, Espe.
Anders Keld Andersen, Lunghuse, Kistrup, Korinth.
Astrid Kirstine Nielsen, Agermose, Horne.
Tove Gunver Thorsen, Galgebakken, Espe.
Anne Lise Nielsen, Øster Hæsinge, Højrup.
Solvejg Irene Hjort, Aastrup, Katterød.
Valborg Kirstine Svenningsen, Rønnemose, Millinge.
Kirsten Jørgensen, Karrebæksminde.
Solvejg Agnethe Hosthaab Rasmussen, Kirke Hyllinge.
Birthe Sofie Vestergaard Andersen, Sandholt Lyndelse, Højrup.
Doris Hansen, Ølsted, Staaby.
Jørgen Christian Hvilendal, Tostebjerg, Horne.
Niels Snedevind Andersen, Ellerup friskole, Gudme.
Anny Thea Clausen, Møllegaarden, gi. Stenderup, V. Hæsinge.
Arne Kaj Nielsen, Espe Thingskov, Espe.
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Margit Lissi Nielsen. Hillerød.
Egon Fredskov, »Strandlyst«, Lohals.
Nanna Kathrine Jensen, Faarekrogen, Espe.
Karl Heinz Günther Loebel, Satrup, Sydslesvig.
Elly Astrid Madsen, Søby, Ærø.
Erik Christian Rask Nielsen, Thorslund, Sandholt Lyndelsè, Højrup.
Annemarie Knudsen, Pilevej 21, Odense.
Elmer Nielsen, Rykmose, Korinth.
Poul Christian Eskildsen, Bolbro.
Kurt Hansen. Kjærstrupvej 56, København V.
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