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Spredte træk fra året der gik

I maj-juni 1990 vedtog Sønderjyl
lands amtsråd, at amtet skulle købe 
bagerskolen i Richtsensgade som et 
led i en samlet plan for et uddannel
sescenter i Tønder, og at de fysiske 
rammer for uddannelsescentret skulle 
være "de eksisterende gymnasiebyg- 
ninger, bagerskolen og nybyggeri til 
faglokaler, sal, normalklasser og ad
ministration".

Amtsrådet besluttede desuden, at 
amtets arkitektkontor skulle indgå 
aftale om projektering med arkitekt
firmaet C.F. Møller og ingeniørfirmaet 
Rambøl og Hannemann.

I det forløbne år har der følgelig 

været arbejdet intenst med byggepla
nerne og med at få brugerønskeme 
tilskåret efter de økonomiske vilkår.

Første etape i nybyggeriet er op
førelse af en fagfløj efter nedrivning 
af den gamle rektorbolig og pavillo
nerne. Der skal være licitation i au
gust 91, og vi afventer med spænding 
udfaldet, da det vil have betydning for 
de økonomiske vilkår videre frem i 
byggeriet.

Vi ser frem til at få løst de 
pladsproblemer, vi i mange år har 
måttet leve med.

I august 1990 startede skolen med 
563 elever, flere end nogensinde før.
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I december dimitteredes andet hold i 
forsøgsuddannelsen HF-TLX. Årets 
3g'ere er første hold under den nye 
gymnasieordning, hvor det tidligere 
grengymnasium er afløst af et valg
gymnasium. Blandt de nye bestem
melser for 3g er 3. årsopgaven, en 
individuel opgave af en uges varighed. 
3. årsopgaven synes at være en udfor
dring, som de fleste elever bliver 
stærkt optaget af.

I efteråret 90 var en af skolens 
lærere, Hilkka Søndergaard, på et 14- 
dages besøg på et finsk gymnasium 
som et led i et nordisk udvekslings
program, og i foråret 91 fik vi genvi
sit af en finsk kollega.

Ligesom tidligere år har vi des
uden haft udvekslingselever fra en 
række lande: USA, Australien, Portu
gal, Italien, Paraguay.

Fra tid til anden har vi den glæde 
at se gamle elever dukke op. Det 
skete bl.a. til juleafslutningen i år, 
hvor en gruppe tidligere elever ori
enterede om, at de var gået i gang 
med at danne en forening for gamle 
elever fra skolen. Gruppen lovede, at 
den ville lade høre fra sig, hvilket 
også er sket (se s. 24).

To af vore pensionerede kolleger 
afgik ved døden i det forløbne år:

Otto Høyer døde i august 1990 i en 
alder af 80 år, og Finn Christensen 
døde i januar 1991 i en alder af 77 år. 
Begge havde et langt virke på Tønder 
Statsskole bag sig.

Vi havde også den sorg at miste 
skolens afholdte pedel, Laust Ander
sen, hvis karakteristiske fremtoning i 
mange år var en uundværlig del af 
skolens liv. Laust Andersen døde den 
11. januar 1991 i en alder af 63 år.

Der var stor interesse for pedel- 
stillingen, og vi kunne den 1. marts 
byde velkommen til Thorleif Hansen, 
som vi ønsker mange gode år som 
pedel på skolen.

Fra den 1. januar 1991 trådte en 
ny lov om gymnasiet i kraft. Ifølge 
den afskaffes det tidligere lærerråd og 
i stedet træder det pædagogiske råd, 
som er rådgivende for rektor. Det 
tidligere skoleråd er ligeledes afskaf
fet, og i stedet skal hver skole have 
en bestyrelse. Elevrådet eksisterer 
fortsat.

Den nye bestyrelse skal vælges i 
begyndelsen af det nye skoleår, efter 
at Tønder Gymnasium & HF og 
VUC-Tønder fra 1. august 1991 er 
blevet sammenlagt til Uddannelses
center Tønder.

Else Fynbo

Uddannelsescenter Tønder

Det forberedende arbejde med sam
menlægningen af Tønder Gymnasium 
& HF og VUC-Tønder blev indledt 

for flere år siden, og arbejdet tog for 
alvor form, da Sønderjyllands Amt i 
august 1989 nedsatte en arbejdsgruppe 
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Adjunkt
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borg Sørensen (GS) 
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Studielektor
Bent Valeur (BV) 
Kastanieallé 1 
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Lektor Frederik 
Vest-Hansen (VH) 
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Adjunkt
Ulla Østerberg (UØ)
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Det teknisk-administrative personale
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Af skolens dagbog

Ekskursioner, studierejser, hytteture

september:
2a hi/fr (ES/LV) studierejse til Paris
2b og 2y hi/ge/da (PF/SH/EM/BV) studierejse til Prag
2x hi (CN og MN) studierejse til Paris
2z da og 2u hi/da (OJ/MH/PK/MA) studierejse til Firenze
2p og 2q hi og 2r landbrugsfag (PJ/HK/RW/SØ) studierejse til Krakow
3g SA/2 (TA) på ekskursion til København
3g KE (BR) på ekskursion til København
3g MU (HW) på ekskursion til København

oktober:
3g SA/1 (PF) på ekskursion til København

november:
3g FY og 2PQR FY (HB/OJ) på ekskursion til Hamborg
3g TY (RW) på ekskursion til Lübeck

I årets løb har der desuden været en række endags-ekskursioner i bi, fy, ty, 
da, hi, samt en studievejledningstur til Odense.

Fællesarrangementer

30. nov.: Orientering om Operation Dagsværk
1. okt.: Danseteatret Uppercut optrådte
6. dec.: Diskussion med lokale politikere i anledning af folketingsvalget
12. febr.: Terra Nova Teaterproduktion: Oberösterreich samt workshop for alle 
skolens tyskhold.
15. febr.: Teater-/musikshow "Mellem 2 stole" med operasangerne Ulrik Cold 
og Jarl Forsman.

Uddrag af årets gang i øvrigt

24. aug.: Skolens fødselsdag fejredes
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Sept.-okt.: Forældreaften for hver Ig-klasse
8. nov.: Operation Dagsværk
16. nov.: Rosenkjærs mindelegat tildeltes Lone Damberg, Verner Nissen, Kjeld 
Sten Hansen og Bent Valeur.
19. -21. nov.: Temadage og forberedelse af skolekomedie
23. nov.: Skolekomedie
20. dec.: 3hf-tlx dimitteredes. Der holdtes afslutningsfest på Tønder 
Landbrugsskole.
21. dec.: Juleafslutning
Jan.: Forældrekonsultation for Ig
22. jan.: Konsultation for 2g og 3g
28.jan.: Orienteringsmøde for aspiranter til Ig og Ihf
13. marts: Aftenarrangement med Karl Otto Meyer for alle interesserede
21. marts: Melodi Grand Prix for Ig og Ihf
18. april: Forårskoncert

53



Studielektor Otto Høyer 1909-1990

Da Otto Høyer i 1939 kom til Tønder 
Statsskole som timelærer, var det ikke 
nogen helt traditionel cand.mag.-ud- 
dannelse, han havde bag sig. Han 
havde forinden prøvet ret så forskel
ligt. Lige efter studentereksamen var 
han et par år i bagerlære, - og han 
glemte aldrig bagekunsten. Senere 
begyndte så studiet af historie og 
idræt ved Københavns Universitet, 
men der blev da også tid til et par 
sidespring som gymnastikassistent ved 
Sorø Akademi og timelærer ved Fre
deriksberg Gymnasium. Og dertil kom 
naturligvis sporten. På den tid var det 
mest cricket, der optog lektor Høyer. 
I tiåret inden han kom til Tønder, 
hørte han til landseliten inden for 
denne sport og deltog i adskillige 
internationale kampe.

Altsammen var det udtryk for en 
betydelig alsidighed og udadvendthed, 
som også gav sig tydelige udslag her 
i Tønder. Cricket-sporten måtte han 
ganske vist lægge på hylden, men den 
blev erstattet af tennis, keglespil og af 
virket inden for hjemmeværnet, - og 
med de mange gøremål fulgte for 
lektor Høyers vedkommende næsten 
pr. automatik diverse tillidsposter: 
formandsskaber i såvel tennis- som 
kegleklub ogforhjemmevæmsgården.

I skolearbejdet var Otto Høyer 
ligeledes særdeles vidtfavnende. Han 
nøjedes ikke med at undervise i sine 
to "universitetsfag". Det forekommer 
næsten utroligt, hvad han i tidens løb 
har prøvet kræfter med: engelsk, 

skrivning, oldtidskundskab, sam
fundsfag og geografi. Dertil kom 
diverse lejrskoleophold, ekskursioner 
og studierejser, såvel her i landet som 
i den større verden! Man gik ikke 
forgæves til lektor Høyer, når der var 
noget nyt, der skulle prøves, eller en 
vanskelig opgave, som skulle løses. 
Nogle vil måske mene, at den store 
bredde kunne gå lidt ud over dybden, 
men man må ubetinget beundre den 
energi og det vovemod, han altid ud
viste. Hans motto kunne faktisk have 
været den sentens, som man fejlagtigt 
har tillagt Søren Kierkegaard: "At 
vove er at miste fodfæstet et kort 
øjeblik, ikke at vove er at miste sig 
selv."

Også på Statsskolen førte lektor 
Høyers utrættelige virke adskillige 
tillidsposter med sig. Han var i sin tid 
medlem af skolerådet, formand for 
lærerråd og stipendienævn og skriftlig 
inspektor. I den sidstnævnte egenskab 
kom han i flere perioder til at fungere 
som rektor, og han var igennem man
ge år en af mine allernærmeste med
arbejdere.

Men uanset hväken kasket han 
havde på, var han den samme: åben 
og ligetil og uden krummelurer. Vist 
hørte han til den gamle skole. Ele
verne skulle nok få lært at titulere 
ham på rette måde! Der skulle holdes 
en vis afstand. Alligevel havde han på 
sin vis let ved at være i kontakt med 
eleverne. De kunne lide hans djærve 
og ligefremme facon, det, at han viste 
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sin interesse for den enkelte elev uden 
nogen form for forlorent føleri og 
psykologisk sjælebefamling. Og var 
der noget, han var utilfreds med, 
skulle det ud af huset med det samme. 
Han var ikke den, der lod solen gå 
ned over eventuelle misstemninger.

På Tønder Gymnasium vil vi 
stedse mindes lektor Høyer som den 
djærve, åbne og aktive kollega.

Hans Otto Jensen 
fhv. rektor for 

Tønder Statsskole

Finn Christensen in memoriam

Finn Christensen var fra 1.9.1946 til 
31.7.1982 lærer ved Tønder Statsskole 
i fagene biologi og geografi, men han 
kom endvidere til at undervise i 
skrivning og tegning i mellemskolen 
og i såvel denne som realafdelingen 
tillige i fysik.

Finn Christensen voksede op i 
København, blev student i 1931 og 
kandidat i 1937 - i en tid, da ledige 
stillinger ikke hang på træerne, og 
man derfor måtte tage til takke med, 
hvad der bød sig. Han kom til Græn
selandet efter at have 'aftjent sin vær
nepligt' som timelærer ved et par 
københavnske gymnasier. Havde han 
kunnet læse dette, ville han utvivlsomt 
have kommenteret det med et karak
teristisk, sarkastisk "Ha!", for han var 
en mand, der tillige forstod sig på 
ironi. Det nationale havde ikke hans 
specielle bevågenhed; han forstod 
godt, at mange p.g.a. besættelsen så 
skævt til tyskerne, men begejstringen 
for englænderne og det engelske fat
tede han ikke.

Af natur var han vagtsom og 
meget følsom; han havde svært ved at 

glemme ubehageligheder, der stundom 
føltes som uretfærdigheder; sådanne 
kunne gøre ham bitter. Han var ikke 
den, der lod ret mange komme sig 
nær; således blev han ikke du's med 
kollegerne. Med sit kultiverede væsen 
og sin velsoignerede person var der 
noget aristokratisk over ham. Han var 
en meget hjælpsom kollega, der altid 
var parat til at delagtiggøre andre i 
den store viden, han inden for mange 
områder sad inde med. I sommerferi
en tog han med familie på lange, 
velforberedte bilture til især det vest
lige og sydlige Europa, opsøgte kir
ker, slotte og museer, studerede ma
lerkunst og arkitektur. Han var en 
dygtig fotograf, havde en glimrende 
hukommelse og indviede meget gerne 
os kolleger i sine oplevelser.

Finn Christensen var stærkt in
teresseret i klassisk musik og var en 
særdeles flittig koncertgænger; en tid 
lang lod det sig ikke gøre at arrangere 
lærermøder på dage, hvor der om 
aftenen skulle være koncert i Flens
borg! Han elskede tillige ved sit flygel 
selv at tolke de store mestre. I et af 
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hans sidste år ved skolen formåede 
eleverne at få ham til at optræde ved 
en 'morgensamling', og de var begej
strede for hans spil. Siden adspurgt, 
hvorfor han da ikke havde foretaget 
sit noget sådant tidligere, var svaret: 
"Der er aldrig nogen, der har bedt mig 
om det."

Tillige havde teatret hans store 
interesse, og også dette forhold kom 
eleverne til gode, idet han instruerede 
skolekomedier såvel med mellemsko
lens som med gymnasiets elever.

Når han følte sig på sikker grund, 
kunne han lægge det sky fra sig og 
være nem at tale med - underholden
de, livlig og elskværdig. Han var et 
udpræget selskabsmenneske og dertil 
en passioneret balløve. Men han kun
ne også have et vågent øje for lejlig
heder, hvor han fandt det på sin plads 
at lade sit skarpe vid spille. Han har 
sikkert været den første til at goutere 
ironien i, at han i uofficiel tale - 
blandt elever og blandt kolleger - 
blev kaldt "Finnemand".

Som pædagog kendte Finn Chri
stensen sine muligheder og sine be
grænsninger. Et af hans (få?) valg
sprog lød: "De sten, man ikke kan 
løfte, skal man lade ligge"; men havde 
han løftet en sten, slap han den ikke. 
Hvor andre måske ændrede kurs, 

holdt han fast ved sine pædagogiske 
principper. Det var for Finn Christen
sen en selvfølge, at læreren var til 
stede og underviste i samtlige sine 
timer - og samtlige minutter. Æn
dringer i læseplaner blev loyalt efter
levet, men ikke altid med begejstring. 
Dog inspirerede det ham stærkt, da 
skolen tog mod tilbuddet om at få 
oprettet den naturfaglige gren, og han 
satte sit præg på indretningen af det 
laboratorium, der i denne anledning 
blev etableret.

Særlig faget biologi havde hans 
store interesse, og han færdedes lige 
hjemmevant imellem laboratoriets 
reagensglas som ude i naturen i sko
lens Botaniske Have, på ekskursioner 
og lejrskoler. Elever mindes med 
glæde 1-dags geologi-geografi-eks- 
kursioneme 'Sønderjylland på tværs' 
samt opholdene på Bomholm og Den 
nordiske Lejrskole ved Hillerød, hvor 
der samarbejdedes med faget historie.

Tønder Statsskole havde i Finn 
Christensen gennem 36 år en flittig, 
omhyggelig, interesseret og trofast 
medarbejder, der aldrig gik på akkord 
med sine idealer - en embedsmand af 
den gamle skole.

Ove Quistorff 
og Bent Valeur
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Laust Andersen 1927-1991

Fredag den 11. januar 1991 døde 
pedel Laust Andersen, mens han var i 
færd med en oprydningsrunde på 
skolen efter en travl uge. Han havde 
fået en advarsel om helbredet et par 
måneder tidligere, hvor han var faldet 
om under arbejdet, men det var ka
rakteristisk for ham, at han meget 
hurtigt meldte sig rask og gik i gang 
med arbejdet igen - og ingen andre 
skulle fortælle Laust, hvad han skulle 
og ikke skulle: han var sin egen herre. 
Han var kendt af alle som Laust; hans 
efternavn blev kun sjældent brugt.

Laust Andersen blev født i Ellum 
i 1927. Faderen var landmand og 
sognefoged, og Laust voksede op som 
den yngste af en søskendeflok på syv. 
Hele sit liv var han præget af stærk 
tilknytning til sin familie, og hans 
glæder og sorger bar tydeligt vidnes

byrd om den store betydning, familien 
havde for ham.

Efter et mangeårigt virke ved 
militæret, som sergent og senere som 
civilansat ved Tønder Kaserne, kom 
Laust Andersen til Tønder Statsskole 
som pedel den 1. september 1973.

Han var den rette mand til job
bet: Laust og Tønder Statsskole blev 
uadskillelige, og man kunne finde 
ham i gang med arbejdet på alle tider 
af døgnet. Begreber som begrænset 
arbejdstid og ret til ferie spillede 
ingen rolle for ham.

Lausts hjælpsomhed og forståelse 
for eleverne var stor. Nok kunne han 
blive vred og skælde ud på sønder
jysk, når det var nødvendigt, men det 
var det sjældent. Laust forstod elever
ne og interesserede sig for dem, og de 
gik aldrig forgæves, når de havde 
brug for hans hjælp.

Hans interesse for skolen gjaldt 
også skolens fortid. Han kendte sko
lens jubilæumsbøger bedre end de 
fleste og var fortrolig med skolens liv 
tilbage til genforeningen. Han kunne 
sætte sig ind i atmosfæren fra skolens 
tidligere liv, eftersom han selv var 
født og opvokset i genforeningens 
ånd. Den 10. februar, afstemningsda
gen, var for ham en af årets højtids
dage.

I årenes løb ydede Laust en stor 
indsats i de sønderjyske idrætsorgani
sationer. Det store og dygtige arbejde 
forblev ikke upåagtet: Laust fik såle
des sølvnålen, der af hovedkredsen for
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SI gives til personer, der har udført et 
stort og betydningsfuldt arbejde inden 
for den frivillige idræt, og han fik i 
1973 tildelt Rosenkjærs Mindelegat, 
der tildeles personer, der har stor 
betydning forlandsdelens ungdomsar
bejde.

Laust tog de fleste af tidens 
forandringer med stoisk ro. Det gjaldt 
dog ikke skolens overgang fra stat til 
amt. Den overgang affandt den gamle 

statstjenestemand sig aldrig med, og 
han stod fast på sin ret til fortsat at 
være statsansat.

Laust havde sine faste meninger 
om, hvordan tingene skulle være og 
ikke skulle være, og skolen vil være 
en anden uden ham.

Han var en personlighed, som 
ikke så hurtigt vil blive glemt.

Else Fynbo
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De mundtlige prøver ved de afsluttende eksaminer og årsprøverne er of
fentlige. Til at overvære disse samt dimissionen, som afholdes fredag den 21. 
juni kl. 10.00 på Schweizerhalle, indbydes forældre og andre, der har interesse 
for skolen.

Til dimissionen møder eleverne kl. 9.40.
På Uddannelsescenter Tønder, Gymnasium og HF, begynder det nye 

skoleår mandag den 12. august. Elever i 2hf og 3hf-tlx, 2g og 3g møder kl. 
9.00. Nye elever (Ihf og Ig) møder kl. 10.00.

Tønder, maj 1991 
Else Fynbo
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