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Barn af Vendsyssel
Lars Boye Andersen, Forhenværende forstander på Nordborg Slots Efterskole,
Fribjerg 18, Nordborg, fylder onsdag 90 år.
"Jeg elsker Vendsyssel", skrev han i 2001 bogen Barn af Vendsyssel; men hans
livsgerning kom til at ligge på øen Als i Sønderjylland.
Lars Boye Andersen blev født på Sindalsgård i Geraa ved Aså, og det lå i kortene, at
han skulle være landmand, men en medfødt hofteskade gjorde dette umuligt, så han
valgte lærergerningen. Han blev lærer fra Silkeborg Seminarium i 1943, og familiens
store interesse for Sønderjylland gjorde, at han flyttede fra det elskede Vendsyssel til
Sønderjylland.
Han var lærer på Nordborg Slots Efterskole i årene 1943-1948 og samtidig aktiv i
modstandsbevægelsen. Derefter var han lærer i tre år på Grundtvigs Højskole i
Nordsjælland. I 1951 blev han gift med Ellen Margrete Dons Jensen, og samme år
vendte de tilbage til efterskolen som lærerpar. I 1953 blev de ansat som forstanderpar
på Nordborg Slots Efterskole, en stilling som de bestred indtil Lars Boye Andersen gik
på pension i 1980. Gennem de mange år havde parret et forbilledligt samarbejde, der
betød, at skolen altid var på højde med den pædagogiske udvikling, og i deres tid
gennemgik skolen store bygningsmæssige forandringer, så de efterlod sig en moderne
efterskole.
Lars Boye Andersen har nydt stor tillid og har derfor haft mange tillidshverv. Han har
været formand for menighedsrådet og skolekommissionen, forstander for Nordborg
tekniske Skole og medlem af byens erhvervsråd. I flere år var han formand for Historisk
Samfund for Als og Sundeved og i bestyrelsen for Sønderborg Slots Museum. Han er
desuden honorært medlem af Alsingergildet, hvis formål det er at værne om det alsiske
sprog, så denne hædersbevisning viser til fulde, at han er blevet alsinger. Men
Vendsyssel har han og Ellen Margrete ikke glemt, og utallige er de ture, som det

trofaste par har taget til Nordjylland for at gense hjemstavnen og besøge den store
familie.
Fødselsdagen fejres i hjemmet, Fribjerg 18 i Nordborg, sammen med parrets børn og
børnebørn.

