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Velkommen

Byggeriet som vi omtalte i forrige årsskrift stod på det meste af vinterhalvåret,
så det blev først under sommerkurserne vi til fulde kom til at udnytte de nye
lokaler. Da de var vel overstået, gik Tage - assisteret af Hans - igang med om
bygningen af Pejsestuen, som nu rummer kontoret, lærerværelset, duplikator
rummet samt Niels Jørgens kontor. De frigjorte arealer på 1. sal er nu fyldt
med musik, da undervisningen på dette område finder sted her.

Til det alt sammen - som vi selv er meget tilfredse med - er der kun ét at sige:

KOM OG SE DET SELV
(Tage og Hans har udvidet parkeringspladsen med et flot cykelskur!).
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Klods-Hans
Af NIELS JØRGEN NEDERGAARD

De fleste kender vist H. C. Andersens
historie om Klods-Hans, om de tre
bondeknægte, der drog til hoffet for
at vinde prinsessen. Og det drejer sig
jo om at vinde prinsessen. Jeg kom til
at tænke på historien, da jeg søgte et
billede på en grundtvigsk højskole
som nu Vestjyllands Højskole.
Et billede af menneskelivet som en
kamp om det allervigtigste og dog
båret af en befriende munterhed og
tillidsfuld ubekymrethed. Den, der
skulle gøre sig håb om at vinde
prinsessen, måtte kunne tale godt for
sig, og det vil jo også sige forstå sig på
livet og hvad det hele drejer sig om.
De to ældste brødre var sandelig også
gået til opgaven med stor alvor, den
ene havde lært sig det latinske leksi
kon udenad foruden aviserne - den
anden havde kastet sig over juraen og
sat sig ind i alt, hvad en oldermand
skulle vide, og fint var de stadset op
i tøjet og til hest, så de havde skam
opfyldt alle de forventninger, som
kultur og det pæne borgerskab stil
lede. Og det er vel egentlig svært at
komme udenom, at i vore dage er det
ofte dem, der er åndeligt og materielt
velrustede hjemmefra, som har fået
den teoretiske uddannelse, og som er
ærgerrige nok til at underkaste sig
autoriteternes krav, det er vel ofte
dem, der får den ydre succes, dem
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som når til samfundets top. Og
selvom dette måske er mere udtalt i
dag end tidligere, så har det dog
sikkert altid været et træk ved et
højere udviklet kultursamfund.
Men æventyret lader altså KlodsHans vinde prinsessen, og umiddel
bart billiger vi det allesammen næ
sten instinktivt, ja sådan må det
være! Højskolen selv er og skal være
en påstand om, at Klods-Hans er på
livets side, og derfor skal han natur
ligvis have prinsessen. Klods-Hans
gør jo ganske vist ikke nogen statelig
figur, han har ikke noget stadstøj,
han rider på en udisciplineret gede
buk, og selvom han skulle have fået
nødtørftig skolegang, så forekommer
han dog aldeles uden teoretisk viden.
Men han er spontan og går lige på,
han er nysgerrig og udadvendt. Han
ved, at man må slås for at vinde, men
han gør det sandelig på sin helt egen
måde. Til rådighed har han en
gammel træsko, en død krage og
noget mudder, det kan være svært at
se den samfundsmæssige nytte af dét.
Han er fortrolig med naturen, han
tror på sit eget instinkt og sine egne
erfaringer, det er hemmeligheden bag
hans uimponerethed og slagfærdig
hed, og dertil kan han bruge sit
snakketøj.
Når højskolen altid har holdt med

Klods-Hans, skyldes det på den ene
side hans forståelse af, at livet må
man kæmpe for. Han har appetit på
livet, helt uspoleret drives han aflyst,
det er lysten, der driver værket. Men
kampen udfolder sig imellem mod
satrettede kræfter, og det gjaldt om,
som Grundtvig gjorde gældende, at
være med i kampen for lyset imod
mørket, for sandheden imod løgnen,
for livet imod døden og alle livs
ødelæggende kræfter. Livet er altså
alvorligt nok. Og alligevel blev
Grundtvig aldrig træt af på den anden
side at fremhæve, at højskolen skulle
være en munter skole. Hvordan nu
det - kan man være munter midt
under kampen?
Ja, det kan man, hvis man ikke
ligger under for den illusion, at man
selv skal producere eller skabe alt,

hvad der er nødvendigt for kampen.
Munterheden er også en form for
ubekymrethed, en hvilen i eller hen
holden sig til noget, man ikke selv
har skabt, en sammenhæng man så at
sige er født ind i og går ud fra. Altså
en bevidsthed om, at man går ad
gamle og prøvede stier, som allerede
kan bidrage til en væsentlig del af vor
identitet. Der er for det første sproget,
som vore forældre og mange før dem
talte. Herigennem forstår vi og ud
trykker dagligdagens erfaringer og
krav, fastholder vore erindringer, ud
trykker vore drømme og visioner.
Også igennem sang og digtning for
står vi os selv igennem sproget. For
det andet er vi allerede, førend vi
kunne beslutte os til det, en del af en
historie. Nok skal vi, som det hedder,
realisere os selv, og det er en mo
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derne indbildning, at vi derigennem
skaber vor egen identitet. Men dét
selv vi kan realisere, det har dog en
lang historie bagud i familie og slægt,
i lokalsamfund og folk. Hvad enten
vi vil vide af det eller ej, så er vi født
ind i et skæbnefællesskab, ind i en
historisk sammenhæng som borgere i
det danske samfund, det er en social
og politisk virkelighed, vi lever ud af.
Vi skal ikke skabe eller producere os
til denne virkelighed. På godt og ondt
er vi allerede noget på forhånd, vi har
identitet, vi skal ikke skabe os - vi er
nogen. For det tredie er vi en bestemt
krop. Hver for sig er vi et stykke
menneskenatur, med indbyggede hi
storiske erfaringer og prægninger. Vi
er så at sige allerede indeni os selv.
Vor mimik, vores gestus, vore krops
holdninger udtrykker os, viser en
historie. Livet går da heldigvis ikke
sporløst hen over os, men præger os.
Vi er altså allerede noget i og med, at
vi er i vor krop.
Hvad der gør højskolen til en
munter skole er netop en vis ubekymrethed. Vi får ikke karakter og
identitet i kraft af en placering i
uddannelsessystemet. Vi skal ikke
trælle under falske eller fremmede
autoriteter, vi skal ikke dokumentere
os ved nogen samfundsmæssig eller
produktionsmæssig nytte. Vi har
samme frihed som Klods-Hans, vi er
egentlig unyttige, og der er heller
ikke kontante forventninger og krav
knyttet til vores virksomhed. Det er
et helt utroligt privilegium.
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Denne frihed er en del af høj
skolens alvor og lyst. Når man har
valgt at tage på højskole, så har man
valgt sig utroligt gunstige betingelser
for, at livet kan blive fyldt med lyst,
fyldt med selvvalgte opgaver og an
svar, som er vedkommende. KlodsHans var noget for sig - altså noget
selvstændigt, men tilsyneladende
ikke rigtig tilpasset samfundet og den
dominerende kulturs krav. Sådan set
skal højskolen helst være lidt på tværs,
lidt på siden af det etablerede, men
fyldt med lyst, energi og livsmod.
Den munterhed, der kommer af, at
livet ikke er noget, vi eller skolen
skal skabe, - vi skal knytte til ved det
liv, som vi selv har bragt med og er
midt i.
Vi tror med Klods-Hans, at vejen
til at vinde prinsessen går igennem at
få skærpet vor opmærksomhed for
dette menneskeliv. Vi må have grund
i naturen, også den natur vi selv er.
Vi må have tiltro til egne kræfter,
tiltro til holdbarheden af egne erfa
ringer, og sidst men ikke mindst må
vi have appetit på livet. Vel vil vore
meninger og anskuelser ofte være
forskellige, ja måske direkte mod
satte, men livet er altid større end
vore meninger om det, menneske
livet er større end vort jeg. Vi erfarer
nemlig, at trods al forskel er vi dog
fælles om at vælge lyset frem for
mørket. Fælles er vi om at foretrække
sandheden frem for løgnen, fælles er
vi om at vælge det levende frem for
det døde. Fælles er vi om at vide og

have erfaret, at lysten er en bedre
drivkraft for værket end den tunge
pligt eller den moralske skyldfølelse.
Fælles er vi om at foretrække fri
hedens rankhed, der vælger at ud
trykke og stå til ansvar for sine
synspunkter på liv og samfund, frem
for at lade sig styre af angsten for
andres dom og bukke under for
skamfølelsen og selvundertrykkelsen.
Ingen kan trække sig selv op med

hårene. Ingen kan befale sig selv til at
have kræfter. Højskolen peger bl. a.
på Klods-Hans, peger på kampen,
lysten og grundlaget for en livets
munterhed. Kræfterne til den daglige
dont får man ved at hvile ud i og leve
af det, man ikke skylder sig selv, det
som er os givet med livet selv, det der
kommer til os, også fra det andet
menneske, fra den skabte natur.
(Velkomsttale oktober 86).
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Æventyrfortælling
Af SOPHIE N E O E R G A A R D

Når man fortæller en god historie, er
det som at fortælle ud fra sit eget liv
og ind i tilhøreren. Når man fortæller
trylleæventyr, er der underlagt et
budskab om, at det umulige er det,
der sker på godt og ondt - og at det
gode vil sejre. Det er en virkeligheds
erfaring, som er gemt godt væk i
nutiden, fordi den bygger på tro, håb
og kærlighed, der har trange kår i
øjeblikket. Når æventyrfortælling
vinder frem i disse år, er det helt
sikkert, fordi vi har brug for disse
fortællinger - ikke til at sukre vores
tilværelse ind i søde løgne, men fordi
det er en del af tilværelsesforståelsen,
som vi i længden ikke kan undvære,
uden at livet visner. Æventyr kom
mer af advent og event. I selve ordet
ligger der både forventning og hand
ling knyttet til vort daglige liv med
hinanden, så fantastisk det også er.
Advent er altså ikke forbeholdt kir
kens forkyndelse, men har klangbund
i menneskers livserfaring.
Vi taler meget om det moderne
splittede menneske. Håbets budskab
kunne være, at mennesket bliver
helet igen. Kong Lindorm er for mig
en fortælling om det splittede, det
forheksede og om forvandlingen gen
nem kamp, mod, lydighed og kærlig
hed. Ikke som følelser, men som
handling.
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Kong Lindorm
Der var en Konge, som havde saa
deilig en Dronning, men den Tid de
havde Bryllup, var der, da de gik
tilsengs den første Nat, ingenting
skrevet paa deres Seng, men da de
stod op, stod der skrevet derpaa, at de
skulde ingen Børn have sammen.
Kongen blev meget bedrøvet herover,
men Dronningen mere, at de skulde
ingen Arving have til deres Rige.
En Dag gik hun i dybe Tanker og
gik afsides; en gi. Kjælling møder
hende og spørger om det var tilladt,
at hun maatte spørge Dronningen om
hvad hun var saa harmt for? Dron
ningen saae pludselig op og sagde:
»Aa, det kan ikke hjælpe Noget at
sige Dig det; det er en Ting, du ikke
kan hjelpe mig i. »Aa det kunde
endda hændes, sagde den Gamle og
bad hun vilde sige det. »Ja hun
kunde sagtens sige, og hun sagde,
hvordan der stod skrevet paa hendes
Seng Bryllupsnatten, at de skulde
ingen Børn faae, og det var hun saa
meget harmt for. »Det kunde hun
nok sige hende Raad til, at hun
skulde nok faae Børn, laften naar
Solen gik ned, skulde hun tage en
glasseret »Kous« (: en lille Krukke til
at sætte paa Bordet og drikke af med
Ører paa begge Sider:) og hvælve i
Nordvest-Hjørnet af Haven; imor-

gen, naar Solen »løb op« skulde hun
tage den igjen. Saa stod der 2 Roser
under den, en rød og en hvid; tager
hun den røde og spiser, saa bliver det
en Dreng; men tager hun den hvide,
saa bliver det en Pige, men hun maa
ikke tage dem »baade tov«. Dronnin
gen gjorde, som hun havde befalet
hende. Om Morgenen, da Solen løb
op, gik hun ogsaa ned og tog Kousen
op, og der stod 2 Roser, en rød og en
hvid. Nu vidste hun aldrig, hvilken
hun skulde tage og spise: tog hun den
røde og spiste og det blev en Dreng,
saa kunde han komme i Krig og blive
slagen, og hun havde nu endda ingen
Børn. Saa meente hun, hun vilde tage
den hvide og spise, saa blev det en
Pige og hun kunde blive hjemme hos
dem, og siden blive gift og faae et
andet Kongerige. Hun tog den hvide
og spiste. Den smagte saa fortræffelig
god, at hun tog den røde ogsaa og
spise. Hun tænkte ved sig selv:
Skulde hun faae Tvillinger, gik det da
ei haardere til. Nu var hun saa
ulykkelig ogsaa, at i »samformedelst«
Tid var Kongen i Krig; men kort Tid
efter mærkede hun at hun var frugt
sommelig og hun skrev Kongen til og
lod ham vide, hvorover Kongen blev
glad.
Det stod nu hen og Tidens Fylde
kom at hun skulde gjøre Barsel. Da
fik hun en Lindorm. Saasnart som
han var født, grov han sig ned under
Sengen i Kammeret og der havde han
sin Bopæl. Det stod hen og der kom
Skrivelse fra Kongen at han kom

hjem om en kort Tid, og den Tid
Kongen kom hjem og kom kjørende
op paa Gaarden i sin Kareth - da
Dronningen gik ud for at tage imod
ham - kommer Lindormen og så ud
og vilde tage imod Kongen. Han
springer op ved Siden af Karethen og
siger: »velkommen hjem Fader!«
»Hvad? er jeg din Fader?«. »Ja, dersom
du ikke vil være min Fader, skal jeg
splitte baade dig og Slottet ad«. Saa
maatte han sige Jo. De komme ind og
Dronningen maatte gjøre hendes Bekjendelse hvordan det var gaaet til
med den Gamle og hende. Faa Dage
efter sankes hele Raadet og alle de
Fornemme og vilde ønske Kongen
velkommen hjem og lykønske ham
til hans Seir over hans Fjender;
Lindormen kommer ogsaa: Nu vil
jeg giftes, Fader! Ja hvem tænker du
der vil have Dig? Ja dersom du ikke
skaffer mig en Kone, enten ung eller
gammel, enten stor eller lille, enten
rig eller fattig, saa skal jeg splitte
baade Dig og Slottet ad. Kongen
skrev ud til alle Kongeriger, om
nogen vilde have Kongens Søn? Der
kom saa meget deilig en Prindsesse,
men hun syntes saa underligt om at
hun aldrig kunde faae at see den, hun
skulde have, før hun skulde ind i den
Sal, de skulde vies i. Saa kom
Lindormen og stod ved Siden af
hende. Bryllupsdagen fik Ende og de
skulde ind i Kammeret med hin
anden. Saasnart han kom derind med
hende, splittede han hende ad. Det
stod hen, og det var Kongens Ge11

burtsdag kort Tid efter. Den Tid de
sad alle ved Taflet, kommer Lind
ormen igjen og siger ligesaadan: Nu
vilde han giftes, Fader! Kongen:
hvem tænker du nu der vil have Dig?
»Ja dersom Du ikke skaffer mig en
Kone, hvad enten hun er saa eller
saa, skal jeg splitte baade Dig og Slot
tet«. Kongen skrev til mange Kongegeriger om Nogen vilde have Kon
gens Søn? Der kom atter en Prindsesse. Det gik ligesaadan med hende.
Det træffer ind, at det var Dronnin
gens Geburtsdag. Han kommer igjen:
Nu vil jeg giftes, Fader! »Nu kan jeg
ikke skaffe Dig flere Koner; nu ville
de 2 mægtige Konger føre Krig med
mig, hvis Døttre jeg har skaffet Dig
til Koner, og hvad skal jeg gjøre med
dem? »Ja, lad dem komme, saa
længe Du har mig til Ven, maae de
komme, om de saa vare 10. Men hvis
du ikke skaffer mig en Kone enten
saa eller saa, skal jeg splitte baade
Dig og Slottet ad«. Kongen maatte
love det, men blev saare bedrøvet.
Der var en gammel Mand gik der paa
Gaarden, som var Faarehyrde; han
havde et bitte Huus i Skoven og
havde en Datter; han gaaer ud til
ham: Hør gode Mand! vil Du ikke
overlade mig din Datter til min Søn!
»Aa, nei, det kan jeg ikke gjøre, for
eet er det, at jeg kun har det ene Barn
at forsørge mig i min Alderdom, og
for det andet, saa da han ikke vil
spare saa deilige Prindsesser, saa
sparer han heller ikke hende, og saa
synes jeg det er synd«. Kongen vilde
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have hende og den Gamle maatte
give sit Minde.
Den Gamle gaaer hjem og fortæller
Datteren dette. Hun bliver harmt og
gik endog ad Skoven og vilde plukke
vilde Æbler og Bær i sine dybe
Tanker; da kommer en gi. Kjælling og vilde ogsaa ad Skoven og vilde
plukke vilde Bær og Æbler; hun var
i et rødt Skjørt og blaae »Tøibol«
(: Trøie uden Ærmer:) »Hvad er det
du er saa harmt for?« »jeg kan nok
have Grund til at være harmt, men
det kan ikke hjelpe at sige dig det,
for det er ikke noget, I kan hjelpe mig
i. »Aa det kunde endda hændes,« sag
de den G., »sig mig det!« »Ja, det er
saadan, jeg skal have Kongens Søn og
det er en Lindorm; han har splittet 2
Pr. ad, og nu maatte Fader love
Kongen at han skulde faae mig, og nu
veed jeg at han splitter ogsaa mig ad.«
»Aa, der kan vel være Raad til det,
naar Du vil lyde mig;« »Jo, det vilde
hun. Naar du skal til at staae for
Præsten med ham og du veed, du skal
ind i Kammeret med ham, saa skal
du være i 10 Serker og har du dem
ikke, skal du laane dem. Naar I saa
skal ind i Kammeret, skal Du for
lange en Balliefuld Lage og en Balliefuld sød Melk og saa mange Riis, som
en Karl kan bære i sin Favn, og det
skal sættes ind paa Kammeret. Saasnart han kommer ind, siger han:
Skjøn Jomfru! Skyd en Serk! Saa
skal Du sige: Kong Lindorm! skyd
en Ham! Saa bliver han saadan ved
at sige til dig og du til ham saa længe

til Du kommer af de 9 Serke og han
af de 9 Hamme, saa har han ikke
flere, men du er endda i din Serk. Saa
skal du tage fat paa ham, saa er han
ikke andet, end en »blødde Kjødhjank« (: blodig:); saa skal du dyppe
»Vollene« (: Risene:) i Lagen og
pidske ham med saalænge du synes,
han kan hænge sammen; saa skal du
vaske ham i den søde Melk bag efter,
og saa svøbe ham i de 9 Særker og
lægge ham i din Arm; men saa skal
du falde i Søvn, om det er aldrig saa
lidt«. »Ja hun takkede ham for den
Underviisning, men hun var bange
alligevel; det var en stor Anstalt at
have med saa grusomt et Dyr.
Bryllupsdagen kom; de komme
kjørende med en Kareth saa stor og
saa svær; der var 2 Damer i de
skulde klæde hende paa som den
deiligste Brud, og hun kommer ind
paa Salen og Lindormen kom og stod
ved Siden af hende og de skulde vies.
Det lakkede ad Aften og de skulde til
Brudesengen. Saa forlanger hun en
Balliefuld Lage og en Balliefuld sød
Melk og de her Ris. Og de komme
ind paa Kammeret. Herrerne gjorde
Nar af det, det var Bondetossesludder
og Indbildninger; men Kongen sag
de, hvad hun forlangte, det skulde
hun have. Før de gik ind paa Kam
meret drog hun i de 9 Serke, foruden
den hun var i. De komme saa ind paa
Kammeret: »Skjøn Jomfru! skyd en
Serk«. Hun: »Kong L. skyd en Ham!«
Han: Skjøn J. skyd en S.! Hun:
K. L. skyd en Ham! og saadan bleve

de ved, til hun kom af de 9 Serke og
han af de 9 Hamme; saa fattede hun
Mod. Da laae han paa Gulvet og
kunde knap røre sig og Blodet løb af
ham. Saa tog hun de her Volle og
dypper i Lagen og pidsker ham i saa
stærk, som hun kunde, og det saa
længe som der var Stumper og Styk
ker igjen af Vollene; saa vasker hun
ham i den søde Melk og saa svøber
hun ham i de 9 Serke og saa gik hun
i Seng og lagde ham i sine Arme.
Omsider faldt hun i Søvn, men det
varseent; da hun vaagnede igjen laae
hun i en deilig Kongesøn hans Arme.
Morgen kom, de ene turde ikke
gaae hen og see ind ad Brudedøren og
de andre ikke heller, for de tænkte
det var med hende, som med de
andre. Saa vilde da Kongen derhen
og see derind; dentid han lopped’
Brudedøren, siger hun: kom kuns
ind; det er godt fat. Han kommer ind
og var saa glad, henter Dronningen
og alle de andre, og der blev da
saadan en Lykønskning over den
Brudeseng, der havde aldrig været en
saadan Lykønskning over en Brude
seng. Der kommer strax Tjenere, og
de komme strax op og hen i et andet
Kammer og blive paaklædte; for det
Kammer saae da daarligt ud. Saa
blev der holdt Bryllup paany med
Glæde og Fomøielse, og Kongen og
Dronningen havde hende saa kjær, de
vidste aldrig det Gode, de vilde gjøre
hende, fordi hun havde frelst ham.
Kort Tid efter bliver hun frugtsom
melig, og der indfandtes Krig Igjen,
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og de maae i Krig baade den gamle
Konge og Kong Lindorm.
Tidens Fylde kom og hun gjorde
Barsel og fik 2 deilige Drenge. Paa
den Tid tjente Ridder Rød der; han
skulde reise med Brev til Kongen, at
hun havde faaet 2 Drenge. Han
kommer saa lidt hen, saa brækker
han det Brev og skriver et andet, at
hun har faaet 2 Hundehvalpe. Kon
gen faaer det Brev og bliver harmt
ved det; han syntes forunderligt, at
hun havde faaet Hundehvalpe, han
frygtede meget, at hun skulde have
faaet Noget af Ormeart. Nu skriver
han, at de endelig skulde lade leve
hvad Foster hun havde faaet, om det
kunde leve, til han kom hjem. Da
han saa kommer lidt hen, brækker
han det Brev og skriver et andet Brev,
at de skulde lade brænde baade hende
og Børnene. Nu bliver den gi. Dr. da
saa harmt ved det her Brev, for hun
holdt saa meget af hende. En Tid
efter kom Brev fra Kongen hvad Tid
han kom hjem. Saa blive de da
forskrækkede og vidste aldrig, hvor
dan de skulde bære dem ad; den
gamle Dr. syntes da ikke hun kuride
lade dem brænde. De flye Børnene
ud til Ammer, for de tænkte, han
kunde være bedre tilsinds, naar han
kom hjem, og flyer hende noget Mad
og nogle Penge med sig og saa skulde
hun gaa ad Skoven.
Hun gik da ad Skoven, hun gik en
Dag og en anden Dag og havde det
elendigt. Hun bliver vaer et stort
Bjerg; der gaaer hun op uden at tale,
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ovenpaa Bjerget, der var der 3 Sæder,
og hun sætter sig i det midterste; der
sad hun og malkede sig, hun var
»besprængt« (: betrængt:) med Melk,
hun var kommen fra de her 2 Børn.
Der kommer 2 store Fugle og sætter
sig paa hver Side af hende, og det var
en »Svaan« og en »Traan«, og hun
sad og malkede i Næbet af dem, saa
nær holdt de dem til hende, og
ligesom hun sidder, bliver de til de
deiligste Prindser nogen havde seet,
og Bjerget blev til det deiligste Kon
geslot, nogen havde seet, med baade
Folk og Fæ og Guld og Sølv og hvad
som tilhørte, og det var saaledes
»fortrøldet« (: af Trøl, Trølfolk:) at de
skulde aldrig faae Bod eller Bedring,
før de havde drukket Melk af en
Dronning, som havde først født 2
Drengebørn til Verden. Saa gik hun
da ved dem, Kong Svane og Kong
Trane, og den ene vilde have hende
og den anden vilde ogsaa, hun havde
frelst dem baade 2. Kong Lindorm kommer da hjem
og spørger om sin Kone. »Ja, Du har
nok Behov at spørge om hende, du
var en god Karl, du tænkte ikke paa,
at hun har frelst Dig af den store
Elendighed; du vilde skrive, at vi
skulde brænde baade hende og Bør
nene, Du maae skamme Dig! »Nei,
I skrev til mig, hun havde faaet en
Hundehvalp; jeg skrev, at I skulde
lade leve hvad Foster hun havde
faaet, til jeg kom hjem«. De trættes da
længe om det her; de kom da efter,
at R. Rød maatte have forvendt det

og han blev da arresteret og maae til
at bekjende, at han har saadan for
vendt det; han korn i en Pigtønde og
der kom 4 Heste for den og rendte ad
»Kjær« og Mose med ham. Kongen
var forskrækkelig harmt for hans
Kone og hans Børn, siden han hørte
det var 2 deilige Drenge, hun havde
faaet. Dr. »Ja giv dig tilfreds, Børnene
veed vi ere i Behold, for de ere ude
ved Ammer; men jeg veed ikke
hvordan hun har det, for hun fik
nogle Penge og nogen Mad og skulde
gaae ud i Skoven, og vi have ei hørt
til hende siden«. Han befalede at de
skulde faae Børnene hjem, og saa tog
han noget Mad og nogle Penge med
sig og gik i Skoven og vilde hen for at
lede hende op.
Han gik i Dage 2, i Dage 3 og ledte

om hende og fandt ingen. Saa kom
han omsider til det her Slot i Skoven,
han kommer til Folkene og spørger
dem ad, om de ikke havde seet en
fremmed Jomfru, der spadserede i
Skoven. »Nei, de havde ingen seet;«
saa vilde han ind at see, hvad det var
for Kongelige, der boede paa det Slot,
han kommer op og kommer ind;
saasnart han kom ind, saae han
hende og hun saae ogsaa ham, men
hun blev bange, for hun tænkte, han
ledte om hende for at vilde have
hende brændt, og hun flyede. De her
2 Prindser komme ind og de komme
til at tale sammen og de blive saa
meget Venner. De bade ham blive og
spise til Middag, han siger han syntes
de havde saadan en deilig Jomfru,
hvor hun blev af? de svare; »Ja hun
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var meget god, hun havde frelst dem
baade 2. Saa vilde han da have at
vide, hvad hun havde frelst dem fra,
og de fortalte ham det hele. Han syn
tes ogsaa - at han lidede hende, om
de ikke kunde gjøre en skjøn Accord?
De kunde stjæle dem til at komme
lidt Salt i Maden om Middagen, og
den hun bad saa skulde drikke hende
til, den skulde hun have. Det var de
godt fornøiede med, for saa kunde
der blive gjort en Deling med det
samme, hvilken af de 2 der skulde
have hende; for [de] tænkte ikke, hun
skulde bede den Fremmede at drikke
sig til. De komme da til Middags
spisen: Hun: »Mig synes Maden er
bleven mig saa salt? Kong »Svaan«
sidder mig nær og Kong »T raan« har
mig kjær og Kong Lindorm drikker
mig til«. Strax tager han Sølvkanden
paa Haand og drak hendes Skaal og
de andre deres Skaal. Saa maatte de
andre gjøre ligesaa, drikke hans Skaal
og hendes Skaal, endskjøndt de bleve
fortrydelige derved. Saa sagde han
dem det, at hun havde frelst ham før
hun frelste dem; altsaa meente han,
at han vilde da være hende næst. De
svarede ham og sagde: at det skulde
han have sagt dem før, saa skulde
han nok have faaet hende; - ja det var
han ikke vis paa.
Saa reiste han med hende hjem og
Børnene vare komne hjem. Kong
Svane beholdt det slot i Skoven og fik
en Prindsesse fra et andet Kongerige,
og Kong Trane kom hen til et andet
Kongerige og blev gift; altsaa havde
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de noget allesammen. Kong Lindorm
og hans Dronning levede vel og i Ære
al deres levetid de vare lykkelige og
fik flere Børn. Det sidste, jeg var der,
fik jeg en Tin-Melmad paa en SigteTallerken.
Fra Levinsens samling udgivet af
Lauridts Bødker.
Kongen og dronningen er idealfami
lien. De lever i kærlighed og harmoni
indadtil, og deres rigdom og lykkes
sol breder sig som velsignelse og
frugtbarhed ud over alt folket. De
regerer landet med retfærd, har om
sorg for de små i samfundet og sørger
for, at få har for meget og færre for
lidt.
Men hvis kongens og dronningens
samliv ikke lykkes, ikke sætter frugt,
hvorfra skal da velsignelsen strømme
ud? Rigdom og lykke bliver tomme,
bliver til for deres egen skyld »drageguld«. Jo mere, der investeres,
des større rigdom til de store. Vel
standen drages tilbage fra folket, som
mere og mere kun tænker i guld, så
rig og fattig og ikke mindst dem midt
imellem ædes op aflysten til mere og
mere.
Det var den største nød og elendig
hed. På slottet hersker sorg, men
hvad kan det hjælpe? Landet kom
mer i krig, fordi nabomagten også har
fået øje på guldet og begærer det.
Kongen opruster, og han går i krig.
Derhjemme går hun og fryser i sin
ensomme velbjergethed. Slottet som
før var den stolte ramme om en

lykkelig familie, bliver til et fængsel.
Et indelukke. Hun må ud! Derude i
friheden og usikkerheden møder hun
- den gamle kone. Hun ligner selv et
stykke natur, et gammelt træ - ryn
ket, barket, kroget. Hun står lige i
vejen, så hun ikke er til at komme
udenom, og der er noget over hende,
så man ikke bare kan bede hende om
at flytte sig. Hun spørger altid, hvad
der er i vejen - som om det ikke er
hende, der står og er i vejen!
Modvilligt, modløst tvinges man til
at svare - og den gamle ved altid et
råd. Hun er fortrolig med vildvejene
og kender derfor altid vejen. Den er
mirakuløst og besværligt ligetil, men
kræver én helt.
Dronningen skal fra sit slot, sit
indelukke, tage en tom krukke og
sætte den på det mørkeste og koldeste
sted ude i haven med bunden i vejret.
Og lige dér, hvor ingenting kan gro, i
ly af tomheden, vokser de skønneste
roser frem. Det blomstrer hvidt og
rødt midt i det grønne. Det hvide, det
fine, det bløde, det rene stillestående.
Det røde, det glødende, pulserende,
fremstormende. Måne og sol, kvinde
og mand. Livsunderet. Og så skal
dronningen vælge. Da bliver hun i
tvivl - lønmodtagerens tvivl! For
man må jo tænke på fremtiden hvad vil være bedst for hende selv og
barnet? Skal jeg lade det være en
dreng - eller skal jeg bestemme mig
for en pige? Hun vælger det for
hende selv mindst risikable og mest
fordelagtige. Hun vælger den hvide -

men får smag på mere og svælger den
røde. For hun begærer det hele, og
det er der ikke noget at sige til.
Men begær avler begær. Derfor
føder hun heller ikke et barn, men en
lindorm. Og hvad er det så for én?
Jo - en lindorm kan tre ting. 1)
Den kan lægge sig omkring et jomfru
bur som et beskyttende panser, der
forhindrer elskeren i at trænge frem
til sin elskede. Nærmer han sig,
bliver han brændt op, ædt op eller
dør langsomt af dens gift. 2) Den kan
lægge sig omkring en kirke og for
hindre mennesket i at få Gud i tale.
Spædbarnet kan ikke lægges i Hans
hånd, Hans hænder kan ikke lyse
velsignelsen over to elskendes samliv,
og de døde kan ikke blive begravet, få
fred og opstå til liv og salighed. 3)
Den kan lægge sig ude på den øde
hede på en klump guld, som vokser
og vokser under dens bug. Hvert
menneske, der bruger drageguld, som
formerer sig af sig selv, rammes af
den forbandelse, der følger med gul
det, og dør ynkeligt.
Dronningen fødte altså en lindorm,
og den lå og voksede, trivedes i
hendes seng.
Da kongen vender sejrrigt hjem fra
krigen, bliver han modtaget fra slots
trappen af sin dronning. Men ind
imellem dem glider - større end både
konge og karet - svingende, svajende,
hvislende, lindormen: »Hvis du ikke
er min far, så splitter jeg både dig og
slottet ad!« - og så måtte han jo være
det. Han, kæmpekrigeren, kongen,
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en far, der kommer til kort. Alene
var dronningen om sin fristelse og sit
fald, alene om sin fødsel, og alene
stod hun på trappen og modtog den
nedbøjede fader. Hendes strålende
mand. Hun betror sig til ham, og de
blev enige om at bære skæbnen og
skammen sammen.
Så bliver der holdt fester for kon
gen. Alle skulle hylde ham for hans
store sejr og menneskeligt fremra
gende egenskaber. Det hele var stillet
an på det skønneste. Intet blev
sparet. Og festen gled som smurt. Da
springer fløjdøren op, og lindormen,
som ellers var godt gemt af vejen den
dag, kommer ind og forlanger sin del
- men det er en anden slags flæske
steg, han ønsker at mæske sig i: »Nu
vil jeg giftes far,« og det er lige meget,
hvordan hun ser ud og hvem hun er.
Pinlig tavshed, fnis! For der er to
ting, en mand kan skyde med, og
drengen slægter vist sin far på, hvad
en vis tapperhed angår! Kongen
skynder sig da også at lukke munden
på lindormen ved at love ham en
rigtig fin prinsesse.
»Moar, jeg vil ha’ no’ed slik Moar jeg vil ha’ no’ed slik!« »Så ti
dog stille,« hvisker moderen og kla
sker en pose lakrids til ungen, mens
hun vender hovedet i små ryk for at
se, om nogen har opdaget - Ja, hvad
egentlig? Inde i forretningen.
To gange kræver lindormen sine
lyster tilfredsstillet. To gange kom
mer en prinsesse rejsende - hun
undrer sig bare så meget over een
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ting: Hun skal ikke have sin brud
gom at se. - Hun er nu ikke den
første, der sent opdager, hvem hun
har giftet sig med. For hun er
opvokset på sit slot og sidder nu med
hænderne foldede i skødet og venter
på et ridderligt udspil - men lind
ormen tager hende ved vingebenet og
flænser hende i småstykker, splitter
hende ad.
Tredie gang - man kan sige meget
om tallet tre. Jeg vil holde mig til det,
jeg ved: Dengang jeg havde eet barn
tog det al min tid, og der var orden.
To børn - al min tid, tilkæmpet
orden. Tre børn - kaos og frugtbart
rod, sokkerne passede sjældent sam
men. Tre er lige præcis mange, alle
mine børn. Herefter er det gentagelse.
Fire børn, fem børn - 100 små dejlige
sorte børnenegie + mine egne.
Tredie gang, lindormen ødelægger
det pæne selskab ved sit krav om
tilfredsstillelse, er faderen ved at give
op. Den halve verden er i oprør over
det, det går for sig på slottet. Magt
position og anseelse er truet. Han er
til grin. Sønnen spreder rædsel.
Da er det, fårehyrdens datter kom
mer ind i billedet. Hun er ingenting,
og ingen vil tage anstød, hvis hun
bliver ødelagt.
Da fårehyrdens datter hører, hvil
ken skæbne der er tiltænkt hende, går
hun ud i skoven for at plukke vilde
bær og æbler. Hun er fortrolig med
den vilde natur, og kan endda ernære
sig ved dens frugter. Det er ikke
romantik, men den bitre nødvendig

hed, der tvinger hende til snildhed,
mod og indsigt. Herude i naturen
færdes også den gamle kone, for hun
kender skoven som sin egen bukse
lomme. Hendes bluse er blå som
himmel og hav, hendes skørt er rødt
som blodet i hendes skød, hvis
åbning vender mod jorden. For hun
er en jordens moder.
De to kvinder, den gamle og
erfarne, den unge og ulykkelige,
mødes under bærplukningen. Og igen
ynkes den gamle og kender et råd.
Men hvor stor forskel er der ikke på
dronningens og fårehyrdens datters
opgaver, svarende til hvad de kunne
klare: Dronningen, der fik det hele
serveret og blot skulle vælge og spise
blomster, mens fårehyrdens datter
risikerer selv at blive ædt i dragekam
pen. Det var ikke nogen let opgave det ved enhver kvinde, der har haft
med et uhyre at gøre!
Hvordan ser fårehyrdens datter ud
-ja, det kan kun fantasien vide. Men
jeg har faktisk set hende stå bred
benet og bomstærk, svulmende som
et uhyrligt monstrum i de ni skørter.
Og jeg har set hendes kamp for at få
dem af, efterhånden som lindormen
bliver mindre og mindre. Hendes røst
er bævende, men usvækket stærk,
mens hans fra et brøl svinder ind til
en klagende hvisken. Til sidst ligger
hans sølle blodige rester dér som et
ufærdigt foster. Og ingen husmoder
er gået kraftigere til værks under
hovedrengøringen med skrubbe og
sæbevand end hun med pisk og lud.

Til sidst det nærende bad i mælken
og de ni svøb, som er ni måneder i
moders liv. Hun må favne ham og
helkt hengive sig i søvnen, før han er
forløst som prins, og hun har fået
værdighed af rigtig prinsesse. Deres
samliv sætter frugt.
Ligesom det at dronningen kan
vælge, om hun vil ha’ en dreng eller
en pige, er fortsættelsen af Kong
Lindorm blevet underligt aktuel for
mig gennem spørgsmålet om foster
etik og gensplejsningens muligheder.
Kong Lindorm får besked om, at
hans dronning har født to hunde
hvalpe, og han bliver bange for, at
det er rester af hans lindormeblod,
der er gået i arv til hans afkom. Men
trods vanskabningerne, som hun har
født ham, lader han i kærlighedens
navn svare: »Hvad det end er, lad det
leve.« Han kan ikke andet.
Til sidst vil jeg blot nævne Kong
Svane og Kong Trane. De er blevet
forheksede, så de kun kan færdes i de
højere luftlag, i sø eller på hav, men
er forvist fra menneskelivet på jord.
De forvandles til mennesker igen ved
at drikke af den hvide modermælk, de kommer ned på jorden - ligesom
lindormen blev hævet op fra krybet
gennem en blodig handling, gemt i
jomfruens skød.
I de voksnes verden er der nok af
forhold, som vil splitte os ad. I
æventyret ligger håbet om forvand
ling, at livet bliver født påny for os
gennem modsigelsens tegn. Det sker
hvert forår i naturen.
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Årets gang
Fællestimer:
Jesper Noesbøl: »Stjernekrig«.
Boye Jensen: »Højskolen«.
Sophie Nedergård: »Myter og eventyr«.
Anders Dohm: »Grønlandske billeder«.
Karsten Jørgensen: »Et ophold i Kenya«.
Niels J. Jensen: »Sigrid Undsets forfatterskab«.
Dorthea Birkedal-Andersen: »Himalaya«.
Bjarne Tingkjær: »Kunst«.

Dave Roberts: »Britisk folkeliv og -mysik«%
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Ditte KrøgW
Jens Pingej : »Ungd^nsprol
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Ib og Annemette med balkanmusik.
Niels Jørgen Nedergård: »Gensplejsning« og
Ove Nyholms, film: »Fremtidens børn«.
Niels Jørgen Nedergård: »N. F. S. Grundtvig«.
Preben Møller Hansen; »Mit liv og virke«.
Rajaman ickåm: »Tamilerne på Sri Lanka«.
Greenpeace.

Offendi^ møder •.
. . Knud Hansen": »Niels Bofl^
...ARich(rd Andersen: »Den fari
ijaln af 'Kirkeligt Sanjfund).
le i forbindelse nied kommu
B»Th0rkild‘BljønMg! »Venskabe* med Karen Blixen«, ’
ijifcMltehå^l .og EAte|^d Ju^
i Eci^do«^,.
*
lÄartiaM?eding:;p>D|tf
lat^nameMUnskeJittér^
véd‘ Lis^Langgård.
Stenbérg Madsen.
• og Velling Folkedam ;re.
. Besøg af tSåtrénef Odin (farfa) og Marques. , * . ■'*
■
,
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Andre arrangementer:
Folkedans til spillemandsgruppen Savsmuld.
Forskellige film.
Besøg af Kalø Sproghøjskole.
Tur til Herning Højskole (cabaret).
Emneuge, hvor turen gik til Berlin, Warszawa, Ærø, København og Velling.
Rejsegilde.
Elevmøde bl.a. med foredrag af Johs. Nørregård Frandsen.
Fastelavnsfest.
Åbent hus dage.

Bevægelser på medarbejdersiden:
Rejst er Gerda Nielsen, Bjarne Tingkær, Knud Steenberg Madsen og Aase
Foged.
Lit Nielsen underviste i foråret på tegne/maleholdet.
Ankommet er Jan Skovgård, Johanne Møller Sørensen, Lars Petersen, Inger
Clausen, Inge Marie Madsen og Tove Burup.
En stor tak til de rejste for deres indsats - og en lige så stor velkomst til de nye
medarbejdere.
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Nogle overvejelser om myter
- i forbindelse med litteratur
Af BENT MIKKELSEN

Den græske tænker Platon er en af de
første i vor vestlige filosofiske tradi
tion, der har forsøgt at tænke nogle
store helheder i vores tilværelse. Han
prøvede at overveje: Hvad er de
inderste væsenstræk ved vores til
værelse, og hvordan trænger vi erken
delsesmæssigt frem til disse inderste
væsenstræk. Han var filosof og havde
stor tillid til, at vi igennem fornuften,
ved vor rationelle tænkeevne, kunne
nå vidt i retning af at skue sand
heden, få indsigt i verdens væsens
træk. Bl. a. spillede den matematiske
tænkning, indsigten i formernes rette
proportioner - som også var de
skønne proportioner - en stor rolle i
erkendelsesvejen mod sandheden. Og
vel at mærke er - og det er væsentligt
hos Platon - indsigten i det sande
også indsigt i det gode og det skønne.
Sandhedserkendelsen er altså sam
tidig en indsigt i det moralsk gode, er
grundlag for den rette moralske
handling (retfærd) og indsigt i det
skønne (det æstetisk formfuldendte).
Der er for Platon i høj grad sammen
hæng mellem tilværelsens forskellige
områder.
Når Platon afgørende skal frem
stille indsigten i, hvad han kalder
ideerne om det sande, gode og skøn

ne bruger han ikke den rationelle,
fomuftsmæssige argumentation, men
fremstiller sammenhængene i et my
tisk billede. Der er flere af disse
mytiske billeder i Platons værker.
Det vel nok mest kendte er det
såkaldte hulebillede fra 7. bog af hans
hovedværk »Staten«. Han prøver der
i en myte at fremstille sandhedsind
sigtens forskellige lag og vejen til, når
indsigten er nået, at delagtiggøre
andre i denne indsigt. Når Platon på
nogle afgørende steder i sine værker
vælger at bruge den mytiske form,
hænger det sammen med, at der trods
alt er grænser for den forstands- og
fornuftsmæssige erkendelse. For at
erkendelsen kan føre til det rette liv
(etisk set), føre til retfærdige handlin
ger, må hjertet, må det hele menne
ske være med. Indsigten kan ikke
nøjes med at være et forstandsanlig
gende, men må lidenskabeligt enga
gere mennesket, må gå ind i kroppen,
i følelserne, hjertet. - Derfor hos
Platon den mytiske form på centrale
steder; - en form som er en mere hel
skuen af nogle sammenhænge, og
som netop appellerer også til hjertet
og ikke kun til forstanden.
Her i forbindelse med Platon er der
et par sammenhænge mere, jeg ikke
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kan lade være med at nævne. For det
første, at Platons helhedsforståelse er
en kritik af, hvad man kunne kalde
en teknisk indskrænket fornuft. Der
var på Platons tid - og det vil sige
omkring 400 f. Kr. og tiden derefter græske oplysningsbestræbelser i gang.
Oplysningsbestræbelser
omkring
samfundsmæssige, politiske, psykolo
giske og teknisk-materielle forhold
(først og fremmest varetaget af »sofi
sterne«). Men disse oplysningsbe
stræbelser var netop for Platon for
snævre, for teknisk ensidige; nøjagtig
lige som vore dages EDB-fikserede
systemrationalitet er ensidig. Platon
ville netop med sin helhedsforståelse
tænke op imod sofisternes ensidige og
pragmatisk rettede oplysning.
Det andet forhold ved Platon, jeg
vil nævne, er hans vurdering at tidens
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kropskultur. Som nævnt før er for
Platon forstanden ikke nok. Liden
skaberne og dermed de mere krops
mæssigt funderede rørelser må med
(selv om Platon så i sidste instans
betoner den intellektuelle skuen).
Derfor lægger Platon vægt på, at der
er en sammenhæng mellem krop og
sjæl, og han lægger vægt på den
gymnastiske uddannelse i sin pæda
gogik. Men der er det så til gengæld
vigtigt for ham, at den kropsmæssiggymnastiske opdragelse ikke er et
mål i sig selv, men står i en etisk
sammenhæng. - At den har noget at
gøre med karakter, vilje, skønhed og
harmoni, altså noget etisk og ikke er
blot og bare præstationer. Dette har
igen noget med samtiden at gøre.
Platon var i sin samtid vidne til,
hvordan de olympiske lege udartede

til ren og skær professionel konkur
rencesport, hvor den nøgne præstati
onskamp var målet. - Hvor disse
olympiske lege ellers tidligere også
havde haft kultiske formål og udtryk
te noget om væsentlige værdier i
tilværelsen. Disse sportslege kunne
for tilskuerne fremstille dyder som
tapperhed, mod, udholdenhed, kraft,
men også ynde, skønhed og harmoni.
Altsammen dyder, som var en del af
det fællles værdigrundlag, og som
mytisk var fremstillet i det væld af
græske myter, som havde været et
fælles-græsk
livstolkningsgrundlag.
Men sportslegene var altså udartede
til individuelle præstationer. Og som
sådanne ønskede Platon at kritisere
tidens kropskultur og, som han så
det, overdrevne selvinteresse.
Indenfor den danske folkehøjskole
har myter og myte-fortælling i for
skellige perioder spillet en stor rolle.
Det er en tradition, som går tilbage til
Grundtvig. Allerede tidligt i sit liv er
Grundtvig optaget af de nordiske
myter (som han iøvrigt senere i sit
forfatterskab sætter i nær sammen
hæng med de græske myter; - taler
om den græsk-nordiske ånd i mod
sætning til den tysk-latinske). Det,
der især fascinerer ham, er den stærke
livsudfoldelse, myterne udtrykker.
Grundtvig ser myterne som udtryk
for kraft, kampånd, dåd, kærlighed,
livslyst osv. hos vore nordiske forfædre. Og Grundtvig har igennem de
mange år de største vanskeligheder
med at forene/kombinere den heden

ske verden af kampkraft og dåd med
sin kristne baggrund og budet om
næstekærlighed og ydmyghed. Ja,
man kan sige, at igennem mange år
udgør denne konflikt mellem heden
skab og kristendom et grunddrama i
Grundtvigs liv. Det er egentlig først
med sit store værk om »Nordens
Mythologi« fra 1832 (da Grundtvig
var 49 år), at han får rede på dette
forhold. Og hvor han godt mener, at
den gammelnordiske ånd med dens
heltedåd og livskraft kan forenes med
kristendommen. Grundtvig ser i my
terne. hvad han kalder sind-billeder
på et folks inderste væsen og beskaf
fenhed. Myterne udtrykker i billedlig
form, hvad der er et folks inderste
forestillinger om livet, om de stærke
ste kræfter i sindet og forholdet til
naturmagterne. I »Nordens Mytholo
gi« fremstiller Grundtvig de nordiske
myter og fortolker dem, prøver at se
hvilke følelser, mellemmenneskelige
forhold og livstemaer, myterne ud
trykker.
»Nordens Mythologi« er også det
skrift, hvor Grundtvig (i den lange
indledning) først formulerer sig skrift
lig om sådan noget som en højskole
og den folke-oplysning og folkedannelse, der kan finde sted der. Og i
de senere »højskole-skrifter«, der
kom i løbet af 30-erne, udfolder han
mere om en sådan højskole. Grundt
vigs visioner på det felt blev som
bekendt en vigtig igangsætter og in
spirationskilde for de, som rejste de
første højskoler. - Startende med
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Rødding i 1844 og med Uldum og
Ryslinge (Kold) også som nogle af de
tidlige skoler. Som noget vigtigt i
Grundtvigs overvejelser var, at sko
len skulle være »historisk-poetisk«.
Dermed mente han, at det historiske,
skulle spille en stor rollle på højsko
len. Kun gennem det historiske, som
er folkenes erfaringer (»i det store«)
kan vi kende nuet og rette os fremad
(i håbet) mod fremtiden, siger
Grundtvig. Lige som skolen skal
være historisk, skal den være poetisk,
dvs. det digteriske sprog, sindbilled
sproget skal høre til skolen. Digtnin
gen, sangene, ordsprogene, litteratu
ren, myterne skal give livstolkning og
udvidde virkelighedsfeltet.
Den side af den historisk-poetiske
højskole, som er det mytefortællende
kom særlig til udfoldelse på nogle af
de højskoler, som blev oprettet lige
efter tabet af Sønderjylland ved kri
gen i 1864. Årene herefter blev »Den
store højskoletid«. Askov blev opret
tet 1865; Testrup og Vallekilde kom.
Det blev i årene 1865 til midt i
1880-erne, myterne fik en fremtræ
dende plads i den såkaldte mytologi
ske højskole. Især legemliggjort i
forstanderskikkelser som Ludvig
Schrøder på Askov og Ernst Trier på
Vallekilde. De fortalte myter for de
betagede elever, og de var fremragen
de fortællere og fortolkere. Der er
ingen tvivl om - ud fra betragtninger
fra elever - at mange har fået stærke
oplevelser og er blevet berigede igen
nem den mytologiske fortolkning af
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otilværelsen. Og også beriget med
henblik på handlingslivet, jfr. de
mange højskoleelever, som blev fore
gangsmænd i samfunds- og kultur
livet. Det, disse stærke mytefortællin
ger på en levende måde kan sige
noget om er, hvad styrke og dåd er,
hvad kamp og visdom, lykke og
ulykke, kærlighed, lyst, fryd og fred,
ære og vanære er; de kan sige noget
om de onde, farlige og vilde magter
(jætterne), om trofasthed og om nid
og nag (og den skadefryd og lumsk
hed, som er heri). Myterne er, for at
citere en af dette århundredes mytologer indenfor højskolen Åge Møller:
»udsprungne af menneskers vågne
drømme, af deres dunkle følelse af
ånd, af deres erkendelse af livets kår
her i verden«.
Myten som dominerende form for
livstolkning indenfor højskolen gik
tilbage fra hen i 1880-erne. Og
Ludvig Schrøder gik over til at
undervise i »Danmarks hjælpekilder
og næringsveje«. Denne tilbagegang
skyldes flere ting; dels satte den
videnskabelige kritik spørgsmålstegn
ved myternes oprindelige nordisk
hed. Dels bragte indflydelsen fra
bykulturen og »det moderne gen
nembruds folk« et andet åndeligt
klima med sig. Den nye realistiske
litteratur og fritænkeriet (Brandes)
kunne ikke undgå også at give en
påvirkning til højskolen. Bl.a. varder
på Askov hæftige diskussioner om
»fritænker-bøgerne«
i
80-erne.
Schrøder ville ikke have med Ibsens

og Bjørnsons fritænkeriske dramaer
og skriverier at gøre. I disse diskussi
oner deltog bl.a. forfatteren Jakob
Knudsen, der var lærer på Askov
1881-90, og Holger Begtrup (senere
grundlægger af Grundtvigs Højskole i
Frederiksborg). Af nogle blev fasthol
delsen af myterne som det afgørende
livstolkningsgrundlag opfattet som
hulhed og verdensljernhed. Jakob
Knudsen har i litterær form i roma
nen »Gjæring-Afklaring« forsøgt at
skildre bl.a. forholdet mellem mytologer og naturalismens nye livssyn.
Og Henrik Pontoppidan, der selv en
overgang var højskolelærer på brode
ren Morten Pontoppidans højskole,
har givet stærkt kritiske fremstillinger
af højskolemytologien. Som sagt af

tog betydningen af mytefortællingen
indenfor højskolen fra midten af
1880-erne. Og skønlitteraturen fik en
stærkere position. Senere fik myterne
i 20-erne og 30-erne med Åge Møller
og Rønshoved Højskole en renæssan
ce indenfor en del af højskolen.
Myter kan være meget forskelligt.
Jeg har nævnt lidt om myter i græsk
sammenhæng og noget om nordiske
myter i forbindelse med højskolen.
Men der er jo også nutidige myter.
Der skabes hele tiden - bl.a. i
medierne - myter. Hvad er egentlig
myte?
Jeg citerede før Åge Møllers for
mulering om myter som menneskers
vågne drømme, deres dunkle følelse
af ånd og erkendelsen af livets kår i
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verden. Og i samme sammenhæng
siger han om myterne: »De adskiller
sig fra den sædvanlige digtning eller
fortælling ved at handle om guder
eller religiøse forhold«. Og det er vel
også det, vi sædvanligvis forstår ved
myter: de handler om vore guder; eller i nutiden måske det, mange
sætter i stedet for guderne. Jeg har
prøvet at slå op i en ordbog under
myte: (»Mythus (lat), mythos (gr.):
opdigtet fortælling, sagn) gude- og
heltesagn; eventyr, fabel;n opspind;
(hos Johs. V. Jensen:) litterært pro
sastykke der bygger på erindringsstof
og naturindtryk og som er båret af en
poetisk følelse af noget universelt, en
dyb helhedsopfattelse der adskiller
det fra en registrerende skildring«.
Det er ganske sigende formuleret.
Universitetslektor Erik A. Nielsen
har i sin bog »Søvnløshed« forsøgt at
udtrykke, hvad mytens væsen er:

»Myte synes at være betegnelsen på
selve den egenskab ved en fortælling,
som gør den værd at huske og
fortælle videre. Den mytiske kvalitet
kan bero på forbilledligheden i de
forhandlinger, fortællingen skildrer,
men den kan også bero på en usæd
vanlig overrumplende sammenføj
ning af begivenheder, hvis grusom
hed, vidunderlighed eller fantastik
overtræffer dagligdagens begivenheds
niveau så iøjnefaldende, at der sættes
et varigt spor i den menneskelige
hukommelse, et traume, skønt måske
et værdifuldt traume. Den sande
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skønhed er altid mytisk og vækker
hjertebanken eller hellig rædsel.
Myte er således ikke alene navnet
på en fortællegenre for sig selv, men
kan yderligere betegne en egenskab
ved andre fortællegenrer, ja alle
langtlevende fortællinger har vel et
mytisk brændpunkt i sig. Den fortæl
ling, der ikke blot er mytisk, men
med rette kaldes en egentlig myte, er
først og fremmest kendetegnet ved sin
store koncentration omkring dette
gennembrud af det uhørte eller det
hellige.«

Og han nævner videre, at myten har
en stram fortælleøkonomi, en ten
dens mod det korte og at den sam
menfatter en virkelighedstotalitet i et
billedligt forløb. Jeg synes, det er
nogle gode betragtninger over myte
og det mytiske og hvor dette i videre
forstand berører litteraturen. Jeg vil
om lidt komme med et par eks. på,
hvor jeg finder mytiske træk i noget
af litteraturen. Men først til et andet
aspekt.
Det hidtidige er overvejende posi
tivt overfor det mytiske og dets
mulighed for at tale stærkt til os. Men
vi må heller ikke glemme det aspekt
ved myterne, der kan være - og især
er det i mange moderne medieskabte
myter - fordrejning og tilsløring af
vikeligheden. - Hvor myten nær
mest bliver til falsk tale (myte kan
være så meget, også reklame, billeder
osv.). Det er ikke uden grund, at der i
den seneste menneskealder er opstået

et helt felt indenfor kulturkritikken,
som er mytekritik. Vigtige navne er
her Max Horkheimer og Theodor W.
Adorno indenfor den tyske kultur
kritik (»Frankfurterskolen«) og Ro
land Barthes indenfor den franske
tradition. Roland Barthes udgav alle
rede i 1957 en bog med titlen
»Mytologier« og med undertitlen
»Udvalgte essays om vor mytologiske
hverdag«. Han viser her - i en række
analyser af eksempler lige fra fribrydning, cykelløb og mondæne bryllup
per i ugepressen til vaskepulver
reklamer, legetøj og astrologi - at der
i talen og budskaberne er fordrejnin
ger og tvetydigheder, som åbenbarer
mytiske lag. Og disse hverdagslivets
myter er nok - det er vel kritikken mere snigende end den direkte myti
ske tale. I mediernes brug af forskel
lige kendte personer, f.eks. fodbold
spillere eller skuespillere, og i rekla
mernes glansbilleder af personer og
symboler skabes der en masse myter,
det kan være om den »rigtige mand«,
»den smukke kvinde« osv.
Der er selvfølgelig grund til at
kritisere myterne, når de forfører os.
Reklamen er det klareste eksempel.
Men dermed er selvfølgelig ikke sagt,
at al myte og myteskaben er af det
onde. Ud over værdien af de store
gamle myter, som jeg har været inde
på, skrives der også litteratur, hvor
netop fornemmelsen af en mytisk
dimension gør den stærk. Realismen
som fortælletradition har givet mange
storslåede resultater (både i vores

egne og i den udenlandske litteratur).
Det gælder både i forbindelse med
»det moderne gennembrud« - f.eks. i
Pontoppidans suveræne værker - og i
20-ernes og 30-ernes realisme og også
i 60-ernes og 70-ernes nyrealisme og
socialrealisme. Og der har i de pågæl
dende perioder været mange gode
grunde til realisme-betonede fortælle
former. Men det er på den anden side
ikke uforståeligt, at en række - især
yngre digtere - i begyndelsen af
80-erne har haft behov for at over
skride den mere hverdagsagtige rea
lisme, som har været fremtrædende i
70-erne. Der er kommet mange
spændende digte ud af overskridelsen
af knæk-prosaen og ny-realismen,
digte f.eks. af Bo Green Jensen,
Michael Strunge og Pia Tafdrup.
Indenfor prosaen vil jeg nævne et par
eks. på, hvad jeg forstår ved litteratur
med mytiske dimensioner, - og som
en kvalitet. Det gælder f.eks. Vagn
Lundbye. Han har bevidst arbejdet
med det mytiske f.eks. i forbindelse
med indianske kulturer og eskimoisk
kultur, men også i det skønlitterære
forfatterskab, f.eks. trilogien om An
holt: »Tilbage til Anholt«, »Hval
fisken« og »Den store by«. Jonas’
opslugning af øen, hans sære oplevel
ser med naturen - f.eks. den mystiske
fortrolighed med en sæl - og med
nogle folk på Anholt og hans tilbage
venden til byen (hvor også et træ får
en særlig symbolsk magt) er en
fortælling af mytisk art. Og Vagn
Lundbye har netop her i efteråret
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udgivet en samling fortællinger (»Al
vidende fortællinger«), som er myti
ske fortællinger. En anden forfatter,
jeg vil nævne i denne sammenhæng
er Kirsten Thorup. Hendes romaner
om Jonna »Lille Jonna« og »Den
lange sommer« er brede realistiske i
genre, men der er skikkelser i dem,
som kommer til at stå med mytisk
kraft. Det gælder f.eks. moren Betty,
der trods de meget hårde sociale
forhold og andre vanskeligheder lever
med en varme og legemliggør (trods
sin undseelighed) nogle værdier. Hun
er, som en af personerne, fru Iversen,
siger »et eventyrligt væsen«. Og det
gælder moster Marie, der ved Jonnas
brors konfirmation er en »frelsende
engel«. Ved sin ro og robusthed - og
samtidig bevarelse af drømme - er
hun en stærk skikkelse; og næsten
helt mytisk.
Sådanne egenartede skikeiser, der
egentlig overskrider en realisme og
går over i noget mytisk, er også
karakteristisk i »Himmel og Hel
vede«. Det gælder særlig frk. Ander
sen og Jasmin, og her i »Himmel og
Helvede« er det også karakteristisk,
at det hverdagslige i forskellige punk

30

ter bringes i sammenhæng med de
store religiøse, de kristne myter:
Maria ligner jomfru Marie, den unge
violinspiller i kirken ligner en Jesusfigur, og der kommer med skikkelsen
Fred et djævlemotiv ind; helligt og
profant sættes sammen i overrasken
de konstellationer, (jfr. titlen »Him
mel og Helvede«).
En anden forfatter, jeg vil nævne i
denne sammenhæng, er William Hei
nesen. Mange af hans fortællinger
står med enkelhed og styrke, der
samtidig giver nogle figurer en mytisk
karakter. Det gælder også i hans
sidste samling af fortællinger »Laterna Magica«.
Vi har nok et dybt behov for at se
væsentlige livstemaer fremstillet i et
koncentreret billede eller en enkel
fortælling og på en måde, der fanatisk
overskrider den mest begrænsede og
jordnære virkelighed. - Uden at vi af
den grund må afstå fra at være på
vagt overfor de falske myter.

Ovenstående er en let bearbejdet
udgave af mit introduktionsforedrag
til årets litteratur-kursus, »Litteratu
ren, billederne og myterne«.

Skånekostens tid må være forbi
Af DITTE KRØGHOLT

Det har ordentlig gjort indtryk på os,
der befinder os i højskolen, hvad
Henrik Juel på fremragende vis be
skrev (Information 26.4.), at på sit
højskoleophold oplevede han viljen
til fællesskab lagt øde. Vi føler os
ramt, vi nikker genkendende til hans
skildring af den mangel på ansvarlig
hed, som får meget til at gå i
smadder.
Noget tyder på at han har haft held
til at provokere os. Jørgen Fastrups
artikel, Folkeoplysning eller Over
levelse (Inf. 19.8.), dumpede i det
mindste ind til mig, netop som jeg selv
havde nedskrevet nogle overvejelser
over mit job: at være højskolelærer
i dag. Jørgen Fastrup efterlyser høj
skolens røst i idédebatten, hvad så
ellers højskolens røst er for noget.
Det er jo ikke givet, at det kommer
til at lyde som et sangkor, selvom
enkelte af os løfter røsten.
Og nu har højskolens røst altså lydt
fra en elev, der har et nysanset
højskoleophold bag sig. Henrik Juels
betragtninger blev uddybet af en
anden hjemvendt højskoleelev, Lis
beth Andersen (Højskolebladet nr.
26), der skrev om den ansvarsløshed
og passivitet, der kommer til udtryk i
at kigge ned i strikketøjet - lade
tingene passere og blive sagt uden at
tage stilling eller ansvar. Eller ved det

modsatte - agressiviteten - »du skal
sgu ikke komme og fortcelle mig
noget« - »jeg gør hvad der passer
mig, når det passer mig«. I alle
tilfælde bliver blikket rettet alt for
meget nedad og indad.
Nok er disse udsagn langt fra at
være hele sandheden. Men sandt er
det, at ansvarlighed er en vare, der er
ujævnt fordelt blandt folk i alminde
lighed og derfor også blandt højskole
elever. Ansvarlighed fås bare ikke
lige ud i luften, men kun der hvor en
sammenhæng har kaldt ansvaret
frem. For de fleste højskoleelever er
dette ikke et problem, men enkelte
lever muligvis på højskolen for første
gang i en sammenhæng, hvor de
bliver holdt fast på ansvar i en eller
anden grad. Og det bør ikke undre
nogen, at i vores behovsfikserede tid
tørner vi af og til ind i en, der
forsøger at arrangere sig efter sit
øjeblikkelige behov eller ikke-behov,
og hun har sjældent behov for at
vaske op.
Lad os hilse provokationerne vel
kommen, når nu det kniber os sådan
at komme ud af hullerne og være
med i idédebatten. Hvad er det i
grunden vi går og laver? Vi er et
travlt folkefærd, for vi skal have
meget op at stå: eleverne om morge
nen, koncerten på onsdag og festen

31

på lørdag, næste dags undervisning
og næste års sommerkurser, kriseplan
for foråret og dem der »har det
dårligt« lige nu. Vi er i skarp træning
med at klare det hele, udtrykke os i
urbane vendinger, så det hele kom
mer til at glide. Vi er gode til at tage
»snakker« med eleverne, og vi er
hyggelige med en bajer i hånden.
Huset, vi gør tjeneste i, er på én
gang sit eget univers, en ø afsondret
fra alt udenom, og samtidig er det en
sluse for tidens strømninger, så de her
fornemmes som i fortættet form. Det
er på godt og ondt præget af historie
og aktualitet, tradition og brud med
tradition. Mange søger højskolen for
at opleve fællesskabet. Men det er
med fællesskabet som med lykken, at
som mål bliver det til ulykke. Allige
vel tror jeg, at højskolen for os, der
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arbejder i den, som for dem der er
elever, først og fremmest er et sted,
hvor man i en sammenhængsløs tid
fornemmer en sammenhæng. De tri
vielle modsætninger, privatliv/fritid
er her knap så hårdt trukket op som
ellers. Dog skal man vare sig for at
sentimentalisere arbejdspladsen. Vi
har også vore skønhedspletter, som
det måske kunne være nyttigt at kaste
blikket på.
Jeg har selv oplevet højskolen i
50erne. Dengang bestod sammen
hængen i, at man gav sig ind under
forstanderskabet: elever, lærere, køk
kenpersonale, pedel. Det var et hus
bondforhold. I dag er det mere
udefinerligt, hvad sammenhængen
består i. Som lærer oplever man en
ret høj grad af selvforvaltning og
dermed ansvar. Man får sin løn, men

føler sig ikke udpræget som lønslave.
Man føler sig ikke engang som slave
af uret, medmindre man får mistanke
om, at man bliver udnyttet. Men som
arbejdssted har huset dog tilbøjelig
hed til at falde fra hinanden i to
halvdele, nemlig lærerområdet (alt
hvad der har med eleverne at gøre) og
det praktiske område (mad, fysiske
rammer, orden). Lærere og elever
sviner og laver rod. Det praktiske
personale udbedrer skaderne og hol
der liv i flokken. De bærer med
undertiden synligt prøvet tålmodig
hed deres del. Vi har travlt med
vores. Det sker, vi drøner igennem
køkkenet og siger »hej«.
Til forstanderen stilles der krav fra
alle sider - og om så alsidige egenska
ber, at de næppe findes samlet hos ét
menneske. Først og fremmest skal
der administreres og spares. Intet er
for småt til at blive registreret. Ord
nung muss sein, og går det rigtig
ordentlig til, har de, der laver maden,
såmænd deres egen madpakke med
hjemmefra, for det kan da aldrig gå at
spise til statens priser. Den slags
ordninger er naturligvis blevet til
efter ansvarlige overvejelser, men de
virker ikke fremmende på sammen
hængen. Til gengæld holdes der med
arbejdermøder, hvor de taletrænede
siger mest. Nok så mange medarbej
dermøder kan dog ikke ændre på den
realitet, at inden for murene er
verden delt i to. Jeg skal iøvrigt ikke
forsøge at tale fra køkkenet. Enhver
må tale sin egen sag. Men jeg kan

ikke tale om mit arbejde uden at
nævne det, for det hører nu engang
med.
løvrigt vil jeg vende mig til det der
er mit job, at være højskolelærer og
her gøre mig et par overvejelser dels
over hvem det er, vi er lærere for,
dels noget om hvilke opgaver jeg
anser for væsentlige.
Først og fremmest er vore elever
børn af deres egen tid, ligesom vi selv
er det. I 70erne brugte eleverne høj
skolen som model på den verden, de
skulle lave om, med forstander og i
nogen grad lærerne som magtens
repræsentanter. Størsteparten ville
virkelig noget med at sætte sig på
madrasserne og begynde forfra. For
lærerne var det muligt at sælge de
rigtige synspunkter. »Alt er politisk«,
forkyndte vi med fynd og klem.
Men da ti-året lakkede mod enden
begyndte den at blive usælgelig. Og
med elevernes afvisning kom vi selv i
tvivl. Pø om pø gled vægten fra det
politiske til det kreative. Der blev rift
om musik- og vævelærere. Eventyr
og myter dukkede op i timeplanerne.
Det blev legitimt at interessere sig for
religion, i det mindste i den udstræk
ning den havde præg af det okkulte.
Det agitatoriske forsvandt. Stemmen
mistede kraften, og ingen gad heller
lytte til den. Resignationen og indad
vendtheden indfandt sig.
Hvad er der egentlig sket med os
under alt dette? Har vi hjulpet
hinanden af sted på flugt fra virkelig
heden? Ja, i en vis forstand har vi
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nok. Vi har i det mindste udvidet
virkelighedsbegrebet til også at om
fatte en indre virkelighed, hvad vi var
tilbøjelige til at overse i 70er-rusen.
Derfor er der naturligvis stadig lære
re, der hjælper deres elever at støde
på virkeligheden, også i myterne og
eventyrets verden. Men vi må vedgå,
at tiden er blevet en anden, og det ses
på fagtilbudet! At man så samtidig
må stille spørgsmålet med Jørgen
Fastrup, om højskolen er på vej ind i
forretningsverdenen, når vi ser på,
hvad der markedsføres, er en anden
sag. Vi kommer næppe uden om, at
det for højskolerne også har været et
spørgsmål om hvilke varer der er
salgbare. Vi er i nogen grad på det
frie marked, og her lurer den fare
altid. Den er ikke ny på højskolen. 1
gamle dage rejste forstanderne rundt
til forsamlingshusene og fedtede for
de mulige elevers forældre. Men det
er rigtigt af Jørgen Fastrup at svinge
pisken over os i så henseende. Og
samtidig må jeg sige, at der er nok
nogle tendenser i de sving, vi har
foretaget, som ikke blot kan karakte
riseres som beregning.
Jeg tror, at for os lærere har det i
80erne været en opsamlingens tid.
Opsamling af efterslæbet, alt det vi
ikke havde øje for i 70ernes galopperen. Men med opgivelsen af det
politiske kom der vel en vis forstemt
hed over os. En skuffelse over at alt
ikke lige lod sig ordne i en håndeven
ding. En forstemthed over de unge
menneskers usikre situation, og der
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med en vis varsomhed med hensyn til
at henlede opmærksomheden på ti
dens elendigheder. Og samtidig en
frygt for at binde eleverne noget på
ærmet i form at letkøbte løsninger.
Desuden gik det op for os, at de
elever, vi modtog, i stadig stigende
grad har været på sultekost i deres
skoletid, ikke med hensyn til eksakt
viden, men med alt det, som har med
poesien i livet at gøre - det skabende
- i alle dets afskygninger, og alt det
der har med livserfaring at gøre. Og
jeg tror, at vi højskolelærere i 80erne
har indset, at det var nødvendigt at
hjælpe vores elever med at samle
kræfter. Derfor har vi opmuntret dem
i dyrkningen af disse kvalifikationer,
som betyder så meget i livet, omend
ikke i arbejdslivet. Det mener jeg vi
skal fortsat. Og vi må gerne stille
kvalitetskrav. For det er vigtigt, at
eleverne i løbet af deres højskole
ophold har noget at være stolte af og
glade for.
Spørgsmålet er så, om vi igen er i
nærheden af et vendepunkt? Når vi
så i høj grad i 70erne lå under for den
tendens at overtone det politiske i
den udstrækning, vi bildte os ind, at
det var det, det hele drejede sig om,
så er tiden nok inde til, at vi
overvejer om vi er havnet i den
modsatte grøft og får prøvet, om vi
kan balancere mellem grøfterne i
stedet for.
Jeg vil for en stund vende blikket
mod 80ernes unge. Jeg vil hævde, at
hvor megen sandhed der end kan

være i Henrik Juels og Lisbeth An
dersens karakteristik, så er den dog
meget mangelfuld. Der er et stort
antal elever, de ikke har med i
karakteristikken, de har f.eks. næppe
haft sig selv med. Og hvis jeg for egen
regning skal karakterisere 80ernes
højskoleelever, så må jeg først og
fremmest sige, at de har gjort mine
egne bekymringer til skamme. De er
ikke nær så svage, som vi frygtede de
ville blive. De har i forbløffende grad
evnet at finde en værdig livsstil midt i
deres usikre levevilkår. En livsstil
som rummer en del resignation gan
ske vist. Men de er ikke slået ud. Og
derfor er det på tide at holde inde
med bekymringerne. Skånekostens
tid må være forbi. Og vi må vove at
konfrontere dem med virkeligheden

uden sminke - også deres egen. Ikke
for at hjælpe dem at finde synde
bukke. Tværtimod. Men for at få
dem til at vedkende sig deres egen
virkelighed, tage den på sig og finde
ud af, hvad de vil stille op med den.
Og her undgår vi ikke at samle det
politiske op, i den udstrækning vi
måtte have forladt det.
Men der er endnu et område, som
det ligger mig på sinde at gøre
opmærksom på. Et område, vi har
forladt, og hvor der ligger ting og
sager at samle op. Men samtidig er
det et vanskeligt område, som det er
svært at nærme sig på grund af alle de
fornemmelser, det er omgærdet af.
Det er alt det, der har med kristen
dom at gøre, og den tradition, som vi
hele tiden må være forpligtede på at
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forholde os til. For med 80ernes
søgen i de åndelige områder - og ikke
et ondt ord om det - er det unægtelig
en raritetssamling vi håndterer, hvor
parapsykologi, astrologi og reinkar
nation m.m.m. vælter rundt mellem
hinanden, og hvor kristendom ikke
er noget man kan tage sig alvorligt,
højst som en kuriositet. For »gud
allergien« møder vi jo hele tiden, og
den har vi respekt for. Tænk bare på
Erik Grips verseudvalg af Grundtvigsange, hvor de pinlige vers med gud
er udeladt, eller på den elev, der siger
»Go down, Moses - nej tak! Der står
gud i den«.
Alt dette medfører en rangorden,
hvor f.eks. antroposofi på forhånd er
finere end kristendom. Men der er jo
bare det, at vi bor i et land, hvor vi
blandt andet har sunget os til en
tilværelsesforståelse, der stadigvæk
har noget at sige os. Og tør vi høj
skolelærere ikke vedkende os nogen
tradition, svigter vi fatalt. Det at
eleverne først og fremmest skal for
valte deres eget liv, betyder ikke, at vi
overhovedet ikke må fortælle dem
noget. Tværtimod kan vi en dag gå
hen og opdage, at vi har medvirket til
en folkelig undertrykkelse, hvis vi
frasiger os alt, hvad vi har fået med
traditionen: hele den begrebsverden
som vi støder på i en række salmer og
sange, en begrebsverden vi endnu har
tilgang til, om også det kun er rester,
og som er brugbar for os, når vi skal
prøve på at få hold på alt det vi
tumler med - livet, døden og kærlig
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heden. Disse begreber er det værd at
brydes med, inden vi bryder med
dem. Godt nok spørger vores elever
ikke efter dem. Men vi ville snyde
dem, hvis vi ikke smed noget på
bordet, som de ikke på forhånd
havde regnet med. Hvordan det så
skal gøres, ja det ved jeg ikke. For
sagen er selvfølgelig ikke let. Jeg har i
det mindste ikke noget ønske om, at
vi skal til at hælde vand ud af ørerne.
Blot ved jeg, at det er vigtigt, at det
bliver legitimt at tænke i de baner, så
meget mere som vore fælles forud
sætninger er hastigt på retur.
Jeg begyndte disse overvejelser
med at nævne højskolen som et
sammenhængens sted. Og jeg vil
vende tilbage til det. I 50erne var én
sammenhæng stort set givet for høj
skoleeleverne, nemlig det liv de kom
fra, og som de vendte tilbage til. Og
højskolen kunne så hjælpe til at
uddybe denne sammenhæng. I dag er
det anderledes. Og det stiller nogle
andre krav til det at være højskole
lærer. Samtidig er vi blevet mere
fortravlede i skolernes indbyrdes
kamp for at overleve. Og det kan
godt give én skrupler. For der spørges
i disse år mere og mere efter lærerens
person og ikke blot hans undervis
ning. Eleverne er nu mere end før på
vej, i den forstand at de er i færd med
på egen hånd at opbygge deres uni
vers. Derfor spørges der efter per
sonen. Og da det er det skidt, hvis vi
ikke får tid til at være til stede med
vores person. For det er i det mere

tilfældige samvær, at sammenhængen
til det »virkelige« liv har bedst mulig
hed for at etableres.
Lad mig slutte disse betragtninger
med lidt ønsketænkning. På grund af
de mange korte kurser har højskoler
ne i de senere år fået stadig flere
forskellige folk inden for dørene. Det
glæder vi os over, vi ville være skarn
om ikke vi gjorde det. Men ét er dog
fælles for alle kursister: de har
allesammen lyst og trang til at bruge
tiden på det »unyttige«, på det der
ikke kan måles og vejes.
Dem vi ikke ser, er dem der er
midt i ræset. Og hvad skulle vi så
ønske at se dem for, hvis de ikke selv
gider? Jo - for der er flere slags ræs
til. Og dem jeg her tænker på, er alle
dem der ræser på vores andres vegne:
administratorer, politikere, specia
lister der rådgiver politikere.
Jamen dem ser vi da. Vi sender

jo bud efter dem. De er rask væk
foredragsholdere på vore kurser. Ja det er de. Men min ønsketænk
ning går på, at de også skulle være
elever.
Noget af det der kendetegner os
alle sammen, og som vi af og til
kæmper imod, er vores egen trang til
at lægge ansvaret fra os - over på
»dem der bestemmer«, og i afmagt
brokke os over dem. Og de admini
strerende på deres side, hvad kunne
de ikke have ud af at sidde på
skolebænk med dem de administrerer
for. Det kunne måske ovenikøbet gå
hen og blive fornøjeligt! Og kunne vi
alle sammen få lært noget mere om at
bære hver vores del af ansvaret og
dermed lade være at tage det fra
hinanden, ja så kunne vi måske
ligefrem begynde at ane en større
sammenhæng.
Bragt som kronik i Information august 1986.
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Økologi -Teknologi
Af JØRGEN NYGAARD MADSEN (elevbestyrelsen)

Ofte bliver udtryk som økologi og
teknologi opfattet som modsætnin
ger. De der arbejder med økologi har
ofte en ringe forståelse for, at tekno
logien skulle betyde noget for økolo
gien og omvendt. De der arbejder med
teknologi ved knap nok hvad ordet
økologi betyder.
Det ligner den fagimperialisme,
som vi for det meste er omgivet af i
hverdagen. Men hvis det fortsætter
på denne måde er der slet ingen
grund til at fortsætte. Ja, det er endda
bedre at beholde hænderne i lom
men. Desto mere vi overskrider den
økologiske balance, desto hurtigere
når vi vores egen tilintetgørelse.
Den økologiske balance har i tu
sinder af år klaret sig uden hjælp fra
nogen teknologi, ja teknologien er
endda blevet økologiens værste fjen
de. Så det ville være nærliggende at
sige, lad os afskaffe teknologien, men
så let er det ikke. Teknologien har
gjort det muligt for os at overbefolke
kloden i en grad, vi ikke har set før.
Netop der ligger problemet, hvis vi
vælger at afskaffe teknologien, er vi
også nødt til at reducere jordens
befolkning op til flere gange.
Hvis vi vil opnå en økologisk
livsformn i Danmark, vil det være
nødvendig mere end at halvere be
folkningen. Og i lande som Holland

38

og Belgien med ca. 14 mio. indbygge
re i hvert land, men på et areal der er
på størrelse med Danmark, skal be
folkningen ned på 1/8 af den nu
værende, inden der kan blive tale om
økologisk jordbrug uden teknologi.
Vi er altså nødt til at bevare teknolo
gien, hvis vi vælger at forblive det
befolkningstal vi har i dag.
Men det er muligt at ændre brugen
af teknologien til fordel for naturen,
imodsætning til det der er sket indtil
dato, hvor teknologien er brugt til at
hjælpe mennesket. Nogle eksempler
herpå kunne bl.a. være:
Højteknologi til en bedre udnyttel
se og forbrænding af fossilt brænd
sel.
Højteknologi til anvendelse af al
ternativ energi.
Højteknologi og forskning til inten
siv dyrkning og forarbejdelse af
fødevarer, uden at skade naturen.
Højteknologi til fremstilling af bio
gas og nedfældning af naturgød
ning.
EDB til det administrative arbejde
og dermed frigørelse af arbejdskraft
til en mere økologisk dyrknings
metode.
Nogle af de ovennævnte eksempler er
iværksat nogle steder, men kun i det
omfang det er økonomisk rentabel.
Så man må sige det stadigvæk er

temmelig bevidstløse handlinger der
bliver foretaget. Det samme gælder
når nogle demonstrerer mod Barcebæk, men på samme tid bruger løs af
den strøm der bliver produceret på
Barcebæk.
1 fremtiden må vi bort fra det, at
det er producenterne vi anklager, men
derimod lægge ansvaret over på for
brugerne. Det kan lyde ret kompli
ceret og det er kompliceret. Men hvis
ovennævnte eksempel med Barcebæk
skal have nogen effekt, er det nød
vendigt ad parlamentarisk vej at få
stoppet leverancerne af strøm til
Danmark eller også sabotere det
kabel der fører strømmen over Øre
sund, og så betale de par ører mere
pr. kW der kan blive tale om.
Det er altså nødvendig med lidt

nytænkning, hvis vi ikke skal forstær
ke polariseringen mellem faggrupper
ne. Så det ville være nærliggende at
se på højskolen, hvad den har at
tilbyde kommende forbrugere og væl
gere.
Højskolen var de første 100 år et
sted hvor der blev udklækket nye
tanker, skabt utopier og diskussion.
Idag er de blevet til terapicentre,
hvor udbud og efterspørgsel er driv
kraften. Højskolen er gået over til
devisen kunden (eleverne) har altid
ret. Resultatet er, at i de boglige fag
er litteratur og psykologi det fore
trukne. I de kreative fag er det for det
meste håndarbejde, musik og drama.
Hvem siger at eleverne altid ved
hvad de vil? Det hjælper ikke meget
at beskæftige sig med navlebeskuende
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litteratur, hvis det er ideer til frem
tiden der er brug for. Det hjælper
ikke meget at have håndarbejde,
musik og drama, hvis det er konkret
viden til at forbedre vores egen og
naturens overlevelsesmuligheder der
er brug for.
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Hvis højskolen ønsker at være
udadvendt og ikke bare en varmestue
for unge mennesker der søger en
mening med livet, er det nødvendigt
at stille spørgsmålene: Hvordan kan
teknologien hjælpe til et mindre
forbrug af ressourcer?

Livet på et højskolekontor
Af LENE MORTENSEN

For ca. 3 år siden vidste jeg knap
nok, at der i Velling fandtes en
højskole, selvom jeg året før havde
haft en af lærerne herfra på et kursus,
som indirekte nok har en del af
»skylden« for min endelige beslut
ning om at få den kontoruddannelse,
som jeg altid havde talt om.
Dog havde jeg ikke drømt om, at
jeg skulle ende på Vestjyllands Høj
skole, og at jeg der ville føle mig som
»en fisk i vandet«.
Allerede første dag blev jeg kastet
ud i et job som kioskbestyrer, et lille
bijob, som har givet anledning til
mange uforpligtende samtaler over
disken, både med elever og kolleger,
og et job jeg værdsætter meget højt.
Kontorjobbet her er en blandet
landhandel, og nogle dage går man
hjem med den følelse, at man ikke
rigtigt har fået udrettet noget konkret,
og det skyldes, at der her sker så
mange forskellige ting, og at det er op
til en selv, hvor meget man vil enga
gere sig i tingene.
Dagens første gerning er at sætte
kaffe over, thi da der allerede inden
kl. 9 kan være gået uorden i ens
tanker vedrørende arbejdsgangen den
dag, er noget godt og styrkende ikke
at foragte. Medens kaffeduften breder
sig, samler man sig selv + gårsdagens
»løsslupne« kaffekopper sammen og

vasker op. Indimellem disse daglig
dags sysler er der uden tvivl dukket
1-2-3 lærere op med hver 1-2-3 ting,
som man efter fattig men bedste evne
forsøger at hjælpe med: Måske kopi
maskinen stadig »sover«, en bil vil
ikke starte (skyldes sikkert kulde/fugtighed), måske skal en elev have
hjælp til at læse DSB’s lille køreplan,
eller der skal aftales noget praktisk,
jeg kan ordne for et hold elever.
Dagens tilløbsstykke kan være når
posten har afleveret dagens høst.
Forstanderen elsker når vi bryder ud
i jubelsang over en tilmelding, hvori
mod han ikke er særlig modtagelig
for vejrudsigten, en snak om biler,
kommentarer til et eller andet lige
gyldigt, med det ene formål at fortæl
le, at der ikke den dag var en
tilmelding.
Mit arbejdsområde dækker samt
lige tilmeldinger til vinter/sommerkurser og alle de forskellige blanket
ter som det offentlige kræver. Der er
utrolig mange forskellige i omløb i
det moderne samfund, og en vinter
skoleelev eller pensionist har tit svært
ved at forstå arbejdsgangen, tilskuds
beregningen på de forskellige ske
maer.
Vinterskoleeleverne er ofte meget
forskellige, og tit vil der på et hold
være et par stykker, man bliver dus
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med. Igennem en vinterperiode lærer
vi jo hinanden at kende ret godt og
specielt via kiosken, hvor det for
melle jo ligger på hylden.
Det er så skønt, når »gamle« elever
ringer eller skriver og fortæller om
deres liv efter højskolen - om den
tryghed det gav - mod på livet - tillid
til fremtiden - den (fremtid) der er så
uforudsigelig og som kan give lange
kampe, men som også er en stor
udfordring, hvis man magter eller tør
tage den op. Her har jeg fornemmet,
at et højskoleophold, ofte kan være et
puf i den rigtige retning.
Sommerkursisteme er et kapitel for
sig i højskolelivet. Allerede nu i 1986
er der forespørgsler for sæsonen
1987, og i januar begynder tilmeldin
gerne fra »gamle« kursister at ind
løbe, samtidig med nye, der har fået
lyst til at prøve et ophold. Der er en
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fantastisk »gennemtrækk« af menne
sker i de 4 måneder kurserne varer.
Nogle er her 1 uge, nogle 2 uger, og
nogle vil helst ikke hjem igen. Mange
kursister kommer igen år efter år, og
det er en dejligt at se dem. Alle de
»nye« forsøger vi at pleje godt, og jeg
holder meget af at slå en sludder af
med de forskellige, når jeg møder
dem.
I sommer havde vi et kursus arran
geret i samarbejde med Dansk Blindesamfund, og det var for mig som
merens højdepunkt. Selv som forhen
værende hjemmehjælper bliver man
målløs over mennesker - der for mig
at se, har et stort handicap - med så
megen livsglæde og -lyst. Der var en
glæde og en pjatten overalt, de var
utrolig aktive og meget, meget dyg
tige i deres dagligdag. Personlig hav
de jeg den glæde at få mig en lille ven

på 1 1 år, og jeg eksporterede et stk.
fjerkræ til Næstved, hvor rygtet for
tæller, at den har det godt, og at
bestanden er blevet forøget. Så hvis vi
mødes i 1987, har jeg måske mulig
hed for at udvide eksporten. DSB har
bestemt haft en livlig dag, da så
mange glade mennesker rejste hjem.
Det er livsbekræftende at støde på
den slags mennesker, når man i det
daglige ofte hører og læser om den
utilfredshed, vold, folks manglende
ståsted i tilværelsen osv., så jeg ser
ikke så pessimistisk på fremtiden,
som jeg måske ville have gjort, hvis
jeg ikke havde haft disse oplevelser.
En ikke »Indviet« læser vil måske

tænke, at der på det højskolekontor
ikke forgår andet end tant og fjas.
Dette er naturligvis ikke tilfældet,
men når man sidder og skal komme
med en arbejdsbeskrivelse, viser det
sig at være meget svært at konkreti
sere det - men vi arbejder også - og
gerne.
Dette bringer mig frem til sidste
afsnit, hvor jeg vil byde mine nye
kolleger på kontoret velkommen og
jeg vil gøre mit yderste til, at de vil
blive »bidt« af en »lidt halvgal høj
skole«, og jeg ser frem til at kunne
sige goddag og farvel til nogle for
håbentlig store hold i de kommende
år.
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Vestjyder og spillemænd
Af MARIT THORNING (elevbestyrelsen)

Fredag den 18. juli: Turen gik mod
Vestjyllands Højskole, og tankerne
var mange: Er alting klar? Eller har
kommunikationen imellem os (elev
foreningen og skolen) været for dår
lig? Har vores PR været god nok?
Har vi for lidt musik? Eller for
meget? Og vigtist af alt: hvor mange
kommer?
Det var næsten for spændende, så
det var en lettelse at være fremme, og
finde ud af, at der ikke var tid til at
tænke mere. Nu ventede alle de
praktiske opgaver. Der blev lavet
hjælperskema, der blev slæbt øl, der
blev lavet interview i Regionalradio
en, lavet prisskilte osv.
»Hvor mange kaffemaskiner har
vi?« Vores erfaring fra sidste år
sagde, at to ikke var nok, men vi må
klare os.
Midt i det hele var der en telefon
besked: »Jeg kommer desværre ikke,
for jeg var der sidste weekend, men
det var I ikke.«! ?!
Hjælperskemaet måtte laves om.
Ethvert nyt menneske, der stak hove
det ind, blev antaget som hjælper.
Endelig gik det op!
»Har vi fået Karls mark rigget til
som campingplads?«
»Nej, men det ser ud til, at de
finder ud af det«. De - hvem?
Det viste sig, at de første gæster var
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ankommet og havde slået telt op. De
spurgte om der var musik fredag
aften. Musik? Vi vidste knap nok,
hvor de kunne opholde sig.
Nå, da vi langt om længe var
færdige med forberedelserne, slæbte
vi en kasse øl over i Laden, hvor vi
tændte alle lysene.
Det varede heller ikke længe, før
gæsterne fandt os. Pludselig var der 5
violiner, 1 harmonika, 1 fløjte og ca.
25 mennesker i Laden, så der blev
spillet musik fredag aften. Vi vidste
det bare ikke, før det skete. Dansen
gik også lystigt, næsten til den lyse
morgen.
Alligevel var det de samme 25
mennesker, der stod parat, da billet
salget åbnede lørdag formiddag, og de
styrede bare direkte mod gymnastik
salen og dansen til spillemands
musikken (og de dukkede forresten
først frem igen derfra kl. 03 lørdag
nat)! Folkedansere er specielle, og
deres kondital må ligne en toptrænet
eliteidrætsmand!
Musikken i gymnastiksalen klaredes bl.a. af Savsmuld, Ejner Trabjerg, Thomas Ingolf Sørensen og
Jack & Gitte, som vi skylder en stor
TAK for deres hjælp, både i planlæg
ningsfasen og under selve forløbet.
De var en utrolig støtte for os.
Samtidig med dette, skete

der et par spændende ting i foredrags
salen. Der var f. eks. et tamilsk
orkester, der spillede næsten alt, lige
fra deres folkemusik og til »Vi er røde
- vi er hvide«.
Og så var der Smile Søren og Jacob
Harmonika. Desværre havde vi ikke
Johnny Madsen på programmet i år,
men Søren og Jacob kunne næsten
alt, inclusiv et potpourri over ham,
så man troede, at det var Johnny
himself, der var på scenen. Det var
forøvrigt også et af de eneste tids
punkter på dagen, hvor nogle af de
inkarnerede folkedansere blev lokket
op i foredragssalen.

Ellers dansede de bare, lige til
klokken var 03 eller mere, det huskes
ikke så nøje, men vi havde i hvert
fald en god dag - allesammen.
Men, men, men - Vi var desværre
alt for få (ca. 150 betalende) til at
nyde dagen, og derfor bliver Vest
jyder og Spillemænd 1986 måske den
sidste af slagsen. I hvert fald kan vi
ikke, som vi plejer, sige på gensyn
næste år.
Men vi kan måske håbe på, at den
genopstår, som fugl Fønix, hvis kræf
terne, entusiasmen og behovet opstår
igen.
Og det bestemmer du!
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Kalender 1987 - korte kurser

FEBRUAR:
8.2.-14.2. Aktuelle problemer og
udfordringer i dansk landbrug ved
Svend Bichel, Bodil Bjerring, Arne
Rosenstand m.fl.
SOMMEREN:
14.5.-27.5. Skaftevævning for be
gyndere ved Ruth Boye Jensen.
14.5.-27.5. Galskab og livsmod,
sundhed for alle. I samarbejde med
»Helse«.
27.6.-3.7. Litteraturkursus 1987 et strejftog i den nyere litteratur
med bl.a. Jørgen Chr. Hansen,
Klaus Høeck, Asger Schnack,
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Hanne Marie Svendsen, Dan Turell og Morti Vizki.
4.7.-10.7. Folkemusik - fastelavn
som festtema ved Sophie Nedergaard. Undervisning i violin- og
harmonikaspil i »taw«.
4.7.-10.7. Tegning-Akvarel.
Natur/kulturelle spor i Vestjylland
ved Jens Bredholdt og Lit Nielsen.
11.7.-17.7. Musik og oplevelse
ved
John
Frandsen,
Kirsten
Grove, Hanne Toft Jespersen,
Hans Georg Lenz, Hans Jørgen
Nielsen, Lars Petersen, Johanne
Møller Sørensen, Orla Vinther
m.fl.

11.7.-17.7. Tegning, akvarel og
papirfremstilling ved Jan Skov
gård.
18.7.-24.7. Mand og kvinde. Kær
lighed og livsaldre i den kristne
kultur og Grundtvigs digtning ved
Gunvor Auken, Ejvind Larsen,
Anna Sophie Seidelin, Pia Skogemann m.fl.
2 7.7.-2.8. Folkeliv og Sundhed,
etableret-alternativt-kunstnerisk
ved Jytte Borbjerg, Vagn Christen
sen, Dannie Druehuld, Palle Gad,
Ranum-centret, Inge Sand m.fl. +
børnegruppe.
2.9.-15.9. Maleri på tekstil, fra
kunsterisk udtryk - over dekora
tion - til brugsting ved Janne Bøje
og Jan Skovgård.

HØJSKOLEKURSUS
især for ÆLDRE
14.5.-27.5. Galskab og livsmod,
sundhed for alle. I samarbejde med
»Helse«.
28.5.-10.6. Vort forandrede liv -set
gennem digtning, historie, sang og
musik.
11.6-24.6. Vestjylland - landet /
forandring, bevægelser i nutid og
fortid: landskab, kunst, kultur, er
hverv og religion.
19.8-1.9. Fra Limford til Blåvands
Huk.
2.9.-15.9. Vestjyske kirker. Medv.
Søren Prahl, Jonna Sejg, Johs.
Riger-Kusk, H. Boye Jensen og
Ruth Boye Jensen m.fl.

HUSK fastelavnsfesten og elevmødet den 14.-15. november.
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Glimt fra nogle sommerkurser
Af SOPHIE NEDERGAARD

Folkemusikkursel blev i år usædvan
ligt ved at regionalradioen flyttede
ind på skolen og lavede nogle fine
direkte udsendelser hver dag fra kur
set. Radioen havde sendt nogle meget
dygtige og hensynsfulde medarbejde
re, som gik ind i kursets festtradition
»Gravøllet« på en inspirerende
måde. Tak til kursisterne for velvil
lige bidrag. Højdepunktet for børne
gruppen - og os andre - var afslørin
gen af deres milebrænding, som de
havde passet med nattevagter, og som
var meget vellykket.
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»Fra Fanø til Limfjorden« blev
et af de mest festlige kurser i som
merens løb. Ikke mindst takket være
de mange superoplagte ældre, som
sprudlede af energi og humør. Den
altid opmærksomme Arvid var på
færde med ros og ris til højskolen.
Der var vid og bid og dårlige vitser
imellem hinanden. Kursisterne over
levede at være indkvarteret overalt i
og omkring skolen - selv den uhel
dige, der bogstavelig talt faldt igen
nem sengebunden! De fleste kunne
dog nyde godt af skolens fine ombyg-

ning. Aase Petersen fra Søborg tog
nogle herlige billeder fra højdepunk
ter i kurset. F.eks. dengang vimplen
blev overrakt til højskolen med en
formaning om at bruge flaget mere og
ellers denne vimpel. Desuden fik
skolen en lille dåse hvid maling til
flagstangen, som trængte til en »an
sigtsløftning«! Alle kursister havde
skillinget sammen til den flotte gave,
som skolen siden har brugt med flid
og taknemmelighed. På billedet ses
iført vest og skjorteærmer som nr. 2
til venstre for Niels Jørgen og Arvid,
der skal til at hejse vimplen, Christen Larsen på 91 år.
Christen Larsen havde en ukuelig
livsvilje - var tidligt oppe om morge
nen og ikke til at drive i seng om
aftenen. Han udstrålede hjertelighed
og livsvisdom på sin egen fine måde.
Han er kommet her trofast på højsko

len gennem de sidste år og blev en
uundværlig del af vort sommerliv.
»Fra Fanø til Limfjorden« var hans
andet 14-dages ophold i 1986, men
det var ikke nok for Christen. Som
god gammel grundtvigianer ønskede
han også at deltage i grundtvigskurset. Men det var sprængfyldt allerede.
Så meldte han sig til »Folkeliv og
Sundhed«. Måske blev det for meget
for hans helbred. Men lysten til at
opleve og være med, hvor der skete
noget, var stærkere end alt andet. 1
begyndelsen af kurset - dagen efter at
han havde været med i dansen - fik
han pludselig mavesmerter og måtte
på hospitalet, hvor han døde få timer
senere. Fra begravelsen på Fyn send
te familien mange hilsener til kur
sisterne og skolen. Vi vil savne
digteren og filosoffen »Den gamle
gartner«. Æret være hans minde.
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Elevforening - eller ej?
Af MARIT THORNING

I skrivende stund er der stadig 4 uger
til elevmødet (og generalforsamlin
gen) og dermed kan jeg ikke vide, om
vi vil debattere følgende. I hvert fald
synes jeg, at det er på tide, at både
højskolen og elevforeningen tager
stilling til:
1. Om vi skal have en elevfor
ening?
2. Hvis vi skal, hvad skal vi så
bruge den til?
Jeg har nu siddet i elevforeningens
bestyrelse i 4 år, og er på valg den 15.
november. Dermed er jeg måske ude
af bestyrelsesarbejdet, men elevfor
eningen vil stadig have min fulde
støtte - hvis den altså kan benytte
den til noget som helst!
Skal elevforeningen kun dreje sig
om medlemstal? Og skal bestyrelsens
arbejde kun bestå i at sende invitatio
ner ud og arrangere elevmødet? Det
kunne måske også være udfordring
nok, hvis der bare var nogle ordent
lige rammer at arbejde i, og dermed
mener jeg en tilkendegivelse, både fra
højskolens side, og, ikke mindst, fra
elevernes side - nye som tidligere.
Det er nemlig utrolig nedslående at
have arbejdet igennem et helt år med
et projekt (elevforeningens formål: at
formidle og bevare kontakten mellem
højskolens personale og de tidligere
elever), og der så kommer 10 tidligere
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elever til det, der burde være kulmi
nationen, nemlig det årlige elevmøde
(1985).
Så føler man virkelig, at man ikke
har gjort sit arbejde godt nok. Des
uden er medlemstallet dalet kraftigt,
og det betyder, at det faktisk er
umuligt for os at betale vores regnin
ger, og så stiller man sig selv spørgs
målet: Burde vi ikke nedlægge den
elevforening?
Jeg tror dog på, at grunden til
nedgangen af medlemmer også skyl
des, at man ikke kan se, hvad gavn
elevforeningen gør, og at den efter
hånden kun bliver betragtet som
hyggeklub for elevforeningens besty
relse. Hvis vi derfor vil redde elev
foreningen, må vi i fællesskab finde
frem til nogle områder, hvor vi kan
yde en indsats, der gavner vort
formål og vores skole.
Jeg skriver »vores skole«, fordi jeg
mener, at vi, igennem vores ophold
på Vestjyllands Højskole, har skabt
nogle relationer til stedet, men så
mener jeg også, at skolen er forpligti
get til at sige (både i ord og gerning)
»vores elevforening«. Ordene har
nok været der, men jeg savner hand
ling bag ordene. Fejlen ligger selvføl
gelig hos begge parter, men den skal
rettes NU, ellers er det for sent.
Det kan blive svært, for elevfor-

eningens medlemmer har jo deres
dagligdag fjernt fra højskolen, og den
er selvfølgelig fyldt op af det miljø,
man befinder sig i, ligesom skolens
personale er i en situation, der mange
gange kræver alle deres kræfter og
tanker. Derfor må vi hjælpe hinan
den.
Jeg synes, at vi må kræve, at skolen
er med til at informere de nye elever
om elevforeningen, at de respekterer
vores bestyrelsesmøder, forstået på
den måde, at enten Niels Jørgen eller
kontaktlæreren er til stede en del af
tiden, og selvfølgelig har givet de
indeværende elever en grundig rede
gørelse for, hvem vi er og hvorfor vi
er her. At alle lærere på skolen også
kender elevforeningen og støtter den,
både i dagligdagen og til de mere
specielle arrangementer eller nye til
tag, som elevforeningen laver.
Og jeg kunne nævne flere ting.
Fælles for dem alle er, at de også
kræver, at elevforeningen informerer
grundigt om, hvad vi laver og hvor
når vi laver det. Altså - en gensidig
respekt over for hinanden, og dermed
også elevforeningens respekt over for
højskolens virke og formål.
Selvfølgelig skal en elevforening

altid arbejde FOR sin højskole, men
netop i disse tider, hvor elevtilgangen
er så lav, som aldrig før, bør vi gøre
en ekstra indsats. Det tror jeg også, at
vi er parat til, men højskolen må
hjælpe os at finde muliglhederne.
Der må nemlig være andre mulig
heder end at fordele brochurer, og
hvis vi kunne mærke, at vi gjorde en
indsats, som var noget værd, så tror
jeg på, at det også gavnede elevfor
eningen.
For selvfølgelig mener jeg, at vi
skal bevare elevforeningen, for ellers
bliver højskolen et aktiv fattigere,
og det ville være synd for begge par
ter.
Men diskussionen om, på hvilken
måde den skal bevares, må tages nu,
og jeg har hermed leveret første
indlæg i debatten. Det var så absolut
mine egne personlige betragtninger,
og de må hverken tages til udtryk for
skolens eller elevforeningens stand
punkt. Jeg håber blot, at jeg med
dette udspil kan få de ideer frem hos
alle, der kan gøre, at »det levende
ord« også har en fremtid. Vi må
nemlig ikke kun leve på, hvad vi har
gjort tidligere. Vi må bruge fortiden
til at komme fremad.
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Elevfortegnelse pr. 5. januar 1986

Hooshang A. Afshar, Nygårdsterrasserne 245 A, 3520 Farum.
Lisbeth Andersen, Ny Munkegade 75 st-tv-, 8000 Århus C.
Birgit Asping, Segenvej 10, 3700 Rønne.
Tine Baltersen, Højmarken 18, 5491 Blommenslyst.
Ann Boes, Kildevænget 11 B, 8600 Silkeborg.
Kirsten Brinch, Grenåvej 3
2100 København 0.
Karsten Kjær Brodersen, Mellemgade IC mf., 6240 Løgumkloster.
Lisa Broch, Kronprinsesse Sophiesvej 10 4 th., 2000 København F.
Sam Demescko, Vestjyllands Højskole, 6950 Ringkøbing.
Naser DelGhavi, Bybækterrasserne 113E, 3520 Farum.
Susanne Fink, Refshammer-Havevej 7, 7900 Nykøbing M.
Rachel A. Gibson, 680 N Benton, Palatine, IL 60067, USA.
Karen Hald, Skolevej 31, Mejrup, 7500 Holstebro.
Jan Hansen, Boholtevej 162 mf-, 4600 Køge.
Marianne Lohmann Hansen, Humlegårdsvej 2, 4970 Rødby Havn.
Anny Bredal Jensen, Jollen 2, Bork Havn, 6893 Hemmet.
Finn Jensen, Daghammerschøilds Alle 38 4-th-, 3100 Hornbæk.
Tina R. Jensen, Slotsgade 6, 4400 Kalundborg.
Svend Erik Jensen, Ollingvej 3, 6933 Kibæk.
Bodil Windfeldt Jensen, Egebakken 1 1, 8870 Langå.
Jon Jørgensen, Holstebrovej 8, 6971 Spjald.
Karsten Langberg Jørgensen, Tværvej 17, 5771 Stenstrup.
Helle Krage, Jenbanegade 1 1 2- mf-, 9850 Hirtshals.
Anni Krog, Vesterbro 37, 7900 Nykøbing M.
Michael Kristensen, Geilbergvej 4, 7330 Brande.
Peter Mazanti, Nørregade 50, 5000 Odense C.
Hanne Brasch Mogensen, Eriksvej 15, 3700 Rønne.
Rajamanickam Manickam Nagalingam, Kurt Nygaard Pedersen,
Kærvej 15, 6290 Videbæk.
Birgitte Refstrup Nielsen, Melbyvej 97, 3370 Melby.
Lisbeth Nielsen, Grusløkkevej 8, Hylke, 8660 Skanderborg.
Jannie Duelund Nygaard, P. Knudsensgade 62 lth-, 2450 København SV.
hans Petersen, Egerisvej 17sttv-, 7800 Skive.
Søren Elleman Petersen, Signekær 1, 5683 Hårby.
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5. januar - april 1986

Stig Prehn, Bynkevangen 12, 3120 Dr. Mølle.
Hanne Rasmussen, Hestens Bakke 62- mf-, 3000 Helsingør.
Marianne Grønvall Rasmussen, Fabersvej 70, Måbjerg, 7500 Holstebro.
Anders Ring, Eskildsgade 6st th-, 1657 København V.
Sidsel Rohde, Sønderland 25, Sønderho, 6720 Fanø.
Lisbeth Holm Ryde, c/o Pilevænget 5, 7800 Skive.
Farid Shahdi Favrholm, Roskildevej 58 A, 3400 Hillerød.
Mostafa Ali Sharifi, Børglumkoll., Børglumvej 2 v/420, 8240 Risskov.
Grethe Svendsen, Vibes Alle 4
7200 Grindsted.
Gunnar A. Thomassen, Birkevænget 11, 6900 Skjern.
Henriette Bjerre Tybjerg, Plantagevej 22 B sl tv-, 7700 Thisted.
Birthe Tønder, F. G. E. Rostrupsvej 24, 8000 Århus C.
Lena Teresia Tykesson, Snogbæksvej 21, 8210 Århus.
Anna Vind, Damgade 58, 6400 Sønderborg.
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Elevfortegnelse 30. sept.-22. dec. 1986

Claus Esman Andersen, Sprogøevej 85, 7680 Thyborøn.
Elly Batz, Egholmparken 8, 8300 odder.
Birgitte Berdin Mikkelsen, Solklintvej 7A, 8250 Egå.
Nadja Berg, Baltorpvej 253 6-, 2750 Ballerup.
Martine Fleischarcker, Friedrich-Zulfe-Weg 50, 7014 Komvestheim Tyskland.
Robert Zaar Frederiksen, Poul la Coursvej 5st-, 8660 Skanderborg.
Jeanette Hansen, Plougstrupvej 69, 6771, Gredstedbro.
Søren Høgh Hansen, Jernbanegade 64, 6700 Esbjerg.
Anne Marie Sørensen, Merkurvej 4, 6600 Vejen.
Inger Korndrup, Fjordvang Ungdomsskole, 6950 Ringkøbing.
Anette Holm Larsen, blomstertoften 42, 7400 Herning.
Jesper Sjelborg Lassen, Toftevænget 7, 6710 Esbjerg V.
lone Nørgaard Nielsen, Gyldenløvesgade 22-, 8200 Århus.
Mette Boisen, Åbrinken 20, 2830 Virum.
Svend Jørgensen, Nobilisvej 20, 8250 Egå.
Majken Sonne Hansen, Fabriksvej 19, 3700 Rønne.
Frederik Poppel Nielsen, Højlandsvej 1, 4400 Kalundborg.
Karsten Rasmussen, Rønshovedvej 10, 7100 Vejle.
Emily Sirkin, Bastrupsvej 108, 3480 Frederiksborg.
Carol A. Coppola, 193 Berkshire Drive, Rocherster, N.Y., 14626 USA.
Jakobine Samuelsen, Bastrupvej 108, 3480 Frederiksborg.
Kirstine Tønnesen, Mindegade 3Bst-4, 7430 Ikast.
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30. september - 22. december 1986

Ved jorden at blive...

Da billedet på første side viser den nye midterfløj set fra haven, var det jo op
lagt her på sidste side at vise et billede den anden vej: nemlig udsigten mod
fjorden fra den nye 1. sals havestue. Men den må I have til gode, for vi skal
lige have vores 3-årige fødselar med:

- og her fra bunden af vindmøllen ønsker vi jer alle
en glædelig jul og et godt og »swingende« nytår!
Betty Andersen
Ruth Boye
Tove Burup
Inger Clausen
Norma Gregersen
Tage Gregersen
Hans Hyldahl
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Ditte Krøgholt
Lis Langgaard
Inge Marie Madsen
Bent Mikkelsen
Lene Mortensen
Niels Jørgen Nedergaard
Sophie Nedergaard

Elly Petersen
Lars Petersen
Arne Rosenstand
Jan Skovgaard
Anna Slot
Johanne Møller Sørensen

