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ANTON BO N D E
Skolens Bestyrer 1928—1938.

Tirsdag den 30. Juni 1938 døde Skolebestyrer Anton Bonde paa 
Rekreationshjemmet „Stella Maris“. Kun to Dage forinden talte han, om 
end med stort Besvær, til Eleverne ved Skoleafslutningen. Mange anede 
vel allerede dengang, at det bar mod Døden, og at det maaske var sid
ste Gang, han fik Lov til at sende en Flok unge ud fra Skolen. Dog 
haabede vi, der Gang paa Gang havde set ham rette sig i Løbet af et 
Par Dage efter et tilsyneladende haabløst Asthmaanfald, at Ferien skulde 
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bringe nogle af de tabte Kræfter tilbage. Men da vi efter Afslutningen 
vendte tilbage til Skolen og saa, hvor nedbrudt og dødelig træt Hr. Bonde 
var, begyndte vi at forstaa, at Kræfterne denne Gang ikke vilde slaa til. 
Alligevel var det os næsten ufatteligt, da vi kun to Dage efter blev kaldt 
li! vor gode Vens Dødsleje.

I 1926 kom Hr. Bonde efter en eventyrlig Lobebane til Nyborg som 
Lærer under daværende Skolebestyrer Grønning, og da denne paa Grund 
af økonomiske Vanskeligheder maatte opgive at føre Skolen videre, over
log Hr. Bonde den sidst i Marts 1928.

Skolen, der længe havde ført en ret tilbagetrukket Tilværelse med 
dalende Elevtal og skiftende Lærerstab, har i Hr. Bondes Tid gennem- 
gaaet en rig og betydningsfuld Udvikling.

Som Skoleleder havde Hr. Bonde mange værdifulde Egenskaber. Ved 
Hjælp af sin ukuelige Optimisme, en til det utrolige grænsende Arbejds
kraft og med sin særprægede Evne til at faa alle: Lærere, Elever (cjg 
Forældre med) til at arbejde med paa sine Planer, skaffede han lidt efter 
lidt Skolen et bedre Renommé og en fastere Position. Han kendte ikke 
Glosen ,,at opgive“. Havde han fattet en Plan, som ikke lykkedes i før
ste Omgang, helmede han ikke, men boldt med Sejghed, ja, næsten 
Stædighed, fast ved den, upaavirkelig af Kritik, ubøjelig overfor Mod
stand, indtil Maalet var naaet.

Men vi, der havde den Lykke at faa nærmere Tilknytning til ham, lær
te ogsaa en hel anden Side af hans Væsen at kende. Han var et Menne
ske, som spredte Solskin og Glæde om sig, hvor han kom. Hans ufor
lignelige Friskhed og Humør, bans smittende Latter gjorde alt det dag
ligdags festligt. Naar Hr. Bonde var i Nærheden, blev der højt til Lof
tet. Længe i Forvejen glædede vi os til ved det første Lærermode efter 
Sommerferien at hore hans Beretninger fra den sidste Udienlandsfærd, 
spækket med Smaatræk og Pudsigheder, som den almindelige Turist 
ganske overser.

Ligesom han selv havde et aabent Sind, holdt han af, at andre hav
de Fortrolighed til ham. Han stolede blindt paa andre Menneskers l d- 
talelser og søgte altid at optage sagt eller sket i bedste Mening. Det un- 
derforstaaede, tvetydige var ham fremmed, diplomatiske Fremgangsmaader 
ligesaa. Han styrede altid lige løs paa Sagen, maaske en af Grundene 
til, at alle, om end undertiden mod deres Vilje, maatte gaa med paa 
hans Planer.

Baade Lærere og Elever elskede Hr. Bonde. Vi følte os næsten som 
een stor Familie. Skønt han altid var i Aktivitet, havde han dog god 
Tid til at høre, hvad den enkelte havde paa Hjerte. Med sin sikre Sans 
for det individuelle gav han Lærerne Frihed til at udfore deres Arbejde 
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i Overensstemmelse med deres personlige Evner og Egenskaber uden at 
paatvinge dem sin Mening. — 11 an lagde stor Vægt paa at vinde Bør
nenes Fortrolighed, saa at de aabent og tillidsfuldt kunde komme til ham. 
Jeg husker, han engang sagde paa Lærerværelset: „Den bedste Skole er 
ikke altid den rigtige Skole for et Barn!'' Jeg er flere Gange vendt 
tilbage til de Ord, for jeg synes, at vi her har et af Hr. Bondes pæda
gogiske Hovedsynspunkter, lian ønskede, at Skolen skulde være et Sted, 
hvor Børnene følte sig hjemme, og hvor de kom med Glæde.

Hr. Bonde sparede ikke sig selv, naar det gjaldt Elevernes Ve og 
Vel. Til det sidste gik „gamle Drenge" ud og ind hos ham, naar de be
søgte Nyborg, og trods al Travlhed gav han sig alligevel Tid til at ved- O J o1 o o o o
ligeholde en livlig Brevveksling med dem. Mangen gammel Elev vil sik
kert med Taknemmelighed tænke tilbage paa ham.

Hans Tanker kredsede i den sidste Tid stærkt om Barndomstiden i 
Kobenhavn. Han var for udslidt til at beskæftige sig med Nuet og fandt 
Glæde ved hele Altener at sidde og fortælle Smaatræk fra sin Skoletid. 
Han havde tænkt paa at nedskrive sin Biografi, men naaede ikke læn
gere end til Forordet.

Sem den, der vel nok har talt mest med Hr. Bonde, mens han laa
syg, dels i Kolding, dels paa „Stella Maris", tror jeg at kunne sige, at
Hr. Bonde har været et lykkeligt Menneske. Han sagde ofte i den sid
ste Tid: „Jeg har alt, hvad jeg kan ønske mig". Han havde iset sit
Livsværk blomstre, og Skolen og Børnene var for iham alt. Da jeg be
søgte ham i holding, hvor han gennemgik en Kur, mærkede jeg, hvor 
alle hans Tanker trods Sygdommen kredsede om Skolen og Børnene, og 
han var rørt til Taarer over alle de Hilsener, han havde modtaget fra 
Eleverne. Asthmaen plagede ham, saa han næppe kunde tale; men da 
jeg gik, hviskede han: „Hils dem alle og sig Tak! Mine Tanker er jo 
alligevel hos dem hele Tiden".

Han kom forholdsvis rask tilbage fra Kuropholdet og kunde genop
tage sit Arbejde. Han vilde, skønt nedbrudt af Sygdom, paa Trods af 
Lægers og Venners Baad, føre sit Skoleaar til Ende, inden han kunde 
unde sig Bo.

Det blev kun faa Aar, Hr. Bonde kom til at virke i Nyborg. Men 
hans Gerning satte dybe Spor i hans Skole. Baade i det ydre og indadtil 
satte han sit umiskendelige Præg paa den, saa at den i Ordets egent
ligste Forstand blev „Hr. Bondes Skole".

Vi, der har faaet den store Opgave at føre hans Arbejde videre, gør 
det ud fra det Ønske, at noget af hans Livsglæde og Lyssyn ogsaa i O o O J J o
Fremtiden maa hvile over hans gamle Skole. Vi vil ære og værne hans o O
Minde.

C. Pedersen.
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Anton Bonde — en Kosmopolit,
Fra Hr. cand. mag. C. Nielsen, tidligere Lærer ved 

Skolen, har vi modtaget følgende Mindeord:

Der siod Glans af Eventyr om ham. En omtumlet Skæbne, el daad- 
rigt Livsløb endte hin Junidag i Fjor, da det tunge Budskab om hans 
Død gjorde os stille. Hvor sælsomt at staa ved hans Grav paa Nyborg 
Kirkegaard og forestille sig alt det, der har ligget forud for dette Punk
tum! Hvad har ikke disse Øjne set af lindere og Herligheder, inden 
de lukkede sig for stedse i Nyborg? Sibiriens Snemarker og Tropernes 
Palmer, Østens og Vestens rige Kulturer — hans Rejser var een eneste 
lysvaagen og intensiv Opleven og Medleven. Europas Lande kendte hati 
bedre, end de fleste Fynboer kender deres 0. Hans forbavsende Sprog
kundskaber og Sprogfærdighed, afstemt efter praktiske Behov, gjorde 
ham lil en smidig Kosmopolit. Altid gnistrende opladel med Energi og 
Gaa-paa-Humør, et hidsigt flammende Baal, der fortærede sig selv. End 
ikke da Sygdommen tvang ham i Knæ, vilde han overgive sig. Et uvirk
som! Liv frygtede han mere end Døden. Bekymret bad vi ham fare lem
peligt med sig selv, men han var som en Naturkraft, der ikke lod sig 
bremse. Da jeg i anden Anledning meddelle hans Dod lil Borgmesteren 
i Colchester, svarede denne: „Jo, jeg kendte Bonde, — hellere sli
des op end ruste op." Af Venner havde han et Iltal. spredt over Klo
den. Det er ikke faa eksotiske Frimærker, der har endt deres lange Rejse 
i Brevsprækken paa Hjørnet af Æblegade og Østergade.

Var det nu dette interessante og verdensomspændende hos ham. der 
gjorde, at det føltes saa knugende tomt, da han forlod os? Nej, der var 
ogsaa andet. Vel bragte han et frisk Pust af den store Verden ind i vor 
Stue, naar han vendte hjem fra sine Rejser: og hans store Viden om 
Lande og Folk var os værdifuld til Forstaaelse af den indviklede Ver
den, Pressen bringer Rud om. Det var Egenskaber hos ham, vi beun
drede, men vi lærte tillige at holde af ham for hans fine retskafne og 
uselviske Karakter, hans gavmilde Hjælpsomhed og hans forsorne Dren
gehumor. I Løbet af det Tiaar, jeg kendte ham, opnaaede jeg den Lykke 
at kunne regne ham til mine allerbedste Venner. Naar jeg i Tankerne 
genoplever dette vort tiaarige Samvær, ser jeg for mig en lang Række 
glade, festlige Oplevelser. Glimtet i Guldbrillerne og de iltre Haandbevæ- 
gelser danner altid det levende Midtpunkt i disse Erindringsbilleder. Hans 
rungende, vejrfriske Latter røbede altid hans Nærværelse i et Hus. Den var 
hans Adelsmærke. Som hans Hus var hans Sjæl altid aaben. Han var 
ingen formummet Skælm.

En Aften i Januar 1928 kom jeg op til en Ven i København. Ra
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dioen stod aaben. En Foredragsholder illustrerede med Lydbilleder Sce
ner al' Gadelivet i Peking. Det langede min Opmærksomhed. „Hvem er 
lian?“ Programmet oplyste: cand, pharm. A. Bonde. Det var mit første 
Indtryk af Bonde. Lidet anede jeg da, hvad den Mand snart skulde be
lyde for mig.

Det var en Søndag Morgen et Par Uger senere, at jeg, lidt beklemt, 
stod overfor ham første Gang i hans Hus i Kildevældsgade. Min Skæbne 
afhang af dette Besøg. Kunde han bruge mig som Lærer i Nyborg? 
Gennem et Par Breve havde jeg dannet mig et Billede af en elskværdig 
Skolemand af Slagsen. Nu blev jeg modtaget af en lille kølig Forret
ningsmand, der uden Omsvøb satte mig ind i de besynderlige Tilstande, 
der herskede ved den lille Privatskole i Nyborg, som han lige havde 
overtaget Ledelsen af. „Ja“, sluttede han sin usminkede Beretning, „De 
kan tro, det har kostet nogle søvnløse Nætter!“ Dermed smeltede Isen, 
og hele hans indtagende Hjertelighed brod frem. Glad og forhaabnings-CJ CJ u O CO CO

fuld gik jeg fra ham.
Om Skolen og Bonde er fortalt andetsteds. Jeg vil blot fortælle nogle 

personlige Minder.
Bølgerne gik højt i I Mellem. Klassen havde Fysik, og Læren om Luft

tryk og Vædsketryk gav Anledning til en herlig Vandpantomime. \ i mo- J O Jo O O L
rede os storartet. Pludselig gik Døren op til Naboklassen, der havde Na
turhistorie. Den unge Lærer følte et Slik i Samvittigheden. Ilan havde 
forstyrret Naboens Undervisning og ventede en Reprimande. „Hør,“ sag
de Bonde, ..vi er saa misundelige inde hos os, maa vi ikke faa Lov at 
grine med?“ Vi gav et Ekstranummer, og der var Jubel over det hele. 
Ionen var angivet fra oven; Arbejdet var en Fest.

Smuglerlegen var endt, og der uddeltes Slikkepind« i Korinth Kro 
af den kinesiske Smuglerhøvding Bon Deh, iført et fantastisk Kostyme; 
Spejderbukser, kinesisk Dragebluse, javanesisk Turban og Solbriller. Et 
Selskab af Turister nærmede sig troskyldigt og vilde ogsaa købe Slikke- 
pinde. Jo, Tak, det var 10 Øre Stykket. Først bag efter opdagede de de
res Fejltagelse og morede sig over det uskyldige Optrækkeri.

- Efter et Skolemode i København sad vi sammen i Kupeen og saa 
vor fælles Fødeby forsvinde bag os. „Ak, ja,“ lod det veltilfreds fra Bonde, 
„nu gaar det atter hjemad til den lille By.“ Efter de mange Aars Om- 
flakken hyggede han sig i Nyborg; der fandt den farende Svend el Hjem; 
der slog han dybe Rødder. Det tog Tid for Byen at vænne sig lil ham, 
den sære fremmede Fugl, men i de senere Aar tog den ham til sig som 
en af sine egne. Se ham en Sommeraften komme gaaende i rask Tempo 
ud ad Strandvejen: Lærredsjakke, barhovedet, Stok i Haanden og Pibe 
i Munden. Det var tydeligt at se, at for ham var Nyborg blevet det bed-
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I Tropesol

ste Sted paa Jorden. Og han havde dog ellers set nogle Steder! Men naar 
Ferierne kom, tog Trækfuglenaturen Overhaand, saa maatte han ud 
— paa Cykel til Sydeuropa, til Portugal, til Italien, til Balkan — led
saget af et Par Elever, som han kunde vise lidt af al den Dejlighed, 
Verden rummer.

— Som Pædagog var han noget af det ejendommeligste, den danske 
Realskole har set — altid med Hovedet myldrende fuldt af Indfald, Ideer, 
Projekter. Han gav Fantasien frit Løb og lod en kritisk Lærerstab om 
at sortere det ubrugelige fra. Og alle de Rariteter og Snurrepiberier, han 
omgav sig med: Opiumspiber, Mandarinkaaber, Krigssouvenirs og (lud 
ved hvad, altid paa Udkig efter nye Samlerobjekter. Blandt alle disse 
Sjældenheder var han selv det største Klenodie. Som Lærer var han mi
levidt fra det statsautoriserede Ideal. Ved hans impulsive og uskolede Un
dervisningsform kunde der være noget vist ubehjælpsomt, men man skulde 
ikke lytte længe, for man opdagede en varm Understrøm al' Begejstring. 
Geografien var naturligvis lians T ndlingsfag, og her var del ham en Livs
sag at besjæle Stoffet og aabne vide Perspektiver for Børnene. Engang 
hørte jeg ham i en Time give en improviseret Skildring af Foraaret 
paa den helvetiske Højslette. Der var Poesi over den. Tro blot ikke, at 
hai manglede Sans for Blomsternes Skønhed! Han taalte blot ikke Blom
ster for sin Asthma.
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— Hans største Fryd var at møde, Udlændinge i Byen og faa sig 
en Passiar paa et af de mange fremmede Tungemaal, han beherskede.

Del var en Aften i den førnazistiske Tid. En lille Skare tyske Freds
venner var kommet vandrende hertil og samledes med danske Aandsfræn
der i Højskoleforeningen. Man drak Kaffe, holdt Taler, spillede og sang 
og havde det kammeratligt sammen. Flere af Byens Lærere viste Sel
skabet. hvor Hinke de var i Tysk. Ingen tog Notits af den lille graa- 
sprængte Mand med Guldbrillerne, der sad saa stille og beskedent, for 
han slog paa sin Kaffekop og sprang op som en Staalf jeder. Inspiratio
nen var over Bonde.. Paa flydende Tysk afleverede han en Tale, fyrigt 
og vittigt, ja han koketterede endda virtuosmæssigt med sit Kendskab til 
tyske Dialekter. En Dame ved Siden af mig slog Hænderne sammen og 
udbrød: „Achhh! — Wenn wir so Dänisch sprechen könnten!1'

— Det var i det hele taget ingen daarlig Ide af Skæbnen at lade ham 
bavin netop i Nyborg, Tornerosebyen ved alfar Vej. hvor Turiststrøm
mene modes i Færgelejet. Der stod han en Sommereftermiddag ude paa 
Molen og nød Havbrisen, da en Bil standsede bag ham. Han vendte sig 
om og opfattede Kendingsmærket CH. „Aha — en Schweizer!" Han var 
straks Fyr og Flamme. En Herre steg ud. „Parlez-vous Francais'?" — 
„Mais oui, Monsieur!" Herren var fra Genéve og ønskede nogle Oplysnin
ger angaaende Færgefarten. Dem fik han. „Taler De Schweizertysk'?"

Ærkehertug Otto af Østrig og hans Søster passerer Nyborg
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Begyndelsesgrunde i Dansk

spurgte saa Bonde. Om lian gjorde! Han var ved at omfavne Bonde af 
Rørelse over, at han kunde tale hans hjemlige Maal, og Ventetiden gik 
altfor hurtigt — paa Schweizertysk!

Det var ogsaa i Færgelejet, at han søgte og fik Audiens hos den 
østligske Tronprætendent, hvilken Situation er hievet foreviget. Han folie 
sig knyttet lil Østrig med stærke Venskabsbaand, og Statens Udslettelse 
var ham baade en Sorg og en Gaade. Hans sidste Udenlandsrejse, iPaa- 
sken 1938, gik da ogsaa til hans kære Wien. Hvor syg og afkræftet 
han end var, maatte han partout hivaane den historiske Afstemning for 
eller imod Anschluss.

Et af de mest spændende Afsnit i hans brogede Liv var hans Arbejde 
med Hjemsendelse af østrigske Krigsfanger fra Sibirien. Lige til det sid
ste modtog han rørende Beviser paa disse Menneskers Taknemmelighed 
mod ham, deres Redningsmand.

— Hvad der bidrog meget til at gøre ham til en kendt og populær 
Skikkelse i Nyborg, var hans store Kærlighed til Børn, der gav sig ld- 
tryk paa hans pudsige usentimentale Maade. Naar han standsede en lille 
Fyr paa Gaden og gav ham en Overhaling for en Færdsels- eller anden 
Forseelse, saa robede Blinket i Øjet ham. Ligesaa i det fremmede. Oppe 
paa Toppen af Montmartre lob en henrivende lille mørkøjet Gamin og 
skød med Knaldperler foran os. Bonde fik fat i hans brune Paryk og 
ruskede ham: „Pas tant de bruit, mon ami!“ Et Par frække, men uimod- 
staaelige Øjne smilede op til ham.

Ved et Spil af Skæbnen fik Bonde adskillige udenlandske Elever i 
Skolen. Saa langt som fra Nord- og Sydamerika kom de og fra Kina, 
(Se Billedet: Begyndelsesgrunde i Dansk!) Hans Drøm om at skabe et 
last udenlandsk Klientel gik dog ikke i Opfyldelse.
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— Han var en af Spejderbevægelsens Pionerer. Han fortalte spøgen
de. al lian havde stiftet den nordligste Spejdertrop i Verden (paa Is
land) og den højest beliggende (i St. Moritz). Hele denne Side af hans 
Virke er dog altfor stort et Kapitel til at omtales nærmere her.

— Hvem mindes ikke de engelske Flaadehesøg i 1932—33, der satte 
Nyborg paa den anden Ende, i disse bevægede Dage, da Byen levede i 
en Festrus, var Bonde rig-tie; i sit Es. Her fik han første Gang rigtig 
Lejlighed til at vise, hvad han duede til, da han som officiel Tolk repræ
senterede Byen overfor Hans Majestæts Flaade og vice versa. Som Tak- 
kesouvenir modtog han et vægtigt Sølvkrus med indgraveret Dedikation 
fra 2nd Submarine Flotilla. Han stiftede mange Venskaber blandt Offi
cererne; de fleste forflygtigedes, men enkelte holdt sig gennem Aarene, 
Trods nogen Kritik tør man nok sige, at disse Flaadebesøg befæstede 
hans Position i Byen; de var i hans egen Jargon „god Reklame'-.

— Af en eller anden Grund havde han kastet sin Kærlighed paa Ju
goslavien, som han berejste Gang paa Gang. Hans utrættelige Turistpro
paganda for dette Land blev paaskønnet paa forskellig Maade. Lykkelig 
var han, da han kunde føje Officerskorset af St. Sawa Ordenen til sine 
andre Udmærkelsestegn. Var Bonde ikke forfængelig? — Jo, men han 
var det paa en saa barnlig koket Maade, at det kun klædte ham. Han 
kunde godt selv raillere over sine Smaaforfængeligheder. Inderst inde var 
han det mest beskedne og fordringsløse Menneske, der saa sine Medmen
neskers Fortrin før deres Fejl og let lod sig henrive til Beundringsud- 
brud. „En henrivende Unge“ var vist han oftest benyttede Karakteristik 
af en Elev.

— De største Triumfer fejrede hans Mod og Foretagsomhed paa 
Folkedanse ture ne med Skolebørnene til London i 1.936 og Paris 1937.

Besøg paa H. M. S. „Lucia“ 1932
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Ked Adriaterhavet

Disse Ture er fyldigt refereret i de paagældende A årsberetninger- I lei' 
skal blot tilføjes et Par Smaatræk.

Jeg ser ham saa tydeligt for mig i Raadhussalen i Colchester 
hin mindeværdige Aften, da Holdet lige var landet i England. Oppe paa 
/Erestribunen sad han mellem Borgmesteren og Latinskolens Rektor. Borg
mesteren, Mr. Blaxill, bød os velkommen til England — endda paa Dansk,

Med og uden Ansvar. London 1936
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som jeg kort i Forvejen havde givet ham et Lynkursus i. Han fortsatte 
— paa Engelsk: „Det er ikke første Gang, at Danskere gæster disse Ky
ster. Da de kom første Gang, havde vi ikke indbudt dem, og de var ikke 
videre velset. I Aften er Forholdet dog et andet....... o. s. v.“

Da 'ruren saa kom til Bonde, vandt han straks Forsamlingen ved at 
begynde saadan: „Ladies and Gentlemen — jeg maa desværre bede om 
Undskyldning paa vore Forfædres Vegne; vi skal i Aften bestræbe os for 
at udslette det daarlige Indtryk, som de synes at have efterladt sig her 
i Byen.“

Da Opvisningen skred frem, og Sukces’en og Feststemningen oversteg 
vore dristigste Forhaabninger, følte vi os alle uhyre glade og lettede. Bonde 
straalede af Lykke i Bevidstheden om, at hans mangeaarige Drøm nu 
endelig var blevet til Virkelighed. Saadan som den Aften vil jeg helst 
huske ham. — Ak, ja!

— Skolens Orkester holdt Prøve første Gang efter Englandsturen. Det 
kneb med at komme ned paa Jorden igen. Saa siger Fløjten henvendt 
til Trommen: „Ja, nu har Edward abdiceret, saa ham kommer vi næppe 
lil at optræde for paa næste Tur.“ — „Nej, men maaske for Monsieur 
le Präsident de la République Fran^aise.“ — „Hva’beha’r?“ — „Ja, næ
ste Aar danser vi paa Verdensudstillingen i Paris!“ Det svimlede for mig, 
men Bonde havde nu engang faaet Blod paa Tanden. Vi kom til Paris, 
og vi dansede paa Udstillingen. Præsidenten var der ganske vist ikke, 
men vi kunde nu ellers nok være Publikum bekendt (jvf. Aarsberetning 
1938).

— Folkedanseorkestret sad paa Scenen i Mannheims „Rosengarten“. 
Paa den anden Side af det nedrullede Tæppe befandt sig 1600 velop
lagte Medlemmer af Hitler-Jugend. Vi hørte Bannführer Merz byde os 
velkommen. Derefter lød Bondes Stemme. Da han udtalte Ordene: „Vi 
er kommet for at stifte Venskab, og Venskab betyder Fred,“ da brød 
et voldsomt Bifald løs. Jeg følte i dette Øjeblik, at vore Rejser var „ej 
blot til Lyst“, og at Bonde var en stor Pacifist. Desværre oplevede han 
ikke Bannführer Merz’s Genvisit med Mannheimdrengene i Nyborg sidste 
Sommer.

— Hvor taknemmelige vi end var ham for de straalende Oplevelser, 
han skænkede os ud af sit gavmilde Hjerte, saa havde vi hellere skaa- 
net ham for de aandelige og legemlige Strabadser, Pariserturen var for 
ham: for vi saa, han var syg. Han holdt sig oppe paa Rejsen, men bag- 
eller faldt han sammen. Som Rekonvalescent efter Sygehusopholdet hav
de han dog Energi nok til at planlægge en stor Folkedansetur gennem 
det tyske Rige i Samarbejde med tyske Myndigheder. Den skulde have 
fundet Sted i Sommerferien i Aar, men Skæbnen vilde det anderledes.
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— En Kosmopolit har jeg kaldt ham, og en ægte Verdensborger var 
han, men samtidig var han en god dansk Mand. Ved mange Lejlighe
der viste han sit nationale Sindelag. Uden at huske Ordene mindes jeg 
den Stemning, der greb os, da han for mange Aar siden fortalte om 
sin Faders gamle Flag, der mi vajede uden for Skolens Vinduer, og som 
sænkedes paa halv den 30. Juni i Fjor.

- Jeg har forsøgt i smaa Glimt at genkalde Billedet af den Bonde, 
vi kendte og elskede. Det mangler meget i at være fuldstændigt, og hans 
Saga er ikke skrevet endnu.

I et lille Indelukke paa Nyborg Kirkegaard hviler hans Støv, kun faa 
Skridt fra Landets store Hovedfærdselsaare. Smukkere Hvilested kunde 
den trætte Vandrer ikke ønske sig. Her er Stilhed og Fred, og dog er 
Livets Pulsslag nær.

Hans Livsværk er i gode, nænsomme Hænder.
Men, hvor vi savner ham!

Carl Nielsen.
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Skolebestyrer Bondes Grav

Formodningen om, at den afdødes Venner kunde ønske at yde Bi
drag til hans Mindesten, slog til. Der indkom talrige Bidrag, bl. a. fra 
gamle Spejdere i København. Bidragene udgjorde en ret anselig Sum, 
som Bidragyderne herved bedes modtage Boets Tak for. Boet tilskod der
efter et lignende Beløb. Stenen, som ses afbildet ovenfor, er af ølandsk 
Sandsten med en varm rødlig Farve. Beplantningen paa Billedet er mid
lertidig og skal afløses af lav Cotoneaster. Indskriften — i Bronzebog
staver — lyder

ANTON BONDE
BESTYRER AF

NYBORG PRIVATE REALSKOLE
1928-1938.
*6/1 1885.
j-30/6 1938.
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