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Ferielivet. 130 unge, yngre og
knapt så unge fra begge si-
der af grænsen hygger sig i
og omkring Husum Danske
Skole med den 23. udgave af
den sydslesvigske sommer-
højskole.

HUSUM. Stine Meyer Doberck blev
bidt af smmerhøjskolen allerede i en
meget ung alder.

Sydslesvig-pigen, der nu bor i Pad-
borg, deltog i sin første sommerhøj-
skole, da hun kun var tre år. Og siden
har hun været med næsten hvert år.

- I år har vi nærmest invaderet
sommerhøjskolen med vores familie,
fortæller hun smilende. Efterhånden
har den lille Stine fra dengang i 80er-
ne nemlig selv fået børn, og selvfølge-
lig er hendes søn og datter på hen-
holdsvis to og et halvt år og på tre
måneder kommet med til Husum
Danske Skole, hvor sommerhøjskolen
i denne uge holder til.

- Jeg har også taget min søster og
mor med, så vi er repræsenteret med
tre generationer, siger Stine Meyer
Doberck stolt.

Den sydslesvigske sommerhøjskole
er efterhånden blevet til en slags in-
stitution til hele familien.

- Sommerhøjskolen blev søsat af en
gruppe unge sydslesvigere i 1984, og
siden har den fundet sted hvert år på
skiftende danske skoler i Sydslesvig,
fortæller Jutta Siemen-Friedrichsen
fra sommerhøjskolens planlægnings-
gruppe.

Cykelslangefodbold
130 børn, unge, voksne og ældre fra
både nord og syd for grænsen får den
ferielukkede skole i Husums Klaus-
Groth-Straße til at boble af liv og ak-
tiviteter, uden at lærerne blander sig.

Der er for eksempel - det ustabile
vejr til trods - god gang i boldspillet.
Sommerhøjskole-folkene har endda
kreeret en helt ny sportsgren - cykel-
slangefodbold, der spilles efter lidt
uigennemskuelige regler.

I sløjdrummet i skolens underetage
forbereder børnene en udstilling med
deres egne malerier og små gips-

skulpturer.
- Men drengene er mest fascineret

af at lægge deres arme i gips, så man
skulle tro, de fleste børn har været
udsat for en ulykke, siger Jutta Sie-
men-Friedrichsen.

Hvis man føler sig plaget - og hvem
gør ikke det - kan man tilmelde sig et
healing-kursus. Det finder sted efter
inspiration fra den japanske Reiki-
metode, der går ud på at få fat i en
opløftende universel livs- og kærlig-
hedsenergi.

Fem måltider om dagen
Ganske jordnært foregår det til gen-
gæld i skolekøkkenet, hvor sommer-
højskolens fire muntre køkkenpiger
har taget over for at koge, stege og
bage op til fem måltider om dagen til
de 130 sultne og tørstige højskoleele-
ver.

Og hvis køkkenarbejdet skulle blive
for kedeligt, så opmuntrer køkkenpi-
gerne sig selv med deres egen kompo-

sition med titlen Kartoffelskralder-
sang.

Demokratisk kano-byggeri
Sommerhøjskole-eleverne konfronte-
res med både mystiske og håndfaste
begivenheder.

En gruppe autodidaktiske kano-
byggere, der efter vejledning fra in-
ternettet prøver at sætte en ægte og
forhåbentlig svømmedygtig kano
sammen, har bosat sig i kælderen.

- Vi bygger efter demokratiske prin-
cipper, dvs. vi skal være helt enige,
før vi hamrer det næste søm i plan-
kerne, fortæller kanobygger Jacob fra
København.

På den måde drejer det sig altså om
at få demokratiet hamret vandtæt.

»Nakrikten«
Også under kategorien uforklarlige
begivenheder falder historien om
sommerhøjskolens ominøse vandre-
telt, som redaktørerne Torsten Wullf
og Søren Mogensen beretter om i
Sommerhøjskolens egen avis med det
charmerende tysk-danske navn Na-
krikten.

Vandreteltet er egentlig tænkt som
opholdssted for rygerne - sommerhøj-
skolen er nemlig ellers blevet til et ik-
keryger-arrangement.

Men det falder åbenbart ikke i god
jord hos alle. I hvert flytter ikkeryger-
teltet sig tit og gerne, uden at man
ved, hvordan og hvorledes.

- Vi kalder det vandreteltet, fordi
det vandrer. Knapt som man havde
vænnet sig til, at teltet havde flyttet
sig ud i yderkanten af sportspladsen,
var det - vupti! - rejst videre til bag-
indgangen, fortæller Torsten Wullf og
tager en dyb slurk fra flasken.

- Vi lover vore læsere, at Nakrikten-
redaktionen vil følge sagen og teltet
på tæt hold, tilføjer han og blinker
med øjene.

På lørdag pakker sommerhøjskolen
samtlige vandre- og andre telte ned
igen, starter autocamperne og drøner
af sted mod deres hjemstavn.

Men de behøver ikke være alt for
vemodige.

- Vi mødes jo igen næste år i den
første uge af sommerferien, traditio-
nen tro, lover Jutta Siemen-Fried-
richsen. Holger Johannsen

Vandreteltets mysterium 
og den universelle livsenergi  

Langt mere stille men ikke mindre lystigt går det for sig,
når man kigger de tekstilglade højskoledeltagere over
skulderen.

At skrælle kartofler plejer måske ikke at være den aktivi-
tet, der trækker flest deltagerne. Men de unge køkkenpi-
ger syntes trods alt at more sig gevaldigt.

Villas på 15 måneder afprøver den kano, som farmand, To-
mas Wainø fra Holbæk, og en række andre deltagere forsø-
ger at bygge ud fra en vejledning på internettet. Projektet
har - ligesom næsten alt i et demokrati - forholdsvis lange
udsigter. For bådbyggerne har besluttet at diskutere hvert
eneste søm, der skal hamres i plankerne.

Jutta Siemen-Friedrichsen, der har
været med til at tilrettelægge og gen-
nemføre den sydslesvigske sommer-
højskolen, er mere end tilfreds.
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