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Med disse selvbevidste fyndord udviklede Holme ungdomsskole med en ung 68er generation af ledere og 

lærere i sidste halvdel af forrige århundrede virksomheden til en dynamisk, kreativ og munter fritidsskole 

for unge og et energisk aktiv for hele lokalsamfundet, byen Aarhus og internationalt  (overalt i verden, men 

især Balticum og Sydafrika). 

 

Kildevældet var Grundtvigs pædagogiske filosofi. Afløbet herfra rislede som en understrøm for al 

virksomhed i skolen og klubben. Grundtvigs ånd gennemsyrede for eks. kunstprojektet ”Man and Myth”, 

hvis formål var at bevidstgøre sydafrikanske unge om deres rødder. Tre danske, navnkundige 

billedkunstnere, Per Kramer, Hans Krull og Maria Struzik Krull var tovholdere på projektet. 

 

Fyndord: ”Op af kælderen – Ud i livet”. Vores faste domicil var kælderen under Holme Skole. En 

begrænsning som blev til en udfordring. Vi gjorde en dyd ud af nødvendigheden og engagerede os her og 

der og allevegne, i lokalområdet, nationalt og internationalt. Og altid i samarbejde med kompetente eller 

kreative resourcepersoner og institutioner. 

 

Fyndord: ”Fremad på Naturlig Vis”.  Aarhus kommune stillede den nedlagte ”Materielgård” i Holme til 

vores rådighed. Her etablerede vi et Genbrugs-og Miljøcenter, hvor der også var plads til seniorbanko, 

kunsthåndværksteder, byfester mm. Det mest markante initiativ var det internationale ”Project Balticum”, 

hvor vi i perioden 1989 til 1991, sammen med unge, lærere og kunstnere fra hele Østersøregionen, 

afdækkede graverende miljøproblemer i vort fælles hav.  I april 1991 samledes 129 deltagere fra hele 

Baltikum til en uges miljøkonference på Borholm. Vi fremsendte efterfølgende en opsang til landenes 

regeringer, hvoraf to vendte tilbage og takkede for initiativet, (Gro Haarlem Bruntland, Norge og Poul 

Schlüter, Danmark). Lederne af Genbrugs-og Miljøcentret var de to ildsjæle: Arne Bendtzen og Lars 

Brændstrup. 

 

Bidrag til genrejsning af en nation. I 1994 afholdt Sydafrika efter århundreders undertrykkelse (apartheid) 

sit første frie demokratiske valg. Den sorte befolkning under ledelse af Nelson Mandela overtog ansvaret 

for udviklingen af ”The New South Africa”. Den danske regering donerede ikke mindre end 2 mia kroner til 

fremme af udviklingen af demokratiske institutioner i landet. 

  

Holme Ungdomsskoles ”NGO: PROMETHEUS” fik i 1996 en Danida bevilling på knap 5 mio til at udvikle 2 

forsøgsungdomsskoler og to produktionsskoler i delstaten Eastern Cape. Vi evnede at inddrage både de 

danske og de sydafrikanske elever i løsningen af opgaven (gensige studiebesøg, ca. 150 sydafrikanske og 

danske elever og lærere, afsendelse af 2 containere med brugt skoleudstyr og cykler indsamlet af Holme 

Ungdomsskoles Genbrugs-og Miljøcenter). 

  

NGO: PROMETHEUS bragte ilden til den sydafrikanske jord og i tre år varmede og inspirerede bålet. Så 

stoppede projektet, primært p. g. a. visse problemer i den sydafrikanske administration. 

  

En af grundene til at det gik så godt var at Holme Ungdomsskole i perioden var velsignet med unge 

kreative, men også fagligt kompetente ledere og lærere samt ”verdens dygtigste skolesekretær”, der 



tilsikrede de mange initiativer et solidt administrationsgrundlag. Af hende lærte vi, ”at disciplin giver frihed, 

sløsethed binder”. 

  

Wells Fargo Diligences slogan: ”If you are there, we are there” prægede vores forståelse af os selv som en 

virksomhed, der skulle tjene de unges interesser. Der er mange eksempler på, hvordan vi udmøntede vores 

forståelse. 

 


