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Olaf Andersen blev født den 28.6.1875 i Nykøbing Falster. Da han var tre måneder gammel, foretog
hans forældre den første af de utallige flytninger, som faderens arbejde krævede. Faderen anlagde jernbaner, og familien blev først bofast, efter Olaf var flyttet hjemmefra. Selv flyttede han mindst 40 gange.
Gik som barn på syv forskellige skoler. Uddannede sig på et utal af kurser. Rejste i alle de nordiske lande
og i mange mod syd. Cyklede og vandrede i tusindvis af kilometer. Olaf Andersen bevægede sig fysisk
og mentalt livet igennem. Foto/kilde: Olaf Andersens Arkiv/Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv.
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OLAF ANDERSEN
-EN FYNSK ILDSJÆL

Af Marianne Weigel

I dag er det kun et fåtal, der kender
Olaf Andersen, men i første halvdel af
1900-tallet var han kendt i hele Danmark som digter og foredragsholder på
Fyn især som initiativtager til oprettelsen af hjemstavnsgården i Gummerup og
lokalt som formand for Naturfredningskomiteen for Tommerup-Glamsbjerg og
Omegn. Olaf Andersen havde sine tidlige barndomsår 1875-1887 på Fyn1 og
ikke på Sjælland, som der refereres i de
fleste biografier, for eksempel Olaf Skovs
mindeord om Olaf Andersen i Vestfynsk
Hjemstavn 1965. Til Bjærgsted på Sjælland kom han først, da han var 12 år.
Fra 1913 boede Olaf Andersen med hustruen Eline og sønnen Arvid i Tarup ved
Odense og fra 1918 i Tommerup i huset
Solvang. Hans tidlige ungdomsår hører
til på Sjælland og de tidlige manddomsår
i Jylland, men resten på Fyn. Så det er vel
ikke forkert at betegne ham som fynbo!
Hjemstavnsgården
Den lokale historie havde altid interesseret Olaf Andersen. Via nordiske stævner
og højskolelivet havde han udviklet sine
ideer om hjemstavnsforskning. Fysisk
Oluf Andersen - en fynsk ildsjæl

I

1964 døde Holger Olaf Andersen i
Tommerup. Mange titler kan knyttes til hans navn: højskolelærer,
forstander, forfatter, foredragsholder, folkemindeforsker og mange flere. Hans omfattende arkiv opbevares
på Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv.
Det er nu tilgængeligt i Arkibas og
kan fortælle om hans liv og en historisk periode.

blev de udmøntet i købet af Landmålergården i Gummerup og åbningen af det
lille kulturmiljø omkring denne. Bygningerne, haven, markerne og indretningen
viste, hvordan landbrug havde været
drevet. Gården lå blandt de øvrige gårde
i landsbyen, hvor den altid havde ligget,
og var ikke som Den Fynske Landsby en
konstruktion af tilflyttede bygninger. Det
var et af Olaf Andersens principper. Gården blev indviet den 7. juni 1931.2
Et ønske fra Olaf Andersens side var
oprettelsen af et hjemstavns-arkiv eller,
som han hellere ville kalde det, et Skriftog Billed-gemme i lille format. Tanken
var ikke et arkiv til videnskabelig brug,
men med hans eget ord: Folkeopdra-
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Hjemstavnsgården blev ikke bare vist frem, men dannede også rammen om store stævner med folkedans, gymnastik, egnsspil og gamle lege. Olaf Andersen skrev selv de historiske små dramaer, for eksempel ”Hjemstavnsgaardens Aander” med trykt program med rolleliste og tre sange.3
Kilde: Olaf Andersens Arkiv/Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv.

gende.4 De papirer, kort og billeder, som
man ikke ville aflevere til Landsarkivet,
kunne her finde en plads og fortælle den
lokale historie. Det lille kvistværelse,
som blev indrettet omkring 1935 i Landmålergården, var en forløber for de lokalhistoriske arkiver, vi kender i dag.
Hjemstavnsgården havde også en
bogsamling, der i 1969 blev opgjort til
152 bøger. Det var fortrinsvis religiøse
værker, men også landbrugs- og havefaglige-, skole- og juridiske bøger. Disse blev i 1969 anbragt i et arkiv-rum i
Glamsbjerg Bibliotek.
Den lokale befolkning afleverede
gerne deres gamle redskaber såvel som
billeder, papirer og bøger til hjemstavnsgården. Olaf Andersens idéer om bevaring af den lokale historie kom hele vejen
omkring i det lille kulturmiljø.
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Hjemstavnsforskning
I Olaf Andersens arkiv finder vi nogle
grå stilehæfter med titlen Hjemstavnsforskning. Her har han nedskrevet korte
erindringer, der knytter sig til en bestemt
egn, iagttagelser om gårde, huse, træer
osv., alt hvad der har med den lokale kultur at gøre. Han var ikke bare optaget af,
hvad der ”var sket”, men også de spor, der
viser sig i naturen. Han havde den opfattelse, at naturforhold influerer på menneskets muligheder og dermed former
kulturen. I hæfterne samlede han stof
til sine artikler om emner som brønde,
møller, sten og meget mere. Samtidig var
han en udmærket fotograf med blik for et
billedes komposition, så alle artikler var
illustreret med egne fotooptagelser. Han
var det, vi i dag kalder lokalhistoriker og
udgav en række bøger om Fyn:
Marianne Weigel
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Bøgeport ved Broholm 1927. Den lokale historie, som Olaf Andersen gerne så dokumenteret, var ikke
kun matrikelkort, menneskers levede liv og bygningshistorie, men også store sten, træer og landskaber.5
I hans billedarkiv findes rigtig mange fotos af sten og træer. Kilde: Olaf Andersens Arkiv/Glamsbjerg
Lokalhistoriske Arkiv.

1927 Fyn, Hjemstavnsbog for Skole
og Hjem, Odense 286 s.
1928 Fører i Vestfyn, fra Vissenbjerg Banker til Helnæs Strand
1933 Fyns Stifts Husmandsskole
1908-1933, 1933
1934 Nord og Midtfyn, Turistforeningen for Danmark
1935 Nordvestfyn, En historisk-topografisk Beskrivelse
1941 Vends Herreds Landboforening 1841-1941
1948 Landet mellem Bælterne, Den
fynske Øgruppe
1950 Fyns Forsamlingshus 19001950, Kantate ved Jubilæumsfesten
1955 Fyn, med tegninger af Johs.
Larsen
1956 Fyn, Turistforening for Fyn.
1958 I sol og storm og bygevejr, Fyns
Stifts Husmandsskole gennem 50 År
Oluf Andersen - en fynsk ildsjæl

Hjemstavnsbevægelsen var inspireret
af den svenske Hembygdsrörelse, og allerede i 1907/08 deltog Olaf med sin
hustru Eline i de nordiske hjemstavnskurser. I den forbindelse foretog Olaf og
Eline en større rejse til Sverige, Finland
og Skt. Petersborg i Rusland. Her mødte
de Olafs yngre bror Georg, der arbejdede
som telegrafist for Store Nordiske Telegrafselskab i Libau i Letland. 		
I 1912 rejste Olaf og Eline til Tyskland, hvor hjemstavnsidéerne, Heimatbewegung, også var udbredt. Bevægelsen
var aktiv i første halvdel af 1900-tallet og
holdt årlige stævner. Deres teorier om, at
mennesker har et særlig nært forhold til
deres hjemegn, blev dyrket i en ekstrem
variant af nazisterne. Det var absolut
ikke disse nationalistiske udledninger af
kærligheden til naturen og historien, der
kom til udtryk hos Olaf Andersen. Denne
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Olaf Andersens bøger fik mange og fine anmeldelser. Så mange, at han til hver lavede en bog af brunt
papir med samme forside som den trykte bog og alle anmeldelser klæbet ind på de brune sider. Foto:
Marianne Weigel.

udvikling tog han kraftigt afstand fra.
Landsforeningen for Hjemstavnskultur udgav tidsskriftet Dansk Hjemstavn
indtil 1972, og i 1974 nedlagdes foreningen helt.6 Nogle af ideerne ser vi taget
op igen i slutningen af 1900-tallet i den
historiske metode kaldet Den Topografiske Vending.
I tilknytning til Hjemstavnsgården redigerede og udgav Olaf Andersen tidsskriftet Vestfynsk Hjemstavn. Det første
eksemplar blev udgivet i 1931, og siden
er det udkommet én gang om året. En
anden samtidig fynsk folkemindesamler,
H.C. Frydendahl (1888-1947), udgav i
samme periode tidsskriftet Fynsk Hjemstavn (1928-1939), et månedsskrift for
den fynske øgruppe.7 De to kendte hinanden godt. Da Frydendahl døde i 1947,
var det Olaf Andersen, der skrev nekrologen.8 Desuden kan vi se, at Frydendahl
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brugte Olaf Andersens fotooptagelser.
Tidsskriftet Vestfynsk Hjemstavn rummer mange af Olaf Andersens artikler og
billeder.
Naturfredning
Olaf Andersen nøjedes ikke med at indsamle og formidle den fynske historie,
han greb aktivt ind. Fra barn af var han
bekendt med det danske foreningsliv, der
blomstrede netop i hans levetid. Frelsens
Hær og afholdsbevægelsen var en del af
hans forældres og søskendes liv. Ifølge
dokumentation i hans arkiv nåede han at
blive medlem af mindst 27 foreninger, de
fleste som aktivt medlem.
Naturen, som han elskede, ville han
også gerne være med til at bevare. Derfor gjorde han et stort arbejde inden
for den i 1911 oprettede Danmarks Naturfredningsforening og var medlem
af dennes hovedbestyrelse 1948-1962.9
Marianne Weigel
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Mens han boede i Tommerup, oprettede
han omkring 1925 en underafdeling af
Danmarks Naturfredningsforening: Naturfredningskomiteen for TommerupGlamsbjerg og Omegn. I foreningens
årsskrift for 1925 står komiteen opført
således: ”Andersen, Olaf, Højskolelærer,
Formd. Andersen, Laur., Proprietær,
Jacobsen, C., Trafikassistent, Jensen,
Marius, Bygmester, Skov, Olaf, Højskoleforstander.” Året før sin død efterfulgtes Olaf Andersen på formandsposten af
lektor Anne Lise Lindhardt.10
Digteren og foredragsholderen
Det var ikke kun på Fyn, man kendte
Olaf Andersen. Hans digte blev læst i
hele Danmark. Mange gav udtryk for, at
de holdt af Olaf Andersens digte om naturen og de følelser, den kan vække. Seks
digtsamlinger fik han udgivet. Mest berømt blev digtet, med hvilket han vandt
Politikens konkurrence om Danmarkshistorien i 500 ord. Ud over at blive trykt i
avisen blev det læst op i radioen, og hans
brevsamling vidner om mange rosende
ord om dette digt. Prisen var også bety-

delig: 3.000 kr. i 1943 og ville vel svare
til 64.000 kr. i dag.11
Længst ud i befolkningen og landet
nåede Olaf Andersen nok med sine mange foredrag og artikler. I de notesbøger,
han flittigt brugte, kan vi følge, hvorledes
han ofte var af sted rundt i Danmark på
foredragsturné de fire af ugens dage. Han
var en mand, der havde noget på hjerte.
I utallige foreninger samledes folk for at
lytte til hans foredrag, rejsebeskrivelser
og oplæsninger. Ikke en flække var for
lille til at besøge. Hvert år udsendte han
et trykt katalog med beskrivelse og billeder af, hvad han kunne tilbyde, og han
førte nøje kontrol med, hvor han havde
været, og hvad han havde talt om. Foredragsgeografi kaldte han den lille alfabetisk inddelte bog.
Frihed, fred og oplysning
Frihed, fred og oplysning var det, Olaf
Andersen brændte for. Både i sit eget liv
og som aktiv deltager i andres. Frihed for
de ufri og frihed for sjælen til at tænke,
tilegne sig viden og opleve andet end det
daglige slid. Født i 1875 og med rødder i
husmændenes fattige trældom talte han
for deres frihed fra revselsesretten og
for muligheden for et liv, hvor arbejdet
kunne brødføde en familie. Han talte for
valgret til alle, også de fattige og kvinderne. Allerede som ganske ung var han
medlem af foreningen ”De Unges Valgret”.
Olaf Andersen var selv vokset op i
fattigdom. Som barn må han skrive dagDe utallige cykelture bragte Olaf Andersen ud i de
mindste kroge af Fyn, altid med fotoapparatet parat. Ellers var det med vandrestaven, han oplevede
Danmark og dér samlede indtryk til sine bøger
og artikler om Fyn. Kilde: Olaf Andersens Arkiv/
Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv.

Oluf Andersen - en fynsk ildsjæl
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Kvinderne, der planter et træ ved Husmandsskolen i anledning af indførelsen af kvindernes valgret i
1915. Kilde: Olaf Andersens Arkiv/Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv.

bog i sin fars aflagte lommebog. Han opøvede en mikroskopisk lille skrift fordi
som han skrev: ”Jeg er i Mangel paa
Papir; især mangler jeg til at opskrive
mine Digtninger paa. Mine Penge tillader mig ikke at købe en Bog, da jeg kun
ejer 82 øre.”12 Vanen med at skrive på
begge sider af et ark papir og ind imellem også mellem trykte linjer fortsætter
livet igennem og gør det ofte vanskeligt
at tyde hans efterladte skrifter.
Frihed for fattigdommen finder han i
naturen. Allerede som cirka 14-årig skriver han i sin dagbog, at nu, nu har naturen grebet ham, så han kan omsætte
oplevelsen til digte: ”1889 har i Sandhed
været et betydningsfyldt aar for mig.
Da lærte jeg Naturens Skønhed saaledes
at kende at Ordene derved dannedes til
Digte”.13 Den giver ham en indre glæde,
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han strejfer rundt i bankerne (et af hans
yndlingsudtryk) i Bjærgsted. Familien
måtte flytte ofte på grund af faderens arbejde, og de var i 1887 rejst fra Odense til
Sjælland lidt nord for Slagelse til Bjærgsted, hvor naturen befandt sig lige uden
for døren. Her fik han øje for landskabet,
for træer og blomster, der danner grundlag for hans livsglæde og poesi i alle årene fremover.
Inspirationen til at skrive digte hentes også fra faderen, der selv digter. For
Olaf Andersen gjaldt det både kampen
for frihed FRA og frihed TIL. Selv dyrkede han friheden TIL at rejse både i Danmark og langt uden for grænserne, TIL at
tænke, tale og skrive.
Alt tyder på, at Olaf Andersen var
pacifist. Han oplevede både 1. og 2. Verdenskrig. Broderen Georg, som han var
Marianne Weigel
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Olaf Andersen ved sit skrivebord, der er fyldt med ting og sager. Blandt andet et billede af broderen Georg, som han havde en intens korrespondance med. Georg blev uddannet telegrafist hos Store Nordiske
Telegrafselskab, der etablerede telegrafnettet i det russiske område. Ved hjælp af breve spillede de to
brødre skak, mens Georg arbejdede i Letland og senere i Rusland. Georg forsvandt i foråret 1912, mens
han arbejdede i Argentina. Trods store anstrengelser fra faderen og Olafs side blev han aldrig fundet.
Kilde: Olaf Andersens Arkiv/Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv.

nært knyttet til, oplevede revolutionen
som telegrafist i Letland i 1904-190814
og skrev udførligt hjem om det. Begge
brødre var på det tidspunkt positive over
for marxismen. Olaf meldte sig dog ind
i Det Radikale Venstre, der dengang var
husmændenes parti og havde en ganske
anden politik end i dag.
I forbindelse med 2. Verdenskrig
kan vi læse i hans digte Inderst inde er
det afmagt,15 og Den ædle kunst at slå
ihjel,16 at han er imod krig:
Oluf Andersen - en fynsk ildsjæl

Inderst inde er det afmagt
Inderst inde er det afmagt
bare afmagt, når I dræber,
eller undermørke trusler
sætter lås for vore læber.
Støjmaskiner, kuglesprøjter,
fangelejr og standretsdom
- Inderst inde er det afmagt
som det hele vidner om.
Magtesløse er I herrer,

57

Fynske Årbøger 2013

uhelbredelige, blinde
for det eneste som evner
alskens vold at overvinde:
åndens klarsyn, sjælens renhed,
hjertets flammebårne trods
imod alt, hvormed I tåber
tror at I kan kue os.
Digtet har tre vers mere og blev skrevet
den 3. april 1944. Magtens brug af vold
har Olaf Andersen kun foragt tilovers
for. Oplysning vil derimod føre til klarsyn, der altid vil true og overvinde volden! Hadet, der fulgte i kølvandet på 2.
Verdenskrig, forsøger han at dæmme op
for i digtet Flygtningebørn fra 1945:
Hør de glade råb deromme
fra en henrykt børneskare!
- Hvor – Bag hegnet! – Men det er jo
arvefjendens yngel bare!

”Arvefjenden”? Skal de arve
hadet, skammen og foragten,
bøde for hvad der er syndet
af det slæng der røved magten?
Skal i deres spæde sjæle
hadets gift som frøkorn lægges?
Skal en kim til fremtids grøde
i sin vækst og vorden stækkes?
Digtet fortsætter med, at vi skal glædes
over børnene, uanset hvor i verden de
har hjemme. Fremtidens fred ligger i og
for alle børn. Og igen nøjes Olaf Andersen ikke med at skrive om krig og fred
i sine digte. Han arbejder i foreningen/
bevægelsen ”Kampagnen mod atomvåben” og ”Foreningen Norden”. Intet
tyder på, at Olaf Andersen deltog i modstandsKAMPEN under 2. Verdenskrig.
Han skriver selv, at samarbejdspolitik-

Kvindelige gymnaster, sandsynligvis på Løvenholt Højskole. Oluf Andersen står yderst til venstre.
Kilde: Olaf Andersens Arkiv/Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv.
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Olaf Andersen på tur med rygsæk,
men uden tøj på. Et udtryk for
hans vitalistiske livsstil at vandre
sammen med billedets fotograf i
naturen i dejligt solskinsvejr uden
tøj på kroppen.
Kilde: Olaf Andersens Arkiv/
Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv.

ken havde hans tilslutning. De unge års
sympati for de socialistiske ideer rakte
ikke til væbnet konflikt. Det var den fredelige vej, oplysningens vej til fred og lighed, han tilsluttede sig. Ghandi var et af
hans store forbilleder.
Folkeoplysningen er vejen til fred og frihed. Olaf Andersen har fået det ind med
modermælken og bruger sit liv på det.
I Olafs barndom holder familien
Andersen, far, mor og syv børn, avisen
”Husvennen” og ” Kristeligt Børneblad”.
Det er et hjem, hvor der læses bøger.
Olaf Andersen vokser op med læsning
af tidens forfattere. Bogen om Robinson
Crusoe går ind som barndommens leg.
Han udforsker både naturen, litteraturen og sig selv. ”Jeg higer efter kundskaber” som han selv udtrykker det. Trods
Oluf Andersen - en fynsk ildsjæl

familiens fattigdom tager han præliminæreksamen, men ønsket om et videre
universitetsstudium rækker midlerne
ikke til.
I stedet for lykkes det at samle kundskaber, så han kan blive højskolelærer. Her får han et forum for oplysning.
Grundstammen i hans boglige viden blev
lagt i årene på Fyn, hvor han gik på Mulernes Legatskole i Odense. Allerede som
fireårig havde faderen lært ham at læse.
Mulernes Legatskole optog børn i niårsalderen, og legater sørgede for, at også
fattige børn kunne optages på skolen.
I Hovedbog for Mulernes Legatskole
Odense 1874-1901 finder vi nr. 491 Holger Olaf Andersen, med Forældre Jernbanearbejder Peder Andersen og Karen
Marie f. Andersen. Født 28. juni 1875,
døbt 15. August s.a. vacc. 24. august
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Den nøgne kvindekrop er et meget ofte brugt motiv i billedkunsten. I en lang serie billeder har Olaf
Andersen fotograferet den nøgne Eline i naturen. Kilde: Olaf Andersens Arkiv/Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv.

1876. Olaf fik friplads, og af elevprotokollen for Mulernes Legatskole 18741901, fremgår det, at han gik i skole her
fra 1. til og med 4. klasse (1883-1887),
svarende til ni til tolv års alderen. På det
tidspunkt lå Mulernes Legatskole i Overgade 66. Skolen havde fem klasser og en
toårig sjetteklasse. Lederen 1879-1920
var Th. Hertel. Skolegangen førte frem
til præliminæreksamen, også kaldet almindelig forberedelseseksamen.
Olaf kom fra Lorentzens private skole i Slotsgade i Odense, hvor han havde
gået i to år. På Mulernes Legatskole fik
han nogle gode kammerater, som han
holdt kontakt med det meste af livet,
især vennen Marius Hansen. De to kappedes om at få de bedste karakterer. Olaf
lå som oftest nr. 2 eller 3 i klassen. Han
blev udmeldt den 1. april 1887, fordi forældrene flyttede til Sjælland. Her kom
han i en landsbyskole, Rumperup (nu
Højsted) Skole, hvor undervisningen var
på et ganske andet plan, og hvor hans
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kundskaber kunne bruges til at hjælpe
de øvrige elever.
Det var tiden, da mange højskoler
blomstrede. Olaf Andersen gik helt ind
for den tanke, at fred og frihed går via
oplysning. Han blev selv leder af først
Løvenholt Højskole, siden Thyland Højskole. Han underviste i litteratur, historie og geografi, holdt foredrag og taler,
og gymnastikken havde en vigtig plads.
Mange højskoler var ikke ret store, og
det var ikke altid nemt at skaffe elever. I
dag kan vi have svært ved at forstå, at en
højskole kunne køre med de kun 16 piger, der var på det første hold på Løvenholt i 1908. Ind imellem undervisningen
tog de på udflugt, spillede skuespil, læste
eller diskuterede.
Lærergerningen
Det var ungdommen, som Olaf Andersen gerne ville undervise. Efter at have
været ansat på forskellige højskoler blev
han forstander på Løvenholt i 1908 og
Marianne Weigel
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Heinrich Vogeler: Forår 1909.
De vitalistiske ideer om sundhed,
natur og menneskekroppen
fandt mange forskellige udtryk i
malerkunsten. Olaf og Eline var
tydeligvis optaget af disse ideer
og fastholdt dem i billeder, hvor
Olaf har fotograferet den nøgne
Eline i naturen. Tydeligvis ikke
prosaisk og sexuelt, men hvor
kroppen indgår poetisk som en
del af naturen. Vi ved ikke, hvilke
malerier de har set og ladet sig
inspirere af. Her er et tilfældigt
eksempel ”Forår” af Heinrich
Vogeler for lighedens skyld sammenstillet med Olafs foto.
Kilde: Fig. 113 i bogen Livslyst.
Fyns Kunstmuseum og Kunstmuseet Fuglsang.

for Thyland Højskole i 1910. I 1913 måtte
han erkende, at han ikke kunne få det til
at hænge økonomisk sammen. Han fik
i stedet ansættelse på Husmandsskolen
i Tarup ved Odense. Husmændene og
kvinderne kom på korte eller lange kurser her. Skolens forstandere vekslede i
prioriteringen af undervisning i teori og
i praksis. Eleverne havde brug for viden
om, hvordan de bedst kunne dyrke en
lille husmandslod, derfor var der knyttet
landbrug og havebrug til skolen. Men de
havde også brug for oplysning og kulturel udvikling. Olaf Andersen var ansat
her i fem år. Han fik indgående kendskab til skolens historie og skrev bøgerne
Fyns Stifts Husmandsskole 1908-33, et
jubilæumsskrift, og sammen med Carl
Oluf Andersen - en fynsk ildsjæl

Scharnberg I sol og blæst og bygevejr i
anledning af skolens 50-års jubilæum.
På Askov Højskole havde Olaf Andersen
uddannet sig til gymnastiklærer eller fører som det hed. Han underviste dels på
de højskoler, hvor han var lærer, dels om
aftenen i forskellige gymnastikforeninger. Før århundredeskiftet var gymnastikken blevet en del af Skytteforeningerne, noget ikke mindst højskolerne havde
været medvirkende til. Diskussionen om
vægtningen af det militære i skytteforeningerne og gymnastikken vil jeg ikke
komme ind på her. Det kan man læse
mere om i sidste nummer af årbogen i
artiklen af Henrik Hvid Dalnæs: Krig og
fred. Højskoler, hær og skytteforenin-
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Olaf Andersens arkiv indeholder over 1000 fotos. Huset Solvang er fotograferet mange gange. I dag
fremstår det så godt som uforandret, og den stejle bakke bag ved huset, hvor han og Eline gik aftentur,
findes stadig. Kilde: Olaf Andersens Arkiv/Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv.

ger 1864-1920 s. 81, 2012.
Efter århundredeskiftet udviklede en
gren af gymnastikken sig i en ikke militær
retning, som var der, hvor Olaf og Eline
placerede sig. I et bredere perspektiv
indgik gymnastik her i en glæde ved den
nøgne krop. Et epokefænomen kaldet Vitalisme, som dyrkede kroppen i kunsten
i form af den smukke klassiske skulptur,
i sundhed i form af frisk luft, gymnastik
og velnærende mad, i hygiejne, i sportsog friluftsliv og børneopdragelse. Mange
kunstnere kan nævnes som repræsentanter for vitalismen: Rudolf Tegner,
Kai Nielsen, Willumsen, Fritz Syberg og
Anne Marie Carl-Nielsen. Vitalismen var
ikke bare et kunstsyn, en ide, men også
en livsform, der hyldede livskraften og
sanserne. Hos Anna og Fritz Syberg kom
det blandt andet til udtryk i deres ophold
på Fyns Hoved, hvor de med alle deres
børn boede i to ”skurvogne” og gik rundt
uden tøj på hele sommeren, levede i og
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med naturen. Olaf og Eline dyrkede også
den nøgne krop i naturen. Olaf holdt
foredrag for sine højskoleelever over emner som Hvorfor skal vi gøre gymnastik?
Legemlig dannelse, Hygiejne, Natursansens opdragelse (2.12.1926), Naturfølelse (30.6.1929), Naturglæde.17
At deres søn Arvid aldrig kom i skole, men blev undervist hjemme, kan vel
også ses som en vitalistisk ide.
Der er ingen tvivl om, at Olaf Andersen
holdt af naturen. Han koblede det historisk bevarende med de vitalistiske ideer.
For ham og Eline blev teori og praksis
udlevet i glæde og kreativitet. Men andre
førte de samme ideer i en anden retning
og blev nazister. Derfor har der i mange
år ikke været talt om vitalismen.
Det moderne gennembruds mand
Den 1. maj 1918 flyttede Olaf Andersen
med familie til Tommerup, hvor han havMarianne Weigel
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de købt hus på det, der nu hedder Østerbro 8. Navnet Solvang passede til naturmennesket Olaf Andersen. Det blev her,
han levede resten af livet, næsten 50 år.
Her skrev han sine bøger, underviste på
den nærliggende Køng Højskole, rejste
landet tyndt med sine foredrag og skrev
sine artikler. Samtidig arbejdede han for
etablering og drift af Hjemstavnsgården,
redigerede Vestfynsk Hjemstavn, deltog i
utallige stævner, møder, rejser, udflugter,
støttede mange foreninger og etablerede
en aftenhøjskole på Tallerup Skole.
Desuden passede han sin have, cyklede sine ture, gik hver dag aftentur med
Eline, passede sin utroligt omfattende
korrespondance og levede det liv, han
som en ildsjæl var optaget af.
Olaf Andersens liv falder tidsmæssigt sammen med Det moderne Gennembrud. I den måde, hans liv formede
sig på med deltagelse i bevægelser, fx afholdsbevægelsen, og foreninger, ser vi tydeligt afspejlet de processer, der var centrale i udviklingen fra 1880’erne, og som
vi betegner Det moderne Gennembrud.
Strømmen af folk fra landet til byerne gik
ofte omkring højskolerne. Her fik de et
sprog, så de kunne føre sig frem socialt og
kulturelt i folkelige fora. De blev ofte de
ildsjæle, der udformede de nye ideer i foreningsbevægelsen. Dermed fik de også sat
skub i demokratiseringen af samfundet
med øget social kapital som sidegevinst.18
Olaf Andersens livsforløb fortæller,
hvordan et menneske, der fulgte tidens
strømninger, kunne tage del i og ansvar
for udviklingen i samfundet. Han så,
skabte og formidlede et kulturmiljø omkring Hjemstavnsgården i Gummerup,
før begrebet, som er meget aktuelt, blev
formuleret. Han indsamlede spor af den
lokale historie, 50 år før lokalarkiverne
Oluf Andersen - en fynsk ildsjæl

begyndte at blomstre. Derved gødede
han jorden for blandt andet det lokalhistoriske arkiv i Glamsbjerg, et af de meget
aktive og velstrukturerede arkiver på Fyn.
Måske derfor er netop det blevet noget
særligt! Især Fyn fik glæde af hans liv og
virke.
Artiklen bygger på de utallige oplysninger, der findes i Olaf Andersens arkiv.
Han levede med sin tids positive strømninger, hvilket hans omfattende og detaljerede optegnelser vidner om. Det synes,
som om han har gemt hver eneste lille lap
papir, der vel at mærke ofte er tæt beskrevet på begge sider.
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