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Aarsberetning

for

Dansk Skoleforening
Flensborg og Landdistrikterne

Ved Skolekonsulenten

1929-1930
Beretning Nr. 5





:

:

BØRNEHAVERNE I FLENSBORG.
Børnehaven i Ti v o 1 i b y gnin ge n ledes af Frk. Frieda 

Helming. Der foreligger fra Frk. Helming følgende Beretning:
Børneantallet har i det forløbne Aar været stigende fra 20—52; af disse afgaar til 

Paaske 21 skolepligtige Børn, hvoraf 18 er meldt ind i dansk og 3 i tysk Skole. — Børnene 
har gennemgaaende mødt ret regelmæssigt med Undtagelse af nogle Afbrydelser i Vinter- 
maanederne paa Grund af Børnesygdomme.

Arbejdet med Børnene er i Regelen foregaaet efter en bestemt Plan, idet vi har kon
centreret os om forskellige Emner, taget fra Naturen eller fra det daglige Liv, hvortil saa 
knyttedes frøbelske Beskæftigelser, Sang, huslige Sysler, Sanglege, Havearbejde m. m., me
dens der igennem alt, hvad der er foregaaet, lagdes Vægt paa, at Børnene lærte at tale Dansk.

Af særlige Begivenheder maa først og fremmest nævnes Børnehavebørnenes Ophold i 
Nymindegab i Tiden fra 23. Maj til 20. Juni. Det var ved Initiativ af Fru Fabrikant 
Schaumann, Frk. Hanne Jenssen, Haderslev, og Fru Oberstinde Ramsing, København, at et 
af vore største Ønsker blev til Virkelighed. Opholdet deroppe blev imødeset med stor For
ventning, og naturligvis ikke uden en vis Ængstelse hos dem, der havde Ansvaret for denne 
Flok Børn, der af Forældrene saa tillidsfuldt blev os betroet; men heldigvis forløb alt paa 
bedste Maade, hvilket ikke mindst skyldtes Feriehjemmets Formand og Bestyrelse samt 
Egnens Beboere, der alle stod os bi med Raad og Daad og kappedes om at glæde os. Det 
varede ikke længe, inden man tydeligt kunde spore Følgerne af Livet herude ved Havet; 
Solen og den friske Luft, Regelmæssighed og sund og kraftig Ernæring gjorde deres til, at 
Børnene trivedes dejligt.

En anden Begivenhed er den aarlig tilbagevendende Fest paa Konsulatet i Anledning 
af Kongens Fødselsdag. Det var denne Gang en Skare paa ca. 65 Børn, der blev trakteret 
med Fødselsdagschokolade og Kager, og som med største Begejstring, staaende foran Billedet

:

i af

Og

Kong Christian, sang:
»I Dag er det Kongens Fødselsdag, hurra, hurra, hurra, 
han sikkert nok en Gave faar, som han har ønsket sig i Aar, 
og dejlig Chokolade med Kager til!«

I Juletiden var der Travlhed i Børnehaven med at lave smaa Julegaver, Juletræspynt 
med at lære Julesange. Ligesom de andre Aar modtog Børnehaven igen i denne Tid 

:

i
mange gode Gaver. Børnene i Comtesse Moltkes Pigeskole sendte os Legetøj, og en Kreds 
af Damer i København ligesom vore Venner i Haderslev havde syet en Mængde dejligt Tøj 
til Børnene; saaledes blev det igen i Aar, til Trods for de mange Børn, muligt, at hvert 
Barn fik en lille Julepakke med hjem. —

Ved Forældremøder og Husbesøg har Børnehaven stadig staaet i Forbindelse med 
Hjemmene. Der har i Løbet af Vinteren været afholdt 3 Forældremøder, hvorved hen- 
holdvis Hr. K jerns, Pastor Petersen og Lærer Lindstrøm har talt, desuden afholdtes der 
den 20. December om Eftermiddagen en Juleafslutning for Børnene og Forældrene, og 
endelig har Mødrene været samlede en Gang hver 14. Dag til Haandarbejdsmøder, idet de 
har været med til at sy smaa, praktiske Sommerkjoler og Legedragter til Brug i vor eventuelle 
næste Sommerkoloni; Materialet til disse Dragter blev, som før nævnt, købt af en Del af de 
til Jul skænkede Penge. De Mødre, der ikke kunde sættes i Arbejde ved Syningen af 
Dragterne, har af Uldgarn strikket eller hæklet forskellige Ting til Børnenes Julepakker.

Det har været en stor Glæde at mærke Mødrenes Trofasthed til at komme og 
Iver til at udrette noget disse Aftener.

Alt i alt har det Aar, der svandt, været et godt Arbejdsaar for Børnehavens 
kommende, og i Haab om, at de Pladser, der bliver tomme, ved at de skolepligtige 

deres

Ved- 
Børn

forlader os, snart igen maa blive optagne af andre Børn fra danske Hjem hernede, gaar vi
med gode Forventninger det nye Aar i Møde. 

Tivoli Børnehave, den 24. Marts 1930. Frieda Helming.
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Børnehaven i B a 11 e r i g a cl e ledes af Frk. Lis K j æ r, der har 
afgivet følgende Beretning:

Den 1. September overtog jeg Børnehaven efter Frk. Christine Petersen.
Børneantallet voksede meget hurtigt, og den lille Børnehavestue kunde ikke rumme os 

alle. I Oktoberferien blev der saa foretaget den haardt tiltrængte Udvidelse af Børnehave
lokalet. Værelset er nu blevet dobbelt saa stort, og de to nye, trefløjede Vinduer lader 
Dagslyset trænge ind fra Øst og Vest. Stuen bliver derigennem lys, og bedre end tidligere 
egnet til et Opholdssted for Børn.

Børnenes Glæde for den nye Stue og de nymalede Borde og Stole viste sig paa for
skellig Maade: Edit kunde ikke blive træt af at polere Bordene; Gardinerne, som kan træk
kes helt for i Sovetimen, lignede netop Mors, fortalte Kalli, det betragtes som en stor Gunst
bevisning at faa Lov til at trække dem fra Vinduerne efter Sovetimen. Der blev ogsaa 
ivrig Diskussion om, hvordan Billederne skulde hænge. Børnene tog alt det nye i Besiddelse 
med den ligefremme Naturlighed, som kun Børn ejer.

Børneantallet fra I. September 1929 til 30. Marts 1930: September 14—21 Børn, 
Oktober 21—28, November 28—36, December 36—38, Januar 38, Februar 38—39, 
Marts 39—42 Børn.

Den 1. Oktober blev der antaget en ung Pige som Medhjælper i Børnehavearbejdet.
I Julegave fik Børnehaven en Dukkekrog, som er Børnenes Fryd. Dukkefar og Dukke

mor sørger hver Dag for Orden.
Batterigades Børnehave havde længe ønsket sig en Have, som virkelig egnede sig til Be

arbejdelse for Børnene. I Februar fik vi dette Ønske opfyldt. Der blev overladt os et 
Stykke god Havejord, som ligger op til vor Legeplads. Vi glæder os meget til at tage fat 
paa at saa og plante.

Festerne skal ogsaa omtales: For Børnenes Vedkommende Kongens Fødselsdag, hvor 
vi var indbudt til Chokolade paa Konsulatet; Julefesten, hvor Børnenes Øjne straalede 
omkap med Julelysene, og hvor Forældrene taknemlig modtog de Pakker, som Julefar havde 
bragt, og som indeholdt Tøj og noget Legetøj, som var sendt, dels fra Haderslev og dels 
fra København; Dukke Lises Fødselsdag i April, som samtidig er en Afskedsfest for de 
Børn, som skal i Skolen.

Forældrene er meget interesseret i alt Arbejde i Børnehaven og er meget villige til at 
hjælpe.

For at skabe Sammenhold og Samarbejde har vi Forældremøderne. Disse indlededes i 
Oktober med en lille Festlighed i Anledning af Ombygningen, hvor Rektor, Dr. A. Hanssen 
talte. Til Julemødet samledes Forældrene fra alle tre Børnehaver i Tivoli; Pastor Petersen 
talte. I Vinterens Løb har vi endnu en Gang været samlet i Tivoli; Hr. Kjems fra Har- 
reslevmark fortalte om sin Rejse til Belgien. Som en Afslutning for dette Aars Forældre
møder samles vi igen i Tivoli efter Paaskeferien; Rektor, Dr. A. Hanssen vil tale.

Efter Juleferien har vi i Batterigades Børnehave været samlet til Arbejdsmøder to 
Gange om Maaneden. Mødrene har syet Tøj om og hæklet og stukket Sko og strikket 
Strømper til Brug i Børnehaven og i Feriekolonien. Fædrene har givet vore meget med
tagne Sangbøger nye Omslag og har saa lært at flette smaa Kurve. Dette Arbejde har i 
den Grad vakt Forældrenes Interesse, at de ønsker at fortsætte det til næste Vinter.

Dette Skoleaars Arbejde er saa afsluttet; men det er heldigvis saadan, at Arbejdet 
kræver en Fortsættelse, og jeg vil bringe en Tak til Grænse foreningen, som giver os saa 
stor økonomisk Støtte, at vi kan fortsætte under gode Arbejdsvilkaar. Lis Kjær.

Børnehaverne modtager af og til Gaver fra Venner. F. Eks. liar 
Bibliotekar, Frk. Thunboe, Nørrebros Kredsbibliotek, skænket 5 Map
per med opklæbede Billeder. Vi er glade for saadanne Gaver og tak
ker derfor.



G r æ n s e f o r e n i n g e n bærer Udgifterne ved Driften af Børne
haverne i Flensborg.

BØRNEHAVEN i HARRESLEVMARK.
Fra Børnehavens Leder, Frk. Liselotte Thomsen, foreligger 

følgende Aarsberetning:
Vi begyndte det nye Aar i Børnehaven med at sende alle vore smaa en ca. 5 Ugers 

Tid til »Plejemor« i »Helsehjemmet«. Det var en vidunderlig Maade for Børnene at 
holde Sommerferie paa. Paa Grund heraf har Børnehaven været aabnet i Sommerferietiden. 
Et Barn blev udskrevet paa Grund af Bortrejse, men da der i Aarets Løb er kommet flere 
smaa Elever til, har Antallet holdt sig paa ca. 10 Børn.

Arbejdet i Børnehaven kan hos os indrettes efter Børnenes Individualitet. Efter Erl
iegen om Morgen, hvilket spiller en stor Rolle hos Børn, pakker de selv deres Legetøj sam
men, og saa synger vi Morgensang. En lille Samtale med Børnene viser mig det, de endnu 
ikke har forstaaet og giver en Lejlighed til at yde lidt til Børnenes Udvikling. En stor 
Glæde er det, naar Forældrene kommer og fortæller om Børnenes Fremskridt i den Retning. 
Saa kommer Beskæftigelsestiden. Det er utroligt at konstatere, hvor fingernemme Børn kan 
blive efter god øvelse. Saa skal vi trække lidt frisk Luft ude i Gaarden, men af alt dette 
bliver man sulten, og saa maa »Lillefar« og »Lillemor« jo dække Bord. Efter en lille 
Omgang Haandvask, som til Tider er haardt tiltrængt, kan Børnene endelig sætte sig id 
Bords og faa deres Mad. Jeg har stadigvæk kunnet vedligeholde, at Børnene fra den dan
ske Privatskole kommer til Spisningen. Efter en lille Middagssøvn bliver der ofte Tid til 
en god Spadseretur, saafremt Vejret tillader det. En stor Hjælp for de smaa Ben er den 
fine Legevogn, vi sidste Sommer fik foræret af Skoleforeningen, og for denne bringer vi 
hermed vor hjerteligste Tak.

De traditionelle Fester, som omtalt i foregaaende Aarsberetninger, afholdes stadigvæk 
med stor Morskab og Glæde. Som Aarene før har de tre Børnehaver holdt fælles Forældre
møde hveranden Maaned, Forældremøderne paa Harreslevmark har været sparsomme i 
Aar, da de samme Mennesker samles saa tidt til saa mange forskellige Møder og meget 
drøftes i det daglige Liv. Desværre har vi haft megen Sygdom i Aarets Løb, saa der 
enkelte Dage kun har været faa Børn, men jeg tænker, at Sommerens Sol og Varme og 
maaske en lille Tur til »Helsehjemmet« kan bede derpaa. Paa Børnenes Vegne en hjertelig 
Tak til alle dem, der yder Støtte til Børnehaven. Lieselotte Thomsen.

Udgifterne ved Driften af denne Børnehave bæres af Sønder- 
Jydsk S k o 1 e f o r e n i n g.

SKOLEREJ S EHJEMME T.
Ligesom tidligere Somre har Skolerej seh j emmet, Søndergravene 36, 

i Ferietiden været fuldt belagt. — I alt har der i Sommerens Løb været 
ea. 1100 Indkvarteringer, fortrinsvis af københavnske Skolebørn, idet 
Skoleinspektør Højlund, København, Lederen af Skolehjemmene i 
Danmark, i Sommerferien lagde uafbrudt Beslag paa begge Rejsehjem
mets Afdelinger, saaledes at adskillige, der havde henvendt sig til Skole
foreningen om Indkvartering, maatte henvises til »Hjemmet«, Marie- 
gade 20.

V A N D R E L Æ R E R VI R K S O M H E D E N.
Som Vandrelærere har i Aar følgende været i Virksomhed: Niels 

K j e m s, Fru A n n a K j e m s, Martha Diedrich se n, Anne R a s- 
mussen, M. P. Ejerslev og Gustav Lindstrøm. Desuden er



DANSK FORSAMLINGSBYGNING I LYKSBORG.

der flere Steder med godt Resultat drevet Gymnastik ved Delingsførere, 
nemlig Agnes N ø r g a a a rd, F r. M o m m sen og Georg Büche r t.

Der er blevet undervist i Dansk, Sang, Historie, Hjemstavnskund
skab, Litteratur, Husflid, Syning, Kogning, Gymnastik og Folkedans, alt 
efter som det kunde falde naturligt og gennemførligt. Til Dansk har der 
saaledes været 7 Hold, til Historie 7 Hold, til Hjemstavnshistorie og 
Litteratur 1 Hold, til Husflid € Hold, til Syning 8 Hold, til Kogning 
2 Hold, Gymnastik 6 Hold, Folkedans 1 Hold. Holdenes Størrelse har 
varieret fra 4 til 29 Deltagere.

Vandrelærerne har desuden, hvor det var muligt, afholdt Møder og 
Sammenkomster med Foredrag og Sang, og har deltaget i Fordeling af 
Blade og Bøger.

Vandrelærervirksomheden har fundet Sted i Harreslev, Harreslev- 
mark, Kobbermøllen, Lyksborg, Tarup, Jaruplund, Langbjerg, Hanved, 
Skovlund, Østerbymark, Valsbøl, Ladelund, Agtrup, Løgum, Wimmers- 
bøl og Aventoft.

Sønderjydsk Skoleforening bærer Udgifterne ved denne 
Virksomhed.

MØDELOKALET I TÆTVANG.

Søndag den 27.Oktober indviedes et smukt Mødelokale hos Landmand 
Hans A. Christiansen, Tætvang. Ved Imødekommenhed fra en 
Legatbestyrelses Side var der skaffet Midler til en Udvidelse af Bygnin
gen. Christiansen takkede for Hjælpen, og en Række Talere ønskede til 
Lykke med Lokalet, bl. a. Dr. A. Haussen, Gustav Lindstrøm, 
Niels K j e m s, M a r en Sø r e n s e n, M. Ejersle v, Forstander 
Rand løv Jensen og Lærer Christensen. Om Aftenen opførte 
Lærere fra Duborgskolen en munter Komedie.

DE DANSKE PRIVATSKOLER PAA LANDET.

Dansk Privatskole i Tarup ledes at Hi-. F. Di nsen Hansen 
Der foreligger følgende Beretning fra Skolen:



PRIVATSKOLEN I TARUP.

Den danske Privatskole i Tarup, der ved Skoleaarets Begyndelse havde 13 Elever, 
slutter dette med et Elevtal paa I 5. (Der er sket en Tilmeldelse fra herværende Kommune
skole efter Sommerferien, en Afmeldelse til Duborgskolen og to Tilmeldelser fra den danske 
Skole i Jaruplund efter Juleferien.) Til Paaske er der tilmeldt to Nybegyndere. Fire Elever 
i Tiaarsalderen er afmeldt til Duborgskolen. Elevtallet i det kommende Skoleaar bliver 
sandsynligvis 1 3.

Sundhedstilstanden har været god. To Børn har haft nogle Ugers Ophold paa Børnenes 
Helsehjem ved Kjelstrup Strand.

Den 1 3. Juni blev Skolen inspiceret af Hr. Skoleraad Crøndal, som overværede Under
visningen i flere Timer. Samme Dags Eftermiddag aflagde d Hrr. Dr. Hanssen, N. Svend
sen, Lausten-T homsen, Jefsen Christensen, Cornelius Hansen samt Fru Lebeck et Besøg i 
Skolen for at bese Lokaliteterne, som ønskes udvidet.

I Pinseferien foretog den nyoprettede Spejderpatrouille en Udflugt til Kjelstrup Strand 
og indviede paa denne Tur den meget værdifulde Udrustning, som Skolen har faaet i Gave 
fra Roskilde Kalhedralsl(oles Elevforening »Hroar«. Den gode Modtagelse paa Helsehjem 
og undervejs (hos Maskinbygger Petersen i Løjt-Kirkeby og Gaardejer Asmus Hansen i 
Traasbøl) samt det udmærkede Vejr vil gøre denne Cykletur uforglemmelig for os.

Den 25. og 26. Juni foretog de ældste Elever sammen med Elever fra Kobbermøllen, 
Jaruplund og Langbjerg en Udflugt til Aarhus, hvor vi blev modtaget og beværtet paa 
det bedste.

Søndag den 30. Juni afholdtes en Børnefornøjelse ved Forsamlingshuset. Tilslutnin
gen var meget god.

Torsdag den 29. August havde de mindste Børn en Udflugt til Solitiide ved Flensborg 
Fjord, hvor vi mødtes med de smaa fra Kobbermølle- og Jaruplund Skole.

I Efteraarsferien foretoges den haardt tiltrængte Udvidelse af Skolelokalet.
I Begyndelsen af November Maaned besøgte de største Elever Museet i Flensborg med 

det Formaal at studere de gamle Bondestuer. I Vinterens Løb er der foretaget flere smaa 
Udflugter i Omegnen.



SKOLESTUEN I TARUP.

Julefesten, der fejredes Lørdag den 29. December i Forsamlingshuset, fik et udmærket 
Forløb. Børnene opførte selv en lille Eventyrkomedie og blev derefter underholdt med For
tælling og Sang af Frk. Maren Sørensen.

Der er sendt os mange gode Julegaver. Foreningen »Hroar« i Roskilde havde sendt to 
Repræsentanter til vor Julefest, Hr. Heinmod Andersen og Frk. Jonna Wedell Larsen. De 
overrakte os fra Foreningen et prægtigt, meget værdifuldt Silkeflag paa Stang. Det er en 
Gave til den danske Skole, men Flaget faar sin Plads i Forsamlingshuset, saa at ogsaa de 
danske Foreninger har deres Glæde over det.

Fra Roskilde Kathedralskole og Roskilde Pigeskole fik vi desuden en mægtig Bog
pakke med Børnebøger, som tildels er delt ud mellem Eleverne, medens en Del er bleven 
indlemmet i vort selvstændige Bibliotek.

Hr. Adjunkt Ilsøe har ledet Indsamlingen ved de nævnte Skoler i Roskilde.
Fra Fru Redaktør Thomsen, Haderslev, fra Hejmdal-Studenterne og fra Fru Wrighl, 

København, fik vi ligeledes sendt gode Bøger til Jul. Vi er meget taknemmelig for den 
Opmærksomhed, der er vist os.

Det gode Forhold, der bestaar mellem vor Skole og Roskilde Kathedralskole, har været 
os til megen Glæde og Opmuntring. Vi takker for den Støtte, som baade Foreningen 
»Hroar«, Eleverne paa Kathedralskolen og Pigeskolen samt den sønderjydske Forening i det 
forløbne Aar har ydet os. F. Dinsen Hansen.

K o b b e r m ø 11 e s k o 1 e n, Den søn d erj yd ske Dags Skole, 
ledes af Hr. A. Rattenborg. Fra Skolen er fremsendt følgende Aars- 
beretning:

Ved Aarets Begyndelse blev 5 Elever tilmeldt, og Skolen havde dermed I 5 Elever.

Der har været undervist i 236 Dage. Slfolebesøgel var 96,23 %. Forsømmelserne: 
paa Grund af Sygdom 3,53 %, med lovlig Grund 0,is %, uden lovlig Grund O,ot> %. Tre 
af Eleverne har haft Ophold paa Helsehjemmet ved Vilstrup Strand.



KOBBERMØLLESKOLEN. DEN SØNDERJYDSKE DAGS SKOLE.

Ogsaa dette Aar har været et roligt Aar for Skolen, uden gennemgribende Begiven
heder. Mange Venner har i Sommerens Løb besøgt Skolen; og vi glæder os over den Inter
esse, der er vist Skolen og dens Arbejde.

Ogsaa i Aar har vore Venner fra Aarhus og Randers Amt glædet Skolen med deres
Besøg, og vi glæder os til, at det skal gentages ad Aare.

Vor Sommerudflugt havde vi i Aar til Aarhus den 25. og 26. Juni, hvor vi blev 
gæstfrit modtaget af Sønderjydsk Forening for Aarhus og Omegn. Børnene var meget op
taget af, at de blev indkvarteret paa Kasernen, men dog allermest af at besøge Domkirken 
og Marselisborg, hvor Kongen residerede. Det var to indholdsrige Dage for vore Børn.

I Undervisningen i Sløjd deltog 6 af Skolens Elever samt en Elev, der ikke besøger 
Skolen.

Først i November begyndte vi et Kursus i Husflid for voksne her ved Skolen. Af de 
18, der meldte sig til Begyndelsen, har 15 regelmæssig fulgt Undervisningen. Der blev 
undervist i Kurvefletning og Børstebinding. Kursuset sluttede den 26. Marts med en lille 
Fest og Udstilling af de lavede Ting.

Efter Jul afholdtes her et seks Ugers Sykurvs ved Anna Rasmussen.
Til Jul var Skolen, ligesom de andre Aar, Genstand for megen Opmærksomhed fra 

mange Sider. Vi fik Gaver fra Sønderjydsk Forening for Aarhus og Omegn, De samvirkende 
sønderjydske Foreninger for Aarhus og Randers Amter, Forstander Boy Rasmussen, Lande- 
rupgaard, fra Frivillig Drengeforbund, Landerupgaard. For alle disse Gaver siger vi hjerte
lig Tak!

Festen indlededes med Besøg i Teatret, og den 26. December samledes Børnene til 
Fest i Skolen, hvor Pastor Petersens Nærværelse hjalp til at forhøje Festen.

Fastelavnsmandag fejrede vi med Boller og Chokolade i Skolen.
Den 18. Marts afholdtes vor aarlige Eksamen i Nærværelse af Dr. Flanssen. Ogsaa 

Børnenes Forældre havde givet Møde, og Dagen formede sig som en Fest for alle Parter.
Dr. Hanssen uddelte to Præmier. August Rattenborg.
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SKOLESTUEN I KOBBERMØLLESKOLEN.

Dansk Privatskole i Jar u p 1 u n d ledes af Frk. Amalie Ratten- 
b o r g. Følgende Aarsberetning er fremsendt fra Skolen:

Skoleaaret. 1929—30 begyndte med 12 Elever, deraf er I konfirmeret, 2 indmeldt 
i den danske Privatskole i Tarup, I Begynder er meldt, saa vi gaar ind i det nye Skole- 
aar med 10.

Foruden de almindelige Skolefag undervises af Hr. Kjems i Sløjd 1 Gang ugentlig hele 
Aaret rundt.

De store havde Udflugt til Aarhus, mens de smaa havde en vellykket Tur til Solityde 
ved Flensborg Fjord. I September havde vi vor aarlige Fællesudflugt, og trods det, den 
faldt paa en Hverdag, var vi en Flok paa 38. Dagen blev Aarets bedste Minde.

Den 20. December holdt vi Julefest. Maren Sørensen talte. Efter Kaffebordet op
førte Børnene: Svinedrengen, Den lille Pige med Svovlstikkerne og Ole Lukøje. Juleman
dens Gaver mindede os om de Danskes Velvilje, hvorfor vi bringer vor inderligste Tak.

Onsdag den 5. Marts havde Børnene deres smaa Søskende med hen til Fastelavnsgilde,
hvor vi morede os fortræffeligt.

Vi har haft et godt, roligt Arbejdsaar, som vi er glade og taknemlige for.

♦ Amalie Rattenborg.
i i

' Dansk Privatskole, Langbjerg, Hanved Sogn, ledes af Flen ry : 
t Thomsen. Skolen er indrettet i et Hus, der ligger ved Landevejen • 
♦ Flensborg—Læk. Den har 11 Elever og begyndte sin Virksomhed Onsdag : 
t den 21. August. Aftenen forud fandt Indvielsen Sted, og herom forelig- ♦ 
♦ ger følgende Referat: ;
t Et festligt Samvær fandt Sted i Aftes i den danske Privatskole i Langbjerg, som i Dag • 
♦ til Morgen har begyndt Undervisningen. Over den med frisk, blomstrende Lyng pyntede | 
♦ Indgang til de velindrettede Lokaler lyste et »Velkommen«, og i den smukke, rummelige » 
j Skolestue var der gjort festligt med et Væld af Blomster. Ved Halvnitiden fyldtes Stuen af ♦ 
♦ Forældrene og en Del særligt interesserede. ♦
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Man sang indledende et Par Sange, og saa talte Rektor, Dr. phil. Andr. Hanssen om 
det stille, personlige Arbejde, som Enkeltmand i Egnene omkring Flensborg gennem Aarene 
havde gjort for det Sprog, de elskede. Men skuede der lægges ud paa en stærkere og 
bredere Grund, maatte der en Skole til. Dr. Hanssen udtalte en Tak til »Sønderjydsk Skole
forening« for dens Støtte — idet han særlig mindedes Formanden, Landstingsmand H. J. 
Christensen, der i Tankerne sikkert var til Stede her i Aften —, endvidere en Tak til Haand- 
værkerne for godt og veludført Arbejde og henvendte sig derefter til Skolens Forældre, 
hvem han paa Dansk Skoleforenings Vegne overgav Skolen. Held med den nye danske 
Skole i Langbjerg!

Økonom C. Bøvadt understregede, at det Arbejde, der nu skulde udføres her, ogsaa 
vilde blive fulgt med Opmærksomhed længere ud. Der var al Grund til at ønske For
ældrene til Lykke med Skolen og dens Lærer Hr. H. Thomsen, med hans Gerning. Lærer 
N. Kjems, Harreslev, udtalte, at Skolen i Grunden burde have været rejst for lang Tid 
siden; men til Gengæld var alt nu grundigt gennemtænkt og forberedt. Han rettede en Tak 
til de Langbjerg-Familier, der, til Dels gennem vanskelige Tider, havde givet Husly til og 
støttet Danskundervisningen herude. Kjems viste, at vort Sprog aldrig havde været fremmed 
i Langbjerg. Forældrene vilde nu have deres Skole. Han vilde ønske, at den nye Skole 
blev et Sted, hvor Børnene ikke alene fik Kundskaber, men hvor der ogsaa herskede sundt Liv.

Efter det fornøjelige Kaffebord fortsattes der med Taler og Sange.
Paa Forældrenes Vegne talte Vilh. Barteisen smukt om det Arbejde, der var gaact 

forud for denne Aften. Han udtalte en hjertelig Tak til Dr. Hanssen og til alle, der havde 
medvirket til Skolens Indretning. Vi maa nu arbejde videre, saa vi ikke alene betrygger vor 
Skole, men naar længere frem. Som prøjsiske Soldater hed det: Du skal, du maa! Vi skal 
og maa ogsaa, men af egen Drift. Barteisen takkede til Slutning Haandværkerne og For
ældrene. Disse vilde gøre alt for at lette Lærer Thomsen hans Opgave.

L. P. Christensen, Flensborg, mindede om den Tid, da Duborg hørte til Hanved Sogn; 
nu var der skabt en Forbindelse i modsat Retning. Han understregede nogle Træk i de
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danske Privatskolers Virkemaade og ønskede Forældrene i Langbjerg hjertelig til Lykke 
med deres nye Skole. Lærer H. Thomsen havde den bedste Tro paa en lykkelig og god 
Fremtid for Skolen i Langbjerg. Landmand H. Duggen bragte Hilsen fra Harreslev, hvor 
man paa Mandag holder Rejsegilde paa en Tilbygning til det nuværende Skolehus. Ogsaa 
han ønskede til Lykke. Benyt Skolen saa meget som muligt; det er den bedste Tak til alle, 
der har været med til at rejse den!

Bovadt fremhævede Betydningen af et godt Samarbejde. Fru Michelsen, Langbjerg, 
bad, med Tilslutning fra alle Sider, om at gøre Forbindelsen med Flensborg saa levende som 
muligt. (Et Løfte herom blev givet, og i Tilslutning hertil rejste Forsamlingen sig som Tak 
til Dr. Hanssen.) Bibliotekar Id. Chr. Møller talte om Danskhedens Kaar i Sydslesvig gen
nem Tiderne, gik ind paa de sproglige Forhold og ønskede den nye Skole en god Udvikling. 
Endvidere havde Filh. Barteisen, A. Michelsen og Fuldmægtig A. Thomsen Ordet.

Efter et Slutningsord af Dr. Hanssen rejste Forsamlingen sig som Udtryk for Haabet 
om god Trivsel for Langbjerg Skole. Mellem Talerne blev der afsunget en hel Række Sange.

Det festlige Samvær varede til henad Klokken I I.
Lærer H. Thomsen har afgivet efterfølgende Beretning:

Skolen er besøgt af I I Elever, 3 Drenge og 8 Piger. 2 af Børnene var dog ikke skole
pligtige ved Skolens Begyndelse. Børneantallet bliver det samme for det kommende Aar, 
da der hverken er Fra- eller Tilgang. Sundhedstilstanden har været god.

De største Børn deltog i Turen til Aarhus som Grænseforeningens Gæster før Som
merferien.

Til Julefesten for Børn og voksne, der formede sig overordentlig smukt, var Maren 
Sørensen, P. Budach og Lærer F. D. Hansen indbudt. Henved fyrretyve Børn deltog om 
Eftermiddagen og et lignende Antal voksne om Aftenen.

I Januar Maaned døbte Pastor Noacl( fire Børn i den danske Skole. Eftermiddags
højtideligheden, hvor alle Skolens Børn var til Stede, efterfulgtes af en godt besøgt Guds
tjeneste om Aftenen.
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♦ Vor Skole har faaet Forbindelse med Frederiksborg Statsskole i Hillerød. Eleverne $ 
♦ har samlet og sendt os en Del Børnebøger og et stort Antal Ugeblade til Udlaan blandt X
♦ Børn og voksne. Vi takker vore Venner derovre, og en særlig Tak til Adjunkt C.M.Neer- ♦
♦ gaard, som saa elskværdigt har knyttet denne Forbindelse. *
♦ ♦ 

♦ I Vinterens Løb er der blevet holdt Aftenskole 5 Timer om Ugen. Undervisningen J 
♦ overværedes hovedsagelig af Forældrekredsen. En Del unge har ogsaa deltaget, men de ♦ 
♦ fleste rejste bort, før Undervisningen sluttedes. I Marts Maaned har to Hold — ti Per- ♦ 
t soner — indøvet et dansk og et plattysk Dilettantstykke. Et godt besøgt Kogekursus er t 
♦ bleve ledet af Frk. Diederichsen, som ogsaa underviser Skolens Piger i Haandgerning. ♦ 
t Indtil nu har Skolen haft mange Besøg. Foruden mange kendte hjemlige Mænd og J 
♦ Kvinder har vi haft Fornøjelsen at hilse paa de Danskes franske Ven Professor Ferrier, der ♦ 
♦ hørte Børnene læse og synge. Henry B. Thomsen. J

INDVIELSE PAA HARRESLEVMABK.
En mørk og regnfuld Aften i Mandags var der lyst og festligt i den nye Tilbygning til 

den danske Børnehave i Kolonien Harreslevmark uden for Flensborg Bymarks Vestgrænse. 
I den smukke nye Skolestue var den store sorte Tavle indfattet af Blomster og broget Løv, 
Kaffebordene var ligeledes smykkede med Blomster, og paa Væggene hang Billed-Gaver.

Den knebne Plads var udnyttet til sidste Tomme, da Landmand Duggen bød Velkom
men til enkelte Gæster længere borte fra og til Privatskoleelevernes Forældre og andre Del
tagere fra Egnen.

Efter en Sang gjorde Landstingsmand H. J. Christensen, Sønderjydsk Skoleforenings 
Formand, Rede for den danske Opfattelse af Forholdet mellem Statens Myndighed og For
ældrenes Ret til at sørge for deres Børns Opdragelse. Staten maatte holde sine Fingre fra 
Forholdet til Børnene. En Kamp udadtil var ikke nok at bygge paa for vort Folkeliv, det 
maatte bunde dybt i sit eget. Har det den rette Rod, saa bringer det den enkelte store 
menneskelige Rigdomme, selv i de trange Tider, da der maa synges »Her vil ties, her vil bies«. 
Paa Sønderjydsk Skoleforenings Vegne udtalte H. J. Christensen sin Glæde over, naar der

17



blev

SKOLESTUEN I LANGBJERG.

stillet Krav hernedefra, som var et Vidnesbyrd om Danskhedens indre Liv. Udviklin
gen efter 1920 i Sønderjylland gav ham Tro paa Danskhedens Fremtid. >

Formanden for Forældreraadet, Værftarbejder Sengebusch, udtalte, at der var stor ♦ 
Glæde i Aften blandt Forældrene. Nu er det deres og Beboernes Opgave at sørge for, at J 
Rammerne fyldes, og at de hurtigt bliver for snævre. En Tak til Skoleforeningen og til ♦ 
alle dem, der har medvirket til, at Skolen kunde begynde og kunde faa et saa godt Hjem. J

Rektor, Dr. A. Hanssen nævnte, at der ikke blev indviet en ny Skole i Aften. Fra 1926| j 
har der været dansk offentlig Skole herude; i nogle Maaneder har denne været afløst af ♦ 
dansk Privatskole, men i Aften sætter den Foden under eget Bord, og i Morgen kommer ♦ 
Børnene her. Er Tallet ikke stort (15), saa maa der huskes paa, at Skolen her kun om- ♦ 
fatter Børnene fra 6 til 10 Aar, de ældre gaar i Duborg-Skolen. Taleren fremhævede, at ♦ 
Skolens Arbejde skulde være Forberedelse til Livet, og at ikke Børnene selv, men Læreren; t 
maatte stille Maalet. Den megen Spredthed blandt Menneskene nu maa modarbejdes ved at • 
samle sig om det vigtigste. Derved styrkes Pligttroskaben, og vi faar ikke saa mange Skan- J 
daler. Børnenes egne Tilskyndelser skal ikke, som nogle moderne Skoletanker holder paa, ♦ 
sættes over Pligttroskaben. Taleren dvælede ved, at der her maatte læres to Sprog. Børnene ♦ 
maatte ogsaa lære Kampen at kende i Fortid og Nutid — det var ikke alt sammen Kappe- ♦ 
stræb endnu —, og de maatte lære at elske deres Modersmaal og deres Folk. ;

Lærer Meng, som underviser i Privatskolen, bragte i smukke Ord en Tak til alle, som t 
havde været med til at bygge og smykke. Forældrene havde plyndret deres Haver, der var J 
sendt Billeder og en Gæstebog. Han vilde i Skolen fortsætte Moderens, Hjemmets Gerning * 
og i Skolen berede Børnene et Hjems Lykke; han vilde lære Børnene Forskellen mellem ♦ 
godt og ondt, mellem sømmeligt og usømmeligt. Børnene skal blive saa gode Mennesker t 
som muligt. Det skal blive en gennemdansk Skole igennem dette, at Børnene mærker, hvad ♦ 
Læreren holder af. Og helst skal Børnene være saa dygtige, at naar de kommer paa Duborg- J 
skolen, siges der: Vi kan nok mærke, du kommer fra Harreslevmark. »

Nu drak man Kaffe — Sange var sunget ind imellem —, og før han rejste, gik H. ]. ♦ 
Christensen ind paa Emnet Kamp og Kappestrid og paa Forholdene i den danske Skole ♦ 
i Nordslesvig. ♦
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Redaktør E. Christiansen strejfede det samme Emne, talte om store Pragtbygninger 
langs Grænsen og Aanden i de smaa Stuer og sluttede med, hvad der kunde staa skrevet i 
et lyst dansk Drengeansigt, og hvad vi alle helst vilde værne i vort Bryst af Drengens 
undselige Vilje til at tjene sit Folk.

Pastor Petersen opridsede Modsætningen fra dengang, han ikke maatte lære sit Moders- 
maal i Skokn, og nu. Han ønskede til Lykke til Arbejdet her, talte om de fire Aar, han

SKOLESTUEN, HARRESLEVMARK.

havde haft et Virkeomraade ogsaa her paa Harreslevmark, i Egnen med de smaa Hjem, 
som forblev trofaste. Han havde haft megen Glæde af denne Gerning. Han vilde ønske 
det unge Lærerpar en god Arbejdstid her, ved frejdigt Mod, om end der kom Skuffelser.

Fru Kjems fortalte med meget Lune om, hvorledes det var groet op paa Harreslevmark 
fra Børnehave til Skole. Til at begynde med var Kaarene ikke helt lyse, og der blev tre 
Gange slaaet Vinduer ind. Men saa blev efterhaanden Forholdene rolige, og der kom Hjælp, 
og de trange Stuer blev malede og pyntede, og nu er der bygget til. Hun opfordrede de 
Danske syd for Grænsen til at vende deres Sind imod deres Landsmænd, deres Folk og sige 
Tak for god Støtte.

Man fortsatte endnu en Tid det smukke Samvær. De danske Kommuneraadsmedlemmer 
H. Clausen og Nis Petersen samt Lærerne Kjems og Lindstrøm med flere havde Ordet. 
Udenfor strømmede Regnen med, men der var lyst i Sindene.

Hr. Lærer H a n s M e n g, der leder Privatskolen, FI a r r e s 1 e v - 
mark, har fremsendt efterfølgende Beretning:

Skolen begyndte den 5. April 1929 med 15 Elever, 5 Drenge og 10 Piger, alle under 
10 Aar. Foreløbig undervistes Børnene i Børnehavens Lokaler, indtil Skolens eget Hus var 
rejst. Rejsegildet holdtes den 26. Aug. 29. Ved Festen samme Dags Aften samledes 
Skolens Forældrekreds, Skoleforeningens Repræsentanter og interesserede Beboere af Harres-



♦ lev og Harreslevmark, ialt ca. 70 Personer. Den 28. Okt. stod det nye Skolelokale færdigt 
j og blev indviet samme Dag. Festen overværedes af ca. 60 Personer. Den næste Dag toges 
J Skolen i Brug.
♦ Forsømmelsen var 3,s %; 5 af Skolens Born har fra den 2. Maj til den 7. Juni været 
t paa et Helsehjem, dette er dog ikke taget med i Beregningen. I August foretog Skolen sin 
* Udflugt til Lyksborg. Andre Fester holdtes paa vanlig Maade; ved Julefesten var For- 
• ældrene indbudt.

Forældrekredsen har været samlet nogle Gange for at drøfte Skolens Anliggender. Den 
♦ 3. Marts holdtes et Møde, hvor Børnene undervistes i forskellige Fag. Besøget har altid 
♦ været meget godt.

Skolen har i Aarets Lob modtaget flere værdifulde Gaver. Saaledes har Beboerne i 
J Gramby skænket Skolen et stort Flag. Sønderborg Statsskoles Elevforening sendte Skolen 
j en Pengegave til Klasseværelsets Udsmykning; der købtes 3 store Vægbilleder. Gennem Hr. 
} Pastor Petersen fik Skolen et Harmonium; Giverne er Medlemmer af Sønderjydsk Sarn- 
i fund i København. ♦
J Ved Skoleaarets Slutning forlader 3 Elever Skolen og fortsætter paa Duborgskolen.

Skoleaaret vil blive afsluttet med en lille Prøve, hvortil Børnenes Forældre indbydes.

♦ IIans Meng.

SYDSLESVIGSKE BØRN PAA BESØG I KØBENHAVN.

I Dagene 22.—28. April har 1 5 Drenge og Piger fra Sognene syd og vest for Flens- 
t borg været Gæster i København og Roskilde.

Mange Kræfter havde sluttet sig sammen om at gøre Opholdet festligt og lærerigt for 
I de unge Gæster, og yderligere begunstiget af et straalende Foraarsvejr blev Resultatet det 
♦ bedst mulige. Med vanlig dansk Gæstfrihed havde en Række Institutioner stillet Dørene paa 
♦ vid Gab for os. — Uden at forfordele andre maa her nævnes Forvaltningen paa Københavns 
♦ Raadhus, Ledelsen af Tuborg Fabrikker og Direktør Otto Jacobsen, Dagmarteatret, der 
J skaffede os en smuk Aften i sit smagfulde Teater.

Glemmes maa heller ikke de danske Statsbaners store Imødekommen og den Hjælpsom- 
J hed, som baade Banernes og Sporvejsselskabets Funktionærer viste os. Sidst, men ikke mindst, 
♦ skylder vi dog Tak til Dansk Skoleforening, Fru Oberstinde Ramsing, Overretssagfører Man- 
♦ dal Bertelsen, »Hejmdal«s Rejseudvalg, der paa hele Turen var vore udmærkede Førere og 
♦ blev vore Venner, og endelig Rækken af Hjem i København og Roskilde, som, skønt der 
♦ ustandselig trækkes Veksler paa dem, dog vedblivende staar til Rede og gør det mere end 
J godt for de unge og ældre, der i nogle uforglemmelige Dage har den Lykke at gæste Dan- 
♦ marks skønne Hovedstad. Tak!

Af de mange Ting, der blev beset, skal kun kort nævnes: Raadhuset, Glyptoteket, 
♦ Hærens Flyveplads, Zoologisk Have, Kristiansborg, Tuborgs Fabrikker i Hellerup, Statens 
♦ Museum for Kunst. Paa Dagmarteatret overværede vi »De gamles Oprør«; saa var der 
* endelig Udflugt i Avtomobil til Nordsjælland, Besøg paa Kronborg, i Helsingborg og i 
♦ Roskilde.
; En mere vellykket og righoldig Tur kunde ingen have drømt om; den har givet Indtryk, 
♦ som nok vil vare et Liv igennem. Deltager.

i —
♦

Offician tf o reningen i Sønderborg har ophævet sit Bibliotek og har skæn- 
♦ ket hele Bogsamlingen med Skabe til Fordeling mellem vore fem danske Privatskoler paa 
t Landet. Bogsamlingen omfattede ca. 3000 Bind ældre dansk og udenlandsk Litteratur.
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: forhandlinger med myndigheder.
Ved et Møde paa Flensborg Raadhus den 20. Marts mellem Repræsen- 

i tantej- for Regeringen i Berlin og Slesvig, de lokale Skolemyndigheder 
♦ og Repræsentanter for Dansk Skoleforening, forhandledes især F o r- 
♦ holdene ved den dansksprogede Kommuneskole. I en 
: Resolution af 11. Maj 1928 og i en Henvendelse af 14. December 1928 havde 
• Dansk Skoleforening og danske Forældre foreslaaet, at denne Kommune- 
i skole skulde være en Grundskole, der kun førte Eleverne til 10-Aars-Alde- 
♦ ren, samt krævet en ny Skolebygning, mere centralt beliggende. Herpaa 
i blev mi svaret, at man fra Regeringens Side tvivlede om, at der i den 
♦ nærmeste Fremtid kunde blive Pengemidler til dette Formaal. — Frem- 
i deles krævede de danske Repræsentanter, at der blev ansat danskuddan- 
♦ nede Lærere ved den dansksprogede Kommuneskole; men dette Krav 
♦ blev afvist.

Dansk Skoleforening opretholder imidlertid begge disse Ønsker.
Endvidere forhandledes om Æ n d r i n g er ve d D u b o r g s k o 1 e n s 

: U nd er v i s n i n g sp 1 a ii og om Statstilskud til de danske 
♦ Privatskoler paa La ti d e t. I en Pavse under Mødet besøgte Del- 
t tagerne Duborgskolen, St. Hans Skolen og Kommuneskolen i Skolegyde.

DANSK SKOLEFORENING

t afholdt sit Aarsmøde i Flensborghus Mandag den 5. Maj 1930. Da der 
♦ var forløbet ti Aar, siden Foreningen blev stiftet, formede Mødet sig til- 
: lige som en T i - A a r s - F e s t. »Flensborg Avis« giver følgende Referat: 
♦ Vaaren kalder ud i Naturen. Det kan derfor være lidt vovet at stævne Folk sammen 
J inden Døre. Dansk Skoleforenings Mode i Aftes viste dog, at naar det gælder en god Sag, 
• saa kaldes der ikke forgæves.
J For at løfte Stemningen havde man ganske vist flyttet lidt af Vaarens Skønhed ind 
♦ under Taget. Det var festligt at se ud over den rummelige Sal, der var rede til at tage 
♦ imod en stor Forsamling, prydet med det fagreste lysegrønne Løv og Korsdugens rene, klare 
• Farver ind imellem.
♦ Der. blev fuldt Hus, og der var en løftet Stemning fra først til sidst. Da alle havde 
J taget Plads, sang man til Modersmaalets Pris »Vort Modersmaal er dejligt«, og dermed var 
♦ Aftenens Tone slaaet an.
J Foreningens Formand, Grosserer Cornelius Hansen, bød derefter Forsamlingen Velkom- 
♦ men. Vi maa, sagde han blandt andet, naar vi tænker tilbage i Tiden for ti Aar siden, være 
♦ de Mænd taknemlige, som i den første Tid, mens andre flyttede bort, havde den rette og 
* sejge Tro, saa Skoleforeningen blev skabt, og Skolerne kom i Gang. Ti Aar efter ser vi, at 
♦ de Mænd havde Ret; Sagen kunde gennemføres. Dernæst vil jeg understrege den Lyst og 
i Vilje til at bære med, der er vist nordfra, og ikke mindst bør nævnes de Forældre, som 
♦ har slaaet Kreds om Skolen og ladet deres Børn fylde den.
t De Lærerkræfter, der har været og er i Arbejdet ved Duborgskolen, turde vel have 
♦ faaet den bedste Løn og Tilskyndelse, naar det meldes, at Tilgangen er større end Afgangen. 
♦ Jeg vil haabe, at der maa være sund Fremgang ogsaa i kommende Aar, og at Befolkningen 
• vil slutte op om Arbejdet for den danske Ungdom.

Raadmand Hansen udtalte en hjertelig Tak til den danske Stat og til alle de Institutio- 
J ner og Enkeltpersoner nordpaa, som havde ydet Skolesagen hernede deres Støtte. Endvidere 
♦ udtalte han en Tak til Rektor Hanssen og til alle de Lærere, der virker og har virket ved 
I de danske Skoler, og ikke mindst til Skoleforeningens Tillidsmænd for trofast Arbejde 
5 gennem Aarene.



Efter Formandens Tale blev der spület nogle nationale Melodier, og derefter blev 
Dansk Skoleforenings Regnskab aflagt og godkendt, og der foretoges Ralg til Foreningen^ 
udvidede Bestyrelse.

Derpaa tog Rektor, Dr. Andreas Hanssen Ordet for at aflægge Beretning om Aaret og 
Tiaaret. Indledende udtalte han:

»Det er ikke en opsigtsvækkende Beretning, der her skal gives, men en Beretning om e! 
stilfærdigt Skolearbejde, der gik sin Gang i Modvind og Medvind. Et A ar er gaaet. Ti A ar 
er gaaet — men Arbejdet fortsættes. Kun vi standser og ser tilbage. Det trænger vi Menne
sker til en Gang imellem for at hente ny Kraft til at fortsætte.

Man kan sige, at ti Aar — det er ikke noget videre i en Sag som denne; her regnes 
kun med Menneskealdre og med Aarhundreder. En utaalmodig Spejden efter hurtige Resul
tater nytter ikke noget og fører kun til Skuffelser. Den enkeltes Liv og Virke mærkes kun lidti

Og alligevel; Skal vi naa et Maal, saa kan det kun ske ved, at hver enkelt gør sit. Det 
danske Mindretals Fremtid hernede afhænger først og fremmest af Mindretallet selv, af de 
Arbejde, som hver enkelt sætter ind for denne Sag. Dansk Skoleforening samler os i fælle* 
Arbejde for Dygtiggørelsen af den danske Ungdom syd for Grænsen.«

Hovedlinjerne for sidste Aars Virksomhed blev derefter trukket or 
i Overensstemmelse med nærværende Aarsberetning, og derefter udtaltes

Den af Regeringen bebudede mundtlige F orhandling om danske Skolesager fandt Stec 
paa Flensborg Raadhus den 20. Marts i Aar. Resultatet heraf var — som allerede tidligere 
meddelt — i Hovedsagen negativt, idet Regeringens Repræsentanter ikke for Tiden kunde 
give noget Tilsagn om en ny og bedre Skolebygning for den dansksprogede Kommuneskole 
og heller ikke for Tiden kunde godkende en Plan om, at denne Skole kun skulde undervise 
Børnene til I O-Aars-Alderen. Et Ønske om, at ogsaa danskuddannede Lærere skal have Ad
gang til Skolen, blev ligeledes afslaaet. Derimod opnaaedes der Enighed om nogle Ændrin 
ger ved Duborgskolens Undervisningsplan og om Statstilskud til de danske Privatskoler paa 
Landet.

Det er en Selvfølge, at vi maa fastholde vore Krav angaaende den dansksprogede Kommune
skole — ikke mindst med Hensyn til Lærernes Uddannelse. Naar vi veed, at der nord for 
Grænsen — alene i Tønder Amt — findes 59 t^skuddannede Lærere ved den offentlige 
Folkeskole, saa kan vort Krav om, al ogsaa danskuddannede Lærere sl(al kunn^ ansættes ved 
den danske Folkeskole i Flensborg, ikke Icengere afvises.

I det hele taget er den megen Talen fra tysk Side om, at vi her har større Rettigheder 
end Mindretallet i Nordslesvig, ganske forkert. Danske Myndigheder lader de private Skoler 
fuldstændig i Fred; her i Flensborg kan vi endnu i Aar opleve, at en Ministerialraad vil 
bestemme, hvor mange Timer Tysk vi skal have i Duborgskolen — og vel at mærke: han 
kræver Antallet af Tysktimer formindsket.

Det er Dansk Skolef ofening, der fører disse Forhandlinger og har ført dem nu gennem 
ti Aar. Disse ti Aar har været en uafbrudt Arbejdsdag, men en Arbejdsdag med høj Him
mel over —, og det er ikke Meningen, at Fremtiden i saa Henseende skal blive anderledes.

Siden 5. Maj 1920, da Foreningen stiftedes, indtil nu er en Række Arbejdsomraader 
lagt ind under Skoleforeningen. I selve Stiftelsesaaret opstod den stærke Diskussion om den 
danske Kommuneskolesag med Myndighedernes Afvisning af de mange Indmeldelser. Lige
ledes blev det samme Aar vedtaget at oprette en dansk Realskole; den fik som bekendt først 
Lokaler i »Hjemmet«, Mariegade, og senere i Duborgskolen. Dens Elevtal voksede i de 
første fem Aar op over de 300 og har i de sidste fem Aar holdt sig omkring 325—330.

I 1921 begyndte vi med Børnehaverne samt med Undervisning i Flarreslev. Da blev 
ogsaa Tivoli-Komplekset købt, og der blev indrettet en Skoleafdeling der. I 1922 begyndte 
vore Folkeuniversitetsforedrag, som har bragt os mange smukke og lærerige Timer. 1924 bc 
gyndte Ungdomsskolen, og hele Tiden har vore unge besøgt Højskoler, store Skarer har faaet 
Danskundervisning i vore Kursus, og Vandrelærerne har færdedes ude paa Landet mellem 
dem, der boede mere spredt.



Der har været Tider, da Bølgerne gik højt. Jeg minder om 1924, da den berømte Prøve 
blev holdt med 94 Elever, som Duborgskolen havde optaget: kun 27 bestod Prøven. — 
Samme Aar i Juni Maaned indviede vi Duborgskolen. Og samme Aar kom Ordren om at 
lukke Tivoli-Skolen. Ved Juletid 1925 kom Meddelelsen om, at de offentlige Prøver vilde 
ophøre, og i 1926 Tilladelsen til at oprette Skoler i Landdistrikterne. Hver enkelt af disse 
Begivenheder betyder aarelange Skriverier og Forhandlinger. Alene Forhandlingen om Skole
sagen i Harreslev danner et lille Arkiv.

Men naar vi ser tilbage paa dette, skal der ingen Bitterhed stige op i os ved Tanl(en 
om disse V ønskeligheder — kun Glæde over, at vi naaede disse Maal, og Kraft til at fort
sætte. I Duborgskolens Grundstensdokument staar der, at Skolen rejstes »af det danske 
Folk til fredeligt Arbejde for dansk Sprog og dansk Kultur« — og det kunde godt være 
Overskriften over Dansk Skoleforenings Virksomhed. Vort fornemste Arbejde er netop Ar
bejdet for vort Sprog, det Sprog, hvorom Digteren siger, at alle danske Slægters Blod »er 
udgydt i dets Skaal«. Men vi ønsker, at dette Arbejde kan ske i Ro, og vort Forhold til 
Skolemyndighederne her er saadan nu, at vi mødes med dem paa et roligt og sagligt For
handlingsgrundlag.

I dette tiende Aar gaar Traadene fra vor Virksomhed vidt ud. Vi faar Vidnesbyrd 
om, at vore unge er ved at komme. Og fra en og anden, som sidder fjernt, kan der nu og 
da lyde en Tak for det, som Dansk Skoleforening og Dansk Skole har været for dem. Vi 
glæder os over at se saa mange Gæster nordfra: Skolen har i Aar været besøgt af over 
7 400 Gæster.

Vi retter fra vor Side en varm Tak til de Kredse i Danmark, som fremskaffer det øko
nomiske Grundlag for vort Arbejde, først og fremmest Statens Udvalg, Sønderjydsk Skole
forening og Crænsef oreningen. Ingen Dansk hernede kan være i Tvivl om, hvor afgørende 
det har været, at vi havde denne Støtte.

Personlig vil jeg takke Skoleforeningens Bestyrelse og dens Tillidsmand for godt Sam
arbejde! Største Delen af de Personer, der i Begyndelsen slog Kreds om Skolesagen, staar 
der endnu og har vist megen Trofasthed og godt Humør i Arbejdet. Og ligeledes Tak til 
mine Medarbejdere: Lærere, Vandrelærere, Børnehaveledere, Kontorfolk, Skolebetjente! Et 
godt Resultat beror paa fælles Tillid og fælles Arbejde!

I Arbejdet for den danske Ungdom syd for Grænsen har Dansk Skoleforening sin Op
gave. Efter ti Aars Forløb tør den sige: Meget er naaet — men der er stadig nye Maal. 
Skoleforeningen bliver aldrig færdig. Hvert dansk Barn her er en ny Opgave. De stiger op 
af vort Folks gamle Jord; vort Folks Fortid lever i dem, og vort Folks Fremtid skal gro 
ved dem.

Sangkoret »Sønderjylland« tog nu Opstilling for at synge tre Sange; men først overbragte 
dens Formand, Skræddermester Chr. Meier, paa Sangforeningens Vegne en Lykønskning; den 
var glad for at faa Lov til at bringe en Sangerhilsen, og man vilde yderligere understrege 
dette ved, at de sidste ni af Foreningens Medlemmer meldte sig som Medlemmer af Skole
foreningen.

Imens var Kaffen gjort rede, og den blev nu nydt, alt imens Passiaren gik livligt. Mødet 
fortsattes med, at Dr. Hanssen oplæste en Række Hilsener, der var indløbne i Dagens An
ledning. Saaledes var der smukke Skrivelser fra de tre najionale Foreningers Formænd 
Rektor H. P. Hansen i København, fhv. Minister H. P. Hanssen i Aabenraa og Lands
tingsmand H. J. Christensen, endvidere fra Undervisningsinspektør Bjørnrhoe, fra Rektorerne 
ved de nordslesvigske Statsskoler Hertz, Mogensen, Mortensen og JFes>, ,'ra Dansk Biblio
teksforening i Flensborg, fra Viceskoledirektør Svane, Lektor A. Diemer i Fladerslev, fra 
en Kreds af tidligere Elever og Lærere, der var samlet hos Frøken Thyra Jacobsen i Køben
havn, fra Fru M. Jessen og adskillige andre Venner af Skolesagen.



Alle de smukke og venlige Hilsener blev modtagne med varmt Bifald.
Da Ordet nu blev givet frit, tog Den slesvigske Forenings Formand, Faktor L. P. Lau

sten, først Ordet. Han dvælede ved de sproglige Kaar, der havde raadet i vor Hjemstavn, 
og ved, hvorledes dette netop havde gjort, at Modersmaalet saa meget mere bevidst var blevi t 
et kosteligt Eje, som maatte værnes. Lausten takkede paa Den slesvigske Forenings Vegne 
alle Lærerkræfter ved Skolen for den Støtte, de paa forskellig Maade havde ydet i d‘ t 
folkelige Arbejde.

Skoleinspektør E. Arps vilde særlig rette en Tak til alle Forældre, der havde senet 
Skolen deres Børn; netop nu havde man kunnet indføre Børnene 1 1 02 og 1 103 i Protokollen.

Økonom Chr. Bøvadt vilde fremhæve, at ingen endnu havde fortrudt det, naar en havqe 
gjort en Gerning for, hvad vi som Danske havde som fælles Eje. Vi maatte slutte op bag 
vor Skole, Kirke, Presse, og hvad der alt var vort.

Nu sang Korforeningen tre Sange, hvorefter Talerrækken fortsattes. Redaktør E. Chr - 
stiansen mente, at naar man for ti Aar siden havde forudsagt et Møde som dette med gode 
Beretninger, med to Sangkor, der i deres Forskellighed gav Udtryk for vor lille Befolknings 
Mangfoldighed, saa vilde man muligvis have set noget lysere paa Forholdene; men maaske 
havde man saa knap lagt Kræfterne saa stærkt i.

Flere af os var ikke her i Byen for ti Aar siden, men i København, og snart efter paa 
Vej til Paris. Det var ikke alt det skønne, som her findes, der drog; men man vilde gøre 
et sidste Forsøg paa at hindre en Udlevering til Prøjserne. Haabet sank, selv om man fandt 
det utroligt, at det skulde slukkes helt. Menneskeslægtens Historie vidner imidlertid, at Ud
vejen kan gaa over skibbrudne Haab.

Taleren dvælede ved det Arbejde, der var udrettet, ved de Mænd, der sejgt og udhol
dende have ført det frem. Han haabede, at der i By og paa Land maatte blive jævn Frem
gang, og at Rammerne maatte vide sig med Tilstrømninger, saa Danskheden kunde vokse 
til et Træ med dybe Rødder og samtidig løfte en bred Krone, der dækkedes med rede og 
hvide Blomster.

Lærer Bernhard Hansen fremviste nu et lille Bøgetræ, der stammede fra en stor og 
gammel Bøg i Jægerspris. Fra denne var mange smaa »Prinsesser« gaaet ud til Lande rundt 
om i Evropa. Under det Træ havde blandt andre Frederik den Syvende siddet. Nu haabede 
han, at denne Bøg maatte slaa god Rod i den slesvigske Muld.

Arbejdsmand Boysen mente, at de sidste Aars Udvikling kun kunde fremme Lysten til 
yderligere at lægge Kræfterne i. Særlig havde han glædet sig ved Børnehavernes Arbejde 
og vilde sige alle, der var knyttede til Skolearbejdet, en hjertelig Tak for, hvad de havde 
virket.

Byraadsmedlem August Petersen rettede en Tak til alle Tillidsmænd. Lad os paa denne 
Aften love hverandre, at vi ikke vil trættes i Virket for at samle de danske Børn. Peterseji 
vilde særlig fremhæve Cornelius Hansens Arbejde som Formand for Foreningen og sige ham 
Tak. Raadmand Hansen leve! (Hurra.)

Journalist J. N. Jensen ønskede Lærerne Vækst i deres Gerning fra Aar til Aar, saa 
de kunde faa fuld Glæde af den. Gid de maa opleve dette at se, at det har baaret Frugtj, 
og gid Hjem og Skole ved fælles Kræfter maa bygge en god Fremtid i vor sydslesvigske 
Hjemstavn.

Endnu fremsagde Fru Rhode et smukt Digt, hun havde forfattet til Dagen.
Cornelius Hansen rettede en Tak til alle, der havde- bidraget til at gøre Aftenen saa 

rig og afvekslende, hvorefter Forsamlingen til Slutning sang »Kongernes Konge«,

Tiden var gaaet rask; man havde været i godt Selskab. Denne Aften blev en af dem 
man ikke slipper, naar den er gaaet, men som Tanken atter maa vende tilbage til. Et arbejds 
fyldt Ti-Aar fandt i denne Aften sin Afslutning paa.en festlig og løftende Maade, saa Kra' 
og Arbejdsmod gror deraf.


