
16 UUeåVr"§gn Uge 46

Danmarks første efterskole illder 140 år
SKIBELUND "..-

Skibelund Gymna-
stik- og ldrætsefter-
skole kan den 13.
november markere
14O årc uafbrudt
skolegang. Skolen
byder i den anled-
ning til reception
fredag den 14. no-
vember.

h et var med stolthed og

Llærefrygt, at Knud Pe-

dersen og Georgia La Cour

den 13. november 1874

kunne indvi deres skole-
hjem i Skibelund. Mecl gæ-

ster fra nær og fiern, fælles
fanemarch under de tre
nordiske faner fra Askov
Højskole og taler fra høj
som lav, blev Skibelund
Skotehjem indviet.

Med grobund i den folke-
lige optysningstradition og

i den nationale kamp for en
genforening med Sønderjyt-
land opstod Skibdtund Ef-

terskole for 140 år siden.

Skoien startede som skole
hjem for børn fta det besat-
te Sønderjylland, der rejste
over Kongeåen for at mod-
tage dansksindet og dansk-
sproget underuisning.

De prøjsiske myndigheder

tog hurtigt efter indlem-
melsen af de tre hertug-
dømmer fat på at ændre

skolesystemet, så alle børn

- også i den dansksprogede
del af Slesvig (Det nuvæ-
rende Sønderjyttand) skulte

underyises på tysk. Det var
med baggrund i dette, at
Skibetund og flere andre
Kongeåskoler så dagens lyd
fua 787 4 og årene ftem.

I 1884 blev der udstedt
en prøjsisk resolution, der

foreskrev, at aUe børn skul-
le undervises i hjemsognet,
og at skolepligten ikke
kunne betragtes som op-
fytdt, såfremt børn var ble-
vet undervist uden for lan-
dets grænser. Dermed blev

skolehjemmet; Skibelund
friskole tit Skibetund Efter-
skole.

Markering af iubilæet
Skolen markerer jubilæet på

flere måder. Torsdag den
13. november holdes etju-
bilæumsarrangement for de

nuværende elever, og fre-
dag den 14. november af-
holder skolen reception i
anledning af jubitæet.

Jubilæet er ikke blot en

markering af Skibelund
Gymnastik- og Idrætsefter-
skoles mangeårige historie,
det markerer samtidig ef-
terskoleformens historie,
idet Skibelund var den før-
ste efterskole af sin art, og

den første skole i landet,
som kaldte sig for eftersko-
le. Skibelund Gymnastik- og

Idrætsefterskole, som sko-
len hedder i dag, er fortsat
forankret i de Grundtvig-
Koldske værdier, men den
er oEså en moderne efter-
skole, med stor elevsøg-

Skibelunil Gymnastik- og lilrætsefierskole kan i år lejre 140 års jubilæum. Billedet her er fra 1894.
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