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Kære Læser!
Velkommen til årets opdatering. Det er ottende gang Vardemuseerne og Ringkøbing-Skjern Museum udsender en
fælles årbog, der beskriver noget af alt det, der sker på museumsområdet i de to kommuner.
Og som altid er årbogens indhold blandet. Denne
gang er der en hel stribe artikler, der er resultatet af 20
antropologistuderendes feltarbejde i maj måned 2017
omkring Hvide Sande. Der er fine portrætter af Skjerns
”Kornelius Blisand”, Christian Hansen og Vestjyllands
”Rembrandt”, Christen Lyngbo. Der er artikler om museernes formidling både i landskabet og inde på museerne.
Der er artikler om to forskellige flygtningelejre fra tiden

efter Anden Verdenskrig og vi fortsætter byvandringen
gennem Ringkøbings gader før og nu. Der er fokus på
jernalderens spader og deres rette brug og en artikel om
alternativ medicin for hundrede år siden – som nu giver
vore dygtige detektorfolk fund fra marken. Og så er der
som i de tidligere årgange beretninger fra museumsforeningerne om deres aktiviteter og en oversigtsartikel om
årets arkæologiske udgravninger.
Som altid kommer vi langt omkring – selvom vi holder
os inden for de to kommuners grænser. Men der er meget
historie her i Vestjylland. Og vi bliver ved med at finde nyt
om den.
God læselyst
Kim Clausen og Claus Kjeld Jensen
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Fra Strøget til Skallingen

– Christen Lyngbo og det naturlige liv 1905-1910
Af Daniel Henschen

Christen Lyngbo (1871-1968) var en kendt og værdsat maler på Vardeegnen. I Weilbachs kunstnerleksikon kaldes
han ”hedens, klitternes og den vestjyske almues maler”,1
og det svarer nok meget godt til det billede, man får ved
mødet med hans værker. Men Lyngbos liv og kunst var
samtidig præget af en idealistisk og radikal holdning til
livet, som det blandt andet kommer til udtryk i den naturistlejr, der bærer hans navn den dag i dag. Denne historie
håber jeg på at kunne kaste lys over i en kommende bog.2
Her og nu vil jeg nøjes med at illustrere, hvad det handler
om med to nedslag i Lyngbos liv mellem 1905 og 1910 –
det vil sige tiden lige inden, han slog sig ned i Henne, hvor
han boede til sin død som 97-årig for 50 år siden.
Første del: Klædedragtsreformatoren
Så mærkelig en Magt har Moden over os Mennesker. […] Alligevel er dens
Dage som Selvhersker nu snart talte. Det er dog alt for latterligt, at man
ikke tør bruge sin Fornuft og handle derefter, uden det er Skik og Brug. Der
er såmænd nok af Kedsommelighed her i Verden, uden at vi just behøver at
begunstige den Side af Livet.3
København november 1905
”När vi en gång i framtiden i minnet bläddra igenom historiens årsböcker, skall vår blick med ett visst välbehag stanna vid 1905”.4 Sådan indledtes en artikel samme år i den
toneangivende svenske avis Dagens Nyheter. Der var da
også sket en del det år: I vintermånederne havde Japans
sejre i krigen mod Rusland vist, at det kristne Europa ikke

var så uovervindeligt, som man troede, og den første russiske revolution varslede det kommende århundredes store
politiske brudlinjer. Om sommeren havde Einstein publiceret sin specielle relativitetsteori og lagt grundstenen til
en omvæltning af selve forståelsen af verden, og på vore
egne breddegrader havde Norge fået sin selvstændighed
den 7. juni.
Det var selvfølgelig ikke sådan, at betydningen af alle
begivenhederne var lige klare for samtiden. Skribenten
i den svenske avis havde da heller ingen af de nævnte i
tankerne: den kendte essayist Beyron Carlson gav et andet
bud på et positivt minde fra året, der var ved at være gået:
Men det fanns i alla fall en man som kom våra miner att ljusna, som göt
hopp i våra sinnen och lät oss tro på en framtid draperad i gladare färger. Ni
förstår naturligtvis att härmed åsyftas hr Lyngbo från Köpenhamn.5
For at forstå, hvad han mente, skal vi fjorten dage længere tilbage til begyndelsen af november, hvor et nyt fænomen vakte opmærksomhed på gaderne i den danske
hovedstad. Så meget at en anonym læser besluttede at få
Dagbladet Politiken til at hjælpe med en opklaring:
Hvem er den høje, meget smukke blonde Herre, som med sit lysebrune store
Fuldskæg, sin raske Gang og sin herkuliske Skikkelse ligner en kæmpende
Apostel, og som i disse Dage spaserer [sic] rundt paa Kjøbenhavns Gader i
lang flagrende Kappe, barhovedet og med Sandaler under de nøgne Fødder
altid efterfulgt af en Flok Nysgerrige, som han ikke lader til at ænse?6
Få dage senere kunne avisen bringe et interview med apostelskikkelsen, den 34-årige maler Christen Lyngbo, født
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18. juni 1871 i Vrøgum i nærheden af Oksbøl. På den ledsagende tegning poserer han i hjemmesyet jakke med høj
flip og påsyede mønstre og sølvknapper, han selv havde
udformet, ”Knæbenklæder” og sokker uden fødder, der
gav tæerne frit spil i et par sandaler. ”Som man ser, det er
sundt, det er billigt, og det er kønt. I alt Fald naar den, der
gaar saaledes klædt, er en saa smuk og statelig Mand, som
Lyngbo” – måtte journalisten anerkende.7 Selv forklarede
Lyngbo sin påklædning som et angreb på den hæslige og
upraktiske mandsdragt med den ”vanvittige” høje hat.
Sådan fik Lyngbo sit gennembrud i offentligheden.
Og mens manden selv var i hovedstaden, blev interviewene citeret og refereret i lokalpressen over hele
Danmark – og som sagt også i nabolandene. Han var
simpelthen en god historie, og i et par år stødte man
igen og igen på klædedragtsreformatoren Lyngbo.

Hensyn være en stor Vinding”.8 udtalte manden, der kunne
tælle den engelske kronprins og en god del af det toneangivende Europa blandt sine støtter.9 Dog, som det ofte
er tilfældet blandt idealister, havde Müller sine små indvendinger – hvad skulle man for eksempel med en slængkappe, når stortrøje var
mere passende?
En anden, der havde sympati for Lyngbo, var lægen
Frode Sadolin (1866-1951). Hans mål var også den sunde
krop. I årene før havde han været med til at indføre fysioterapien i Danmark, og han arbejdede på at få storbyernes beboere – de ”menneskelige natugler”,
som han kaldte det10 – ud i sollyset og naturen.
Til det formål arbejdede han på en antologi, der
skulle forklare den brede befolkning om ”friluftslivet” – og hvem passede bedre til at skrive
et afsnit om den nye sunde mandsdragt
end klædedragtsreformatoren Lyngbo?
Meningsfæller
Resultatet blev Sommerbogen, der udkom
Der var altså mening med galskaben. Og det
i 1906. Her fik Lyngbo mulighed for virvar der andre, der forstod. Allerede dagen efkelig at forklare sig og folde sine visioner
ter Politikens første interview med Lyngbo,
ud: Lyngbo indledte med bemærkninger
talte avisen med idrætspioneren J.P. Müller
om den stivsindede og konforme samtids
syn på påklædningen. Og han beskrev pro(1866-1938). I de år var Müller ved at vinde
jektet som et sundhedsprojekt; i en periode
verdensberømmelse med bogen Mit System,
der anviste fysiske kropsøvelser og stolthed
havde han gået med hat, fordi han ikke ville
over den nøgne krop og dens mulighe”vække Opsigt, førend jeg var sikker i min Sag.
der – hvad enten det var nøgne solbade,
Men Resultatet var, at den Hovedpine, som
skisport eller ikke mindst de gymnastiske
jeg i hele min Opvækst har lidt så meget af,
øvelser, som Müller selv havde udviklet.
kom igen, og den forlod mig heller ikke, før
Jo, Lyngbo havde da været forbi og
jeg rejste ud paa Landet og lod Hovedtøjet
hilse på mesteren, og Müller på sin side
fare”.11 Siden da var hans hårvækst blevet stærhavde meget sympati for Lyngbo og hans
kere og hans hovedpine forsvundet. Men hans
projekt: ”Lyngbos Dragt er køn og i mandragt var lige så meget et skønhedsprojekt –
ge Henseende praktisk […] At frigøre sig
thi: ”Vor Opfattelse af Klædedragt mangler
for de generende og ganske overflødige
Umiddelbarhed; ikke Slaphed og Stivhed,
Klædningsstykker og simplificere sin Dragt "Den vandrende Ridder".
men noget af den Kraft og Spændstighed,
saa vidt det lader sig gøre, vil af mange Tegning: Politiken 11.11.1905.
som man betages af ved at se et nøgent,
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Forsider på to af tidens bøger
om sundhed. "Mit system"
fra Wikimedia Commons.
"Sommerbogen" fra Det
Kongelige Bibliotek. I den
sidste skrev Lyngbo om sin
reform af klædedragten.

velskabt Legeme”.12 Det skønne og det sunde gik igen i
hans sandaler, som han selv havde designet, så de bedst
gav luft og passede til fodens linjer og tæernes længde.
Kapitlet var afsluttet med tegninger og anvisninger på,
hvordan læseren selv kunne lave en sandal.
Samme år foretog Lyngbo tilsyneladende sit mest
ambitiøse fremstød. Kort før jul meddelte han pressen,
at han ville bruge højtiden til at prædike mod ”den moderne Klædedragt”.13 Derefter ville han stifte foreningen
”Fremtidens Klædedragt”, og små foreninger ville herefter
dannes på en kommende missionsrejse gennem Danmark.14

Både Müller og Sadolin var skeptiske, da de blev konfronteret med det nye projekt: Lyngbo var ikke ”energisk og agitatorisk”, og folk var i øvrigt slet ikke parate – ”Tænk Dem
Bourgeoisiets Damer undvære deres enorme botaniske
og zoologiske Haver, der nu sættes paa Hovedet, eller vise
deres smaa forkrøblede Tæer udenfor de franske Støvlers
skærmende Panser – det gaar jo aldrig”, sagde Sadolin
sarkastisk.15
Det blev da også både jul og nytår uden, at man hørte
mere til Lyngbos forening. Vi når faktisk helt hen til april,
før der er nyt om Lyngbo – og det er af en helt anden slags.
Denne gang var det Lyngbo selv, der kontaktede Politiken,
som den 10. april 1908 kunne videregive nyheden om, at
han havde ”indgaaet Ægteskab uden kirkelig eller borgerlig Vielse med Ida Nissen Jøker”.16 Ida Jøker (1882-1950)
var maler som Lyngbo og havde indtil samme år gået på
Kunstakademiets Kvindeskole.17 Og meddelelsen om deres papirløse forhold blev med entusiasme viderebragt af
en række af landets forskellige aviser.18
Men klædedragtsreformatoren Lyngbo forsvandt ud af
storbyavisens synsfelt.
Anden del: Kunstens Eneboer
Jeg tog ophold på Skallingen sammen med verdens dejligste kunstnerinde,
og vi levede sammen på den mennesketomme ø i to år.19
Skallingen, maj 1908
Halvøen Skallingen var og er et øde sted. De få spredte
bosættelser har alle sammen været korte udtryk for det
rent praktiske og nødvendige: I mange år var eneste beboer den hyrde, der i sommermånederne holdt øje med
1200-1400 får, som de lokale bønder havde på græs.20 I
1901 blev der opført et fyr, og med fyrmesteren og hans
assistent var der også faste indbyggere på Skallingen.
Vi er kort sagt langt fra storbyernes alternative grupper
og de oplyste gader, hvor anderledes påklædning kunne
vække anstød og beundring. Ikke desto mindre er det her,
Fra Strøget til Skallingen
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vi genfinder parret Lyngbo og Jøker godt to uger efter den
uofficielle vielse:
Kunstmaler Lyngbo, der forleden i de københavnske Blade meddelte, at han
havde giftet sig uden Præsts eller Borgmesters Medvirkning, flytter i disse
Dage til Skallingen med sin unge Hustru. De skal (Ifølge forskellige Blade)
bebo et Blokhus, der opførtes af Brøchner Larsen, medens dette Firma lavede Høfdearbejder paa Skallingen. Hr. Lyngbo faar ingen Nabo i flere Mils
Omkreds, naar man undtager Faarene og Fyrpasseren.21
Notitsen fra Nord-Jyllands Socialdemokrat har den let undrende overskrift ”Mon for Fredens Skyld?”
Lyngbo var imidlertid ikke ukendt med det primitive.
Allerede i maj året før havde aviserne haft fat i en tilsyneladende ny side af klædedragtsreformatoren: ”Kunstmaler
Chr. Lyngbo boer i en Hule ved Varde, hvor han lever af
Markens Rødder og Urter”.22 Han havde fået fat på en lille
jordhøj i nærheden af Varde ved vejen til Esbjerg og med
spade og hakke indrettet en bolig, hvor han levede i pagt
med sin livsfilosofi: ”Han gaar altid med Hoved og Fødder
blottede, og paa den øvrige Krop har han det mindst
mulige af Klæder”.23 Her havde han planlagt at overvintre
i vinteren 1907, og om foråret havde Politiken interviewet

Fyret på Skallingen. Foto: Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv.
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"Lyngbo arbejder paa at forbedre Hulens
Udenværker.” Tegning bragt i Politiken 27.4.1907.

Lyngbo i hulen og var blevet beværtet på vegetarisk vis
med ”Linsebøf og Kartoffelsalat”.24
Siden da havde Lyngbo fundet sin partner, og nu var
jordhulen i hedebakkerne altså skiftet ud med blokhuset.
Det var oprindelig opført som midlertidigt ophold for de
høfdearbejdere, der skulle sikre fyret på den udsatte position på en halvø, hvor størstedelen kun ligger en halv meter
over dagligt vande. Parret sejlede over fra Varde, huskede
Lyngbo mange år senere.25 Det var sikkert i slutningen af
april, i hvert fald skrev Lyngbo sit navn i fyrets gæstebog
den tredje maj,26 måske var han oppe for at hilse på sin
eneste nabo.
I august fik de selv besøg fra hovedlandet. Avisen
Vestjyllands Social-Demokrat kiggede forbi og kunne berette, hvordan parret havde indrettet sig ”ret hyggeligt” i to
træhuse og ovenikøbet havde anlagt en lille have.27
Men hvor længe blev de to kunstnere boende? Var de
der den 3. december 1909, da en orkan fik en stormflod
til at løfte vandet næsten tre meter inde ved Esbjerg? Det
lavtliggende Skallingen blev helt skyllet over, så der kun

blev efterladt en halv meter af digerne,28 og dagen efter
kunne Admiralitets-Departementet meddele, at ”Storm og
Højvande har beskadiget Skallingens Fyrtaarn saaledes, at
Fyret ikke kan tændes”.29 Herefter var der ikke længere fyr på
Skallingen – og det er svært at forestille sig, at kunstnernes
lille blokhus har overlevet. Mange år senere opgav Lyngbo
da også varigheden af sit ophold til to somre og en vinter.30
Men Skallingen vedblev at være et omdrejningspunkt;
den 2. juni 1911, tre år efter ankomsten til Skallingen, anbefalede Silkeborg Avis læserne at se den udstilling, som
”Kunstnerparret Lyngbo” netop havde åbnet:
De fleste af Motiverne er hentede fra Skallingen, og selv om man egentlig
ikke skulde synes, at her var noget at hente for en Kunstmaler, har Hr.
Lyngbo dog forstaaet at lægge en egenartet Poesi og Stemning over de
flade Enge og hele den lidt melankolske Natur, som f. Eks. de to store Billeder
”Sommerdag paa Skallingen” og ”Røgteren” o. m. fl.31
Forholdet til Ida Jøker varede imidlertid ikke ved. Hun rejste tilbage til hovedstaden, mens Lyngbo blev i naturen.

Denne gang i et tidligere husmandssted ca. 15 kilometer
fra Nørre Nebel. Men måske var livet her ikke så forskelligt fra det på Skallingen: ”En Kunstens Eneboer” skrev
journalisten Erich Erichsen, da han besøgte ham i 1917,32
og det dækker sikkert meget godt årene på den øde
halvø, selvom de dér havde været to om den kunstneriske
eneboertilværelse.33
Lyngbo i kontekst
[I] storbyernes fattige ensformighed, hvor de skiftende årstiders omskabelse af den ydre verden og hele naturens mangfoldighed er ombyttet med
mekanikens tilsyneladende righoldighed, og i de mange ensidige og nerveslidende virksomheder, som nutids-kulturen har medført.34
Husmandsstedet var ikke det sidste stop i Lyngbos liv. Han
bosatte sig få år senere sammen med Heda Jacobsen i
Henne. Her levede han resten af sit meget lange liv som
aktiv og populær kunstner men – i modsætning til de fleste
Skallingen Fyr.
Chr. Lyngo 1907.
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mennesker – uden at lægge ungdommens idealisme bag
sig. Ovenstående to fortællinger er del af den mindre
kendte historie om, hvad der skabte kunstneren Lyngbo,
men hvad er det egentlig, de fortæller? Er der overhovedet
en mening med det hele? – fristes man til at spørge.
Det er nærliggende at se det under ét som en del af
de forestillinger om det uborgerlige, rebelske, frigjorte liv,
man har en tendens til at tillægge kunstnere. Det er et billede med rødder tilbage til romantikkens drøm om den
geniale ener. Få år før historien her blev det populariseret
gennem Giacomo Puccinis opera La Bohème fra 1896, hvor
gale og geniale kunstnere drikker, provokerer borgerskabet, realiserer sig selv og gør det alt sammen meget følelsesfuldt og selvcentreret. I online-leksikonet Wikipedia læser man om Christen Lyngbo: ”Som person huskes Lyngbo
som en livsnyder og provokatør, som nød at prikke til det
etablerede”.35 Og sådan er der givetvis en hel del, der har
set ham i samtiden.
Sagen er bare, at mange faktisk tog Lyngbo seriøst i
hans alternative valg. Den svenske artikel, der blev citeret ovenfor, var humoristisk, men i andre artikler havde
samme dagblad spurgt skræddere om deres holdning til

Lyngbo udvælger sig et "offerlam". Foto: Varde Lokalhistoriske Arkiv.
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Lyngbo ved Rørkjær Teglværk. Foto: Varde Lokalhistoriske Arkiv.

Lyngbos dragt og citeret fra foredrag med velrenommerede
autoriteter.36 Det var artikler, der måske nok undrede sig
over Lyngbo men ikke uden at tage tankerne seriøst – og
sådan virker den gennemgående holdning faktisk også i
den danske presse. Der er da også en anden ramme, som
nok har været tydelig for samtiden, men let bliver glemt i
dag: Det man senere med inspiration fra Tyskland har kaldt
”livsreformbevægelsen”. At Lyngbo ikke var helt alene med
sine visioner er allerede antydet gennem mødet med J.P.
Müller og Frode Sadolin; faktisk var årene omkring århundredeskiftet en tid, hvor visionerne blomstrede for et andet
liv: I Tyskland blev der grundlagt selvforsynende vegetarsamfund, nøgenkulturen blev båret frem af en modebølge,
og i byerne rundt omkring åbnede i hundredvis af mindre
radikale men bestemt alternative butikker og foreninger.37
Det er idealer som mange mennesker i dag forbinder med
en langt senere tid – måske med det ungdomsoprør der for
alvor kom til udtryk det år, Lyngbo døde.
De to historier, der er behandlet i denne artikel, spejlede strømninger i tiden: I Lyngbos rolle som klædedragtsreformator møder vi både oprøret mod klædedragten, som
særligt havde drejet sig om kvindedragten med korset

som det særlige angrebspunkt. Men også mandsdragten
og den konformitet, der omgav den, blev taget under behandling. På dette område havde Lyngbos holdninger og
projekt træk tilfælles med personer over hele Europa – særligt i det tysksprogede område. Allerede mens Lyngbo gik
på Kunstakademiet, havde hans tyske kollega, maleren Karl
Wilhelm Diefenbach (1851-1913), opbygget et navn som
kunstner og socialreformator: Også han gik barhovedet i
hjemmesyet, ”naturligt” tøj, og også han vendte ryggen til
storbyen (her Wien) med kunstnerkollektivet Himmelhof.38
Og Himmelhof blev kimen til det endnu mere radikale
Monte Verita i Schweitz, hvor folk fra Lyngbos egen generation levede et kreativt og alternativt liv som langhårede
vegetarer, nøgne eller i løstsiddende, flagrende gevandter.39
I mange af disse strømninger lå en klar modstand mod
storbyen, der blev set som roden til lidelser og usundhed
som i citatet af Frode Sadolin, der indleder dette afsnit. I
sin mest konsekvente form kom den til udtryk i utopiske
landsbyer eller enkeltpersoner, der som Lyngbo valgte at
bosætte sig midt i naturen. Men denne radikale vision stod
i vekselvirkning med en blødere mere almen form, som
den engelske socialist Ebenezer Howard i 1898 gav for
havebyen: De fremmedgørende og forurenede bymidter
skulle omkranses af billige huse, hvor befolkningen kunne
dyrke deres egne afgrøder og sammen genskabe de bånd
og samlivsformer, der var blevet ødelagt af den fremstormende industrialisering og tilflytning til byerne.40

foredragsrækken Samfundsugen i Københavns Industripalæ
introduceret til Lev Tolstoj og anarkisten Pjotr Kropotkins
utopier om det decentrale landsbysamfund.42 Bevægelsen
fik endda en form for officiel blåstempling med en mand fra
næsten samme egn som Lyngbo: Lægen Mikkel Hindhede
(1862-1945) havde sit navn efter fødegården i Lem sogn, og
i begyndelsen af århundredet agiterede han for en ny, mere
proteinfattig og planterig kost. Hans ernæringsforskning
skaffede ham ansvaret for den danske stats føderationering
under Første Verdenskrig. Ifølge Hindhedes egne opgivelser
var han inspireret af den nøjsomme opvækst i Vestjylland,
udbygget ved mødet med foregangsfolk fra den tyske livsreformbevægelse – for eksempel schweizeren Maximilian
Bircher-Benner der opfandt og lagde navn til det kødfrie
ernæringsrige produkt ”Birchermüesli”, i dag bare mysli. Og
ved siden af sit arbejde som ernæringsforsker tog Hindhede
ophold i tyske vegetarsamfund, hvor han boede i hytter og
vandrede nøgen rundt mellem meningsfæller.43
Sundhed var slagordet for denne bevægelse, og et af
hovedtemaerne var visionen om det naturlige, der greb
mennesker, som mente, at realiseringen ikke var noget,
der krævede et nyt samfund ude i fremtiden men kunne

Livsreform i Danmark
Alt dette gjaldt også i Danmark – om end i mindre målestok. Også her blev der grundlagt vegetarrestauranter og
-foreninger før 1900, og kunstnerkollektivet Hellenerne tilbragte deres somre ved Kalundborg, nøgne eller i løstsiddende gevandter, mens de spiste sundt og dyrkede forskellige legemsøvelser ved siden af kunsten41 – her havde Frode
Sadolin slået sine folder. Og samme år, som Lyngbo eksperimenterede med sin hule, blev tilhørerne til udstillingen og

Christen Lyngbo i sit arbejdsværelse. Foto: Varde Lokalhistoriske Arkiv.
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ske her og nu. Derfor samlede Samfundsugen i København
vegetarer, anarkister og fredsforkæmpere sammen med
tilhængere af bedre og smukkere indemiljø og kristne spejdere. Og derfor kan man heller ikke tale om en bevægelse
på samme måde som man kan tale om politiske bevægelser i samtiden. Den var bredere og løsere og fordelt på enkeltsager. Omvendt var Samfundsugen i maj 1907 bare ét
blandt flere eksempler på, at bevægelsen handlede i fællesskab. Livsreformens tilhængere havde en markant offentlig tilstedeværelse i Danmark med organisationer som
Dansk Vegetarisk Forening (1896-), tidsskrifter som Dansk
Sundhedstidende (1896-1918) og firmaer som Nutana
(1898-). Tidsskrifterne refererede til hinanden og bragte
artikler om de øvrige enkeltsager, og sagerne såvel som
deres realisering var nært sammenflettede – vegetarismen
delte fx etik med naturhelbredelsen, og dens virkeliggørelse var nært knyttet til ”back to the land”-strømningerne,
der ønskede en ”tilbagevenden” til landsbylivet.
Lyngbo og bevægelsen
Det er ikke sikkert, at Lyngbo så sig selv som en del af en
bevægelse eller sine idéer som noget, han hentede andre
steder fra. Han forklarede dem tværtimod altid med udgangspunkt i sine egne erfaringer – noget der nu heller
ikke var helt atypisk for en bevægelse, der hyldede individet og det naturlige og så skævt til såvel masserne som det
akademiske etablissement. Uanset hvad, var hans tanker,
som det kort er skitseret, udbredt blandt flere grupper i tiden, og det samme var de valg, han tog senere i livet, da
han for eksempel blev aktiv naturist. Lyngbo blev da også
modtaget med begejstring af medlemmer af bevægelsens
elite som Sadolin og Müller. Og rundt omkring i hans levnedsforløb viser det sig, at dette netværk vedblev at spille
en rolle. Det gælder for eksempel i forhold til Ida Jøker,
Lyngbos partner fra Skallingen: da hun tog afsked med
Lyngbo og det totale opgør med storbyen, fandt hun sammen med visionens mere moderate form: Hendes anden
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mand malermester Jens Thorvald Holst Tornum (18751956) 44 var således en af initiativtagerne til Havebyen
Præstevangen.45 En mand som Lyngbo allerede kendte fra
Kunstakademiet, hvor de var startet samme år.46
De to historier ovenfor, fra Strøget og Skallingen, er
ikke bare udsnit af et langt liv. De er med til at kaste lys over
en glemt strømning, som har sat sit præg på det samfund,
vi lever i i dag. Lyngbos liv viser, hvordan det alternative
og visionære ikke kun havde rod i de store byer. Faktisk var
landområderne omdrejningspunkt for mange af de nyskabende strømninger omkring sidste århundredeskifte, i
og omkring livsreformbevægelsen. Det er næppe noget
tilfælde, at både Hindhede og Lyngbo kom fra vestjyske
landbrugssamfund; de havde selv kendt en kultur, der til
trods for materiel nød havde haft nogle af de elementer,
som den nye bevægelse stræbte efter: Fysisk aktivitet,
udendørsliv, nøjsomhed, langsomhed og nærhed til naturen. Andre i samtiden forsøgte på forskellig vis at opgradere status for de samme dele af landet. En af veteranerne
fra Hellenergruppens frilufts- og nøgenkultur, maleren
Erick Struckmann (1875-1962), var fx en af bannerførerne
i grundlæggelsen af Danmarks Naturfredningsforening
stort set samtidig med, at Lyngbo bosatte sig på Skallingen.
Et årti senere begyndte de første biodynamiske landbrug
på de eksperimenter, der langt senere var med til at forme
det økologiske gennembrud i nutidens forbrugsmønster.
Og sådan kan man fortsætte; livsreformbevægelsen i
Danmark og andre steder var langt hen ad vejen et stort
spørgsmålstegn ved den uangribelige status, som storbyen havde fået med industrialiseringen og det moderne
gennembrud. Dermed giver Lyngbos historie perspektiv
på nutidskulturens sundhedsdebat, hvor der igen er stor
interesse for dem, der anfægter storbyen som altings
udgangspunkt – den populære tv-serie Bonderøven er
som sådan et ekko af den vision om det oprindelige, som
Lyngbo udlevede 100 år tidligere.
Daniel Henschen kan kontaktes på danielhenschen@gmail.com
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