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I tiden efter 1. verdenskrig begyndte nogle mænd på Thyholm at
arbejde med planer om at oprette en realskole på kristent grundlag
i Hvidbjerg. Baggrunden var ønsket om at skaffe bedre skoleuddannelsesmuligheder til egnen, idet betingelserne for at få en realeksamen på
den tid var, at man rejste til Hurup Realskole i Thy. Men da befolkningsgrundlaget for en realskole var ret beskedent, indgik i planerne, at skolen også skulle være en kostskole og en efterskole.
Initiativtagerne gik i gang med at tegne aktiekapital i 1918 og i 1919 opførtes en skolebygning. Man satsede på at begynde undervisningen 1. september 1919 selv om skolebygningen endnu ikke var
færdig til brug. Den første måned benyttedes derfor lejede lokaler i
byen. Men den 1. oktober 1919 indviedes skolen af provst Paludan,
Søndbjerg. Provstens indvielsestale blev holdt ud fra ordene i 1. Kg.
1, 29: »Mit navn skal være der«, et ord, der senere blev antaget som skolens motto.

Hvidbjerg Real- og Efterskole og Kost– og Realskole
Bestyrelsen 1921:
Gårdejer Laurids Lauritsen, Stenshøjgård, Hvidbjerg (formand 19201924); fisker Søren Madsen Sørensen, Jegindø; lærer Anders Astrup,
Søndbjerg (formand 1924-27); lærer
Anders Chr. Olesen Hoppe, Barslev
(formand 1927-42); lærer Hans
Christian Jørgensen, Lyngs; uddeler
Peder Larsen Ravn, Uglev; gårdejer
Niels Odgaard, Stenumlund Hvidbjerg; - de 4 fra 1921 var: mejeribestyrer K. Hald, Hvidbjerg, trafikassistent K.E. Brandi-Hansen, Hvidbjerg, købmand A. Gade, Hvidbjerg; købmand O.C. Bonde, Søndbjerg.
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Året efter opførte et nydannet interessentskab »Hvidbjerg Realskoles
Elevbygning« en bygning med kost-elevværelser, som man så lejede ud
til realskolen, formedelst en årlig leje på 2700 kr. I 1922 opførtes så skolens gymnastiksal, da en sådan var en betingelse for, at skolen kunne
opnå eksamensret. Midlerne til salen blev for en stor del fremskaffet på
egnen ved basarer til formålet.
Med i denne hektiske start var foruden initiativtagerne også skolens
første personale, som var: Realskolebestyrer Aksel Knudsen
(19191921) og hans medbestyrer A. Harbo Andersen samt lærerne
Roland Andersen, bestyrer fra 1921, Helge Knudsen og fru Harbo
Andersen.

A/S dannes, bestyrelse, love og formål
Først i 1920 - nogle måneder efter skolens egentlige start - blev der
tid og ro til at få formaliteterne omkring aktieselskabet i orden. Det
skete på et stiftende møde den 7. februar 1920, hvor initiativtagerne
forelagde forslag til love for aktieselskabet, og hvor skolens første bestyrelse blev valgt blandt initiativtagerne. Denne første bestyrelse bestod af 7 medlemmer, som i 1921 udvidedes til 11 med bl.a. flere af
skolens pionerer. Af de ved det stiftende møde vedtagne love fremgår
klart skolens formål og sigte:
§ 1: Selskabets Navn er Hvidbjerg Real- og Efterskole.
§ 2: Selskabets Formaal er at drive Real- og Efterskole i Hvidbjerg,
og Skolen skal ledes paa afgjort kristeligt Grundlag i Tilslutning til Indre Mission, - Nærværende Bestemmelse kan ikke
ændres af nogen Generalforsamling.
§ 3: Skolens Maal er: i Realskolen at forberede Eleverne til Præliminæreksamen (Almindelig Forberedelseseksamen) og i Efterskolen at give Eleverne saadanne almene Kundskaber, som
kan komme dem til Nytte i det praktiske Liv og faa Betydning
for deres aandelige Udvikling.
Oppe i det Nordvestjyske skabtes således på kristeligt grundlag af
IM's retning en eksamensskole som et supplement til de mere kendte
IM eksamensskoler ved Rønde Kursus og Haslev Gymnasium (se
artiklerne derom) og som disse med kostskole-afdelingen som et
centralt led i skolens liv.

Skolens hovedbygning 1919
set fra Østergade.

Skolens kost-elevfløj 1921, set fra Skolegade, hjørnet af Østergade
og Skolegade.
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Grundplan:
Efter gymnastiksalens opførelse 1922 så skolen i det ydre omtrent ens ud frem til den
kommunale overtagelse 1963. a) Hovedbygning. b) Gymnastiksal med elevværelser for
piger. c) Elevbygning med elevværelser samt lærer- og pedellejlighed. d) Cykelstald. e)
Toiletter. f) Hovedindkørsel, g) Skolegården. h) Legeplads. i) Sportsplads. j) Elevhave.
k) Køkken- og frugthave.

Fremgang i 5 år
Om skolens virke i 20'erne foreligger der kun sparsomme oplysninger, men dens væsentligste virke har været forberedelse til præliminæreksamen. - Efterskolevirksomheden (ikke-eksamensforberedende) har været meget beskeden. Der har dog i begyndelsen af 20'erne været nogle efterskoleelever, især fra Sønderjylland, som skolen i
tiden efter genforeningen havde en del kontakt med gennem sin bestyrer.
Til gengæld var der stor søgning til realafdelingen - også af kostelever. Allerede i 1923 vedtog bestyrelsen at oprette en parallelklasse til 2.
real for at »imødekomme et behov for modnere elever til at tage
præliminæreksamen på kortere tid«. Herved opstår begrebet
»majelever«, som udgjorde en væsentlig del af skolens og især kostskolens elevtal både i 20'erne og 30'erne. Det var elever, der blev
optaget i 2. real til 1. maj (dengang flyttedag på landet) og som så
kunne tage præliminæreksamen på godt 2 år mod det normale 4 år.

Nedtur - men ukuelig ledelse, salg
Fra 1925 begynder et styrtdyk i skolens elevtal, et dyk, der varede
ved langt ind i 30'ernes kriseår. I perioden 1928-1938 dimitteredes
gennemsnitligt kun 10 elever pr. år, og 2 gange i denne periode var
man ude for kun at have 5 elever i afgangsklassen. Denne periodes historie
er en beretning om en konstant kamp for overlevelse. Et par gange
i perioden søgte man at få skolen solgt, men salgsbetingelserne var
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for dårlige til, at generalforsamlingen aktionærerne) ville godkende salget.
Bestyrelsen ville ikke opgive skolen. Større vedligeholdelser
og anskaffelser blev finansieret gennem basarer hvert eller hvert
andet år, eller man optog nye lån både hos private og i kreditinstitutter. I 1928-29 er bestyrelsen i forhandlinger om oprettelse af
Elevtallene har i de enkelte år været:

Dimittendtallet har i de enkelte år været følgende, i 1921 og 22 er aflagt prøve ved universitetet, fra 1922 får skolen eksamensret til real- og præliminæreksamen:

Søjlerne viser med stor tydelighed de store udsving i elevtal den kraftige vækst gennem skolens første år og de for sko len konstante kriseår igennem 30'erne.
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Kort fra jubilæumsskriftet med elevernes geografiske fordeling efter hjemsted

artiumkursus eller gymnasium i forbindelse med skolen, men disse
planer må opgives, da bestyrelsen har modtaget undervisningsministeriets udtalelse om kravene i forbindelse med en sådan nydannelse. I 1934 er skolen så trængt både af økonomiske problemer
og af konstateringen af de hidtil laveste elevtal (34 elever på hele
skolen), at bestyrelsen i januar vedtager at opsige skolebestyreren,
Johs. Thomsen fra 1. aug.
Endnu engang overlever skolen, og man får ansat en ny bestyrer, Frede Hansen og resten af 30'erne er præget af stigende elevtal
og som følge deraf forbedret økonomi. Økonomien var dog stadig meget stram i årene fremover trods stor indsats og økonomiske ofre
fra mange sider. Da skolens bestyrer Frede Hansen i 1941 blev ramt af alvorlig sygdom og ikke kunne fortsætte sit arbejde ved skolen, konstituerede bestyrelsen en af skolens lærere siden 1934, I.P. Jensen,
til bestyrer. Allerede året efter købte LE Jensen »Hvidbjerg Realog Efterskole A/S« til overtagelse 1. august 1942. På denne dato slutter
historien om »Hvidbjerg Real- og Efterskole A/S«.

Skolen i privateje og selveje
Men skolen blev videreført i privateje under navnet »Hvidbjerg
Kost- og Realskole«. Den videreførtes i samme ånd og med samme holdning som hidtil og gennemgik en stor udvikling op gennem
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40'erne og 50'erne. I slutningen af 50'erne omdannedes skolen til en
selvejende institution, og som sådan fungerede den, indtil den i 1963
indgik i Hvidbjerg-Lyngs kommunes skolevæsen som overbygning til
Hvidbjerg Centralskole. Skolens leder siden 1941, I.P. Jensen (Kaj
Jensens broder), blev ved sammenlægningen skoleinspektør ved
Hvidbjerg Centralskole.

Elever, lærere, forstandere og bestyrelser
Det er eleverne, som er enhver skoles eksistensgrundlag og berettigelse, men det er lærerkorpset og personalet, som i det daglige lægger tonen og
såvel fagligt som åndeligt skaber miljø og liv ud af og for elevgruppen i de givne rammer, og især i ældre tid betød særligt forstanderne
meget. Men forstanderne og skolen måtte have kontakten til baglandet i orden og sikret økonomien, og her var bestyrelserne og særligt
deres formænd og centrale inderkreds af afgørende betydning. Skolens elevtal fremgår af hosstående elevdiagram.
Af ovenstående kort over elevernes hjemsted i 1944 ses det, at
Hvidbjerg Realskole da var en landsdelskole med et opland strækkende
sig fra Herning til Han Herrederne. Imidlertid skabte 2. verdenskrig
med sin faktiske grænse ved Storebælt et særligt elev-mønster, selvom
hovedtendensen nok også var rigtig i årene før og efter 2. verdenskrig med en tendens hen mod at være en egnsskole.
Som anført i teksten ovenfor, havde både bestyrelse, forstandere og lærere lagt et stort og uegennyttigt arbejde i at få skolen til at overleve og
blomstre - for nogle lykkedes indsatsen, mens andre måtte give op eller
selv søgte væk. Af jubilæumsskriftet 1944 kan følgende liste fremstilles vedrørende forstanderne, med små bemærkninger:

Lærere gennem 25 år
1) Helge Knudsen.
2) Frk. Petersen.
3) Frk. Kirsten Jensen.
4) Axel Poulsen.
5) Thora Hansen.
6) Thomas Nielsen.
7) Jørgen Knudsen.
8) Frk. Karen Fastrup.
9) Martin Woller.
10) C. Lind.
11) Niels Gade.
12) P.K. Pedersen.
13) Fik Lilly Andersen.
14) Frk. E. Rasmussen.
15) Svend Nielsen.
16) Frk. Edith Lassen.
17) Mads Samuel Nielsen.
18) Johs. Hovgaard.
19) Henry Nørgaard.
20) N.H. Rasmussen.
21) Fru Elna Hansen.
22) Kaj Ove Jensen.

1919-21: Aksel Knudsen, senere overlærer i Brande; 1921-26:
Roald Andersen, senere viceskoleinspektør i Kastrup; 1926-28: S.
Chr. Uhrenholt senere gymnasielærer i Struer; 1928-34: Johs.
Thomsen, død 1941 som kommunelærer i Nykøbing Mors; 193441: Hans Frede Hansen, afgik på grund af sygdom og blev pensionist; 1941-63: I.P. Jensen, fortsatte efter kommuneovertagelsen
som kommunal skoleinspektør.
Ved udarbejdelsen af jubilæumsskriftet 1944 havde forstander I.P.
Jensen ikke materiale til at tidsfæste de forskellige lærerinders og
læreres virkeperiode ved skolen, ligesom nogle - antagelig timelærere - ikke er anført i protokollerne og derfor ikke er medtaget i hosstående
liste over lærere i skolens første 25 år (se marginen). Men alle havde de ydet deres bedste og ofte mere, end der kunne forlanges, så
eleverne kom ud i livet med en solid ballast af viden formidlet ud fra en
kristelig grundholdning, som for mange gav et bæredygtigt fundament
i tilværelsen - jvf. nedenfor, advokat Hoppes erindringer derom.
De særligt engagerede i bestyrelsen er ovenfor anført i marginen.
Nedenfor bringes en fuldstændig opgørelse over bestyrelsesmedlemmer i perioden frem til I.P. Jensen overtog skolen i privat eje.
Skolen og egnen - og dens betydning i perspektiv
»Hvidbjerg Real- og Efterskole« har i perioden 1920-42 spillet en
stor rolle på egnen, både som en anerkendt kost- og realskole og
som en slags åndelig kraftkilde for egnen. Mange af skolens lærere
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Bestyrelsesmedlemmer i »Hvidbjerg Real- og Efterskole's bestyrelse 1920-1942.
(7 medlemmer i bestyrelsen - i 1921 udvidet til 11 medlemmer)
Valgt: Udgået:
1. Gdr. Laurids Lauritsen, Stenshøjgaard
2. Fisker og Sognefoged
Søren Madsen Sørensen, Jegindø
3. Lærer A. Astrup, Søndbjerg
4. Lærer Anders Chr. Olesen Hoppe,
Barslev
5. Lærer Hans Chr. Jørgensen, Lyngs
6. Uddeler Peder Larsen Ravn, Uglev
7. Gårdejer Niels Odgaard, Stenumlund
8. Mejeribestyrer K. Hald, Hvidbjerg
9. Trafikass. K.E. Brandi-Hansen,
Hvidbjerg
10. Købmand A. Gade, Hvidbjerg
11. Købmand O. Bonde, Søndbjerg
12. Gårdejer Kr. Krabbe, Uglev
13. Gårdejer J. Kongsgaard, Barslev
14. Fisker Clemmen Vester, Jegindø
15. Gårdejer A. Odgaard, Uglev
16. Gårdejer Carl Gade, Hellerød
Lærer A.C. Hoppe, Barslev
17. Gårdejer Kr. Ilkjær, Uglev
18. Gårdejer Martin Riis, Uglev
19. Fisker Lars Lyng, Tambohus
20. Gårdejer Mads Nielsen, Jegindø
21. Gårdejer Edvard Klemmensen, Lyngs
Gårdejer Kr. Krabbe, Uglev

1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1921
1921
1921
1921
1924
1924
1925
1925
1927
1927
1928
1928
1929
1929
1929
1929
1930

Valgt: Udgået:

1924 22. Manufakturhandler Vilh. Frederiksen,
Hvidbjerg
1930
1934
Fisker Clemmen Vester, Jegindø
1925
1931
1935
1927 23. Gårdejer Chr. Holm, Egebjerg
1933
1942
Købmand O. Bonde, Søndbjerg
1933
1942
Lærer A. Astrup, Søndbjerg
1924
1934
1937
1929 24. Dyrlæge E. Steffensen, Hvidbjerg
1934
1942
1925 25. Lærer J. Grusgaard, Hvidbjerg (sup. f.
K. Krabbe)
1930
1935
1942
1942 26. Lærer Jensen, Jegindø
(ønsker ikke valg og i stedet indgår
Kr. Ilkjær, Hellerød, i best.)
1942
1935
1942
1942 27. Gårdejer Niels Chr. Lyngs, Jegstrup
1935
1942
1927 28. Gdr. Hans Christensen, Jegind som
supp. for lærer A. Astrup, der er død)
1928
1937
1942
1928
1929
1929
Formænd for skolens bestyrelse i tiden 1920-1942:
1933
1920-1924: Gdr. Laurids Lauritsen, Stenshøjgaard
1942
192A-1927: A. Astrup, Søndbjerg
1934
1927-1942: A.C. Hoppe, Barslev
1930
Fra 1942 til 1958 var skolen privat ejet under navnet
1933
»Hvidbjerg private Kost- og Realskole«, ejer: I.P. Jensen,
1931
derefter selvejende institution indtil kommuneovertagelsen
1931
1963.
1935
1935

har gennem årene engageret sig stærkt i det kristelige børne- og
ungdomsarbejde. Således har FDF hentet sin stifter og flere af sine
markante ledere blandt realskolens lærere. Skolens personale har for
manges vedkommende også været engageret i KFUM og -K, Unge Hjem og i samfunds- og menighedsarbejdet i bredeste forstand.
Også kulturelt har skolen haft sin betydning på egnen, således har
en igennem en del år aktiv elevforening givet lokalbefolkningen
mange gode kulturelle oplevelser i form af store friluftspil, foredrag,
filmaftener og andre kulturelle arrangementer. Denne virksomhed
fik på mere end en måde i nogle år rettet opmærksomheden mod Thyholm og dens Realskole.
I en beretning om Hvidbjerg Real- og Efterskole bør også være
en vurdering fra elevsiden. I Skolens jubilæumsskrift fra 1944 findes
en artikel af en af eleverne på skolens første eksamenshold, sagfører Niels Aage Hoppe, Stege, søn af en af skolens stiftere, lærer A.C. Hoppe, Barslev. Han skriver:
»I Skolens 3 første Aar - de Aar, da jeg var Elev - indfriede den
de store Forventninger, der var stillet til den. Der blev givet en fortrinlig Undervisning, og under Lærerpersonalets Indflydelse var Skolen
gennemstrømmet af et rigt aandeligt liv, der senere i Livet har haft stor
Betydning for os Elever. Og, hvad det første Holds Eksamensresultater angaar, tillader jeg mig at sige, selv om jeg hører til dette
Hold, at det vakte almindelig Tilfredshed saavel hos den Kreds
af Mænd, der aandeligt og økonomisk havde sluttet snævert op
omkring Skolen og baaret den frem over de første vanskelige
Skær, som i videre Kredse i Befolkningen. Thi vore Eksamensresultater var først og fremmest Skolens Resultater. - Jeg mindes
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de 3 første Skoleaar paa Hvidbjerg Realskole med stor Glæde
og med en Følelse af dyb Taknemmelighed mod den Kreds af
beslutsomme Mænd, der gjorde deres Indsats for Skolen alene med Udsigt til Økonomisk Tab, og mod Skolens daværende
Lærere. Skolen har i alle de Aar, der derefter er gaaet, trods
økonomiske Genvordigheder fortsat støt og sikkert med en fortrinlig Undervisning, og med det rige aandelige Liv, i hvilket
den startede i det vanskelige Aar 1919. Jeg ved, at der i Dag rundt
omkring i vort Land sidder mange Mænd og Kvinder i de forskelligste
Stillinger, Præster, Læger, Jurister, Embedsmænd og Forretningsmænd, Landmænd og Haandværkere, hvis Hjerter er fulde af Tak til
den dengang nye, nu allerede gamle Skole, der i de vigtige Opvækstaar
gav dem den første betydelige, aandelige Ballast.«

Hvidbjerg Realskoles skolesang
Mel.: Som en rejselysten Flaade ...

1. Hvor en plet af fædrelandet
tunges ud i fjordens vand,
blæser vinden frisk fra vandet,
fejer festligt over land.
Men den vind, der bød os mod,
gav os ild i hu og blod,
lyst til vidt at skue.
Lærdoms sværd til Manddoms strid
danner vi med lyst og flid
i vor skolestue.

2. Her, hvor vinden går med styrke,
og hvor søens sang er nær,
er vi unge sat at dyrke,
hvad der for vort liv har værd.
Kundskabsfrø i muld bli'r lagt,
og med livets Gud i pagt
spirer det og grønnes;
er vor sag det godes sag,
skal med frugt på høstens dag
sådan udsæd lønnes.

3. Vi vil værne om vor skole,
være træets marv og saft;
vi vil vise, man kan stole
på en ungdoms friske kraft.
Vi vil midt i festens tid
huske, at i dagens strid
sejrer kun den stærke.
Vi har søens sang i sind,
Vindens friskhed på vor kind,
for os sejrens mærke.

Efterskrift
Da man omkring 1960 begyndte at drøfte sammenlægningen af
Hvidbjerg Realskole med den kommunale skole, og der således var
udsigt til, at en realskole - og tidligere efterskole - med kristen
grundholdning skulle forsvinde fra egnen, opstod tanken i folkelige
og kristelige kredse om en ny skole i dens sted. Disse tanker og planer udvikledes videre i 1960-1961 og tog endelig form ved oprettelsen af den selvejende institution Søndbjerg Ungdomsskole i
1961 (se denne). Så også her gjaldt det, »at for det gamle, som faldt,
er der nyt overalt«.
Kildemateriale
Kildemateriale til disse sider om Hvidbjerg Real- og Efterskole og Kostog Realskole er: Bestyrelsens forhandlingsprotokol 1920-1942, skolens Øvrige protokoller og skolens 25 års jubilæumsskrift fra 1944. Dertil kommer mit
eget kendskab til skolen som elev på denne fra 1935-38 og som lærer ved skolen
1944-1963 (jvf. lærerlisten i marginen ovenfor).

