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F.Chr.KrebsLangestid 1901-06

Ansættelsen
Snart efter at N. P.Jensenhavde sagt sin stilling op,
sattebestyrelsensig i bevægelsefor at finde en ny forstander.Efter annonceringkom der seks henvendelser, hvoraf dog kun tre resulterede i en regulær
ansøgning.Af dissetrak den enesig, og af de to resterendevalgte bestyrelsenden 31-årigelærerved Lyngby RealskoleFrederik Christian Krebs Lange.
inden den endeligeafgørelseville man dog seham
lidt nærmerean ved at få ham over at holde foredrag
ved et offentligt møde. Detteblev beramrnettil at finde sted den 4. januar 1901,og foruden Krebs Lange
skulle valgmenighedspraesten,
Marius Jensen,og N.
P Jensenogsåtale.Ifølge referateri avisernelkom der
såmange,at ikke nær alle kunne værei salen.Mange
måtte derfor stå op i forhallen og i de tilstødendegange. Men som vi har set, var man nu ikke helt uvant
med det.
KrebsLangegjordei sit foredragrede for sit syn på
højskolegerningenog lagde ifølge Bornholms Dagblads referatvægt på "de Kampe, Livet fører med sig
for et kristent Menneske saavel uden om ham som
inde i hans eget I-r'rdre".
Senerei sammereferatkommer referentenmed en
ret personligvurdering, og heri hedder det: "Hr. Lange gjorde et personlig godt og tilforladeligt Indtryk,
og hans Foredragsaavelsom personlig Samtalemed
ham viste, at der baadebor Evner og Kræfter i ham,
og at disse er baarne frem af gode, solide, alsidige
Kundskaber og hviler paa et alvorligt, kristeligt
Grundlag. - At Foredragetsydre Form knap faldt saa
let eller flydende, som vi undertiden er vant til at
høre,er let forstaaeligtog megettilgiveligt, naar man
husker paa, at han nærmestmaatte føle sig som staaende overfor en kritisk Eksamenskommission.
Forøvrigt er det jo kun Smaating,som retter sig med
Tiden og med Øvelsen,og talenslndhold har mere at
sige end TalensForm".
I slutningen af referatethedder det videre, at "Han
s)mesat læggemegenVægt paa at samlede unge om
sig i sit Hjem som en Familje,og han mener,at hans

vordende Hustru, en Søstertil Realskolebestyreren
i
Lyngby og eksamineretLærerinde,skal have særdeles gode Betingelserfor at kunne støtte ham i saa
Henseende, ligesom ogsaa de Lærerkræfter, han
tænktepaa at knytte til Skolen,lover godt for dennes
Trivsel".
Umiddelbart efter det offentlise møde mødtes
Krebs Lange med bestyrelsen,åer fastholdt sin
beslutning om at tilbyde ham stillingen, og det sagde
han ja til. Det bestemtes,at han fra den 1. april samme
år blev ansat som forstander for skolen og forpagter
af ejendommenfor et tidsrum af 5 år. Han skulle svare den samme årlige afgift som N. P Jensen,nemlig
400 kr, dog såledesat han var fritaget for denne det
første år,
Ansættelsenblev endeligt
på en ekstra^godkendt
ordinær generalforsamlingi Akirkeby den 20.januar,
os dermed var den sidsteformalitet i orden.

Frederik Christian Krebs Lange
Om sin oprindelseog sit lermedsløbhar Krebs Lange
selv fortalt i en artikel fra 19342.Vi tager nogle brudstykker fra den:
"Jeger født den 5. Maj 1869i Skivum Sognomtrent
midtvejs mellem Nibe og Hobro. Heden giver Egnen
sit præ9. Min Fader, Christian Ditlev Lange, var
Landmand og Gæstgiver,siden hen Sogneraadsformand, Sognefogedog Postmesteri Skivum sogn.Min
Moder, Ane Marie født Nielsdatter, var Gæstgiverdatter fra sammeEgn. Hun var første Gang gift med
Ernst SamuelLudvig Krebs,en Skolelærersønfra Skivum. Med ham havde hun 6 Børn. I andet Ægteskab
havde hun 5 BØrn,to Døtre og tre Sønner,hvoraf jeg
er den næstyngste.Jeg er opkaldt efter en Broder til
hendesførsteMand...efter hamhar jeg Navnet Krebsi
men ellerser der ikke "Krebseblod" i mine Aarer...
Mine Forældrevar flittige og stræbsommeFolk, og
som Gæstgiverfolkhæderligei al deresVandel.I vort
Hjem blev vi veennettil Arbejde og Nøjsomhed.Tid-
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min Virksomhed som Musiker saa,hvilken forfærdelig Magt Synden har over Menlesker, og hvilken
Magt den var i mig selv, vaagnede der hos mig en
stærk Længselefter at blive siælelig ren og komme
bort fra det Liv, hvor jeg saasaamegenSynd og Elendighed... Og saaen Foraarsdag,da jeg gik i en Have
og plukkede Grankogler kom Kaldet til mig: Du skal
værePræst..,
Saa kom jeg til at leve med dette Kald fra Gud i
mig, og imod min FadersVilje tog jeg paa Højskole
hos JensBek,Mellerup ved Randers.Det var i Vinteren 1891-92.Det var for mig en mærkeligOplevelseat
høre JensBeks Foredrag.Aldrig havde jeg vidst, at
den Verden,hvori han lukkede mig ind i sine Foredrag, var saarig og skøn.Jegvar en meget opmærksom og taknemmelig Elev, og hvad jeg hørte fyldte
mit Sind og min Sjælmed en forunderlig Livsglæde
FamilienKrebsLangemedderes
og Lykke...
førstefødte.
(I Efteraaret1892)rejstejeg paa Gedved SeminariUdsnitaf eleubillede
af sommerholdet
1902.
um. Jeglaestepaa Gedved i tre Aar og paa Skaarupi
ligt maatte jeg vogte Kvæg paa Heden... Det var et eet Aat og i sommeren 1896tog jeg L;erereksamen
underligt ensomt LiV vi Hyrder levede ude paa med første Karakter. Samme Efteraar rejste jeg til
Heden...
Københavnfor at læsevidere til Præst.Jegunderviste
Trods Uroen og Larmen fra Gæstgiveriethavde vi
i flere Skoler for at qene til mit Ophold i København,
Søskendeet godi Hjem. Juleaftenmed densFest,dens om Aftenen læstejeg Sprog hos en Studenf men forSalmesangog HØttid staar i en Glans for mig... Min
skellige svære Oplevelser laa til Grund for, at jeg i
Faderhavde leesttil Skolelærer,men han havde mere Foraaret1897søgteog fik Pladsensom Inspektør og
Lyst til Landvæsenog opgav derfor Lærervirksomhe- Lærer ved Lyngby Kost- og Realskole.Jeg var denden. Der blev sagt om ham, at han var streng. Jeg gang baadelegemlig og sjælelignedbrudt. Jeghavde
synesikke det passer;men han var en megetbestemt om Vinterenbaadesultet og frosset...
Mand, og af os Børn krævede han Lydighed og
(Det var) mig en Sorg, at ieg maatte opgive min
Orden...
Forberedelsetil Præsf men i L)'ngby blev jeg stærkt
Som lille Dreng arvede jeg en gammel Violin, og optaget af min Skolegerning...De fire Aar, jeg var i
naar Moder sang gamle Melodier for mig, kunde teg Lyngby,fik stor Betydning for mig paa flere Maader...
snart spille dem paa Violinen. Siden den Gang har og her lærtejeg ogsaamin Hustru, Sigrid, født ThysMusik og Sanghaft min varmesteKærlighed.
sen,at kende.Hun er Datter afForstanderA. D. ThysI Kroen saa og hørte vi BØrnmeget, der var grimt sen, Lyngby Realskole,der siden var Overlærer ved
og raat. Det var vanskeligt at værne os imod dette. Nordby Realskolepaa Fanø.
Men Fader og Moder talte med os om det og advareMen medens jeg var Realskolelæreri Lyngby,
de os imod det, og vi fik Afsky for Drik og Banden... begyndtejeg ai se mig om efter en Gerning i Skolens
Efter at jeg var konfirmeret kom jeg til at spille til
Tjeneste,der bedre end Realskolenkunde tilfredsstilGilder og Fester paa Landet. Dette var ikke noget le min Trang til aandeligt Arbejde i kristelig Retning.
sundt Liv Det var morsomt at spille for de mangegla- FlerePladserved Højskolenblev mig iilbudt, men da
de Mennesker;men hvad jeg saaog hørte fremkaldte Forstanderpladsenved Bomholms Højskole i Foraagrimme og syndige Tankeri mit Sind, og jeg var ikke ret 1901blev ledig, sØgteieg denne Plads og fik den,
glad for dette Liv. Den almindelige offentlige Dans og den 2. April holdt jeg Bryllup paa Fanø med min
kom til at staa for mig som forklædt S1md,og siden Forlovede,Sigrid Thyssen,hvorefter vi rejstetil Bornhar jeg ikke kunnet fordrage den. Jegkom saai Gart- holm og overtog Skolenved Ekkodalen".
nerlærehos Anton Sørensen,Havbro, imens jeg samSom vi skal se,fik Krebs Lange nogle år seneresit
iidig passedemin Musik, og her kom jeg førsteGang ønske om at blive præst opfyldt. Men det er blevet
i Berøring med Højskolefolk og det grundtvigske sagt om ham, at ham også i sit højskolearbejdevar
Menighedsliv...
mere præst end skolemand.Som vi har set ovenfor,
Jeghavde megenLyst til at læse,og efter min Kon- havde han en stærk syndsbevidsthed, og det må
firmation havde Præsteni Skivum talt med Faderom, uundgåeligt have pr€egethans undervisning. Der er
at jeg skulle laesetil Leerereksamen.
Men Fader ville dog ingen efterretningerom, at det skulle have medikke høre Taleom dette...Men efterhaandensom jeg i ført nogen mørk og trykket stemning i skolelivet.
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Det er så heldigt, at der også findes en selvoplevet
skildring af højskolelivetfra Krebs Langestid. Det er
en pigeved navn MargretheFredPetersen,
seneregift
Bringfelt, der i et tilbageblik mange år senerefortæller om sit højskoleophold.Hun var datter af en skoleinspektøri Allinge og var som 16-årigelev sommeren
1901.Skildringen er fra L9643og altså skrevet mere
end 60 år senere.Der er da ogsået par erindringsforskydninger omkring et par konkrete forhold, men
ellersgiver den et frisk og levendeindtryk af den iid.
Vi tager nogle fyldige uddrag af den:
"Det var i maj 1901.Eleverne som ville deltage i
sommerkursus på Bornholms Højskole var ved at
samlesi skolensgård. Det var jo længefør bilernesog
cyklernestid - i hvert fald mellem de urrge på Bornholm, og sågodt som alle piger kom i hestevogn,hvor
bagagenfyldte godt op: Kommoder, kister, kufferter
osv.i et omfang,man vist ikke nu kunne tænkesig var
nødvendigt for et 3 månedersophold. Der var kun 1820 unge i alt, tideme var fattige,og de 30 kr. opholdet
kostedeom måneden,var sikkert vanskeligeat skaffe
for de fleste.
Blandt eleverne var manse ude over den første
ungdorn...Flere så ud, som om skæbnenikke havde
været dem for blid. Deres hænder var præget af
strengt mark- og malkearbejde.Men 5-6 stykker kom
fra byen, de var lmgre og ogsåmere muntre...
Men foreløbig var vi altså mødt op med store forventninger. Højskolen havde fået ny forstander:
Krebs Lange. Han var en alvorlig mand, det var det
førsteman lagde mærke til...
Vi fik anvist vore værelser,de var meget enkle, ja
spartanske.Vi skulle bo 3-4 sammen på hvert. Uha,
hvor teg længtes hjem, og det næsten straks! Mine
stuekammeratervar tre sødeunge piger, men de var
mere alvorlige end jeg - ... Nu var jeg pludselig havnet i den stille skov i den dejlige Ekkodal, midi i den
fagrestesommer,men ak, så fjernt fra min by og min
kærlige mor og søstre!
Dog - jeg havde jo selv villet det, og jeg var pludselig så træt af de mange nye indtryk, så selv om
længselensved, var det rart at komme i den hårde
seng...
Næstedag fik vi vore pligter at vide. Vi skulle skiftes til at holde gymnastiksal, skolestuer m.m. rene,
men deltog dog ikke i opvask,madlavning eller borddækning. Det kneb meget de første dage at få den
grove kost til at glide ned. Jegvar vist meget forvænt
hjemmefra: varme rundstykker og lækkert
franskbrød til morgenkaffen,ægtesmør osv Her var
det humpler til cikoriekaffen og margarine... men
ingen beklagedesig - naturligvis - vi var da velopdragne - og det var simpelt at klage over kosten.Som
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forstanderenaltid sagde:"Man skal spise for at leve
og ikke leve for at spise!" Det var jo så sandt.
Efterhåndenblev klemmerne da også $mdere og
pålæggettykkere.Der havde væretet hold karle i vinterhalvåret,og køkkenpersonaletvar nok ikke vant til
vores mindre appetit...
Vi havde foruden forstanderen en meget elsket
lærerinde, frk. Korsgaard...Det var ubegribeligt så
mange srnukke og fint udførte håndarbejderog tegninger, man kunne hjembringe efter de tre måneders
undervisning... Men jeg vidste, at kunstner var ,eg
ikke. Det skyldtes kun frk. Korsgaardsinspiration...
Da jeg nogle år senerekom på seminarium... blev
håndarbejdernefra BornholmsHøjskolelagt frem, og
fik det prædikat, at de langt overgik, hvad seminarieeleverkunne lave! Frk. Korsgaardblev sidengift med
en lærer på Møn.
Fru Krebs Lange havde vi i dansk og regning, en
ung studerende lærte os botanik og zoologi, og
præstenog hans frue indviede os i sagnog gudeleere.
Det var en omhyggelig og grundig undervisning.
Men foruden alt dette havde vi forstanderen til to
foredraghver dag! Og hans alvorlige stemmetrorteg,
vi huskedei mangeår,ja, der skal nok værenogle,der
aldrig glemmer den. Gymnastik havde vi også, den
betød især megetfor de unge piger fra landet. De var
tunge i gangenog mærket i ryggen af for tidligt slid.
Man kunne ligefrem se, hvordan de fik friere
bevægelserog lettere gang, efterhåndensom ugerne
skred...
Kun 6n ting blev forsømt: sangen! Korsang var
ellerstidens løsen,men skønt forstanderensled ihærdigt med os for at få indstuderet nogle flerstemmige
sange/ vi kunne "optræde" med, så gik det ikke.
Stemrnernevar nok for uskoledeog usikre, og kun få
af elevemehavde haft musikundervisning før.
Det var ikke undervisnins altsammen:i sommerens løb havde vi dejlige udflugter med hestevogne,
stillet til rådighed af egnenslandmænd. Vi var i Rø,
ved Hammershus og ved Østerlars kirke. Dengang
var man ikke forvænt med ture, de flestemennesker
kom aldrig udenfor dereshjemsted,for man måtte jo
gå på sineben,hvis man ville ud...
Derfor nød vi så meget mere at køre i de smukke
vo8ne med de fyrige, velplejedehestefor...Mad havde vi med i storekasser,var det en kortere tur, havde
vi dog kun chokolademedbragti et par mælkeiunger
Alt arbejdetmed at arrangeredisseture blev gjort for
at vj skullehaveen uforglemmeligsommer
En kusine til fru Krebs Lange,fru Bartholdy,forestod køkkenet, hun endte som overjordemoder på
Rigshospitalet,men havde i øvrigt en lille poetisk
åre...
Om søndagen holdt højskolen fri, og så var vi
piget der kom langvejs (l) fra undertiden bedt som
gæsthos andre piger på gårdei nærheden.Hvor hav-
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de vi det hyggeligt og rart på de store eller mindre men altid velholdte og smukke - bornholmske gårde!
En andenoplevelse:Togetvar lige kommet til Almindingen det år, og vi fra højskolenvar med til indvielsen.Jeg havde aldrig før siddet i et tog og var rædselsslagen,men ieg tvang mig til ai tænke: det kan
ikke være værre for dig end for de andre.- Toget rullede, og - det blev en dejlig dag.
Der var stort elevmødei juli, og den 1. august var
skolen slut. Vi piger skiltes fra vore lærereog fra hinanden med sorg. Hvor havde vi dog fået meget ud af
den tid!"

Lærere og andre medarbejdere
Petrea Korsgaard, som Margrethe Bringfelt omtaler,
optræder også i en poesibog fra samme sommer og
ligeledesi en fra sommerenefter, 1902.Deraf ved vi,
at hun i hvert fald var lærerindede to somre.Om hun
kom igen flere gange,ved vi ikke. Hun opgiver i begge bøger sin adressetil Staby Skole,Ulfborg St. Der
har hun utvivlsomt undervist om vinteren, idet den
formodentlig har væreten af de særligevestiyskevinterskoler.Om sommerenhar hun såledeshaft mulighed for at tage til Bornholm og undervise sommerpigeme.
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TestrupHøiskole.Dereftertog han to vintre på Askov
Højskole, og blev så lærer på Bornholms Høiskole.
Mens han var det, skrev han en stor artikel om Printzenskold-viseni det allerførstebind af Bornholmske
Samlinger. En pige, Rasmine Kristiansen, som var
elev sommeren 1902,er sandsynligvis en søster til
ham. Efter tiden på Bornholm var han i to år lærer på
Vallekilde Højskole og derefter i tre år på Brøderup
Højskolefor så i 1911at blive ejer af og forstanderfor
TestrupHøjskole.Denne var han leder af indtil 1930,
men inden da var den i 1927 overdraset til Dansk
Sygeplejeråd
og omdannettil højskoleog forskolefor
sygeplejeelevera.
Efter Kr. Tårup var der en lærer,der hed Høst, og
som senereblev præst.Han er formodentlig identisk
med en ældrebroder til kunstmalerenOluf Høst, som
netop blev præstog i øvrigt gift med en datter fra Vallensgård,ElisabethMiiller. Hvor længehan var lærer,
ved vi ikke, muligvis kun vinteren 1904-05.

Karl Jespersenvar kun direkte knytiet til skolen
som lærer i to et halvt år, men fik derefter som valgmenighedspræst en
mindre, men langvarig
forbindelsetil den. Han
kom som ret nybagt
cand. theol. til skolen
Sophie Bartholdy optræder ogsåi den førstnævntil mal 1905 og var
te poesibog.Hun blev født 5/9 1880og var altså kun
lærer til august 1907,
20 år og stammedefra Næstved. Så vidt vides foredvs. også et års tid
stod hun kun køkkenarbejdetden samme sommer,
under den næste formuligvis en vennegenesteindtil man fandt en varig
stander,Andreas Hanløsning. På i alt 6 bevaredeelevbilleder fra 1902-06
sen.
optræder en anden kvinde, ca. 25-30år. Hun er forKarl Louis Henrik
mentlig en ny kokkepige,som har været der restenaf
Jespersensblev født i
Krebs Langestid, men vi kender ikke noget navn på
København den 1514
hende.
1880.Som 11-årigkom
Karl lespcrsen,lærer 1905- han på Sorø Akademi
A. Kr. Kristiansen Tårup, senere kun benævnt 07. Udsnit af eleubillede og blev student derfra i
som Kristian Tårup, var lærer fra vinterskolen 1901- 1905.
1898.Derefter studere02 og hl og med vinterde han i Københavnog
skolen 1903-04. Han
blev cand.theol. i januar 1905.Han var derefter i 3
var gårdmandssøn fra
måneder på RyslingeHøjskole, og kom så derfra til
landsbyen Tårup på
Bornholms Højskole.
Hindsholm lidt nord
Hans lærergerningher var tænkt som en forberefor Kerteminde, og har
delse til en kommende gerning som hjælpepræstfor
givetvis taget navn
valgmenigheden.
efter denne. Han blev
Det hedder om ham, at højskolevirksomhedegentfødt 17/1L 1878og tillig lå ham fjernt, men på grund af personlige egenbragte som 79- og 20skaber, "ved sit alvorsbaarne og ideelt opfattede
årig to vintre på
Arbejde og sin friske, muntre Væremaade" (Andr.
Hansen)vandt han alligevel alle, unge som ældre for
Kr. Tårup, lærer 1902sig. Da Krebs Lange året efter bebudede sin afgang
04. Udsnit af eleubillede
opfordrede bestyrelsenham derfor enstemmigt til at
1902.
overtagestillingen. Det følte han imidlertid ikke, han
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havde styrke til, så han afslog, men lovede at blive
som lærer i nogen tid under den nye forstander.Det
blev dog kun til 6t år, for alleredei august 1907blev
han hjælpepræstog tre år senereførstepræstfor valgmenigheden,og den stilling beholdt han helt til 1933.
Han var det meste af denne tid en jeevnlig gæst på
højskolensom timelærerog foredragsholdet og man
forstår på folk, der har kendt ham og har haft ham
som lærer,at han var højt værdsat.

Det ladesman i og for sig heller ikke i tvivl om her
Som sådant står "middagsforedraget" i den første
kolonne længsttil venstre.Som det ses,kaldesdet på
skemaetfor vinterholdet for foredrag i bibel-, kirkeog verdenshistorie,og for alle holdene sesdet, at det
var et bredt udblik over verdenshistorienfra de ældste tider til samtiden.
Efter en indledning var det første altid skabelsen.
På et enkelt vinterhold var der nogle timer med det
naturvidenskabeligeaspekt,men ellers fortsattesder
Af andre lærere fra Krebs Lanses tid nævnes fra med den gammeltestamentligehistorie frem til den
det sidstevinlerhold,lq05-06,en s-eminarist
Sommer klassiskeoldtid til begrebet "tidens fylde" og Jesus
og en gymnastiklærerLarsen,men udover selvenav- Kristus. Den videre historie op gennem middelaldenet ved vi intet om dem. Endelig nævnesen Marie ren var mest fra kirkehistorien,som såfortsættermed
Larsen,som var håndarbejds-og gymnastiklærerin- reformationen og de senereforskellige kirkelige retde på det sidstesommerhold 1906.
ninger. Under den nyere tid indgår der især på vinterholdene en del almindelige verdenshistoriske
emner, hvorefter der blev sluttet i Danmark med
Undervisningen
Grundtvig og Kr Kold som de fyldigste enkeltemner.
Lige før 6t eller to afsluttendeforedrag var der så på
Fra Krebs Langes tid findes bevaret den ældste alle vinterholdene et par om Thorvaldsen.Det hænundervisningsprotokolfra BornholmsHøiskole.
ger utvivlsomt sammen med, hvad der blev skildret
Det var en protokol, som højskolerne- ligesomden af Hans Markussen(seside 94),nemlig Thorvaldsens
almindelige elevprotokol - efter ministeriel bestem- udsmykning af Frue Kirke i København,som åbenmelsevar forpligtede til at føre af hensyn til ministe- bart for en del højskolefolkblev et slmligt udtryk for
riets tilsynsførende.Som tiden gik har man dog ind- Jesussom historiensmidtpunkt, selvedet overordnetryk af, at man ikke tog det så nøje med den, og de synspunkt i et anskueligtsymbol.
engangi beglrrdelsenaf 1950-emeser bestemmelsen
På sommerholdenevar princippet for så vidt det
ud til i praksis at væreblevet ophaevet.
samme,men da der var væsentligkortere tid, kunne
Denne ældste undervisningsprotokol er ført i et der ikke blive plads til så mange enkeltemner.De
almindeligt collegiehefte,og bortset fra det første bibel- og kirkehistoriskeemner er dog nogenlundede
sommerhold omfatter den hele resten af Krebs Lan- samme. Det var især den nyere tids storpolitiske
gesperiode. Den er ført med megen omhu og nøjag- emner,der her blev udeladt.
tighed, og man kan derfor følge undervisningen i
Selveemnerækken- eller det storladneverdensbildens forskellige fag fra dag til dag, og i nogen grad lede - fortæller imidlertid ikke noget om, hvilken
ogsåfta time til time. Her skal vi dog ikke følge den i karakter disseforedraghavde - hvilket menneskeslm,
detaljer, men ptØve at give et helhedsindtryk af der ellers lå bag. I den henseendeer der næppetvivl
undervisningenpå grundlag af den.
om, at Krebs Langesstærkesyndsbevidsthedhar sat
Protokollen indeholder også nogle ugeskemaer, sit præg på det.
hvoraf her gengiveset fra både et sommerhold og et
Foruden det, vi har set i hans selvbiografiskeskilvinterhold (øverstnæsteside).
dring, kommer denne syndsbevidsthed klart til
Det fremgår tydeligt, at det er et vidt spektrum af udtryk i et foredrag,han holdt på det første efterårsfag, der var i undervisningen; 78 til 20 forskellige møde 19016.Han talte da om begrebetopdragelse,og
optræderpå skemaet,og naturligvis tilsvarendei sel- for ham var dette begrebvæsentligst"at blive draget
ve protokollen. Når man kigger på de enkelte fag, op af den Syndensog DaarlighedensDynd, hvori vi
kendetegnesde i deres helhed også af en bred alsi- sidder".
dighed. Det almindelige indtryk er, at man virkelig
Det hedder videre: "Thi vi lever jo ikke i det Parahar forsøgt at få så meget med inden for de enkelte dis, hvori Gud i TidernesMorgen satteMenneskene,
fag som muligt, men med den forholdsvis korte tid, men i den SyndensUnderverden,hvori de faldt ned,
der var til rådighed, må meget nødvendigvis have og hvis højesteBjergtoppeligger langt under Paradiv;eret noget summarisk.
setslavesteDale. Memesket er faldet, og vi lever staSom omtalt i sidstekapitel var det i meget lang tid
dig i Fald".
sådanpå højskolerne,at det daglige fællesforedragaf
forstanderen, og eventuelt enkelte fremtrædende
Foruden rniddagsforedragenekan det af håndlærere, betragtedes som undervisningens vigtigste skriften i protokollerne ses, at Krebs Lange på det
del, så at sige dens "flagskib".
første vinterhold 1901-02havde litteraturhistorie os
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Timeplanen for sommerskolen 1.904
Kl.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Geografi

Geografi

Ceologi

Fysik

Fysik

Sundhedslære

Gymnastik

Gyrnnastik

Gymnastik

Gymnastik

Tegning

10-11 Regning

Dansk

Regning

Dansk

Regning

Dansk

1r-12

Foredrag

Foredrag

Foredrag

Foredrag

Foredrag

Håndarbejde

Håndarbejde

Håndarbejde

Håndarbejde

Retskrivning
Botanik

8-9

9-10 Gymnastik

Foredrag

2-3t/ 2 Håndarbejde

4-5

Nordens hist.

Nordens hist.

Litteratur

Litteratur

Sjælelaere

5-6

Skrivning

stil

Retskrivning

T"g"i.g

Skrivning

6-7

Opleesning

sril

Sang

Oplæsning

Oplæsning

Timeplanen for vinterskolen 1904-05
Kt.
8-9

Mardag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Geografi

Geografi

Dansk

Nordens hist.

Nordens hist.

Nordens hist.

Dansk

Skrivning

Diktat

Skrivning

Dansk

Gymnastik

Gymnastik

Cymnastik

Cymnastik

Cymnastik

9-70 Diktat
10-11 Gymnastik

11-72 Foredrag i Bibel-, Kirke- og Verdenshistorie

1Z-2 Middagspause
2-3

Fysik

stil

Fysik

Sundhedsleere Sundhedslære

Ceologi

Regning

stil

Regning

Regning

Regning

Landbr regnsk.

Geometri og

Fri

4-5

Fri

5-6

Sang

Litteratur

Litteratur

Sjælelære

6-7

Oplæsning

Oplæsning

Oplæsning

Oplæsning

Under skemaet er tilføjet: Under Middagsforedrageneer medtaget Sanfwdslære;og en Del af Timerne i
Geometriog Tegninger brugt til Landmaaling.
ca. halvdelen af opleesningstimerne,samfundslære,
psykologi, som hurtigt skifter navn til sjælelære,fysik
og fysiologi, som ogsåskifter navn og bliver til sundhedslaere.
Kristian Tårup havde på samme hold Nordens
historie, dansk, en del af oplæsningen,geografi og
geoloSi samt stil. De resterendefag: regning, diktat,
skrivning, sang, gymnastik og landmåling er blot
stregetind, så hvem der har haft dem, ved vi ikke.
Nordens historie, som er nr. 2 i "rangfølgen",
bestodsåledesaf et rids af hele historien fra stenalderen til 1800-tallet.I litteraturhistorienbegyndtesmed
en del timer om folkeviserne,hvorefter man hurtigt
bevægedesig frem til den nyere tid med Holberg som
en central skikkelse.Derefterblev en række andre af
de store forfattemavnebehandlet,nogle med kun 6n
time, andre med op til tre.
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Det er ret tydeligt, at princippet om den brede alsidighed har gjori sig gældendeover hele linien, men
for en række af fagene,der kun havde 6n ugentlig
time, må det som nævnt naturligvis have været noget
kortfattet.
Af enkeltedetaljer kan n€evnes,at i faget "stil" gav
Tårup både sommer-og vinterelevemeemnet "Hvorfor er vi på højskole". Foruden almene emner fik
mændenedesuden emner som "om hesteavl", "om
kornsorterne", "høsten på Bomholm". Hos pigerne
hed de tilsvarendeemner "om madlavning", "kvinden og hjemmet" o.lign. Den senerelærer Høst dristede sig til at give sit vinterhold emnet "Højskolen
om 20 år" og det mere traditionelle "Hesten og dens
brug".
Faget "sundhedslære" kaldtes som nævnt først
fysiologi og bestod som sådant af en gennemgangaf
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en række af kroppens centrale funktioner, men der
indgik også nogle emner som kunne begrunde navneskiftet.Det var sådannesom bordskik og spiseregler, bolig og klædedragt,legemetspleje og renlighed,
samt legemsøvelser.På enkelte hold indgik også
emner som "arbejde og hvile", "kunsten at spise",
"tændernespleje" samt "gifte, spiritus og tobak".
Oplæsningen,som undervisningen de fleste dage
sluttede med, bestod i oplæsning af forskellige digterværker.Der er en del ting, der går igen fra det ene
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hold til det andet, men ellers har der været brugt
mange forskelligeværker Et ahnindeligt kendt værk,
sorn blev meget brugt var H. Scharlings"Ved Nytaarstid i Nøddebo Præstegaard".Et hold fik læst op
af den i hele ni timer. Et andet, der blev megetbrugt
var "Han og hun" af en Kr. Janson,som ogsånævnes
i Karen Jensensdagbog fra 1882. Oehlenschlågers
"Aladdin" og "Hakon Jarl", Molbechs "Ambrosius"
og Kr Winthers "Hjortens Flugt" var ogsåblandt de
hyppigt brugte værker

tegningudførtøfAIftedPedersen,
Øuelsei geometrisk
Allinge.FigurenfindesI hnnsnrbejdshefte
ogl1ørertil blandtnoget
af detsidste.hanhar lnuet.
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På det sidstesommerhold 1906er der en anmærkning om, at de hver mandag havde svenski dansktimen.
I protokollen nævnesogså foredrag af fremmede
talere og offentlige møder, men til forskel fra alt det
andet, er det ikke ført særlig konsekvent.En pastor
Møller fra Vestermariesesat have medvirket en del.
På sommerholdet1902har han såledeshaft et ugentligt foredrag. På samme hold har fru Trandbergtalt
om Katarina af Siena.Fra vinteren 1902-03nævnes,at
der hver fredag aftenkl.7 1/ 4 var offentligt foredrag,
som var begyndt med en række om Kr. Kold og et
enkelt orn kunst. En senerevinter nævnesder skiftevis foredrag og oplæsning,og der nævnesen del af
emnerne.Den nævnte lærer Høst har såledesi februar og marts 1905talt om Rusland,der netop ved den
tid oplevede begyndelsen til sin første revolution.
Ellers har det mest været litterære eller kirkelige
emner,der blev taget op, men enkeltegangeangives
der også"fodtur" eller "leg i salen".
Som nævnt er KrebsLangesprotokol ført med stor
omhu og præcision,og den vidner for så vidt om, at
det hele har båret praegaf en fast og veldisponeret
planlægningog en tilsvarendegennemførelseaf denne. Setfra nutiden giver den imidlertid næstenendnu
stærkere end de tidligere højskolers undervisning
indtryk af datidens højskolesom en regulær fortsættelsesskolefor folkeskolen.Den har været en af den
tids få muligheder for videregåendeundervisning for
voksne.Det, der gjorde den til noget særligt,var således ikke den ydre struktur eller fagene.Det var alene,
hvilket indhold og hvilken form undervisningenhavde.
I de efterfølgendeforstanderestid forholdt man sig
generelt noget friere til stof og planlægning, og i
tidens løb skete der naturligt nok en del ændringer.
Alligevel bærer strukturen i alle tilfælde præg af, at
det grundlæggendeprincip om den brede alsidighed
fortsat blev fastholdt.
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foretaget,hvorefter der blev enighed om at afvente
resultatetaf elevforeningensarbejdemed sammesag.
Problemet for bestyrelsen var det samme, som
skulle blive dens vedvarende problem - at skaffe de
nødvendige penge. Derfor udkastede valgmenighedspræsten,Marius Jensen,den tanke, at det egentlig var noget, som elevforeningenburde tage sig af.
Formanden for denne, Julius Svendsen, afviste i
første omgang tanken som uladsiggørlig, men efter
nærmereeftertankeskiftedehan mening. Da det kun
var et beløb på 6000-7000kr., det drejede sig om, og
eftersom elevforeningenhavde ca. 300 medlemmer,
samt at der kom mindst lige så mange andre interesseredetil møderne, ræsonneredehan som så, at det
kun ville blive ca. 10kr. til hver. Og det ville ikke være
noget uoverkommeligt offer.
Julius Svendsenfremsatteforslagetpå foreningens
generalforsamlingden 27. marts 1904.Han trak sig
tilbage ved samme lejlighed, men den nye formand,
Carl Mathias Funch, Solvang, støttede kraftigt tanken; især slmteshan, det nu var de unges tur, da de

Opførelsen af "Sønderomme"
Højskolen ved Ekkodalen blev fra begyndelsen ret
beskedeni sit aniæg,og det var med velberådethu.
Der skulle ikke slåsfor stort brød op. Men som vi har
set,blev det ved de storemøder snartfor småt med
oladsen i salen. Derfor blev en udvidelse af denne
meget ønskelig,ligesom man ogsåmangledeat kunne tilbyde en gift lærer rimelige boligforhold.
En udvidelse af skolensbygninger blev førsie gang
berørt på generalforsamlingenden 3. juli 1903,hvor
der blev nedsat et udvalg på tre bestyrelsesmedlemknldet" Sønderommer ti1 at overveje sagen.På generalforsamlingen året Tilbygningen
fa 1905modsyd- senere
efter aflagdedette udvalg beretningom, hvad der var me" - fotografereten del år senere.
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ældrei forvejenhavde bragt storeofre for at få skolen
relst.
Sagendrøftedesvidere på et senerebestyrelsesmøde og på et ekstraordinærtelevmødeden 23. maj, og
detblev overladt til bestyrelsenat arbejdevidere med
den. I løbet af sommerenbestemtesdet, at man ville
foretageen indsamling på den måde, at man på dertil særskili udarbejdedelister fik folk til at tegne sig
for enten køb af 6n eller flere aktier eller for mindre,
kontante bidrag som gave. Pengeneville så blive
opkrævet, når det færdige byggeri til sin tid skulle
betales.Dennefremgangsmådeskulle man senereflere gangevende tilbage til.
På et bestyrelsesmødeden 9. oktober, hvor også
sognerepræsentanterne
var til stede,blev det vedtaget "at arbejdeivrigt for SagensFremme". Man ville
prøve at få det hele afsluttet til 4. december,så der
skulle en vis fart på.
Da man på det fastsattebestyrelsesmødeden 4.
decembersamledesog talte op, viste der sig at være
tegnet32 nye aktier svarendetil et beløb på 1.600kr,
og yderligereet pengebeløbi srnåbidrag på i alt 1.800
kr., alt i alt 3.400kr.
Det vedtogesderefter at lade et to mands udvalg
forhandle med aktieselskabetsbestyrelse.Da man
mødtes med denne i januar 1905,var der kommet
yderligerebidrag ind, så den samledesum nu var på
omkring 4.000kr. Udover det var der givet tilsagn om
et 2. prioritetslån fra RønneSparekasse,
og med dette
økonomiske grundlag besluttedes det at gå i gang
med byggeriet i det indeværendeår
Man vedtog ligeledeshovedtrækkeneaf, hvordan
det skulle være.Det blev følgende:
a. Ca. 23 alen af den ældre hestestaldsøstlise del
skulle flyttesop til den nye hestestald
ved landevejen.
For at få tilpas god plads regnedeman med at kunne
genopføre den på Vallensgårdgrund, og der skulle
derfor forhandles med eieren af denne om en ordning. Dog skulle ikke alenedisse23 alen genopføres,
men yderligere forøgesmed 11 alen som nybygning,
såledesat staldenblev i alt 34 alen lang.
b. Forsamlingssalenskulle forlænges i overensstemmelse sin eksisterendeskikkelse med 12 alen
mod syd, dog således,at gulvet i nybygningen skulle
hævesca. 1 alen over niveauet i den gamle sal, således at der under gulvet i den tilbyggede sal kume
indrettes 4 værelser.Mod øst skulle der til det nye
endvidere opføresen udbygning ca. 8 alen lang og 6
alen bred med forstue og trappeopgangtil salen.
For at få byggerietendeligtbestemtmåtte man dog
igennem en ekstraordinær generalforsamling,hvor
15 personer var mødt. Byggeplanerneblev vedtaget
med 11 stemmer mod 4, så der har altså ikke været
fuldstaendigenighed.
På denne generalforsamling blev der desuden
taget det første skridt til, at elevforeningen kunne
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indtræde som aktionær i selskabet.Det krævede en
tilføjelse til vedtægterne,som skulle vedtagespå to
generalforsamlinger.I deme tilføjelse fastsattes,at
elevforeningenrepræsenteretved sin bestyrelseindtrådte som aktionær i selskabetmed 1 stemme for
hver 2 aktier,dog således,at intet bestyrelsesmedlem
kunne repraesentere
mere end 6 aktier, altså 3 stemmer.
Byggeriet blev udbudt i liciiation til fire bygmestre, og blev i sommerensløb opført af den lavestbydende,en bygmesterChr. Jensenfra Akirkeby.
I det ydre fremtræderdennetilbygning stadig i det
vaesentligeuforandret, og det kan konstateres,at den
i det storeog heleblev som først skitseret.Udbygningen mod øst blev dog lidt større,idet den ikke blev 6,
men ca. 7,5 alen bred. Ellers holder målene ret nøjagtigt.
Det skal tilføjes, at der mellem den gamle sal og
den nye forlængelseblev anbragt foldedøre,således
at den nye i det daglige kunne bruges i undervisningen og til scenerumved de efterhåndentraditionelle
skuespilopførelserved elevmøderne.
Den endeligeopgørelseover omkostningernekom
til at lyde på 5.080kr., hvoraf elevforeningenaf de
indsamlede midler klarede 3.994kr. Aktieselskabet
rådede selv over 407kr., og de resterendeca. 700 kr.
blev så dækket ved et lån i Bornhokns Sparekasse,
som derved blev væsentligtmindre end det, der blev
tilbudt.
Som nævnt bestod en del af det indsamledebeløb
afnytegnedeaktier å 50 kr For de indsamledemindre
beløb fik elevforeningensenereudstedt 36 aktiebreve. De blev imidlertid kun begymdelsen.
Efterhånden,
f.eks.ved dødsfald og ved senereindsamlinger,blev
stadig flere aktier overdraget til foreningen, og ved
selskabetsopløsningi 1943,var den indehaveraf henved halvdelen.

Elevforeningen og dens andre aktiviteter
Ved at læsei elevforeningensproiokol fra denne tid
efterlader det fortsat et stærkt indtryk af pionerånd
og entusiasme.I tidens |øb sporesder dog ogsånogen
afmatning ligesomvisseting måtte tagesop til revisi
on.
Et hovedformål med foreningensvirke var fortsat
at bruge dens pengemidler til understøttelseaf mindrebemidlede elever, og det ser der ud til at have
være udbredt enighed om. Til Krebs Langes 11 elevhold blev der uddelt understøttelsertil 46 elevermed
et samletbeløb på 1.730kr.
Et andet hovedformål var som omtalt mødevirksomheden,først og fremmestde specielleelevmøder.
På dette felt sketeder imidlertid gradvis en ændring,
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nu medtrebørn.Iangst til aenstre
Forani mtltenforstønderfamilien,
Vinterholdet1905-06.
fotan dørencand.theolKarl
krsinder
bag
aed
Af
de
, somaar begyndtsomlærersommeren
t'orstanderfamilienoptræderhendel.ængst
t'ire
før.
lespersen
aæret
kokkepige.
muligais
tid.
Hun
har
til højrepå alle eleabilleder
fa KrebsLanges
idet der efterhånden blev færre af dem. Det fik et
medlem ti1på generalforsamlingeni 1903at beklage,
at der havde været så sparsomt med dem og vedkommende udbad sig derfor oplysning om grunden.
Krebs Lange svarede,at han havde været så oPtaget af arbeide,at harr ikke havde kunnet overkomme
mere, og i øvrigt havde han opfattet det sådan, at
elevmøderneog de offenilige møder reelt var smeltet
sammen,da det stort setvar de samme,der kom. Dertil kom, at det havde vist sig meget vanskeligt at få
foredragsholdereovrefra, og de hjemlige var så overlæsset, at de ikke kunne efterkomrne alle de indbydelser,de fik.
Sagengav anledning til en del drøftelse,hvorunder formanden, som fortsat var N. J. Svendsen,oplyste, at foreningen var med i sammenslutningen af
foredragsforeninger,håndværkerforeninger m. fl.,
men det var meget få af de omrejsendeforedragsholdere,man mente at kunne bruge, delvis fordi de ofte
havde flere sammenhængendeforedrag.
Der blev ikke truffet konkrete beslutninger om
sagenpå det pågældendemøde, men senerefremgår
det, at KrebsLangehelst så,at møderneblev åbnefor
alle. Selv om der ikke var fuldsteendigenighed om
det, blev det det synspunkt, der blev det gældende.
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En anden ting, der gav anledning til en del drøftelse på de første par årsmøder,var bogsamlingen.Fra
begyndelsennogle få år før havde der været megen
entusiasmeom denneog ogsånogle høitfly.vendeplaner. Det fortsattetil dels i debatten,men reelt lignede
foretagendetmere og mere en fiasko. På det første
årsmøde sagde Krebs Lange, at bøgerne ikke blev
brugt af eleveme.De var så optaget af deresskolearbejde,at når de læste,valgte de noget af lettereart for
at søgehvile derved.Hvis bøgerneskullebenyttes,og
den gamle tanke om at oprette læsekredseskulle virkeliggøres,måtte der derfor findes en nyordning. Der
fremkom forskellige forslag,bl.a. om at sælgebøgerne, men detblev besluttet,at de fortsat skulle forblive
foreningensejendommed ud1åniil medlemmernefor
Øle.
Da to af personerne i det gamle udvalg, N. P.
Jensenog H. P.Jenseryikke længere var tilknyttet skolen, blev der nedsatet nyt udvalg ti1at arbejdevidere
med sagen.Det lader til, at der derefterkom lidt gang
i udlånet, men nogen mere varig ordning for samlingen blev der ikke fundet. Aret efter anbefaledeN. J
Svendsenat lade forhandlingerneom denne sag hvile, og sådanblev det. Ifølge referatemeblev den ikke
nævnt nogensinde senere.
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De fleste af den store serie "Fra alle Lande" forefindes stadig i skolens bibliotek, og vi må derfor regne med, at samlingen ganske stille er blevet en del af
det, der forefandtes i elevemes læsestue.
Under drøftelserne på årsmødet 1903 var der en,
som spurgte om foreningens medlemstal, og formanden oplyste, at den havde 430 medlemmer. Det fik
imidlertid senere en anden til at opfordre til at gå
strengere frem med opkrævning af kontingent, eftersom der kun var kommet 202 kr. ind. (Kontingentet
var fortsat på 1 kr). Det fik så en af opkrævemetil ai
beklage sig over vilkårene. Han skulle opkræve hos
33 medlemmer, men havde kun fået en fierdedel ind.
På listernestod nemlig kun navnene,og hvis han ikke
kendte dem, vidste han derfor ikke, hvor han skulle
henvendesig. Når han så endelig traf dem, sketedet
ofte, at de bad ham komme igen en anden gang. Det
tog han sorn udtryk for mangel på interesse og anbefalede,at der blev gjort noget for "at undgaa den tiltagendeSlappelse".
Man aner her et par dilemrnaer for den endnu
unge forening. Dels det organisatoriske,som øjensynligt krævede en mere håndfast håndtering, end
man umiddelbart havde forestillet sig var nødvendigt, dels at mange medlemrner åbenbart hurtigt tab-
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te interessen.De 202, der havde betalt kontingent,
svaredepå det tidspunkt til 40% af alle tidligere elever, og det skulle med tiden vise sig, at medlemstallet
i mangeår stabiliseredesig på etprocenttal på nogenlunde dette niveau.
I de følgende par år blev der dog gjort noget, så
man i 1905 kunne melde om et noget høiere medlemstal.
1904blev ei betydningsfuldt år i foreningens virksomhed.For det første foretog man nogle ændringer
af vedtægteme,for det andet blev det første initiativ
til indsarnlingentil "Sønderomme" taget, og for det
tredie blev der valgt en ny formand.
Angåendedet første,så var den vigtigste ændring
paragraf 3, der hidtil havde lydt på, at enhver, der
havde væretelev på skolen,havde ret til atblive medlem. Det nye bleg at enhver,der kunne slutte sig til
foreningensformåI, kunne blive medlem. Dog kunne
kun tidligere elevervælgestil bestyrelsen.
Man havde alleredelænge accepteretidligere elever fra Østermarie som fuldgyldige medlemmer.
Med det nyeblev der ogsååbnetadgangfor eleverfra
andre højskoler og i øvrigt for enhver interesseret til
at være med. Denne bestemmelsehar været qældende lise siden.

Krebsl-angessidstehold, sommerholdet1906,på det sædaanligestedi Ekkodalen.Nu sidderftu Krebsl^angeogsåmed
en lille ret nyfødtpå skødet.Defk oistnok 9 børn i alt, haorafde I oar sønner.Lige bagfru KrebsLangesesKnrl lespersen.Længeretil højremeden drengpå skødetsesigen denyngre kainde,der muliguis aar kokkepige.
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Den anden ændring, der blev foretaget,var mest
en sproglig klargørelsemed hensyn til valg af bestyrelse,dog med den ændring, at formanden fra før at
skulle vælges direkte på generalforsamlingen nu
skulle vælgesaf bestyrelsensmidte.
Som sin sidste handling som formand - for denne
gang - var det så,at N. J.Svendsenargumenteredefor,
at elevforeningentog sig af en indsamling til nybyggeri, et foretagende,der, som vi har set, blev en succes,og som kom til at danne forbillede for flere andre
senerehen.
Ved bestyrelsesvalgetblev der valgt fire nye medlemmer,deriblandt en af skolensnærmestenaboer,C.
M. Funch, Solvang.Han blev på et bestyrelsesmøde
lige efter generalforsamlingenvalgt til ny formand.
Som sådan blev han den første af tre ejere af denne
ejendom,der i lang tid ogsåvar formand for elevforerungen.
Carl Mathias Funch stammede fra Pilegård i
Pedersker,
født29/11873 og elev på skolen1894-95.
To ældre søskende,og muligvis ogsåden broder, der
overtog gården,havde været elever i Østermarie,og
en )mgre søsterblev senereogså elev Han blev gift
med Brita Caroline Schiellerup fra København, og
omkr. 1900bosattede sig på Solvang.I 1909solgtede
ejendommentil JohannesJensen,som var landbrugskandidat og blev lærer på skolen (omtales i næste
kapitel), og overtog derefter Baunegårdet par kilometer længeremod syd. Den ejede de til 1936,og i
mange år var det fast tradition, at skolenslærereog
elever samledesd6r til sankthansbåI.To sønneroe to
døtre blev senereelever på skolen.
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dog som omtalt i et andet afsnit nedsatet udvalg til at
overveje mulighederne for at bygge. Aret efter
bestemteman sig for at afventeelevforeningensinitiativer i dennehenseende,og i 1905sketeder såalle de
omialte ting med byggerietog dets finansiering.
Den 29. decembersammeår samledesbestyrelsen
for at gøre byggeregnskabetop og for at forny forpagfningskontraktenmed Krebs Lange. På grund af
skolens udvidelse og en mindre gældsætningi forbindelsemed denneblev afgiften sat op fra 400til 450
kr. årligt.
Men alleredeet halvt års tid seneremeddelteKrebs
Lange,at han ville fratrædesin stilling efter sommerskolen 1906for at virkeliggøre sin gamle bestemmelse om at blive præst.

Krebs Langes fratræden

Om sin tid paa Bornholms Højskole og sit opbrud
derfra fortæller KrebsLangei den tidligere refererede
erindringsartikel:
"Det var en lykkelig Tid for os.Vort Hjem, vor Skole blev velsigneti højesteGrad...Vi vandt en god Vennekreds iblandt baadeældre og yngre - men trods al
Lykken og Velsignelsenkunde jeg ikke glemme mit
Kald til Præstegerningen,
og jeg gav Gud det Løfte,at
hvis han gav mig Kræfter til at følge dette Kald, vilde
jeg bryde op og fortsætte den i sin Tid afbrudte
Uddannelse.Og efter 5 Aars Forløb var vi saaledes
stillet - ogsaaøkonomisk- at vi kunde opgive vor Stilling ved Højskolenog rejsetil København".
I en alder af 37 år satte han sig så på skolebænk
sammen med 14-15årige drenge for at tage studentereksamenog siden komme på universitetet. Men
Bestyrelsen og dens øvrige gøremål
alleredeet års tid efter kom der bud fra StevnsFrimenighed med opfordring til at blive medhjælper for
I det meste af Krebs Langes tid skete der ingen derespræst,Karl Rønne,der var svækketaf sygdom.
ændringeri bestyrelsen.De otte var stadig de samrne, Han døde imidlertid snart efter,i november 1907,og
som havde været med fra begyndelsen,og den sidste derfor endte det med, at Krebs Lange den 4. decemvar elevforeningensformand, N. J. Svendsen.
ber blev ordineret til at efterfølgeham. Dennestilling
På den sidstegeneralforsamlingi 1906frabad to af beholdt han med en kortvarig afbrydelse i ca. 30 år,
medlemmernesig imidlertid genvalg, det var Esper frem til 1938.I ferr. år, -1912-17,
var han samtidig forDue, Pedersker,og Hermann Blem, Rønne. I stedet stander for StevnsHøjskole7.
for dem valgtes valgmenighedspræsten, Marius
Ved afrejsen fra Bornholm havde de fire børn,
Bethania,
og
elevforeningens
nye
formand,
hvoraf
C.
den lmgste kun var få måneder gammel. De
Jensen,
M. Funch, Solvang.
fik endnu fem, i alt 6n datter og otte sønrrer.
Udover det store proiekt med opførelsenaf SønEfter hans afgang som præst slog de sig ned på
deromme var der ikke de store ting på bestyrelsens Fyn, men ikke ret l;engeefter døde han den 30.marts
bord i denne periode. På generalforsamlingernei
1939.Hans kone vendte derefter tilbage til Stevns,
7907, 1902 og 1903 blev der såledesikke foretaget hvor hun levedesine sidsteår.Hun døde den 17.aDril
andet end de rent formelle ting; på den sidsteblev der 19448.
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F. Chr. Krebs Langes tid 1901-06
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bhs. Td. den 5/1 og Bornholms Dagblad den 7/1 1901.
Et Mindeskrift. Stevns Frimenighed 1884-1934, side 47-53. Artiklen "Uddrag af min
levnedsbog" er egentlig et foredrag, han holdt for Stevns frimenighed, efter at han
i december 1907 var blevet ordineret som præst for denne.
Bragt i Bhs. Td. den 22/5 1964.
DDF 100 år, bind 2, side 75-76.
De biografiske oplysninger er i hovedsagen hentet fra valgmenighedens
jubilæumsskrift 1919, side 128 ff.
Referat i Bhs. Td. den 28/9 1901.
DDF 100 år, bind II, side 262-263.
Mindeartikler af Andr. Hansen og Brita Funch i årsskrifterne 1940 og 1944.

