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Rejse underjorden
Af GERRY GROENEMEIJER

Når vi skulle ud at svømme gik vi forbi en kæmpestor port. En stor rød
og hvidstribet slagbom, og en strengt kikkende mand stoppede ikke
vores nysgerrighed. Men vi kunne ikke komme forbi og fik aldrig set
hvordan denne kulmine »Julia« så ud. Vi kunne godt nok se den fra af
stand. Bagved kirken lå sporet på et højt dige. Vi turde godt klatre op,
men ned det var strengt forbudt. Minepolitiet og den snak de ville have
med far var en yderst skræmmende tanke. Så vi nøjedes med at se fra
diget på de gigantiske skornstene og enorme bygninger hvis gulorange
glødende vinduer gemte den store hemmelighed. Det var der vores far
arbejdede, og også vores onkel Lej og onkel Sjir og alle vores naboer.
Hele byen arbejdede vist dernede. Ja, dernede!! Linder jorden! Det var
fandeme et spændende job. At brække store stykker kul ud af væggene,
at kravle på knæerne i lave gange og at blive rigtig godt sort, ja det var
alle tiders job. Men på skolen og derhjemme fortalte de mig gang på
gang at jeg ikke skulle ned i det sorte hul, »ut shj watte loak«. Jeg skulle
blive til noget, jeg skulle lære meget på skolen og senere blive læge eller
advokat. Det var svært at forstå hvorfor jeg ikke skulle arbejde ligesom
min far og onkler i den spændende underjordiske verden.
Men det gjorde jeg ikke og i 1973, da jeg gik på universitetet lukke
des vores »Julia« hendes porte som en af de sidste af i alt 12 miner i
Holland. 40 tusend mennesker blev smidt på gaden: farvel og tak. Der
var ikke længere brug for de »sorte gulds helte«. Hele den sociale kul
tur der var bygget op omkring minedriften gik nu langsomt i stykker.
Og det viste sig også at mange minearbejder havde mere eller mindre
ødelagt deres krop. Knæer og ryggen slidt og måske værst af alt, deres
lunger var blevet fyldt med siliconestøv. Langsomt forstener deres lun
ger og man kan ikke stoppe denne proces. Stadigvæk ligger, her i 1994,
minearbejder i sygehuse eller derhjemme ved siden af en ilflaske. Man
ge går rund og det lyder forfærdelig når de skal anstrenge sig og
kæmper for at få luften ind i lungerne. Det er grufuld. Nu forstår jeg
meget bedre hvorfor jeg ikke skulle dernede i det »shjwatte loak«.
Snart vil alle de har arbejdet dernede være døde og alt de har oplevet er
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blevet til historie. Men jeg vil ikke glemme det. Også i mit arbejde slap
jeg slet ikke fra minerne. Efter jeg begyndte at male dukkede i mine
skitser, motiver op fra denne verden. Jeg besluttede til at udforske det
te tema for alvor. Det blev en rejse fra alle bygninger oven på jorden til
alt det der foregik underjorden, alt det jeg faktisk aldrig har set, men
har en meget stærkt oplevelse af, ser et helt tydeligt billede af. Jeg går
og kravler i de mørke gange. Jeg ser den glitter af det sorte guld, jeg
hører vandet risle langs væggene og jeg kan mærke angsten for om de
flere hundrede meter jord nu ikke vil styrte sammen over mig.
Det er min inspiration, mit motiv for mine malerier. Min erindring
om hvordan det føltes dennegang jeg var barn og hvordan jeg forestil
lede mig minerne. Og min nyere viden om minedriften og alt det min
onkler, far og bedstefar har fortalt mig om deres liv dernede. Jeg maler
en ode til de 12 miner der har været i mit Limburg, den sydligste pro
vins af Holland.
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En sang og en dans
Af CLAUS HEINBERG

To spring,
Kræn lir’mands kat,
Jeremias’s hund,
To spring,
Kræn lir’mands kat,
Jeremias’s hund.

Clausens topped kyvling
Ååh ja
Clausens topped kyvling
Ååh ja
To spring...

Lønborg kirke
Højt ved Skjern-åens munding ligger Lønborg Kirke. Eller rettere ved
Skjern Ås udløb. For om munding er det lidt svært at tale. En mund er
alt for organisk en størrelse at sammenligne med den afløbskanal, som
udgør de nederste 20 km af Vestjyllands største vandvej. Den er mest
at ligne med en motorvej, lige så lige, og lige så hensynsløst blottet for
liv og ytring. En monotoni udsprunget af tvang.
Først efter at å-vandet er sluppet fri i fjorden, kan de kræfter og har
monier, som ligger i strømmende vand, komme til udtryk. Så bygges
der atter op. I sære gentagelige former. Krumme forløb, forskellige ef
ter såvel sted som årstid, og denne kombination af forskellighed og
uforudsigelig foranderlighed, som vi også finder i åens øvre løb, er
bærer af en overvældende, stadig skiftende organisk mangfoldighed.
Forskelligheden har ansvaret for sin del. I åkrumningernes læ finder
vi flydeplanter: Åkande, Vandranunkel, Vandaks, i stødsiderne skarpe
brinker med hårdfør græs og siv: Rørgræs, Tagrør, Dunhammer. Sådan
har hver lille del af åens mangfoldige arkitektur sine beboere. Men
også uforudsigeligheden, foranderligheden, giver plads, i tid. Som nye
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indfald kan pionerer rykke ind på en sammenstyrtet brink, en afsnøret
krumning, et tørlagt stykke eng, men kun for at vige for mere borger
lige vækster, når atter vilkårene forekommer stabile, - om det så kun er
en illusion.
Hemsen
I de år jeg er kommet på skolen, har jeg altid undret mig over hemsen.
Oppe kan man ikke komme hen til det store vindue, og nede i have
stuen skal man enten være stille, fordi nogen har time eller afspænding,
ovenpå, eller også forstyrres man af samtale, eller bongo-trommer, der
oppefra.
Det er som de to rum både er to, men alligevel kun et.
Det har dog en fordel. Man kan lure. Og sådan blev jeg en ret sen
nattetime, oppe, uset vidne til en hæftig diskussion blandt nogle af
mine studerende, nede.
Vi var på feltkursus i Vestjylland, og ‘vi’ kommer fra RUC, Roskilde
Universitets Center. Fra uddannelsen ‘Teknik, Samfund og Miljø’, og
det er i nogen fortolkninger stort set det hele. Vi skulle se og studere
Ringkøbing og egnen derom, ud fra de tre temaer som indgår i navnet
på vores uddannelse.
Gruppen dernede havde emnet ‘Kultur som vare’, vi er i afdelingen
under ‘samfund’.
Ideen var oprindeligt, at selvfølgelig er kultur ikke en vare, det
manglede bare, men den havde studenterne ikke fanget. Idag er et ud
sagn som: ‘Kultur som vare’ en selvfølgelighed, og sådan havde de gre
bet det an.
Nu var vi så et par dage inde i kursus, og der var kommet nogle ople
velser i vejen. Titlen var blevet mindre selvfølgelig, og diskussionen
gik hæftig, og alvorligt. Det var selve grundlaget som var til diskussion.
Bryllup i Lønborg Kirke
I 1860 var der bryllup i Lønborg Kirke, og om netop det bryllup har vi
en meget detaljeret beretning. Bl.a. ved vi at man ved festen dansede
en kædedans, og at man til dansen sang en sang med den løjerlige tekst:
»To spring, Kræn lir’mands kat,...«
Ane Vestergård var en gammel kone da hun i 1979 fortalte sin histo
rie om det bryllup, og derved sikrede os beretningen om den formo
dentlig sidste autentiske kædedans i Danmark. Forsanger og fordanser
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ved brylluppet, det var Ane Vestergårds bedstefar, - og historien havde
hun fra sin mor.
Selv hørte jeg historien første gang på Vestjyllands Højskole, på et
kursus om dansk spillemandsmusik og dans.
Ane Vestergårds beretning er lang, og med mange finurlige detaljer
synes den at have mindelser helt tilbage i middelalderen. En spille
mand som sidder baglæns på en ko, hvorfra han styrter ned og knuser
sin violin, må rumme en gammel mening?
Og så dansen, tospring. Den dansede alle bryllupsgæsterne gennem
hele byen. Fra gård til gård i een lang kæde, og gennem gårdene, med
simple sidetrin, som vi i dag kender dem fra Færøerne. Og de dansede
længe, og de sang den fjollede tekst, »To spring, Kræn lir’mands kat,
Jeremias’s hund, ...«, om, og om igen.

De gamle billeder
Første gang RUC holdt kursus i Velling, var der ikke plads på skolen.
Vi var for sent ude, men Plejehjemmet stod tomt, var lige blevet luk
ket, og der kunne vi bo. Forhandlingerne om prisen gik lidt tungt. Ven
strefolk er jo kendt for at passe på borgernes penge, så vi måtte minde
om, at kontoen til møder med det virkelige liv, den havde Bertel Haar
der sparet væk, - vi fandt en pris.
Det var dér på plejehjemmet at det med ‘tospring’, og RUC, starte
de. På gangene hang der rækker af vidunderlige gamle fotografier af
højryggede vestjyske gårde med hele familien, karle og piger, hest og
præmieko, foran. De så ikke glade ud. Ingen af dem. Levede mere end
godt var, op til københavnerens fordom, om den alvorlige, ja glædes
fjendske vestjyde.
Kun dyster alvor.
Og så slog det mig: det var de folk som havde fjollet rundt, i flere
dage, til »To spring, Kræn lir’mands kat, Jeremias’s hund. To spring,
...«
Og jeg vidste jo også godt, at belysningstiden på sådanne billeder,
dengang, var måske ti sekunder, eller mere. Det gjaldt om at være stiv i
betrækket.
Men alligevel: »To spring, Kræn lir’mands kat, Jeremias’s hund. To
spring, Kræn lir’mands kat, Jeremias’s hund,...«, og så de mennesker
på billederne, - specielt ham, husfaderen, med hesten ved grimen.
Men det var jo sådan det var. Sådan fortalte Ane Vestergård det.
11

Dansen og sangen, den var ikke, sådan som jeg havde oplevet den, no
get man lærte om på et kursus. Den var en del af netop de menneskers
liv, der på billederne. Vokset ud af det. Havde både betydning og me
ning. Betydning for nogen, mening i sig selv.
RUC danser
Vi kombinerede billederne fra plejehjemmet og Ane Vestergårds
fortælling, med Gitte og Jack fra Hogager, og spillemanden Thomas
Thomsen fra Holstebro. Studenterne skulle høre fortællingen, de skul
le danse og synge Tospring, og de skulle møde noget folkekultur som
endnu levede. Ikke med kædedansen, den er væk, omend hentet frem
igen, men turdansen og pardansen, sådan som Thomas Thomsen kan
det.
Aftenen blev uforglemmelig, for studenterne, det ved jeg, men det
var natten efter, som blev min store oplevelse, deroppe på hemsen.
Oplevelsen af et møde som havde sat noget igang.
Der var sket noget i ‘kulturgruppen’. Ord havde skiftet betydning, og
ganske store ting kom op at vende. Også med bitterhed og vrede.
Kulturen som vare, hold da helt op, - og her havde de startet nok så
fint. Ringet til amt og kommune. Til biblioteket, sportsforeninger og
ældreklubber. Hvad var kulturöÄwüWewe mon her på egnen.
Og nu var det så blevet vendt på hovedet, af en dans, en sang og en
spillemand.
Kultur er ikke tilbud, men det modsatte, noget med at tilbyde. Det
er noget som kommer indefra, nedefra, som en forpligtelse. Som
repræsenterer noget andet end det det er.
En fjollet sang og en simpel dans, javel, men repræsenterende et
sam-fund, nogle mennesker som er fundet sammen, sådan som det nu
er. Ikke valgt hinanden, men en kæde af venner, og sikkert også fjen
der, fordi man nu er, - et samfund.
Vreden, dernede under mig, rettede sig mod forældrene, og det sam
fund vi kommer fra, og som så ikke er noget sam-fund, mod alt det som
ikke var, - som er gået tabt uden at noget er kommet i stedet.
Det var Thomas Thomsens skyld: ‘Gå I nu hjem og dans folkedans’,
havde han sagt. Men sådan er det jo ikke. Jo selvfølgelig kan man mel
de sig på kursus, tilbud er der nok af, men nu var det altså kultur vi tal
te om.
Der sad Thomas Thomsen med sin harmonika, sin udstråling og sin
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musik, og dokumenterede eksistensen af noget mistet. Men smerteligst
var vist en bemærkning på båndet med Ane Vestergård. Hun bliver
spurgt hvem der dog har lært hende at danse: Mi muer, sefølji. Og det
var det der ‘selvfølgelig’ som sved. Og hvor hun havde lært det? I æ
kjøken, sefølji.
Selvfølgelig?
Ingen af dem havde lært at danse, af deres mor, hjemme i køkkenet.
Og den konstatering rummede en bitterhed. Ikke i forhold til det at
danse, men den der ‘selvfølgelighed’. Sådan hørte jeg det.
For en af studenterne, en lidt smart pige som jeg havde været lidt lu
ren ved - folkedans og sådan -, drog sin egen konklusion: ‘Nu er det ud
med fjernsynet, - færdig slut’.
Og derudover var det selvfølgelig en pragtfuld aften, hvor flere som
aldrig havde drømt om det, fik lært både fynbo, skottish, og nogle tur
danse. For enkelte blev det såmænd også til vals.
En teori
Diskussionen dernede i havestuen udviklede sig til en egentlig teori.
Og det er jo det vi er der for, går på universitet for, at udvikle teorier, at
prøve at forstå sammenhænge. Teorien var næsten grafisk i sin struk
tur:

- At danse sammen
Først boede man i landsbyer. Gårdene lå tæt på hinanden, og tætheden
betød både kontrol og tryghed. Markerne måtte man samarbejde om, i
fællesskab, dansen ligeså: kædedans. Ingen inklination. Ikke noget
med at vælge, eller vælge mennesker fra. Personen ikke en vare på et
marked, men en af de sten, hvoraf fællesskab bygges, og det var fælles
skabet som var grundvilkåret.

- At danse med hinanden
Så kom udskiftningen. Kongen bød, og gårde blev revet ned og flyttet
ud. Kædedans fra gård til gård, og gennem gårdene blev meningsløs.
Der var simpelthen for langt. Omgangen blev sjældnere, og man dan
sede igen som man boede og producerede. Man dansede ikke sammen
mere, men med hinanden, i par. I selvhjulpne enheder.
Samtidig etablerede ballet sig også som et marked. Nu valgte man
partner, manrf valgte partner, - inklination.
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Dansen var ikke længere for alle, ikke længere en åben kæde man
bare kunne gå ind i, som Ane Vestergård havde oplevet det. Man skulle
vælges, eller vælge.
Også når man dansede i grupper var det parvis. Fire par til en tre
kantet sløjfe, eller en ottemandsdans. Ja selv når åbenheden går højest,
og det kalder man så en familiedans, familievals f.eks., er adgangs
kortet at man er parret, - ellers går kæden i kludder.

- At danse?
I dag giver det ikke mening at tale om hverken fællesskab eller sam
fund. Produktionen er alles kamp mod alle, konkurrence hedder det,
og selv mennesker som kalder sig liberale tror på, at det skulle bringe
noget godt med sig. Ved flid at tvinge naboen til bankerot er det høje
ste mål, aleneheden det samfundsmæssige ideal, og det ses overalt. I
vores boliger - parceller, vores transport - parceller på hjul, ar
bejdsløsheden - individuelle handlingsplaner, skolen - niveaudeling,
og i dansen - diskodansen.
Hver for sig. Måske foran hinanden, måske ikke. Lyd og lys sørger
for at der hverken kan tales eller ses. Man danser med sig selv, man er
sin egen. Helt sin egen. For helvede hvor er man bare sin egen, her
kommer jeg!
Om det nu holder som teori ved jeg ikke, og jeg er så vidt ligeglad.
Den fortæller en vigtig historie, og den historie tror jeg er sand.
Et universitet på højskole
I fundamental modstrid med den ministerielle målsætning havde vi
forladt vores universitetscenter for at se på virkeligheden. Vi så på
vindmølleproduktion i Tarm, tekstilproduktion i Ikast, farverier i
Ringkøbing. Vi havde oplevet en landsdel, hvor tingene måske hænger
lidt mere sammen end så mange steder, vi havde oplevet et møde. En
samtale. Gennem højskolen i Velling havde et universitet mødt noget
som ikke kan læses i bøger, som ingen havde ventet, endsige bedt om,
og da slet ikke havde behov for, - og den slags bliver man uvægerlig
klog af. Den slagne universitære landevej, sådan som Haarder (eller er
det markedet?) har tegnet den med sin lineal, blev brudt af nogle krus
ninger og sving, og det opstod der så noget af. Noget voksede frem.
Men mest dansede vi os til en ny opmærksomhed om en dybde i no
get som til daglig går for at være en vare. Blev opmærksomme på det
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der forbandede marked, som ikke kender forskel på skidt og kanel,
hvis bare det kan sælges, som har gjort kultur til en vare, og mennesker
med, - vi ved det godt.
Men takket være Ane Vestergaard og Thomas Thomsen, så ved vi
også, at sådan behøvede det ikke at være.

At kultivere
Det er som med åen. Kultur er noget man gør, noget med at kultivere.
Den frie uregulerede å kultiverer sine omgivelser . Flytter rundt, for
mer og omformer, gøder og renser, og ved åens munding vokser landet,
nyt land, i stadig dialog med fjorden. Kultur er noget sammen, noget
med samtale, noget mindværk. Som også dansen er en samtale, - eller
var, og som mødet mellem RUC og en bid Vestjylland blev det, - der
på Vestjyllands Højskole.
Lønborg Kirke ligger stadig højt over Skjern Ås udløb, der er stadig
bryllupper i Lønborg Kirke, og nu skal en del af åen løslades?
Lønborg Kirke vil blive vidne til at åen stadig kan huske hvordan
den ved immer forandring, krøller og sving skaber plads for et større og
mere levende mangefold. Den vil se hvordan åen langsomt genskaber
den muld, som de sidste 25 års dyrkning har forbrugt, ja næsten op
brugt. Den vil se hvordan den natur, der altid, gennem mangfoldiggø
relse, har minimeret konkurrencen, vil bygge et nyt økologisk system
op. Et levende samfund, mangfoldigt, forskelligartet, og ydedygtigt.
For sådan er det med naturen, og med kulturen i øvrigt også, jo mere
man bruger, jo mere bliver der.
Den vil se en å udvikle sig. En å som ikke leger julemand på næste
generations bekostning, som ikke forbruger, og sender regningen vi
dere til dem der kommer efter os. Men som skaber, som gennem sit
forbrug, skaber ressourcer, - så underfuldt det end måtte lyde, og der
mødes kultur og natur.
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Vandet i Vaucluse, Petrarcas by
Af BENT MIKKELSEN

Velsignet være Maaneden og Aaret
og Ugen, Dagen, Timen og Sekundet,
den fagre Egn, den Plet, af Amor kaaret,
hvor skønne Øjne har mig tryllebundet!
Velsignet Smerten, mig i Kødet baaret,
hin første, søde Stund, hans Sejr var vundet,
og Buen, Pilene som har mig saaret
og deres Brod, som har mit Hjerte fundet!
Velsignet Luften, mine Lunger ødte,
hver Gang jeg raabte hendes Navn, det kære,
og Suk og Taarer, som min Længsel fødte,
og disse mine Ark, hvor evig dvæler
min Dames Hæder - og velsignet være
min Kærlighed, som hun med ingen deler!
En af rødderne til den europæiske litteratur er den italienske (eller
fransk-italienske) digter Francesco Petrarca. Han blev født i den nord
italienske by Arezzo i 1304 som søn af en florentinsk notar. Faren var
blevet forvist fra Firenze i 1301, fordi han var blevet hvirvlet ind i de
heftige politiske stridigheder, som foregik i bystaten Firenze. Faren
valgte i 1312 helt at forlade Italien og flygte til pavebyen Avignon i Pro
vence, hvor han slog sig ned og blev embedsmand ved pavehoffet. Pe
trarca kom således til at leve en stor del af sit liv i Provence. I perioden
1316-26 gik han dog i skole og studerede i Montpellier og Bologna,
hvorefter han igen vendte tilbage til Avignon. Der blev han i foråret
1327 - ved synet af den meget smukke kvinde Laura i Sante-Claire kir
ken - heftigt grebet af kærlighed. Dette, og flere senere, møde med
Laura blev inspiration for Petrarca til en kærlighedslyrik, Canzoniere,
som overvejende bestod af sonetter, og som han udfoldede igennem
mange år. Et eksempel på en af disse sonetter* har jeg bragt ovenfor.
* En sonet er et 14 linjet digt bestående af blankvers, dvs. linjer (vers) hver med 5 jamber
(5 trykstærke og 5 tryksvage led) ordnet i to 4-linjede og to 3-linjede strofer.
Vestjyllands Højskole 2
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I kærlighedsdigtningen har Petrarca udtrykt mange sider af sin eksi
stens, bLa. en splittelse mellem kærligheden og så ideen om tingene i
denne verdens forgængelighed, mellem beundring for den kvindelige
skønhed og den kristne tros krav. Der er i digtene megen selvbeskuen
og en svingen mellem håb og fortvivlelse. Han bliver på en måde opda
geren af en moderne lyrik: den kunstneriske gengivelse og udformning
af følelsestilstande. Petrarca skrev ud over kærlighedslyrikken bl.a. et
værk »Africa« om den 2. Puniske krig med Scipio som hovedperson,
om »Det ensomme liv« (»Vita Solitaire«), hvor han lovpriser roen i
naturen, og han havde en omfattende korrespondance. Han står som
forfatter både i den middelalderlige troubadourlyrik og som indvarsler
af noget nyt: den gryende renæssance. Han er optaget af de antikke (ro
merske) forfattere og deres interesse for det menneskelige. Han beun
drer Vergil og Cicero, og disse romerske forfatteres ideal om humanitas, dvs. en alsidig og harmonisk, individualistisk præget menneskelig
dannelse. Petrarca blev talsmand for en humanisme, der i de antikke
forfattere så det bedste grundlag for undervisning, opdragelse og per
sonlig udvikling. Petrarca er samtidig med Boccaccio (der bl.a. skrev
»Dekameron«), som flere gange besøgte ham, og begge forfattere er
med til at indvarsle den renæssance, som i 13- og 1400-tallet udviklede
sig især i de norditalienske bystater. Og som indenfor litteraturen be
tød, at man kunne skrive om menneskelige anliggender også på et
verdsligt grundlag, og ikke kun ud fra kirkens synsvinkel.
Petrarca har også skrevet om det at rejse, nemlig om at søge indsigt
ved at stige i højderne, at bestige et bjerg. Denne beskrivelse af at rejse
i højden, at bestige »Mont Ventoux« (Vindenes bjerg/Det blæsende
bjerg) er tillige med det, at jeg i sommer besøgte - rejste til - nogle af
Petrarcas steder i Provence, grunden til disse betragtninger om Petrar
ca. Jeg rejste i sommer med min familie og nogle venner til Provence.
Vort første mål var pavebyen Avignon, og på vej dertil så vi i det fjerne
lidt nord for Avignon det smukke »Mont Ventoux«, som Petrarca i
foråret 1336 besteg, og derefter skrev om. Det er ikke mærkeligt, at
Provence igennem tiden på mange har haft så stor en tiltrækningskraft.
Det er et pragtfuldt område. En af de største oplevelser på denne Provence-tur var at besøge Petrarcas by Vaucluse ca. 25 km øst for Avig
non. Men det var en oplevelse på en lidt anden led, end jeg forestillede
mig, nemlig p.g.a. vandet. Det er jo det spændende og charmerende
ved at rejse: der er noget eventyrligt over det, noget uforudsigeligt og
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overraskende, som netop derved kan bringe så intense oplevelser. Jeg
havde læst, at Petrarca havde boet i Vaucluse, eller som den idag hed
der Fontaine-de-Vaucluse, i flere perioder (ialt ca. 9 år) mellem 1337
og 1353. Han havde valgt stedet p.g.a. dets skønhed, og vi måtte se ste
det. Det var også et smukt sted, og en hyggelig by, der hvor bjergene øst
for Rhone-dalen begynder at rejse sig. Men det helt fantastiske og for
underlige i Vaucluse var vandet. At komme fra det lave, flade og meget
varme område omkring Rhone-floden og op til denne perle af en by
med det krystalklare strømmende vand var som en åbenbaring. Efter
den varme tur fra Avignon at kunne træde ud i det kolde, friske vand,
der var fuldstændigt klart som rent glas med grønligt-blåligt farvespil,
var en stor lykke. At stå der i vandet som strømmede, at gribe vandet
med hænderne, drikke og nyde den friske kolde velsmag, var en intens
tilstedeværen, opfyldthed i en følelse af harmoni med elementerne.
Børnene nød det. Vi nød det alle. Lidt senere gik vi op til vandets kil
der. Floden var i byen allerede 8-10 meter bred, og dog lå dens ud
spring kun 300-400 meter borte. Hvilket overdådigt kildevæld. Ho
vedkilden var en grotte dybt ned i jorden, men derudover fossede
vandet ud fra et væld af kilder i klipper og mellem sten. Vandet vælde
de ud af jordens skød med en nærmest eksplosionsagtig kraft. Rent,
koldt, sprudlende, pludrende, dansende vand, der sprøjtede ned over
klipperne og snart samlede sig i en strøm ned mod byen. Der er en my
tisk kraft i en sådan fos. Tanken ledes hen på beretninger i mytologien
om kildespring. Der er en skabende, avlende kraft i en sådan flod. Vi
gik igen ned fra kildespringet til Vaucluse, hvor vi fandt et dejligt sted
ved siden af et hus, som var indrettet som Petrarca-museum. Også Petrarca-museet lå ved floden, og i en gren af floden var nogle bassiner, vi
kunne bade i, springe ud i. Hvor lifligt at kunne blive kølet af ved et
spring ud i det krystalklare vand. Og sjovt var det at kaste sig ud i den
del af floden, som var rivende strøm, at lade sig føre med ned ad floden
med stor fart for så lidt længere nede at søge ind mod bredden. Højt
oppe var kvidren af svalerne, som fra huse og højere oppe fra klippeaf
satser kastede sig ud i elegante svæv. Svalerne er et tilbagevendende
akkompagnement i Provence, deres kvidren og deres smukke flugt. Li
gesom vinden er noger særligt i Provence. Fordi der om sommeren er
så varmt, er der noget helsebringende ved vinden, den bringer bevæ
gelse i den ellers stillestående luft. Den bringer en kølighed med sig fra
havet, fra bjergene. En svalende luftning er noget lifligt i denne egn.
2*
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Vinden kan være som en kærtegnende berøring mod huden af næsten
erotisk karakter.
Som nævnt boede Petrarca i Fontaine-de-Vaucluse i ca. 9 år, og på
byens torv findes en mindesøjle over ham rejst i 1804 i 500-året for
hans fødsel. Søjlen stod oprindelig oppe ved grotten, hvor kilderne
springer, men er senere blevet flyttet. Man forstår Petrarcas kærlighed
til denne by og dens omegn. Omkring 30 km nordligere ligger »Mont
Ventoux«. Dette bjerg, der som en kegle på ca. 1900 meters højde pry
der landskabet, besteg Petrarca en forårsdag i 1336. Han skrev en lille
beretning om sin bestigning, som samtidig blev en fortælling om det at
stræbe imod højderne sjæleligt, imod det himmelske liv. Det blev en
beretning om at rejse, begive sig afsted både i det ydre og i det indre,
sjæleligt. Og om besværlighederne og fryden derved. Petrarca gør sam
tidig opmærksom på, idet han citerer Augustin, at det at tage ud og se
på alle mulige herligheder ikke af sig selv fører til indsigt, idet indsigt
forudsætter selverkendelse: »Om Menneskene går ud for at beundre
Bjergenes Højder og Havets uhyre Bølger og Flodernes vidtstrakte Løb
og Oceanets Kredsløb og Stjernernes Baner, men sig selv agter de ikke
på« (fra »Bekendelser«), Det kan være et udmærket memento i disse
rejseglade tider at have Petrarcas betragtninger med. Man kan have en
fornemmelse af, at den moderne rejsefeber også nogle gange dækker
over en kedsomhed, en utilpassethed, evt. mangel på ståsted i den egne
nære verden, som søges kompenseret ved at rejse ud. Mod slutningen
af »Mont Ventoux«-bestigninngen skriver Petrarca: »...idet jeg betæn
ke, hvor stor Menneskenes Mangel på Indsigt er: de forsømmer det
ædleste af deres Væsen og spreder sig i mangfoldige Ting og lader Livet
glide hen med tomme Skuer, idet de i det ydre søger, hvad de havde
kunnet finde indeni sig selv«. Rejsen i det ydre må være ledsaget af en
søgen efter indre afklaring. Petrarcas betragtninger er en tidlig form
for personlig selvreflektion, som slutter af med en henvendelse til fa
deren med et håb om at hans (Petrarcas) tanker, der længe har været
»kastet mangesteds rundt« må vende sig mod det varige: »Bed, det
ønsker jeg, for disse mine Tanker, der så længe har været vage og ube
standige, at de engang må finde et Stade, og efter at have været kastet
mangesteds rundt, må vende sig til det ene Sande, Gode, Visse og Vari
ge! Lev vel!«.
Men naturligvis skal Petrarcas skepsis overfor rejsen som »tomme
skuer« ikke bruges som opfordring til ikke at rejse. For Selvfølgelig er
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det at rejse, at se andet, andre skikke, at få afstand til den vante hver
dag først og fremmest spændende, oplevelsesrigt, berigende.
»Hvis du ikke bestiger bjerget, får du ikke udsigt over dalen«. (Kine
sisk ordsprog).
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Til folkefest i operaen
Af ELSE MATHIASSEN

La Boheme i Verona’s Arena Opera
Min veninde og jeg kom i god tid til Verona og slentrede lidt rundt i de
gamle gule gader. Jeg købte et par guldsko, som lignede en slangeham.
Tiden nærmede sig hvor vi skulle begive os til Arenaen og så brød
det løs. Det styrtede ned, himlen blev mørk. Et tordenvejr truede - og
mine nye guldsko blev våde. Regndråberne på størrelse med ærter for
vandlede sig dog heldigvis til mere civiliserede dråber. Vi vovede os ud
fra Akadernes ly og hen til Arenaen. Den store statelige antikke byg
ning, hvor gladiatorerne kæmpede, og hvor døden nu opleves i La Bo
heme, Aida, Don Carlo og Nebukanezer.
Min veninde og jeg hører til pøbeltilskuerne, med plads på de gamle
stensæder i cirklens periferi. Her sidder vi dels af økonomiske grunde,
dels på grund af vores manerer, men mest fordi man her kan se hele
skuepladsen, og ikke mindst: her sidder man og nyder sin vin og deler
sin madkurv inden operaen begynder.
Men så bryder det løs en gang til.
Lynet flænger ned over Arenaen, og tordenen får ekstra kraft i den
gode akustik. Himmelkulisserne begynder at falde omkuld. Kulisser
jeg aldrig har set større og mere imponerende. Dramaet er i fuld gang
halvanden time før operaen skal begynde.
Vi bliver standhaftigt siddende. Mest fordi det er spændende, men
da mine slangeguldsko burde være forvandlet til andefødder, styrter vi
ind i en trappetunnel, hvor mange mange andre også har søgt til
flugt.
Her er en herlig stemning. Vinen og madkurven bliver påbegyndt
stående. Selvom operaen skulle blive aflyst, er der jo ingen grund til
ikke at have det sjovt.
Operaen er planlagt til at begynde kl. ni og kvart i ni bryder solen
frem.
Vi dukker op fra trappen, det gør tusinder andre også, og hele Are
naen stråler af folk klædt i lige så mange farver som regnbuen, der nu er
på himlen.
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Vi får os sat til rette endnu engang, og guldskoene er gemt i tasken.
Mine bare tæer er bedre egnet til operaens strabadser.
På scenen går de og svaber, og prøver at råde bod på de væltede ku
lisser, og nede i Arenaen begynder de rige at indfinde sig. Denne gang
skånes de for at blive overdænget med piften fra de mere »folkelige«
pladser, måske fordi en del af spændingen allerede er udløst.
Første slag på gongongen lyder, og et stearinlyshav dukker op i
skumringen. Mange tilskuere har som til rockkoncerter et lille tændt
stearinlys i hånden. Roen begynder at brede sig, og efter tredie slag på
gongongen indfinder dirigenten sig. Operaen kan begynde.
»Så kold den lille Hånd er«, synger studenten.
Jeg er lige ved at leve mig helt ind i historien, men italienernes »Bra
vo Bravo« efter hver arie får mig revet ud af illusionen. Og nu bliver
fårene skilt fra bukkene, for mange entusiaster jubler før den sidste
strofe dør ud, hvorimod de rigtige operakendere tysser, for at bryde ud
i begejstring efter den sidste tone er endt.
Fuldmånen viser sig på himlen, og stjæler ind imellem opmærksom
heden fra studenternes kvaler på scenen. Somme tider forvilder en fugl
sig ind, med bud fra en anden verden. Vi drikker vin og nyder at være
til.
Der høres sikkert flottere operaer, men her er alt for synet, og jeg vil
aldrig mere påstå, at opera kun er for eliten og ikke for folket.
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En tak til Elly og Tage
Af BENT MIKKELSEN

Under besættelsestiden - altså under vanskelige tider - var én af Storm
P.’s bonmoter: »Der er gode tider og onde tider - men heldigvis er der
også spisetider.« Ja, heldigvis. Og præcist som Storm P. siger det: man
kan diskutere de store spørgsmål, de gode og de onde tider, måske for
tabe sig i vidtløftigheder om dette og hint, og så kan det være velgøren
de at komme til det basale nærværende: spisetiden. Sådan er det også i
højskolen. Hvor spiller måltiderne og ritualerne deromkring en stor
rolle i det daglige liv. Når man efter et foredrag, timer, en tur kan sætte
sig til et lækkert og veltillavet måltid, får man ikke kun energi til da
gens videre færd, men også opløftelse i den fryd, det kan være at spise
et godt måltid mad. Derfor er det godt, når madens tilberedelse er i
kyndige hænder. Det har den været under Ellys ledelse igennem 24 år
på Vestjyllands Højskole. Og det er der grund til at sige Elly en stor tak
for! Vi har fået god og nærende kost, og jeg har personligt sat stor pris
på menuen med basis i god dansk madtradition og med afstikkere over
i det mere eksotiske og i det vegetariske, som i de senere år er blevet
god tone. Det er jo klart, at mad og madlavning kan diskuteres. Det er
den også blevet på Vestjyllands Højskole, ligesom vel på alle andre
skoler og institutioner. Og en gang imellem har der været velmenende
elever ude hos Elly for at give sit besyv med. Det har nogle gange resul
teret i, at ideer fra elever er blevet taget op, og nogen gange må man
sige, at en tålmodig trækken på skulderen nok var et passende svar.
Elly har også været økonoma i den gode forstand, at hun har været
økonomisk, har forvaltet ressourcerne på en ansvarlig måde. At mad i
videst mulig omfang er noget, man skal undgå at smide væk er et prin
cip, der har rådet. Det er et godt princip. Ikke kun ud fra en økonomisk
betragtning, hvor Elly meget ansvarligt har holdt sig til de snævert ud
stukne rammer, men også ud fra en økologisk anstændighed; ikke at
misbruge dyrebare ressourcer.
Elly og øvrige i køkkenet har aldrig været særlig begejstrede for på
kurser at blive kaldt frem til offentlig ros. Men det har tit været et krav
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fra tilfredse kursister, der har haft trang til på denne måde at give ud
tryk for glæde over de gode måltider.
En anden side ved Ellys virksomhed må fremhæves: blomsterne. Vi
er mange - og jeg ved det også gælder elever og kursister - der
værdsætter de smukke buketter rundt omkring og de grønne planters
trivsel. Og vi ved, at der er en kærlig hånd bag det.
Blomsterne og planterne er en del af skolens ydre fremtoning. Men
den ydre fremtoning er også, at der iøvrigt ser ordentligt ud. Og der ser
ordentligt ud på Vestjyllands Højskole, det har mange kursister
fremhævet som noget, de værdsætter. Det skal vi takke Tage for hoved
ansvaret for. Det er en utrolig masse ting, Tage igennem årene har taget
sig aflige fra den mindste detaille til store projekter. Som da pludselig
kontoret skulle flyttes ned i pejsestuen, og vi fik det ret enestående:
kontor med pejs. Jeg har indtryk af, at noget af det, Tage særlig har
værdsat, var at lave forskellige former for inventar. Og vi andre glæder
os over de mange ting af fin håndværksmæssig kvalitet, vi har fået i hu
set: bordene på lærerværelse, i bibliotek og andre steder, senge, reoler
osv. Det, jeg dog mest vil fremhæve, er, at jeg har følt en tryghed ved at
gå til Tage. Man kunne få tingene gjort, tale om tingene og få en vurde
ring af det ene og det andet vedrørende skolen. Og netop med Tages ka
rakteristiske form for humor, der er velgørende. Og som rummer sine
bestemte meninger om tingene.
Jeg vil gerne på egne og medarbejderes vegne udtrykke en stor tak til
Tage og Elly for det store arbejde, I har lagt på Vestjyllands Højskole og
for jeres måde at være tilstede på.

Farvel og goddag
Af ELSE MATHIASSEN

Elly og Tage er holdt på skolen for at nyde deres otium her i Velling.
Anderledes forholder det sig med de andre, der er draget fra skolen.
Bente Lindum og Gurli Maria er vendt tilbage til København. Ida Karottki er vendt hjem til Fyn (kommer dog på gæstevisit på de kortere
kurser). Susanne Sindal Jacobsen er vendt »Hjem til Århus«. Brian
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Hansen er kun 45 km væk. I Herning ansat på Herning Højskole. Iver
Rasmussen slår sine folder i Holstebro. Et stort farvelkram til jer alle
sammen.
Andre er kommet hertil fra fjern og nær.
Hanne Mette Jensen er vores nye køkkenleder. Vi har allerede i lang
tid nydt godt af hendes gode økologiske mad. (Se artiklen »Den
madmæssige rejse«).
Jens Toft Jensen er vores nye pedel. Valgsproget: »For en tømrer er
intet umuligt« mærkes i dagligdagen.
Gerry Groenemeijer underviser i Tegning/maling og Keramik. Der
udover har han med sit milde sind indført Japansk kampkunst. (Se ar
tiklen: side 6).
Søren Hinge Foldrup har orlov fra Egmont Højskolen for at være
projektleder og lærer i EDB her på skolen i det kommende år. At det
blev så attraktivt at søge orlov for at komme her, kan skyldes en nær
forbindelse til Hanne Mette. Tak, Hanne Mette.
VELKOMMEN!
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Den madmæssige rejse
Af HANNE METTE JENSEN

»Samfundet består af to store klasser mennesker: Dem der har mere
middagsmad end appetit, og dem der har mere appetit end middags
mad,« siger Nicalas Hamfort.
Sådan skriver denne mand, og sådan ser verdenssituationen sta
digvæk ud - en trist konstatering må man sige!
Men måske, ved at omlægge de forskellige midler som er til rådighed
i verden, kunne vi opnå en mere acceptabel balance.
Derfor er det så vigtigt, at vi har en holdning til fødevarer og den
daglige ernæring i verden.
Men det, som jeg er blevet bedt om, er at skrive om det ene at rejse,
og ja tak, der skulle jo nok være noget at skrive om, for jeg har da været
en del steder i mine 30 leveår. Men det som jeg hellere ville fortælle
om, er min vej til det vestjydske og specielt Vestjyllands Højskole.
Jeg blev sat i verden i 1964 og har som de fleste haft en dejlig barnog ungdom. De to personer, som var med til at sætte sit præg på min
opvækst var min farmor og farfar. De lever ikke mere, men dengang
var de særdeles nærværende i mit liv.
Disse udflugter eller rettere week-ends specielt om sommeren blev
brugt på en malkeskammel, midt imellem solbær og ribs sammen med
farfar.
Der skulle plukkes, farmor ventede i køkkenet på forsyninger, sylte
tøj, marmelade og saftsæsonen var sat ind. Det var en dejlig tid, også
selv om farmor brugte mig som sin røremaskine, når hun bagte sine
vidunderlige makroner. I det hele taget er jeg meget nysgerrig af natur,
og derfor var det meget svært at holde mig udenfor alle de praktiske
gøremål. Hjemme havde jeg ikke samme råderum, ej heller samme vil
lighed fra mine forældre til prøvesmagning af min kunnen. Men det
har jeg taget revance for senere i livet til ingens fortrydelse.
Det, jeg vil sige med denne korte levnedsfortælling, er, at kimen til
min madmæssige interesse blev lagt i barn- og ungdommen, fordi der
altid var plads til denne sag. Interessen blev siden brugt som kogekone

30

mens jeg læste, det gav en ekstra indtægt, og det ene selskab udløste
ofte det andet.
Måske skulle jeg have været omkring kokkeskolen, men valgte istedet at tegne for arkitekter. Nedgangen i byggeriet fik mig til at søge ef
ter en anden »hest«. Så kom annoncen fra Testrup Højskole, og jeg
søgte og fik jobbet. Nu var jeg endelig på vej mod målet og kunne ikke
alene leve af det, men også gøre det som interesserede mig mest. Der
brugte jeg halvandet år og lærte rigtigt meget, men var ikke helt til
freds, fordi jeg gerne ville være den som styrede et køkken. Det kunne
gøres anderledes end jeg havde oplevet hidtil, og det ville jeg have
afprøvet. Så kom chancen på Vestjyllands Højskole, og jeg fik jobbet
som Ellys afløser.
Sammen med denne tiltrædelse skete der også nogle ændringer,
køkkenet blev omlagt til en mere økorettet madpolitik. De nye ideer
udspringer af de gamle dyder, som siger: Så meget selvlavet mad som
muligt!
Vi og specielt jeg er meget glade for at denne fornyelse er blevet
modtaget så godt. Det er så utrolig vigtigt med den rigtige tankegang
omkring maden, især når vi taler om måden den behandles og tilbere
des på. Jeg lægger specielt meget vægt på de skiftende årstiders tilbud,
fordi det falder helt naturligt at bruge frugt og grøntsager når de er
fremme.
Så er det op til os i højskolens køkken at sende jer højskoleelever på
den madmæssige rejse, som kan være med til at flytte fordomme og
give større bevidsthed, om det vi spiser, en slags brugbare oplevelser.
Det at spise er også en sanselig oplevelse, som vi alle har brug for,
derved beriges vi. Den fornemmelse vil vi her på Vestjyllands Høj
skole gerne være med til at give jer, gamle som kommende elever.
God appetit!

31

Højskolekrukken - Årets gang
Af SUSANNE SINDAL JACOBSEN

Her ligger det så - på en gang jomfruelig og uberørt, og samtidig så be
arbejdet af mange generationers hænder: leret. Mit materiale og lige nu
mit projekt, jeg tænker nemlig så godt når jeg arbejder med ler.
Jeg skal i gang med en krukke, en krukke der er så stor, at den kan
rumme det sidste års oplevelser fra højskolen, eller blot nogle af dem,
da der jo er så utrolig mange.
Når man starter på en krukke, begynder man meget naturligt med
bunden, fundamentet, nøjagtig som da skolens nye værelsesfløj blev
bygget. Bunden laver jeg ved at rulle leret ud og skære det i facon.
Dernæst sætter jeg ler på i små klatter og glatter så efter. Klat på klat
formes krukken, på samme måde som hver enkelt elev, lærer og perso
nale bringer sit bidrag til skolens helhed. Vi har delt mange oplevelser,
og jeg rejser tilbage i tankerne og forsøger at genopfriske dem.
I efteråret var der forskellige gæstelærere, og helt i Grundtvigs ånd
lagde vi ud med emnet »Folkestyre før og efter« ved Ebbe Kløvedal
Reich. Isaka fortalte om afrikansk kultur. Jacob Rostbøll fortalte om og spillede på trommer. Asger Schnack bragte os ind i sin poetiske ver
den-jeg husker da vi bragte os nærmere det store univers i form af leg
med drager og opsætning af luftballoner. Det var ikke med lige stort
held, men sjovt var det.
Her la’r jeg mine hænder hvile og betragter mit arbejde. Jeg kommer
ekstra ler på nogle steder, og skraber lidt væk andre steder. Det ser rig
tigt ud, så jeg fortsætter ufortrødent mit arbejde og mine tanker.
Lærernes bidrag var mangfoldige: Bent om »Vikinger«. Else »Med
dansen på rejse«, filmen »Soy Citano« samt »Kitch« sammen med
Lars. Steen om »Grundtvig«. Ida om »Kortfilm«. Bente om »Boligen i
landskabet«. Lars om »Bier og blomster«. Kirsten om »Det legende
menneske«. Lis om Andrej Tarkovsky samt filmen »Irans barndom«.
Jeg selv havde fornøjelsen at undervise i fremstillingen af lernisser.
Her holder jeg en lille pause. Min krukke er blevet betydelig større
nu og har fået en fin form, dog lidt skæv visse steder. Nøjagtig som i ef
teråret! - frustrationer og diskussioner, men hvad gør det? Forskelle og
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nuancer skaber liv, og vi kan alle blive klogere. Jeg har brugt en del ler
allerede, men krukken er langt fra færdig, knap halv størrelse, og jeg
rejser videre i tankerne og når til foråret:
På dette tidspunkt har vi sagt farvel og på gensyn til nogle og goddag
til andre. Også foråret var præget af megen aktivitet. Af folk ude fra
havde vi Jean Fischer der talte om frihed og menneskesyn. Anna Lica
optrådte med »Madame Bovary«. Uppercut spillede for os, og Cirkus
Tusindfryd gøglede for os. Vi hørte om nynazisme i Danmark og så fil
men »Det skjulte bånd«. Ingegerd Auken gav sit syn på Rudolf Stei
ners verden. Jostein Gaarder filosoferede over »Sofies verden« og
»Kabalemysteriet«, og Steffen Qvortrup duellerede med Hans Jørgen
Hedegaard i en debat om religion.
I dette semester diskede lærerne op med følgende: Lis om »Tyske
spraymalere og grafittikunst« samt om Reinhard Bhauff og filmen
»Forråelsen af Franz Blum«. Brian om »Tristan og Isolde« samt
»Kropssprog«. Bent om »Benny Andersen«. Lars om operaen »Don
Juan« samt, sammen med Kirsten, »Estland«.
Nu går jeg krukken mere kritisk efter og starter finpudsningen. Mine
hænders berøring bliver mere følsom da jeg hører tonerne af irsk folke
musik, og mindes en dejlig aften med hygge og irsk kaffe. Dog var der
lidt for meget flødeskum på et tidspunkt! I det hele taget var der mange
fine arrangementer. Fester med temaer og udklædning, cafeaftner med
oplæsning, mange fine morgensamlinger, ture til hede og hav - og ud
landet, temadage i fuglens navn og Åbent hus som begge gange havde
fine udstillinger, kor- og musikoptræden samt dramas flotte og frække
forestillinger.
På det her tidspunkt beslutter jeg mig for, at krukken er færdigmo
delleret og stiller den til tørring. Nu skal jeg tænke på begitning og gla
sur. Når jeg tænker på farver mindes jeg med glæde mine dagelever,
som jeg havde så mange gode timer med - og gode kampe med. Vi var
meget sammen og lærte om os selv, og af hinanden. Jeg håber I alle har
det godt, med eller uden fast arbejde.
En anden gruppe som gav farve til fællesskabet var vores udlændin
ge, hvor jeg især lærte ungarerne at kende. Jeg var så heldig at være
med dem og Ida en uge i København, hvor vi havde en utrolig fin tur
med megen kultur og socialt samvær.
Ved at foretage denne rejse tilbage i tankerne og højskoleoplevelser
ne står det klart, at det jeg bliver klogere af, udover det daglige, jo er soVestjyllands Højskole 3
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cialt samvær. Samvær, samtale og diskussion på tværs af forskellige ob
servanser, (kulturelle) baggrunde, årgange og meninger. Det var le
detråden på højskolen og er det også i livet.
Tak til jer alle. Uden jer var denne krukke aldrig blevet lavet.

Lysning
Virkeligheden
er den anden
de andre

Min virkelighed
er den anden
mellem de andre
i dette hav
af lys
som er fælles
som også mørket
bagved
Din virkelighed
er min,
og min er din.
(Jørgen Gustava Brandt).
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Forårselever, 5.1.-26.4. 1994
Wissam Ali Abou-Harb, Kristoffersvej 108, 4100 Ringsted
Torben Abrahamsen, Løget Høj 17 A st. tv., 7100 Vejle
Lina Ahnoff, Nansensgade 16, 2., 1366 København K
Finn Andersen, Sjælør Boulevard 123, 2. 2500 Valby
Sophie Esmann Andersen, Sprogøvej 85, 7680 Thyborøn
Ghulam Hassan Badakhshan, Egevænget 24 A, Hammerum,
7400 Herning
Viola Balzersen, Peter Christian Hansen Weg 12, D-24939 Flensborg
Malene Bergh-Hansen, Frederiksgade 88, 2. th., 8700 Horsens
Alexander
Ditte Maria Blond, c/o Pedersen, Munkholmvej 88, 4300 Holbæk
Susanne Dahl, Harevænget 6, 7100 Vejle
Kasper Dalby, St. Kongensgade 77 A, 3. 1264 København K
Mogens Brøbech Friis, Rydevænget 57, 2. th., m., 8219 Århus V
Jacob
Malene Hanghøj, Skovvejen 50 kid. tv., 8200 Århus N
Heidi Hansen, Poppelvej 2, 7361 Ejstrupholm
Morten Hjelm Hansen, Ingerslevs Boulevard 19, 1. tv., 8000 Århus C
Tine Hansen, Kaserneboulevarden 31, 2. 8000 Århus C
Winnie Hermansen, Søndergade 38, 1., 6520 Toftlund
Ejnar Jakobsen, Frederikssundsvej 346, 612, 2700 Brønshøj
Samer Muhammed Jasin, Kristoffersvej 250, 4100 Ringsted
Karsten Bach Jensen, Præstegårdsvej 10 C, st. tv., 7451 Sunds
Lars Rindom Jensen, Nagbølvej 95, 6640 Lunderskov
Elisabet Johns, Dalveveien 52 B, N-0387 Oslo 3
Johanne Karlsson, Yrväderstigen 24, S-26242 Ängelholm
Charlotte Høgsberg Knudsen, Holbergsvej 13, 2. tv., 7500 Holstebro
Sarah
Hugo Köpfli, Hardturmstr. 138, CH-8OO5 Zürich
Christina Larsen, Sølystgade 33 st., 8000 Århus C
Lotte Lucerne, Abildgade 2, st., 8200 Århus N
Amalie
Gritt Maaløe, Hældagervej 51, 7120 Vejle 0
Michael Dirch Madsen, c/o Jensen, Carl Blochsgade 23, 8000 Århus C
Claus Nielsen, Lollandsgade 5, 1. th., 7000 Fredericia
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Diana Xochilt Nielsen, Finderupsvej 3 A st., 6900 Skjern
Wicki Freund Petersen, Volkertsvej 20, 3., 6000 Kolding
Rikke Bang Petersen, Vølundsgade 24 A, 6400 Sønderborg
Claus Baggersgård Poulsen, Skolegade 30 C, 2. th., 7500 Holstebro
Hjørdis Rasmussen, Skodsborgvej 344, 2850 Nærum
Regula Rickenbacher, Hardturmstr. 138, CH-8005 Zürich
Ivo
Thomas Roos, Østrigsgade 30, st. tv., 2300 København S
Linda Roost, Ballumvej 55, 6280 Højer
Eva Emilia Roug, Bygaden 55, Orø, 4300 Holbæk
Anette Ahle Røjkjær, Skrænten 18, 6940 Lem
Louise Rønnow, Bjergegade 8 D, 7000 Fredericia
Ida Schmidt Rye, Rosenørnsvej 49, 1. tv., 5230 Odense M
Rudy Dræby Simonsen, Mindegade 18, 7400 Herning
Michelle Svane, Gærupvej 15, 6280 Højer
Ulrik Dalsgaard Sørensen, Heltzensgade 8, 2., 5000 Odense C
Margrethe Tullebølle, Postboks 2636, 8201 Trøjborg, Århus
Martin
BichXuan Vu, Højtoppen 12, 2690 Karlslunde
Adam Ægidius, Fåborggade 5, 2. tv., 8000 Århus C
John Østerby, Kærsangervej 44, 8800 Viborg
Fra Ungarn:
Monika Erdei, Råkoczi üt 5/3 11/4, 4400 Ntiregyhåza
Beatrix Erdös, Bereznai üt 19, 8000 Székesfehérvar
Réka Fabian, Tempion u. 72, 6326 Harta
György Fazekas, Pécskö u. 12/a IV/36, 3100 Salgötarjån
Zia Katona, Dözsa György u. 44 1/17, 8060 Mör
Zsuzsanna Kovacs, Kossut ut 5, 8145 Nådasladåny
György Luterån, Belsöfokpart 61, 5350 Tiszafüred
Csaba Lengyel, Påskom utca 4, 2400 Dunaüjvåros
Adalbert Béla Nagy, Kossuth Lajos u. 67, 8130 Enying
Anna Németh, Ybl Mikios ytca 2/A IV/3, 8000 Székesfehérvår
Robert Odor, Kossuth u. 10, 2471 Baracska
Gabriella Olåh, Ady Endre u. 100, 7000 Sårbogård
Zoltån Puskås, Ozorai u. 6/A, 8136 Lajoskomårom
Lilla Toth, Hegyközség u. 17, 8900 Zalaegerszeg
Ägnes Vårnagy, Arany J. u. 1, 8074 Csdkakö
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Efterårs-/vinterelever 29.9. og 27.10.21.12. 1994 eller 26.4. 1995
Kenneth L. Andersen, Havnegade 4, 4300 Holbæk
Haris Begic, Sjællandsvej 7-19, 7330 Brande
Mille Bundgaard, Klostergade 2, 1., 8000 Århus C
David Dyhr, Skibbildvej 50, Haunstrup, 7400 Herning
Benny Elkrog, Bakketoppen 39, Bellinge, 5250 Odense SV
Agnete Exner, Saxogade 2, 3., København V
Morten (1 ¥2 år)
Angela Feddersen, Tulpenweg 28, D-21614 Buxtehude
Camilla Friedrichsen, Nøjsomhedsvej 13, 1. th., 2100 København 0
Linda Frost-Jørgensen, Tingvej 5, Nybøl, 6400 Sønderborg
Sveta Gavrilova, pr. Veteranov, D 11, kv. 56,198255 Sankt Petersborg,
Russia
Anja (10 år)
Josefine Gelbjerg-Hansen, Smedegade 3 B, 1., 6950 Ringkøbing
Christa Buch Goldenberg, Oehlenschlægersgade 4, st. tv.,
1663 København V
Simon Goldenberg, Oehlenschlægersgade 4, st. tv., 1663 København V
Ane Hansen, Edelhofvej 11, 8462 Harlev
Jan Holmboe, Saxogade 2, 3., 1662 København V
Morten (P/2 år)
Lene Damsø Jensen, Th. Brorosonsvej 18. 1. th., 6430 Nordborg
Søren Nørgaard Jensen, Alexandrinevej 16, 6270 Tønder
Lone Kjøbmand, Anders Thuborgsvej 8, 7620 Lemvig
Susanne Kristensen, Ewaldsgade 10, 8000 Århus C
Alexander (41/2 år)
Linda Bundgård Larsen, GI. Feggesundvej 77, 7742 Vesløs
Klaus Lindblad, Vidtskuevej 48, vær. 44, 8260 Viby J
Ragnhild Ludvigsen, Grevlingeveien 6, 1739 Borgenhaugen, Norge
Bjarne Lund, Vestjyllands Højskole, Velling, 6950 Ringkøbing
Laris Mesic, Sjællandsgade 7-19, 7330 Brande
Maria Mysager, Kastanievej 2, 9460 Brovst
Finn Nabe-Nielsen, Skolevej 7, 5580 Nr. Aaby
Christian (8 år)
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Brian Holm Nielsen, Nærum Hovedgade 48, 2. 5., 2850 Nærum
Mette Nielsen, Nymøllevej 9, Højmark, 6950 Ringkøbing
Jonas Pilheden, Rosengren 5, 8850 Bjerringbro
Ina Broe Rasmussen, Vesterled 1, 2. th., 8700 Horsens
Ivar Rasmussen, Solager 16, 4520 Svinninge
Trine Korsgaard Schmidt, Asbo vej 32, 6600 Vejen
Jakob Serubabelsen, Mariehøjvej 42, 2850 Nærum
Heidi Sørensen, Lindevej 18, 8670 Låsby
Lars Juul Sørensen, Skolebakken 6, 8732 Hovedgård
Pernille Smalbro Sørensen, Nordfeldparken 40, 9400 Nørresundby
Ole Thamm, Lille Glasvej 7, 2. th., 5000 Odense C
Linette Thillemann, Astridsvej 7, 3., lejl. 14, 8220 Brabrand
Gitte Vilstrup, c/o Gunnar Nielsen, Thyrasgade 32, 7100 Vejle
Fra Ungarn:
Judit Angermayer, Bercsényl u. 2, 8400 Ajka
Szabolcs Birtalan, Endre u. 13, 8220 Balatonalmådi
Endre Bohåk, Nap u. 12, 5561 Békésszentandrås
Timea Bolye, Råkoczi ut 18, 2343 Hantos
Olga Buzåsi, Zrinyi ut 40/1, 2421 Nagyvenyim
Eva Jårosi, Orgona u. 9/4. 2000 Szentendre
Rita Karåcsonyi, Tarcsa u. 15, 9700 Szombathely
Eszter Mélykuti, Szombathelyi u. 83, 9724 Lukåcshåza
Anita Németh, Ady u. 40, 6222 Csengöd
Låszlo! Olåh, Szentgyörgy hegy 12, 8265 Hegymagas
Eva Papp, Berzsenyi Daniel u. 18, 5200 Törökszentmiklos
Katalin Påzmåndi, Zrinyi M. u. 1, 8230 Balatonfüred
Angéla Szatmåri, Vörömarty u. 49, 2422 Mezöfalva
Andrea Székelyi, Balatoni üt 40, 2424 Elöszållas
Ägnes Vårosi, Kossuth u. 84, 8142 Ürhida
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Til Vestjyllands Højskole, 25 år
Erling Lindgren.
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1 Danskerne findes i mange modeller
og stadig kommer der nye til.
Er vi et folk, når det virkelig gælder?
Og hvem kan bestemme, hvad folket vil?
Lad os tale om det frit,
lære hvor vi står,
blive tvivl og kulde kvit,
skabe gyldenår.
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Hvad skal vi styrke, og hvad skal forandres,
og hvordan gøres der ret og skel?
Hvad er mit eget - og hvad er de andres?
Og hvor begynder og ender vi selv?
Lad os tale om det frit...

5

Hvor er den glæde, der smitter og fylder,
når dagen ellers er trist og tom?
Hvor er den frihed, vi siger, vi hylder?
Og hvor er den tro, vi er fælles om?
Lad os tale om det frit...

6

Danskerne findes i mange modeller,
for livet kræver mangfoldighed.
Levende er kun de ord, der fortæller
om fællesskabet, hvor alle er med.
Lad os tale om det frit...

2 Hvad er det fjerne, og hvad er det nære,
når verden ikke er det, den var?
Hvor er det ansvar, som alle må bære,
og hvor er den uskyld, som ingen har?
Lad os tale om det frit...

3 Vel kan vi strides om guder og penge
og dømme hinanden til ensomhed.
Sammen forbliver vi stadig så længe,
vi lever og bor på det samme sted.
Lad os tale om det frit...
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-
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G

ler,

7 Langt imod vest under vældige himle
bag fjordens fejende fugletræk
skimtes i skyerne nutidens Gimle,
der rejser sig, nu da det gamle er væk.
Lad os tale om det frit
lære hvor vi står
blive tvivl og kulde kvit,
skabe gyldenår.
Ebbe Kløvedal Reich. I anledning af Vestjyllands Højskoles 25 års jubilæum den 1. maj 1994.

Spredte »glimt« fra én af
jubilæumsdagene

Møllen, fjorden og skolen
- en vals skrevet til Vestjyllands Højskole i anledning af jubilæet
den 1. maj 1994 - af Ann Mai Britt Fjord og Henrik Bredholt.

Skulpturen: Offer

- skænket til højskolen af Statens Kunstfond - i anledning af 25-års
jubilæet den 1. maj 1994.
Tale ved skulpturens afsløring - af billedhugger Laila Westergaard:
Navnet på denne skulptur er »Offer«. Den er lavet i slutningen af et
et-årigt studieophold i Istanbul 1989-90. En stenhugger der havde sin
gang på akademiet kom en dag og spurgte mig om jeg var interesseret i
en trappesten fra et stort gammelt byggeri, han var med til at restau
rere i bydelen Pera. Det var ikke altid lige let at få fat i større sten, så
jeg var lykkelig og tog straks ud for at se den. Der skulle snakkes godt
for bygmesteren for at få den udleveret, men det lykkedes.
Så gik arbejdet i gang, 5 meter fra Bosphorusstrædets vand stod jeg i
maj måneds bagende sol, der gjorde marmoren blændende hvid. Inspi
rationen kom fra et syrisk dørmønster i Damaskus og en seldjukisk
gravskulptur i Ahlat ved Vansøen.
Skulpturen var ikke mere end lige færdig før problemerne startede.
Rygterne løb rundt på skolen om at min sten var antik og derfor over
hovedet ikke måtte behugges eller føres ud af landet. En ven fortalte, at
meget af det marmor, der var blevet brugt til ældre bygninger i Istan
bul, var genbrugte sten fra langt tilbage; fra romerne, Byzans og det Osmanniske rige. Heldigvis var det en storm i et glas vand. Akademiets
præsident sagde til mig, at stenen jo ikke havde synlige spor efter at
have tjent andre formål, så selvfølgelig kunne den bringes til Dan
mark.
Det var lidt om stenens historie, det lidt jeg ved om den.
Og så indholdet. Et offer. Mennesket på blokken. Mennesket, der
skånselsløst ofres i en eller anden sags tjeneste. Den endeløse strøm af
billeder, vi dagligt modtager af mennesker, der dræbes, tortureres eller
undertrykkes uden mening.
Og den anden mere positive side af det at ofre. Det at ofre sig frivil
ligt for noget. At ændre sine egne personlige behov for andres eller en
andens skyld. I relation til et andet menneske at give køb på den indi
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viduelle »ret« til fri udfoldelse - de daglige nødvendige ofre, som kan
være glædelige for at en familie, et venskab eller enhver anden relation
mellem mennesker kan fungere. At ofre kan betyde at miste, men det
rummer også betydningen at give.
Ude i haven står Moder Jord. Hun gav sin søn til verden, ikke for at
han skulle ende med hovedet på blokken eller forårsage andres pla
cering der. Hvordan undgår vi, at han gør det? Det kræver måske nogle
ofre fra vores side.
Jeg håber skulpturen vil give stedet og dets mennesker mange flere
associationer og påmindelser ved sin tilstedeværelse.

I forbindelse med jubilæet blev der udgivet et jubilæumsskrift. Det kan
købes ved at henvende sig til Vestjyllands Højskole.
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Et sogn og en skole. Velling og
højskolen gennem 150 år
Af STEEN ESPENSEN

I juli måned 1884 gik flagene tilvejrs på de nye flagstænger rundt om
ved gårdene i Velling. Der var folkemøde på Rydbjerg, med stort besøg
fra det tabte land, Sønderjylland. Ved mødet talte Hostrup og Ludvig
Schrøder, der begge - som forfatter og forstander på Askov Højskole tegnede højskolebevægelsen.
På mødet talte Ludvig Schrøder om sønderjydernes forventninger
til besøget i kongeriget, og at de bl.a. i det vestjyske håbede at se hede
plantning, jydepotter og studeopdræt. Men et af hovedpunkterne i
hans tale er ordene om de vide udsigter. Han siger: »I Vestjylland bli
ver man ikke så let snæversynet. Og et stort Vidnesbyrd om, hvad der
kan komme frem, hvor man lever med de vide Udsigter, er Indbydel
sen til de sønderjydske Gjæster, som den er udgået fra Værter langs
med Jærnvejen fra Tjæreborg til Ulvborg Station.« Det han siger er
altså at der skete en indkvartering af flere hundrede sønderjyske gæster
langs den vestjyske jernbane. Det er et flot billede, man næsten kan se
for sig.
I god grundtvigsk ånd slutter hans foredrag med ønsket om »at
mødet mellem Sønderjyder og Vestjyder må styrke både Gjæster og
Værter til alt ægte folkeligt Arbejde, vis på, at i samme Grad som vi får
Lod og Del deri, vil vi også blive stærkere i vort folkelige Håb, som da
ikke skal blive til Skamme.« - Altså håbet om genforening.
Dette var indledningen til et Danmarksbillede og et billede af Vel
ling i 1880-erne. Hvad er det for begivenheder, der tegner dette årti i
vores historie, og hvad skete der i Velling i de samme år?
1 1880-erne er Danmark et højrestyret land. I folketinget har Venstre
flertal, men Estrup er leder af en højreregering, der ikke siden er blevet
overtrumfet med hensyn til periodelængde. Schlüter fik kun et tiår,
Estrup sad som konseilspræsident i 19 år. Hverken regeringen eller
kongen Christian den 9. lå under for det de kaldte »talmajestæten«.
Ved folketingsvalget i 1884 fik Højre 57.000 stemmer, der gav 19 plad
ser i tinget. Venstre fik 121.000 stemmer, og det gav for holdsmæssigt
meget mere, nemlig 83 pladser. Uligheden skyldtes valgordningen.
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Flertalsvalg i enkeltmandskredse, uden mulighed for tillægsmandater.
Valghandlingerne var offentlige, enten ved håndsoprækning eller ved
åben stemmeafgivning, der blev ført til protokol. Det foregik på torve
og pladser i købstæderne, og betød at en talmæssig stor landbefolkning
ofte kunne nedstemme byens borgere. Det gav næring til modsætnings
forhold mellem »transtøvlerne« og »de begavede, de dannede og de
formuende«, som Orla Lehmann kaldte dem, der mente sig født til
magt og indflydelse.
I folketinget kæmpede Venstre for kirkefrihed, skolefrihed, lige og
almindelig valgret og fæstevæsenets ophævelse. Venstre levede som
parti op til betegnelsen, og nåede sine vælgere gennem et udstrakt net
af aviser, bl.a. De Bergske Blade. Modsætningerne var store på det po
litiske plan. Det nåede hele landet, også Ringkøbingegnen og Velling.
Landet er hårdt ramt af krigen i 1864. Tabet af Slesvig ramte i alle
lejre, men med forskellige holdninger til følge. Man ser med bange
anelser på Danmarks fremtid og landets stilling i Europa. Flere bevæ
gelser søger at opbygge et militært beredskab, et forsvar, men på for
skellige måder.
Landbrugsdanmark er under omstilling. Nye produktionsformer
bliver indført, og nye egne af landet opdages. Egne der hidtil har været
glemt, men ikke gemt. Og det er for os bemærkelsesværdigt at det bl.a.
handler om Vestjylland, der opdages som et kultiveringsemne. Cen
trum får øje på periferien. Det drejer sig om kultivering, hedeopdyrk
ning, afvanding, skovplantning, kirkeliv, skolevirksomhed og forsam
lingsbevægelser.
1 1885 hjemsendte Estrup folketinget inden finansloven er vedtaget.
Den kunne ikke vedtages med Venstres stemmer imod, så i slutningen
af april måned vender medlemmerne hjem og den 1. maj udsteder re
geringen en provisorisk (foreløbig) finanslov, der tillader regeringen at
bruge de penge, den har brug for. I årene forud har Venstre ført en »visnepolitik« og stoppet lovgivningsarbejdet. I 1883-84 var den eneste
vedtagne lov - loven om oprettelse af et sindssygehospital i Middel
fart.
Rundt om i landet oprettedes riffelforeninger, en udløber af skytte
bevægelsen, foreninger der naturligvis tænker militært, på dansk for
svar, og tysk trussel. Men riffelforeningerne sigter udtrykkeligt til
kamp mod ydre og indre fjender. Den ytring forstod regeringen godt.
En lov og et cirkulære blev straks udsendt, provisoriske naturligvis:
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»Anskaffelse af rifler eller andre krigsvåben og indøvelse af slige
våben forbydes, forsåvidt sådant ikke sker i embeds eller bestillings
medfør eller i følge vedkommende myndigheds påbud eller tilladelse.«
Og »mundkurvscirkulæret« til borger- og almueskoler der »Forby
der lærere ved skoler at deltage i riffelforeninger da det efter skole
lærernes kald som ungdommens opdragere og ledere er deres pligt at
give tonen an for lovlydighed mod - og agtelse for den lovlige øvrig
hed.«
Overtrædelse af cirkulærets bestemmelser medførte afskedigelse.
Der var bønder, der nægtede at betale skat, med henvisning til at ifølge grundloven kunne skat ikke opkræves før en finanslov var vedta
get. Der var sognefogder, der nægtede at gennemføre tvangsauktioner
over skattenægtere. Der var højskoler, der nægtede at modtage stats
tilskud. Og andre skoler, der blev nægtet tilskud, fordi forstanderen
var medlem af en riffelforening.
I 1885 mistede 8 højskoler statstilskud og året efter rammes 8 skoler
mere. Det drejede sig bl.a. om Ryslinge Højskole, Ollerup, Askov,
Lundby og Stenum Højskole, der er forløberen for Vrå Højskole.
I folketing og landsting går bølgerne højt, og i debatten fremfører
den konservative politiker Carl Ploug bl.a.:
»Ludvig Schrøder er en blind fanatiker og uhyre ærgerrig; Askov er
en Venstrerede og dets årlige beretning vidner, at der drives al slags
humbug (f.eks. Græsk!). Nørregård er en højt begavet, kundskabsrig
og elskværdig mand, men svag af karakter; i sin første hustru havde
han en ypperlig støtte, men den anden kan ikke være det; hans kollega
Bågø er en meget uklar og indskrænket personlighed, der aldrig burde
være ved nogen højskole. Trier er ivrig, åben og ærlig, men vild, og
hælder vistnok noget til den sociale socialisme.----Man underviser naturligvis ingensteds i politik, men når underhold
ningen og samtalen idelig drejer sig derom, når alt går i Venstre-ånd og
Venstre-tone, som eleverne for det meste medbringer fra deres hjem,
så kan det let hænde, at højskolerne næsten kunne betragtes som denne
sørgelige og forkerte politiks planteskole, og at de bidrager meget til at
forlænge den elendighed, hvori vi befinder os...«
Også højskolernes tilsynsførende Docent Ludvig Feilberg beskæfti
ger sig med den politiske påvirkning. I 1888 har han været på besøg på
en række skoler og skriver derom i sin indberetning:
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»Overalt, hvor dette emne er kommet frem, har man forsikret, at der
på skolerne aldrig holdes politiske foredrag eller at politik på nogen
måde inddrages i undervisningen. Dette er meget muligt, i hvert fald
har jeg ikke truffet på sådant, men jeg kan ikke undlade at tilføje, at en
enkelt forstander har været oprigtig nok til at lægge til, at man selvføl
gelig udenfor undervisningen ved måltider og i samtaler mellem mand
og mand ikke lagde skjul på sin politiske overbevisning. Forøvrigt be
høver hin forsikring ikke aldeles at udelukke, at der måske ubevidst
kan udøves en vis påvirkning i så henseende gennem undervisningen.
Når det således under et foredrag i fædrelandshistorie som jeg overvæ
rede på en anden højskole, udvikledes, at kærligheden til friheden
måtte være så stor, at man tog Olaf Trygvesen til forbillede, der hellere
ville lide døden end bøje knæ for et menneske, så ligger der ganske vist
ikke noget agiterende heri, men en spire til en selvstændighedsfølelse,
der indpodet i umodne hjerner let kan udvikle sig på uheldig måde.«
Jeg gætter på at Feilberg har besøgt Vallekilde Højskole, og der hørt
Trier holde foredrag. Det er så også meget betegnende for forskellen
mellem den tilsynsførende og højskolemanden, at den ene taler om
umodne hjerner, mens den anden sikkert har talt til unge hjerter.
På samme højskole præsenteredes et nyt gymnastiksystem i 1884.
Den svenske, Lingske, gymnastik kom til landet. Den blev et modstyk
ke til den gamle danske militærtprægede gymnastik. Eller som det også
blev udtrykt: venstregymnastikken overfor højregymnastikken.
Gymnastikken havde en tæt forbindelse med skyttebevægelsen, der,
da regeringen forbød våbenbrug og anskaffelse, nu øvede »stokkeslag«.
Christiansborg Slot brændte i 1884. Her boede både regering, rigs
dag og kongehus. Efter branden udtalte venstres leder Christen Berg at
»på denne tomt rejses ikke et tredie Christiansborg«. Det skulle vise
sig ikke at holde stik, men var naturligvis en politisk ytring, der blev
forstået.
Samme Berg taler i efteråret 1886 på et møde i Holstebro, men han
tager først ordet, da en emsig politimester af hjælpsomme folk er fjer
net fra taler-tribunen. Det kostede fængselsstraffe både til de hjælp
somme og til taleren.
Samme år udfører en typograf et attentatforsøg på Estrup, og i
kølvandet på det opretter regeringen en ny politistyrke, et gendarmeri
korps. »De Blå« blev de kaldt, og de var forhadte, en skillingsvise
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fortæller indgående om et slagsmål mellem gendarmer og markeds
gæster i Brønderslev.
Som det kan ses af disse udpluk, så radikaliseres det politiske liv i
Danmark i 1880-erne, mere direkte også ved at Viggo Hørup i 1884 op
rettede dagbladet Politiken. Også højskolerne mærker det, Jeppe
Åkjær skaber uro på Askov Højskole, de moderne forfattere, naturalis
me og Georges Brandes, og Darwins ideer møder romantikkens tan
ker, og det sker ikke uden konflikter.
Men man kan også hjemme i Velling.
Hjem til sognet kommer i disse år en række unge, der har været på
højskole: Niels Hansgaard Gjødesen og hans bror Gjøde Gjødesen
vender hjem i foråret 1884. De har været 5 måneder på Vallekilde
Højskole, og kommer hjem fyldt med oplevelser og initiativ. De har
deltaget i Gymnastikhusets indvielse den 25. februar og præsentatio
nen af den nye Lingske - svenske - venstregymnastik, og sunget med
på den sang Hostrup havde skrevet til lejligheden: »Vi fik ej under ti
dernes tryk et bøjet mod, og en ludende ryg.« Den sang har de bragt
med hjem. Og de har sikkert kunnet genfortælle noget af det Trier sag
de ved Øvelseshusets indvielse:
»I denne sal her håber jeg, at ungdommen skal få lyst til at tumle sig
til gode sunde legemsøvelser, men her håber jeg også, at den ægte gode
sang skal lyde og ordet føres om forfædrenes bedrifter, om nutidens
krav til en ægte nordisk slægt, så det skal (med Ingemanns ord)
»ryste sjælen og vække ånden
og styrke hjertet og ruste hånden
til dansk og stor og til herlig id til Danmarks frelse i nødens tid!«
Over indgangen til denne sal skal der sættes et billede, der skal frem
stille den unge blandt aserne, Tyr, der mens alle blegner omkring ham,
kjækt træder frem, rækker sin hånd ind i uhyrets gab for ved sin frivil
lige opofrelse at redde det herligste, mens dyret bliver bundet.
Jeg håber, at det skal være for ungdommen, der kommer til at færdes
her, en daglig påmindelse om, at »Nordens Ungdom må sværme langt
mere for æren end for herredømmet, altså efterligne Tyr, hvis navn be
tyder ære,...«
Flere kom hjem. Også fra Vallekilde, og satte gang i gymnastikken i
Velling, og i livet i øvrigt. Sjælen og ånden var med hos Niels Kjeldsen,
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Laurids Jensen, Kristian Povelsen og Ane Jensen Smedegaard. Og fra
Stenum Højskole i Vendsyssel kom Elise Kjeldsen. Fra en højskole,
der havde mistet sit statstilskud fordi forstanderen nægtede at betale
skat. Det viser både solidaritet er en politisk handling.
Men hvad sker der ellers i Velling sogn i disse politiske og folkelige
kampår?
Christen Thomsen fra Bostoft starter sit vareudsalg. Det er en forlø
ber for brugsforeningen. Han hjemtager varer og videresælger uden for
tjeneste. Så vidt jeg har forstået var hans største varegruppe sirup.
I 1888 omdannes et privatmejere til andelsmejeri. Fire år før har
skytteforeningen fået bestyrelse og skydebane, måske til indøvelse af
stokkeslag? og som nævnt er der sønderjysk folkemøde på Rydbjerg i
1884.
Sognets første gymnastik- og forsamlingshus bygges ved Vesttarp
Skole i 1887. Hidtil har gymnastikken foregået i Tranmoses lade eller
på Astrupgård. Og Ernst Bruhn samlede egnens karle til eksercits og
våbenøvelse på Rydbjerg.
1888 er også året for starten af afholdsforeningen. Knud Bonde tager
initiativet. Den forening er nok den mest succesrige sognet har haft.
Og dermed tænker jeg både på foreningens formål og på de arrange
menter den afholdt. Både brugsforeningen og forsamlingshuset var i
en årrække tørlagte, og ved sognerådsvalgene havde afholdsforeningen
sin egen liste.
1 1886 er Knud Bonde sammen med Christen Thomsen medstifter af
Ringkøbing Landbobank. Der findes godt nok allerede to pengeinsti
tutter i byen, både sparekassen og Ringkjøbing Bank. Men Landbo
bankens oprettelse er et politisk indlæg i forholdet mellem land og by,
Venstre og Højre, Det er ikke tilfældigt at egnens folketingsmand står
som indbyder til bankstiftelse på Tim Kro. Og det er heller ikke tilfæl
digt at indbydelsen er trykt på indkaldelsen til Venstres lokale general
forsamling, der naturligvis sker samme sted, og samme aften.
I Ringkøbinng bliver der udstationeret gendarmer. Men jeg har ikke
fundet begivenheder, der gav anledning til sammenstød i Velling.
I stedet skal bemærkes at Vesttarp Skole blev færdigbygget i 1885,
det vil sige bygninger der lå syd for banelinien, nogle få hundrede me
ter fra hvor højskolen ligger nu. To år senere gav skolen plads til det
møde, der grundlagde Velling Aktieplantage. Blandt de lokale initia
tivtagere var Niels Kjeldsen, Kr. Møller og Spangsberg Lydersen. Den
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sidste havde været elev på Askov Højskole i 1872. Aktier i plantagen
kunne købes for 50 kr., der kunne afdrages med 5 kr. om året. Der er et
socialt hensyn i den ordning, og samtidig skal plantagen ses som et
fælles initiativ mod sandflugt og som hedeopdyrkning.
To år senere er der møde i Det Vestjyske Jernbanekonvent. Det er en
forsamling af præster, der bindes sammen af den vestjyske længde
bane. De mødtes den 2. oktober 1889 i Vedersø Præstegård. På mødet
tager de stilling til et regeringsforbud mod at skolelokaler bruges til
mødevirksomhed. Konventet enes om at henstille at oplysende opbyg
gelige foredrag kan tillades.
Med til mødet var Axel Helweg, der i 1880-erne var sognepræst i Vel
ling. Han blev siden valgmenighedspræst i Askov og hans datter blev
gift med J. Th. Arnfred. Hun fortæller om sin barndom i Velling
bl.a.:
»De 12 år, mine forældre var i Velling, dækker nogenlunde en over
gangstid mellem de lukkede alkover og de fritstående sengesteder, mel
lem de åbne spytbakker og spyttekrus med låg, mellem den overfladi
ske og den grundige opvask. Der var få hjem, der ikke mistede nogen
på grund af tuberkulose. Jeg har vel kendt en halv snes af dens ofre men nu blev storstuerne inddragne for at skaffe plads og vinduerne
åbnedes - og det hjalp altsammen. - Snart fik Velling en station og ikke
bare en holdeplads - ja, fremskridtene er utallige dér som andre steder;
men menneskene kan ikke være bedre end de var dengang, og livet
ikke lykkeligere end det var for os.«
Hvis åndens løsen er bedrifter, og der i 1880-erne gik en oprørsk fol
keånd over landet, så er bedrifterne ikke kun foreningsliv, mødevirk
somhed, bankgrundlæggelse. Det er også landboforeninger, konsulent
bistand, produktivitetsforøgelse: en fordoblet mælkeydelse pr. ko fra
1861 til 1891, maskinkøb, mejeridrift, mergling, afvanding, læplant
ning, flagstænger og haveanlæg ved gårdene og som nævnt ny boligind
retning og sundhed. De lerstampede gulve blev erstattet med trægulve.
Men de ydre mærkbare ændringer var udtryk for en tilsvarende indre
forandring.
Og alt det skete i et sogn med 5-600 indbyggere, fordelt på 120 hus
stande. Det var ikke gårde og husmandsbrug det hele. Ca. 1/4 af folke
tallet bestod af daglejere, almisselemmer, vejmænd, teglbrændere, fat
tige på omgangsforsørgelse, tjenestefolk, aftægtskoner, vævere og en
enkelt klodsmager.
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Børnedødeligheden var på 10 % og 15 % af en fødselsårgang nåede al
drig højskolealderen.
For 100 år siden var 15 % af en årgang på højskole, når vi ser på land
distrikterne. I Velling var tallet 25 %, men hvis børnedødeligheden
medregnes, så var omkring hver tredie ung i Velling på højskole i 1880erne og 90-erne.
P. G. Lindhardt udtalte engang, at de gudelige vækkelser var folke
styrets vugge. Den bemærkning kræver en forklaring, før den kan an
vendes på vores emne. Jeg tror egentlig ikke, at det røre jeg har skildret
i det foregående er et særsyn i det danske landbosamfund. Men jeg
tror, at mængden af aktiviteter er voldsommere end de fleste andre ste
der. Jeg vil i det mindste gerne tro det. Men hvad er forudsætningerne
for det folkelige opbrud vi har set tegn på? Ja, her kommer teologipro
fessorens billede ind. Hans påstand er, at i de egne af landet hvor reli
giøse bevægelser var virksomme i begyndelsen af 1800-tallet, der er fol
kelige vækkelser virksomme senere i århundredet. Jeg tror han har ret.
Hvis man ser på det religiøse og folkelige og politiske danmarkskort in
den verden gik af lave for 20 år siden, så er der en række påfaldende
sammenfald - geografisk set. Har det nu også betydning for Velling?
Ja, også her er der bevægelser i religiøs retning, der peger fremad.
Ved en boopgørelse på Klapmølle i 1752 omtales en bibel, en bog
med Davids Salmer, Kingos Salmebog, en Katekismussangbog og flere
gudelige skrifter af pietistisk oprindelse. Det er et tegn på at der har
været pietistisk vækkelse i Velling, og det samme kan læses i Brorsons
visitatsberetning fra hans bispetid i Ribe.
Indtil 1817 hedder sognepræsten i Velling Olivarius. Han stod i nær
forbindelse med Brødremenigheden i Christiansfeld. Derfra udgik
missionærer til forskellige egne af Jylland. BL a. var der et stærkt center
i Skjern. I 1801 fortæller lederen af Skjern-missionen at der er 6 vakte i
Velling plus præsten. 15 år senere er missionær Lund på rejse til
Ringkøbingegnen og besøger 15 venner i Rindum og Velling, og året ef
ter møder han 7 »bekymrede venner« i Stauning, der følte sig »meget
tilbage, lunkne og tørre«. Det var de nok også i Velling, i hvert fald er
karakteristikken at Vellingboer og vestjyder et par årtier senere om
menighedslivet: »der er såre megen vissenhed og død deri, og at det alt
trænger til en levendegørende ånd«.
Citatet er fra Vilhelm Birkedal, der var lærer og hjælpepræst i
Ringkøbing. Han klager også over »skinkristendom« men fortæller
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også om en påfaldende »kirkelig vedhængenhed« - kirkerne var fyldte,
selv hvor forkyndelsen var nok så fattig. Det er ikke hele sandheden vi
får her. Lunkenheden kunne afløses af oprør når blot man kom tæt nok
på. Da den rationalistiske præst Hans Müller vil indføre den nye Evan
gelisk Christelige Salmebog i Velling Kirke - til afløsning for Kingos
Salmebog, som han håner, så sætter menigheden sig imod. Og de går af
med sejren. Andre steder i landet, bl.a. hos De Stærke Jyder på Horsens-egnen sker noget tilsvarende, men der udkæmpes regulære »Sal
mekrige«, det er ikke nødvendigt her.
Hvem der førte an i disse protester mod rationalistisk kristendom
ved jeg ikke, men Elise Jensen beskriver de mennesker der medvirkede
således: »Der var intet menighedsliv, ingen levende salmesang, ingen
levende forkyndelse. Det var fornuftens tidsalder, da vantroens og ra
tionalismens bølger gik hen over menneskene.« - men »Der var adskil
lige hjem, -- der ikke lod rationalismen få magt over hjerterne. I disse
hjem blev troen bevaret, så der ud fra dem kunne blomstre et nyt liv
frem, da tiden var inde...«
I Elise Jensens erindringer fortæller sproget om et grundtvigsk sinde
lag, og om et tilhørsforhold til de gamle bevægelser. Hun er selv i slægt
med de gammeltroende. Det hun viser frem imod kommer i 1830. Da
er tiden inde. Da kommer den første grundtvigske præst til Velling. I
følge Hal Koch er Velling det første grundtvigske sogn i Jylland. Den
historie præsenteres man som regel meget hurtigt for, når man kom
mer her til sognet. Og det er da også bemærkelsesværdigt.
Præsten hed Hassenfeldt. Han kom, som vi har set, ikke bare til en
udyrket missionsmark, selvom han kom med ønsket om at »vække den
jyske hedebonde op af den åndelige søvn«. Da han rejste herfra efter 11
års virketid udtalte han, »at han så liden frugt af sit arbejde«, måske
skulle han blot have haft lidt længere tålmodighed!
I hvert fald er tiåret mellem 1830 og 1840 begyndelsen på en grundt
vigsk bevægelse i sognet. Og bevægelsen sker på det folkelige og det kir
kelige område. Thomas Bruhn, godsejer på Rydbjerg, er optaget af de
nye tanker. Han har et flittigt samvær med Hassenfeldt og med Vil
helm Birkedal, der er lærer i Ringkøbing. Men i det samvær hører også
Kristen Kold, der bliver huslærer hos Hassenfeldt, da han rejser til
Holmsland i 1840. På Vennergård bor Jørgen Jacobsen, seminarist fra
Snedsted i Thy, også et grundtvigsk arnested, og på Rydbjerg, hos Tho
mas og Conradine Bruhn holdes huslærer til børnene. Han hedder
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Poulsen-Dal, og bliver senere højskolelærer hos Kold i Ryslinge, og se
nere igen forstander på Galtrup Højskole på Mors.
Christen Østergaard hører også med i denne flok af grundtvigianere.
Han er biskolelærer i Nørby fra 1820 til 23.
Men kraftcenteret er sognepræsten, godsejeren på Rydbjerg, hans
huslærer og Birkedal i Ringkøbing. Det kan næsten synes af for mange
høvdinge og for få indianere. Men virkeligheden er en anden. De gude
lige vækkelser var først og fremmest en almuebevægelse, en lægmands
bevægelse.
Ifølge den gældende lov måtte ingen samles om bibel og salmebog ud over sin egen husstand - uden at sognepræsten var vidende om det
og deltog. Det vil sige at de gudelige forsamlinger, der i 1820-erne fore
gik i mange egne af landet, var ulovlige. Folk samledes i storstuer og la
der, sognefolk alene, men ofte omkring omrejsende prædikanter.
Møderne var timelange med bøn, salmesang, taler og bekendelse. I dis
se møder skal man se både en oprørsk handling og en protest mod de
rationalistiske præster, der prædikede om nyttig kartoffelavl, og samti
dig søgte at udrense både djævelen og synd og nåde fra salmebog og ri
tualer.
I Velling gik det ikke hårdere til, end vi har hørt med salmebogen.
Men der er den vestjyske specialitet i forhold til andre egne af landet,
at i »vore« vækkelsesbevægelser er der både gårdmænd og husmænd,
tjenestefolk og landhåndværkere. De vestjyske vækkelser er bredere i
social tilslutning, end det ses på Fyn og Sjælland hvor der i højere grad
er en social protest i vækkelsen.
Men det vigtigste i vores sammensætning er at også kvinderne var
med. Det var ikke kun gårdmænd og husmænd - konerne var der
også.
Nu ikke flere ord om de gudelige vækkelser. Men det spændende er,
at disse bevægelser drejer i folkelig - politisk retning i 1840-erne.
Hvorfor engagerer folk sig i det? Den materielle/rationelle forkla
ring er, at 1700-tallets landboreformer med strukturrationalisering og
driftsforbedringer ændrer børnenes bevidsthed. De nye vilkår appel
lerer til den enkeltes stillingtagen og initiativ. Det betød, sammen
med skolegang og oplysning, en folkeopdragelse i retning af større selv
stændighed og mod til at træde frem, også i trosmæssige sammen
hænge.
Det er måske et eksempel på Grundtvigs ord om »Menneske først,
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kristen så!« Den folkelige - politiske drejning finder vi hos Grundtvig
efter 1830, og vi finder den hos de omrejsende vækkelsesprædikanter.
En af dem, Rasmus Sørensen, er et godt eksempel på interesseskiftet. I
1830-erne rejste han rundt som prædikant sammen med Peter Larsen
Skræppenborg. 11844 rejser han alene i de gamle spor, opsøger de sam
me mennesker, men taler og agiterer denne gang for herregårdsudstyk
ning, en liberal fri forfatning, almindelig værnepligt, og fæstevæsenets
afskaffelse. Han er professionel politiker, betalt af liberale kredse i
København, og han skaber et net af tillidsmænd over hele landet, det
netværk der siden blev til Bondevennernes Selskab, forløberen for par
tiet Venstre.
Også Blichers Himmelbjergsfester hører med i det politiske billede,
de nye kommunalforeninger, landboforeninger, og en mere vågen og
bedre uddannet kreds af skolelærere.
Der går en linie fra 1700-årenes pietisme - og fra landboreformerne i
1780-erne, de gudelige vækkelser, skoleloven i 1814 - til de nationale og
liberale bevægelser i 1840-erne og bondebevægelsens lighedsbestræbel
ser - til grundloven i 1849. Den er forbindelse til højskolernes bagland,
det grundtvigske folkeliv, kirkelivet, andelsbevægelsen - altså en ny fæl
lesskabsreform - og det vi kan kalde den grundtvigske kulturrevolution.
Velling er et sogn med 3 »herregårde« med hævd på de øverste stole i
kirken. Det er af betydning for udviklingen i sognet at de tre jordbesid
delser var så små, og den vestjyske godsslagtning så effektiv. Store
godsbesiddelser i andre landsdele har været en medvirkende faktor til
en almueholdning hos folk deromkring.
Når forskellene mellem de store og de små hartkorn har været min
dre mærkbare her, så skyldes det i høj grad Thomas Bruhn og hans tid
på Rydbjerg. Han skal have plads nu, for han er vigtig i vores hi
storie.
Thomas Bruhn blev født i 1801 i Flensborg. Han kommer ud af en
købmandsfamilie, en tysk slægt, og sproget var også tysk i barndoms
hjemmet. Tidligt bliver han forældreløs, og opdrages derefter hos
fremmede, i et dansksindet miljø. Som den eneste i søskendeflokken
flytter han til kongeriget og uddannes i landvæsen. I 1828 vil han købe
eget landbrug, og ved en tilfældighed falder hans valg på Rydbjerg.
Året efter købet gifter han sig med Conradine, en proprietærdatter fra
Thy.
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Som nævnt er det et rationalistisk kirkesyn han møder ved sin an
komst til sognet, men da Hassenfeldt kommer til som præst i 1830 skif
ter forholdene, og de to, godsejer og sognepræst trækker i samme ret
ning. I de næste 20 år blomstrer sangen og kirkelivet, Thomas Bruhn er
virksom ved at trække grundtvigske præster også til nabosognene og
han sørger for at hans egne børn får en god grundtvigsk huslærer, Poulsen-Dal.
Da Kold starter højskole i Ryslinge på Fyn i 1851, med 10 elever, da
er tre af dem ikke bondesønner men proprietærsønner fra Velling:
Bruhns drenge Nikolai, Frederik og Otto, der da er i alderen 12-16 år.
Et par af dem bliver i flere vintre hos Kold og konfirmeres af Birkedal,
der da er blevet præst i Ryslinge. En af deres brødre sendes til Køben
havn til konfirmationsforberedelse hos Grundtvig.
I ægteskabet med Conradine var der 11 børn. De 8 blev voksne, og af
dem udvandrede to til Amerika mens de øvrige blev her på egnen.
Sønnen Ernst Bruhn, der overtog driften af Rydbjerg i 1874, sad som
medlem af sogneråd, menighedsråd og sparekassebestyrelse. Samtidig
var han virksom i det lokale liv idet han trænede karle fra sognet i ek
sercits, gymnastik og skydeøvelser. At han var virksom på så mange
felter skyldes sikkert både hans position som jordbesidder, men også
de påvirkninger han havde fået hos Kold, han var elev både i Ryslinge
og på Elindholm. Desværre kender jeg ingen udsagn fra ham om hans
højskoletid, men det findes der til gengæld fra hans broder. Det skal vi
vende tilbage til.

Præster kommer og går, men degne består. Sådan er historien i hvert
fald i Velling. Der var grundtvigske præster i sognet fra 1830, men de
fleste rejste hurtigt herfra. Det var et magert kald - økonomisk set.
Ikke alle præster havde stor virkekraft, så i perioder søgte en del men
nesker til pastor Bech i Lem. Men degnene var vedholdende. De blev. I
det følgende er det først og fremmest de tre degne fra den nordlige del
af sognet jeg vil omtale. Mouridsen, Uffe Jensen og Holger Fensvig.
Tilsammen dækker de 102 år af Vesttarp Skoles virketid. Mouridsen i
41 år, Uffe Jensen i 29 år og Fensvig i 30 år. I samme periode havde
sognet 12 præster.
Det er min overbevisning, at hvis man skal efterspore den vigtigste
årsag til Veilings grundtvigske påvirkning, og den »højskole«, der altid
har været her, så er det hos disse tre mænd man skal lede.
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Laurids Mouridsen var lærer her i Vesttarp Skole fra 1865 til 1906.
Han var 29 år da han kom her til, og han levede her resten af livet.
De påvirkninger han har med fra barndommens skole er den leven
de fortællemåde af historie, og så sangen, bl.a. oplevede han den kend
te fortolker af kæmpeviser Morten Eskesen. I seminarietiden er han på
Ranum Seminarium, der havde ry for at være grundtvigsk præget.
Efter endt uddannelse er Mouridsen lærer i Seest ved Kolding, hvor
»hans åndelige længsler tog bestemt form« ved mødet med Brødreme
nigheden i Christiansfeld. Efter en kort ansættelse i Ho, hvor han
»døjede med at holde sig vågen«, kom han hertil.
Han var virksom på mange områder. Skal de sættes på en formel, så
lå hans arbejde i skolen, i kirken og ved folkemøderne. Han var den ak
tive kraft bag de store vennemøder, der årligt holdtes i Ringkøbing, og
var taler ved åbning af Højskolehjemmet i Ringkøbing i december
1884. Han var medstifter af Velling Plantage, og grundlægger aflæse
forening og sognebogsamling.
I skolen var det fortællingen og oplæsningen af danske digtere han
huskes på, og så sangen. Den sang der bl.a. gav anledning til en strid
med statens sanginspektør. Men han huskes også af nogen børn for de
røde ører. Han var temperamentsfuld, og det kan man forstå både på
hans egne ord, og på de ord hans eftermand gav ham: »Udi teorien en
stærk friskolemand, men en stor lektiepisker.« Så ud over fortællingen
har børnene nok også lært Ægyptens 10 plager på remse og de store og
små profeter. Hans aktiviteter virkede også som godt eksempel for
hans egne børn. Datteren Tyra blev sognets første kvindelige gymna
stikleder.
For de skiftende præster har han sikkert været en udfordring. Den
Røde Degn blev han kaldt, og det har måske mere været en tempera
ments-karakteristik end en politisk. »Man har kaldt mig Erik Præstehader, men det er uretfærdigt; jeg har kun forlangt at præsterne skulle
have noget at byde på, når de fik embede som menighedens hyrde og
som ordets forkynder.« Sådan siger han, og der har sikkert været efter
tryk på ordet forlangt. Det har ikke været let at komme her som nyslået
præst.
Det har sikkert heller ikke været let at komme som hans eftermand.
Uffe Jensen kom i 1908, 35 år gammel, og han blev til 1937. Som i
Mouridsens tid var det den vestjyske skoleordning, der var gældende.
Den skal I, der ikke har gået under den få en beskrivelse af:
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»Om vinteren skal skolen have lov til at tage sig af børnene helt og
holdent, men om sommeren skal de frit og udelt kunne give sig krop
pens og håndens arbejde i vold.
Sommerfriheden skaber hos børnene et sådant overskud af sjælelig
og legemlig friskhed, kraft og modtagelighed, at de ved vinterens frem
brud møder med ligefrem glubende appetit.
Og når de da med lysvågne sind, fortættet energi og ubrugte kræfter
går løs på tingene, kan de snart indhente dem, som sidder og døser på
skolebænkene året rundt; thi »hvad nytter dem vel skolen, som sover
åbenbart!«
Men når aprilsolen begynder at skinne lyst og varmt ind i skolestuen
til børnene, og lærkerne fylder hele himmelrummet med lokkende
forårssang, da får de som trækfuglene uro og udve i kroppen for at
komme ud til arbejdet og naturens nyfødte herlighed. Og derfor skal
skolen rette sig efter naturens egen sunde anvisning.«
Også Uffe Jensen giver en undervisning med højskolepræg. Men det
er en mere fri undervisning, ofte for fri, er det blevet sagt fra hans ele
vers side. Hele hans tid forholder han sig eksperimenterende til for
men.
Også i sognerådets protokol kan man læse om et mærkbart lærerskift
i 1908. Den nye lærer vil have gymnastiksalens gulv fornyet, han beder
om penge til bogindkøb og bogindbinding, der skal nye skoleborde i
klasselokalerne og ny kakkelovn til lærerboligen. Og i 1910 vil han end
da anskaffe fysiske og kemiske apparater til undervisningen. Det vil
sognerådet ikke bevilge, men hans egen dagligstue kan tilstås en gang
maling. Først i 1913 får han tilladelse til at købe apparaterne og samme
år købes et lysbilledapparat, dog for lærerens egen regning, men med
kommunal kaution. Og den bliver virksom året efter.
Det er fortællingen af bibelhistorie, danmarkshistorie, verdenshisto
rie der nævnes i forbindelse med Uffe Jensen. Og så er det sangen,
både den i skolen og i kirken. Han fik indført Laubs melodier i kirken,
men ikke uden modstand, og hvasse blikke fra hans forgængers enke.
Det særlige ved Veilings tre grundtvigske degne er, at børnene ikke
alene mødte dem i skolen, men sidenhen i sangforeningen, i foredrags
foreningen, i kirken, i ungdomsforeningen og i sognets øvrige liv. Da
Velling Ungdomsforening grundlægges i 1921 er det på initiativ af Uffe
Jensen. Han er fast oplæser i foreningen hver 14. dag med værker af
Bjørnson, Jacob Knudsen, Paludan Müller, Zacharias Nielsen, Erik
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Bøgh, Blicher, Holberg, Hostrup og Selma Lagerlöf. Han fik folkedan
sen indført og han var fast instruktør ved amatørskuespillene. Også på
det politiske område var han aktiv. Han var Retsstatsmand, og virkede
både som mødearrangør og folketingsmand, uden dog at opnå valg.
Når Velling i en periode var en god kreds for Retsforbundet, så er Uffe
Jensen nok medskyldig.
Men tilbage til hans skolesyn. Det er sagt om ham, at det var livssy
net og menneskeopfattelsen, der prægede børnene, mere end den kon
tante indlæring. Han var ingen lektieterper, det fremgår også af hans
indlæg her:
»Jeg tror ikke, der kom ret meget av det inden for vor vest, og det
kunde såmænd også være det samme, for når først en »sandhed« er
nået til at blive autoriseret, er livet gerne gået av den, hvis den da ikke
ligefrem er blevet til en løgn, - men han gjorde det det bedste, han kun
de, som vi andre gjorde, da vi som helt unge skulde tappe »religion« på
en flok levende børn. Vor eneste trøst nu bagefter er, at det, vi hældte
på dem, gik ind ad det ene øre og ud ad det andet uden at gøre videre
skade. Men det er vist alligevel en skidt trøst, for man er jo altid udsat
for den skade, at børnene tror, det har noget med kristendom at gøre,
al den teologiske tyggemad, vi fylder dem med. Det var nok bedre at
indskrænke sig til at fortælle dem bibelske historier jævnt og enfoldigt,
samt synge de bibelske sange og nogle salmer med dem.«
Den sidste degn i Vesttarp Skole blev Holger Fensvig. 38 år gammel
kom han hertil, og blev til skolen nedlagdes i 1967, og flyttede med det
første år i den nye skole i kirkebyen.
Også hos ham er det treklangen kirkesang, undervisning og folkeliv.
Hans begyndelse har nok været lige så vanskelig dom Uffe Jensens ef
ter Mouridsen. For Fensvig drejede det sig også om fortællingen og
sangen. Hans bedste undervisningsfag nævnes som historie, religion,
regning og gymnastik, - og så naturligvis sangen og musikken.
Han var medstifter af Vestjysk Musikskole og arbejdede både med
kor og orkester, både i Velling og udensogns.
I Velling sognebog fortæller Martine Dejgaard om en særlig side af
hans undervisning, som jeg tror har haft stor betydning:
»I Danmarkshistorie og geografi havde vi i ældste klasse, 6. og 7.
årgang, nogle usædvanlige opgaver. Vi fik tildelt emner, kunne forbe
rede os en uge, og skulle så op til katederet og fremlægge vort emne. Vi
kaldte det at holde foredrag. - Jeg mindes at have holdt foredrag om
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bl.a. Rolf Krage. Første gang var det en rystende oplevelse at stå over
for alle kammeraterne, og Fensvig sad bagest i klassen og lyttede med.
Vi måtte ikke læse vort foredrag op, det skulle holdes ud fra notater!
Hvorfor nu det? Jeg tror, der har været et ganske bestemt mål med dis
se øvelser: de skulle vænne os til at tænke selv, vænne os til at frigøre
os, så vi senere turde være delingsførere, foreningsledere og hvad der
ellers er brug for i et sogn af folkeligt arbejde.«
Ved siden af den egentlige undervisning søgte Fensvig også at få
børnene og de unge til at se den natur og arkitektur, der omgav dem.
Han fortalte om de gamle gårde i Velling, og pegede på hvilke der var
smukt vedligeholdte og hvilke der var misligholdt. Også den virksom
hed har sikkert sat sig spor.
For alle tre lærere var biblioteksarbejdet vigtigt. Mouridsen startede
det. Uffe Jensen reorganiserede, og det samme gjorde Fensvig, så bog
bestanden og formerne blev tidssvarende.
For mig at se har der i mere end 100 år været drevet højskole i Vel
ling, bl.a. under navnet Vesttarp Skole, i en del år syd for banen, og si
den 1920-erne nord for, her hvor vi er nu.
Højskolen lå altså allerede herhjemme, men den lå også derude,
hvor de unge rejste hen. Det er mit indtryk, at man herfra rejste i større
grad end fra andre egne.

Den største hjælp til dette stykke arbejde, I her får resultatet af, har jeg
fået af Jens Agerskov. Men der er huller i vores materiale. Jens har søgt
at finde frem til de unge, her fra sognet, der har været på højskole i åre
ne 1850-1958. Opgaven er egentlig umulig, fordi ikke alle er registre
rede, hverken i det materiale der findes her i sognet eller i de for
skellige højskolers registre, hvor de endnu er bevarede.
Jeg har læst at fra Stauning, vores nabosogn mod syd, tog man til
Dalum, Rødkilde, Testrup og Ølgod - før århundredskiftet. Fra Vel
ling tog man til Ryslinge, Vallekilde og Askov før århundredskiftet, og
siden kom også Rødding, Ollerup og Gerlev til. Skiftet efter
århundredskiftet er mærkbart, og skyldes vel at man søgte de skoler
hvor gymnastikken var en vigtig del af undervisningen.
De første elever vi ved af, er de tre brødre fra Rydbjerg, der tog til
Kold i Ryslinge. Det var i 1851, på Christen Koids første elevhold, med
to lærere og 10 elever til en begyndelse. Af de ti var halvdelen endda
ukonfirmerede drenge. Det kan ikke undre at Kold var bange ved den
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start. Nogen har troet, at han byggede sin skole i form af en Thors
hammer, men det er korsformen der er i hans tanker. Han fortalte, at
hans mor havde lært ham at gøre korsets tegn, når han var bange. Og
bange var han, da han skulle bygge sin første skole.
Som medhjælper havde han Poulsen-Dal, der tidligere havde været
huslærer på Rydbjerg. Det var nærmest et krav fra Conradine Bruhn,
at hvis Kold ville have hendes tre sønner som elever, så skulle PoulsenDal ansættes som medlærer. »Jeg kender deres kantethed og særheder,
dem kan Poulsen-Dal nok jævne lidt på« skal hun have sagt.
Hvad lærte drengene så i Ryslinge? Da de kom var de 16,14 og 12 år,
og den yngste blev der endda i tre år. Fra ham er gemt et stilehefte med
32 stile og diktater. Deraf kan vi erfare at diktatemnerne var anekdo
ter, fabler, legender, eventyr, ordsprog og bibelcitater - samt historier
om Grundtvig, Ingemann og Blicher. I diktaterne indprentes: kristen
tro, fædrelandskærlighed og personlige egenskaber som ærlighed, mod,
beskedenhed og hjælpsomhed.
Stilehefterne rummer naturligvis også stile. Her er emnerne: »Kro
get træ må gøres rank i tide«, »Sent kommer langvejs fra«, »Ærlighed
varer længest«, »Den græder ej for guld, som guld ei ejer« - samt em
ner fra bibelhistorien om Kain og Abel, Syndefaldet, afgudsdyrkelse og
Noahs Ark.
Men vi kommer tættere på Koids høj skoletanker, ved at se på hvad
han selv fortæller om sit skoleliv:
»De tre ting, som hører til at være en stor mand, er disse:
at kunne sige store ord,
at kunne ryge tobak af en lang pibe, og
at kunne spytte i bue.
Men jeg vil fortælle jer, hvad Gud kræver, og hvad Danmark kræver
af dem, der vil være store mænd.«
Guds kærlighed og Danmarks lykke, kaldte han det også, eller med
humor og skarphed under en samtale med minister Madvig, for at
opnå støtte til sin skole. I samtalens forløb kritiserer ministeren Kold
for, så ensidigt at fremme fædrelandskærligheden, da danskere og
Danmark vel ikke er så meget bedre end andre folk og lande. Men
Kold svarer: »Tror De ikke at både De og Deres kone står Dem bedst
ved at tro, at Deres kone er den bedste af alle koner? Således tror jeg, at
vi danske finder os bedst ved at tro, at Danmark er det bedste af alle
lande.«
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På en måde var det først med Koids virksomhed, at Grundtvigs sko
letanker fik jordforbindelse. Han var som almuemand ikke velset, slet
ikke i de kredse, der omgav Grundtvig. Men da Ernst Trier og Ludvig
Schrøder skulle igang med deres højskoler i Vallekilde og Askov, så be
søgte de først Kold for at opleve hans arbejdsform og få inspiration.
Som nævnt havde han Poulsen-Dal som medlærer. I 1853 fortæller
denne i et brev til en ven om deres skolearbejde:
»Hvad angår skolens indre væsen, da er dens løsen: Kristendom og
Menneskelighed (danskhed), og dens hovedformål er ikke såmeget at
bibringe eleverne egentlig positive kundskaber, som derimod at åbne
deres øje og vække deres ånd til at fatte betydningen af menneskelivet,
til at skelne imellem sandhed og løgn, virkelighed og indbildning i li
vets forviklede forhold, og opvække kærlighed til sandheden, skønhe
den og alt, hvad der er af Gud og fører til Gud. Kold læser bibelhistorie
som han udvikler og anvender, Nordens mytologi og for en del Dan
marks historie og så har han stil; jeg har også Danmarks historie, geo
grafi, lidt naturlære, retskrivning, regning og sang, desuden forelæses
stadig af de bedste danske digtere, thi poesien er en hovedsag. Under
visningen sker mundtlig, eleverne selv læser ikke synderlig og aldeles
ikke på lektier. Omgangslivet er meget frit og holdes så naturligt som
muligt...«
Lidt mere om intensiteten, med hensyn til at tage på højskole fra
Velling. I perioden fra 1851 til 1958 har Jens Agerskov fundet frem til
ca. 212 personer, der har forbindelse til 70 gårde og huse her i sognet.
Det betyder at halvdelen af alle beboelser i sognet har haft højskolen
med i dagliglivet.
Jeg har set lidt på hvordan tallene så iøvrigt fordeler sig. Eleverne
kommer som man kan tænke sig i højere grad fra gårdene end fra huse
ne. Jeg har kun fundet én enkelt højskoleelev der kom fra fattighuset.
Til gengæld er der stor ligestilling med hensyn til køn. Før 1918 kom ca.
40 piger og ca. 50 karle afsted. I mellemkrigstiden - mellem 1918 og
1945 - rejste ca. 45 piger og godt 50 karle på højskole; hvad angår tiden
efter 1945, så har vi for få oplysninger. Ved siden af disse tal burde også
tælles de unge der tog på efterskole og landbrugsskole. De få oplysnin
ger vi har på det område fortæller om stor gentagelse, altså at mange
unge besøgte alle tre skoleformer. Men tilbage står et sogn med stor
højskolefrekvens, mere end 200 mennesker rejser ud - og kommer
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hjem igen til et sogn med 6-700 indbyggere. Det kan ikke undgå at
sætte spor.
Etnologer arbejder med et begreb de kalder sub-kulturer. Det vil sige
samfundsmæssige mindretal med en bestemt livsform og værdisystem,
der sætter sit præg på byggestil, institutioner, samværsformer og fami
lieliv. Fællestrækkene for den grundtvigske subkultur er andelsmeje
rier, brugsforeninger, skytteforeninger, sparekasser, landboforeninger,
foredragsforeninger, gymnastikforeninger, ungdomsforeninger, valgog frimenigheder, friskoler, efterskoler og højskoler, husflidsskoler,
sangforeninger, husmandsbrug, plantager, drænrør, afvandingskana
ler, vindroser på ladetaget, malkekvæg, grundmurede stuehuse, ren
skurede mælkejunger og en større mødding - og til sidst en velpasset
have omkring gårdene.
Lokalt kan vi se at nogle af trækkene passer på Velling. Med hensyn
til byggestil og husenes vedligeholdelse kan man måske endda spore ef
tervirkninger fra Holger Fensvig.
På et område er den grundtvigske påvirkning imidlertid tydelig. Det
er i navngivningen af børnene. Poul Hansen, der efterfulgte sin sviger
far som forstander på Vallekilde Højskole, skrev i årsskriftet en artikel
om vore navne og opfordrede til »at drage de gamle danske eller nor
diske navne frem af den glemsel, hvori de ved tidernes ugunst med så
stor uret er nedsunken«. Det er nok tanker han tidligere har fremsat i
foredrag, så for mange Vallekildeelever har det ikke været nyt. Artiklen
slutter med »et lidet udvalg af nordiske navne og deres betydning«
med 89 forskellige »kraftige og klangfulde mandsnavne« og 41 »ynde
fulde og milde kvindenavne«.
Det har helt sikkert skabt bitterhed i familierne, når den gamle nav
neskik blev brudt - med opkaldelse efter forældre, bedsteforældre og
afdøde slægtninge. Nogen steder løste man da også konflikten med det
kompromis, at de ældste børn blev opkaldt efter bedsteforældrene, og
man derefter fulgte den nye navneskik med kraftige og yndefulde nav
ne så langt børneflokken rakte.
Jeg har bladret i Veilings sognebog og der fundet både kompromisser
og nordiske indslag: De yndefulde og milde er bl.a.: Sigrid, Thora,
Thyra, Karen, Ingeborg, Gudrun, Margrethe, Dagny, Signe, Helene,
Rigmor og Ragnhild - og blandt de kraftige og klangfulde finder vi:
Frode, Helge, Halvor, Svend. Kold, Hakon, Ejner, Harald, Uffe og
Valdemar.
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Jeg har allerede antydet højskolens virknings-punkter, det for
eningsliv og de institutioner det kunne give i hjemsognet. Og det er en
vigtig del af Veilings historie. Det vil være forkert at nævne mange nav
ne i den forbindelse, fordi der vil være lige så mange navne, der ikke
bliver nævnt, og dog kunne nævnes med samme ret.
Det jeg vil trække frem er de bevægelser og de institutioner der følger
i kølvandet på de unges hjemkomst fra højskoleophold.
Idrætslivet er påfaldende, både i kraft af de mange, der blev optaget
af det, og i kraft af de mange udfoldelsesmåder. Det er ikke sært, at det
må være sådan, da så mange unge herfra var elever på Vallekilde
Højskole og på Ryslinge Højskole. Men man skal huske, at det ikke var
Koids Ryslinge, men en senere tilkommen skole der.
Da skytteforeningen kom til Velling, da var det med inspiration fra
højskoleophold i Askov og Vallekilde hvor Spangsberg Lydersen og
Niels Kjeldsen havde været afsted.
I gymnastiklivet er det Anders Kjeldsen, med Ryslinge som bag
grund, og siden Jacob og Hartvig Kjeldsen. Anders Kjeldsen var af
sted i 1893/94, han kom hjem og blev sognets første delingsfører. 15 år
senere er Jacob og Hartvig afsted. Og da har man i Ryslinge op
rettet en egentlig delingsføreruddannelse, med Jens Ovesen som le
der. Da De Danske Skytteforeninger i 1908 sender et gymnastikhold
til Olympiaden i London er kravet til deltagerne en »smuk harmo
nisk legemsbygning, mindst middelhøjde, udpræget sikkerhed og
korrekthed i alle - både lette og vanskelige - øvelser, særlig gang
og løb«.
Fra Velling kunne Jacob Kjeldsen opfylde de krav. De er helt på linie
med hvad Jens Ovesen skriver fra Ryslinge i 1909: »En rank køn skik
kelse, som gennemgående har en veldrejet og smuk hals, brede skuldre,
en fyldig af lange muskler formet overarm, en underarm, som står i
smukt forhold til denne, en smukt hvælvet ikke opstemt brystkasse, et
velformet ikke indtrukket underliv, og endelig lige og velformede
stærke ben.« Det kunne være vanskelige idealkrav at opfylde for unge,
der tidligt havde lagt kræfter i landbrugsarbejdet.
Helt på linie med hvad Trier udtalte ved Gymnastikhusets indvielse
i Vallekilde 40 år tidligere, udtalte Alfred Povlsen ved gymnastiksalens
indvielse i Ryslinge: »Vi lægger som De ved, ved denne skole særlig
vægt på den legemlige uddannelse. Vi sætter den åndelige vækkelse
over alt, men vi sidestiller udviklingen af de sjælelige og legemlige evVestjyllands Højskole 5
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ner. Vi mener, de bør fremmes samtidig, og at de begge i lige høj grad
er nødvendige for at udvikle karakteren.«
Også ved Olympiaden i Stockholm i 1912 er Velling repræsenteret,
og her er holdet ledet af Niels Bukh. Det er ikke sært at Ollerup Gym
nastikhøjskole siden fik stor søgning herfra.
Ved siden af gymnastikken, der stod som det vigtigste, kom en fod
boldforening til i 1918. Det økonomiske grundlag ved oprettelsen var
bankospil, med levende ænder som præmie. Stifteren hed på god
grundtvigsk vis Halvor, en af hans brødre hed Kold og deres far Uffe
(Jensen).
Husflidsskolen virkede både i fritiden og som sløjdundervisning for
skolernes børn. Også her er højskoleindslaget tydeligt. Underviserne
havde været elever i Ryslinge, Vestbirk og Ollerup.
Folkebogsamling og læseforening er allerede nævnt, men Ungdoms
foreningen fra 1921 skal nævnes igen. Den kom på Uffe Jensens initia
tiv, og sent i forhold til andre egne af landet. Det skyldes nok, at de op
gaver den tog op allerede havde været forvaltet i andre sammenhænge.
Men den var livskraftig i næsten 50 år og bød på folkedans, teater,
oplæsning, foredrag og debat. Og det ville være ude af takt med sognets
karakter hvis bølgerne ikke er gået højt når emnet var Aldrig mere
Krig, Det unge Grænseværn eller Forholdet mellem Husbond og Ty
ende.
Velling Afholdsforening er en af de foreninger, jeg har været mest
optaget af. Den blev stiftet i 1888 på stifteren, Knud Bondes 50 års
fødselsdag. Og den var virksom til langt op i dette århundrede. Utvivl
somt har den gennem sit formål været en hjælp i mange hjem, og den
viste sin gennemslagskraft både ved sognerådsvalg, hvor den havde en
liste, og ved at både forsamlingshus og brugsforening var »tørlagt«. Al
lerede ved Brugsforeningens oprettelse er der forslag om »tørlægning«,
og året efter forslag om at også frugtvine udelukkes som varer. I for
eningens protokol fremgår det ikke tydeligt hvornår der sker en vedta
gelse, men det er til gengæld tydeligt dokumenteret hvornår Brugsen
får spiritusbevilling. Det sker efter en vedtagelse på en generalforsam
ling i 1961. Og Jens Kirk var dirigent ved det møde. Referatet viser ty
deligt hvad han mente om den sag!
Afholdsforeningen havde højskolefolk i bestyrelsen, og den driven
de kraft i starten og mange år frem var Knud Bonde fra Dalgård. Han
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havde været med i krigen i 1864 sammen med mindst 8 andre karle fra
sognet.
Han var bonde, medlem af sognerådet i en årrække, også formand i
en periode, formand for »Den frie Fattigkasse« hvor den øvrige besty
relse bestod af fire kvinder. Og det var han glad for, han havde nemlig
den holdning, at kvinder skulle med i det offentlige liv, i forenings
arbejdet.
Bonde var naturligvis venstremand og stiller for degnen fra Hee, I.
C. Christensen, men da han efterhånden blev lidt for radikal i sin poli
tik, så blev Knud Bonde selv radikal.
Som gammel soldat fra 1864 var han naturligvis optaget af forsvars
sagen, men også husflidssagen optog ham, så meget at han gav penge til
bygning af et hus til husflidsskolen.
Afholdsforeningen var sognets største kulturelle forening med 140
medlemmer da den var størst.
Foreningslivet omfatter også sygekasse og sygepleje. Om det sidste
ved jeg, at den indtil 40-erne bl.a. blev finansieret afjagtlejen fra fjord
engene. Det vil sige at lejeindtægten var med til at betale en hjemme
sygeplejerske.
Brugsen blev oprettet som forretning i 1908. Det er værd at se
nærmere på omstændighederne ved oprettelsen, fordi der vises sociale
hensyn i lighed med hvad der skete ved starten på Velling Plantage.
Ved indmeldelsen i Brugsen skulle man betale 4 kr. som gårdejer, 2
kr. som husmand, 1 kr. hvis man var indsidder og tjenestefolk slap med
50 øre. Men alle havde stemmeret uanset indskud. Dog skulle man op
fylde betingelserne for kommunal stemmeret for at kunne stemme ved
generalforsamlingerne, samt have handlet for mindst 25 kr. om året.

Naturligvis spørger man efter de politiske udslag af den megen
højskole-gang. Og Velling er et aktivt politisk sogn. Allerede i hoveriets
dage ser man en hoveristrejke, hvor bønderne under Vennergård
nægter at udføre arbejde på Rydbjergs jorde, selv om begge gårde har
samme ejer. Herremanden, Lillelund, siger til sin ladefoged, at bønder
ne var lige som dumt fæ, og at de skulle straffes »så deres skind
sprækker«. Men bønderne var stærke, så inden konflikten er afgjort
har Lillelund forladt egnen. Måske havde han købt for dyrt, og søgte at
intensivere driften og dermed sine bønders arbejde.
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En af hovedmændene i denne hoveristrejke er Niels Jeppesen, og ti
den er 1757. Følger vi slægten så møder vi 130 år senere Niels Kjeldsen,
der er elev på Ryslinge Højskole, medstifter af Velling Plantage, med
stifter af Brugsforeningen, far til den første brugsuddeler, giver plads
til gymnastikken i sin lade før gymnastikhuset rejses, og samme Kjeld
sen er også medlem af sognerådet i 1890-erne.
Når man ser på hvem der sad i sognerådet i 100-året 1857-1955, så er
der næsten ikke et sogneråd siden 1870 uden højskole-deltagelse, og da
rådene i de fleste år kun bestod af fem medlemmer, så betød 2-3 med
lemmer med baggrund i Vallekilde, Ryslinge, Askov og Ollerup en hel
del.
Niels Bonde ønskede at fremme kvinders deltagelse i offentlige
hverv, men tilsyneladende er han temmelig alene med den holdning,
først i 1950 ses det første kvindelige medlem af sognerådet, og det først
da medlemstallet er udvidet fra fem til syv. Ikke engang i Brugsfor
eningens bestyrelse fandt man plads til kvinder før i 50-erne.
På landsplan er den politiske repræsentation lige så gammel som
stænderforsamlingerne. I 1847 indvælges Niels Chr. Hansen fra Klap
mølle i Viborg Stænderforsamling. På den tid var sognets stemmebe
rettigede befolkning ikke meget over ti. I den første samling han deltog
i, skulle stænderforsamlingen behandlet et forslag om udstykning af
jord til husmandsbrug - med en mindstegrænse for oprettelsen på 3
tdr. land.
Det forslag skule til høring i sognene, og fra Velling svarer sognepræ
sten Hassenfeldt, at han fraråder sådanne brug. Erfaringen fra Skrald
hede er at »for 30 år siden boede der kun én familie, nu er der 11 med
57 beboere, hvoraf 16 er arbejdsdygtige. Gårdmændene lader folk få
jorden for nogle dages arbejde årligt. De gifter sig i letsindighed og fal
der snart kommunen til byrde. Sidste år fik folkene derude: 18 tdr.
korn, 468 potter mælk, 3 lispund smør, 8-10 Rdl. i penge. Dette er di
rekte følger. De indirekte er: stort betleri og bøn om hjælp, børneop
dragelsens forsømmelse, råhed og tøjlesløshed florerer, hus- og fami
lieforholdene er sørgelige.«
Hassenfeldts brev giver et indblik i den del af sognets befolkning vi
ikke møder i højskolesammenhæng. Jeg har i de år hvor jeg har gennemset sognerådets protokoller kun mødt en ansøgning om støtte til et
højskoleophold, og det blev afslået. Og kun én pige med barndom i fat
tighuset kom på højskole. Det tror jeg er vigtigt at huske som en un
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derstrøm i de store højskoleår, og de år hvor folkelivet blomstrede. Det
kan aflæses af sognerådets forhandlinger, der stort set kun drejer sig
om tre ting: skolevæsen, vejvæsen og fattigvæsen.
På trods af den manglende kvindelige repræsentation i sognerådet,
så er kvinderne virksomme ved oprettelsen af Venstre-vælgerforeningen i 1916. Med var både Jytte Lydersen og Elise Jensen.
Det særegne i Velling er også, at Venstre ikke er den eneste parti
bevægelse i sognet. Både de Radikale og Retsforbundet er godt repræ
senteret. Med hensyn til det sidste parti, så kan man lægge en del af
skylden på Uffe Jensen, men han virkede også før indoktrineringsde
batten tog fat.
Teorien om den samfundsudvikling der er foregået i Velling bliver af
videnskaben opdelt i en vækkelsesfase med nye tanker, nye samværs
former og en ny kulturel identitet der søger et give en helhedsfor
tolkning af tilværelsen. Denne fase afløses af en organiseringsfase,
hvor det lykkes at gribe styrende ind i samfundsudviklingen. Her må
det for vores emne handle om den grundtvigske kulturrevolution med
en udvikling i landbruget, der får en politisk magt uden sidestykke i
Europa.
Den tredie fase kaldes institutionaliseringsfasen, hvor kodeordene
er faste strukturer, det etablerede samfund, tradition og kontinuitet altså et konservativt præg.
Passer den beskrivelse på Velling? Både ja og nej. Og for mig er det
nej’et, der er spændende. For Velling har været sen i optrækket. Orga
niseringen og institutionerne kom sent, både Brugsforening, Ung
domsforening, og så både friskole, efterskole og højskole.
Johannes Stræde har sagt at »den politiske tradition fra 1880-ernes
kampår, hvor der var tale om datidens aktivister og græsrodsbevægel
ser - videreførtes. Hele dynamikken, befolkningsaktiviteten, engage
mentet prægede folkelivet i sognet til stor foretagsomhed og livskraftig
virksomhed, der kulminerede i 30-erne og 40-erne«.
De ord har Stræde ret i, blot kan jeg få øje på andre kulminationer
også. I 40-erne ser vi grundlæggelsen af Fjordvang Skolegård, der blev
det første højskoleforsøg her i kombination med landbrugsskole. Og
det skete vist med en god inspiration fra Folke Trier og hans skole i
Abild.
Når man læser sognerådsprotokollerne fra 50-erne og 60-erne så er
indtrykket ikke en sognekommune, der lader udviklingen gå forbi, el
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ler et sogneråd der passivt følger amtets og statens direktiver. I den for
bindelse vil jeg kun nævne én mand, og det er Jens Kirk. Det er ikke
kun fordi han er medstifter af denne højskole, men også fordi han er
det mest legendariske menneske jeg har lært at kende på afstand. Den
leg og det humør kan læses ud af støvede protokoller. Og det er alvorlig
leg, med protester mod personnumre og kommunesammenlægning.
Hvad var det, der satte de unge igang på højskolerne, så det gav ekko
derhjemme?
»Var det genfortællingen af de nordiske myter,
eller var det undervisningen i Danmarks næringsveje og hjælpekilder?
Var det fortællingen om Tyr, eller foredraget om Spat hos Heste?
Var det myter eller mønter, som gav stødet til at gå igang?«
Måske er spørgsmålet forkert stillet. Som om det er et valg mellem
ånd og penge. Måske skal der en tredie faktor med, sådan at det
igangsættende var samspillet mellem kundskaber, åndelig vækkelse og
kropslige-sanselige erfaringer. Altså både Spat hos Heste, Tyr og Fen
risulven og gymnastikken.
Hvis vi skal have nutiden med, og vore dages højskole, så skal gym
nastikken eller de kropslige-sanselige erfaringer findes i teaterarbejdet,
musikken, dansen og ved væven og sparkeskiven og i de erfaringer og
oplevelser naturen giver.
Jeg har tidligere citeret hvilke grunde Vallekilde og Ryslinge havde
til at medtage gymnastikken i undervisningen. For en del unge har
Grønvald Nielsens ord måske også vejet tungt. Vestbirk-forstanderen
sagde: »Sådan en opløben, kejtet fyr, der jævnlig snubler over sine egne
pusselanker, vælter en stol, før han går til bords, og spilder to kopper
kaffe, før måltidet er forbi. En hvis hele optræden vidner om, at lem
merne regerer over ham, istedet for det modsatte skulle være tilfældet«
— Gymnastikken »skal være med til at fremkalde selvstændighedens
æresfølelse hos et underkuet folk. I egne, hvor den har været dreven
med kraft i nogle år, skelner man let ved første øjekast mellem gymna
stiker og lemmedasker! — en, der ikke er en dygtig gymnastiker, kan
stå i fare for ingen kjæreste at få, og den som har en, kan risikere at mi
ste hende!«
Bortset fra denne muntre udlægning, så tror jeg, at sammenkædnin
gen af viden, ånd og krop var og er vigtig. Den var det, og resultaterne
kan aflæses i de bevægelser hvor enhver kunne deltage uanset produk
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tionsstørrelse, dygtighed, evner og anlæg. Det spejl må vi holde op, og
på vor egen måde finde sammenhængen.
Elise Jensen skal have det næstsidste ord. Den Elise der var bonde
kone her i sognet, der som ung tog på en højskole, der havde mistet
statstilskuddet, og som ældre var politisk aktiv. Hun skriver i sine
erindringer: »Jeg har ofte senere i livet spurgt mig selv, om vi, der
levede med i den tid, har forstået og magtet at lade det gode, vi fik
del i, gå i arv til vore børn. Og jeg har måttet svare mig selv, at det
vist langtfra har været, som det burde. Der har været så meget andet,
der har optaget os. Og der kan være så meget, som gjorde, at vi
ikke fik talt ud om det, som rørte sig i os. Vi er jo ofte blufærdige
med at åbenbare det, som bor dybest i os. Men dog mener jeg, at de
unge midt i alle vore fejl og skrøbeligheder, og dem har der været
mange af, dog har mærket, at der har været en rød tråd gennem
vort liv.«
Elise taler om en sammenhæng gennem hendes liv.
I de måneder jeg har arbejdet med dette stof, har jeg set med andre
øjne på det landskab man kan overse fra de højest beliggende marker
på Skraldhede. For mig har det givet en rød tråd gennem de sidste 150
års historie.
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I dybden, i bredden og i højden
Alle dimensionerne er med blandt Vestjyllands Højskoles sommerkurser
Af JENS JØRGEN BANGSGAARD

En succes må/bør/skal/kan ikke gentages - siger man. Hvorfor egent
lig ikke? Skal man gentage noget, kan en succes vel ikke være det
værste?!
Succesen fra sommerkurset 1991, hvor jeg fulgte arkæologikurset
I slægtens spor... skulle altså gentages med et Vestjyske Veje i 1992 og et
Litteratur-kursus i 1994 og ... . menneskeligt og fagligt!
Emnet for højskoleugen i 1992 var at opleve vestjysk naturs utrolige
variation: Hav, fjorde, klitter, skove, plantager, heder, søer, åer, fattigt
og frodigt landbrugsland. Rundt i dette landskab lå så de middelalder
lige stenkirker. De fleste fra 1100- og 1200-tallet. Nogle med et impone
rende tårn, andrede kullede og lave; næsten som om de prøvede at
gemme sig bag forblæste bjergfyr. Men alle med en eller anden interes
sant bygningsmæssig detalje. Måske med et mange hundrede år gam
melt kalkmaleri. - Eller et gyldent alter.
Disse gamle kirkebygninger var pejlemærker i vore vandringer.
Både geografiske; men i høj grad også kulturhistoriske. Ved dem gjor
de vi ophold. Her ved kirkegårdsdigerne fik vi »kaffe eller frokost«!
Landsbykirker skal ikke bare ses udefra, i forbifarten; man skal ind i
dem. Det var vi også.
En bus kørte os hver morgen ud til startstedet for dagens vandring.
Denne kørte hele turen, så de deltagere, der ikke ønskede at gå visse
strækninger, i stedet kunne komme op og køre.
Mange af aftenerne og en enkelt formiddag havde vi fælles med det
andet uge-kursus, der var på skolen samtidig med os. Vi var 46 i tal, de
andre var 15. Den formiddag oplevedew Per Høj holt, det var heller
ikke kedeligt. 1 første halvleg var han morsom, i 2. del var han dels
morsom med mere »bid« i, dels alvorlig på en måde, som kun Per
Højholt kan fremstille et problem på. Dén formiddag var meget spe
ciel. Nærmest ubeskrivelig. Skal opleves.
Netop hvad der sker med én i en sådan højskole-uge, er det meget
svært at give et ordentligt svar på. På den faglige front får man styr på
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en række begreber og gøremål, som tidligere var lidt tågede og besvær
lige at håndtere.
Ser vi på det fænomen, man kalder »kurset bag kurset«; altså det so
ciale samvær efter aftenkaffen, og f.eks. hjælpsomheden overfor andre
kursister hele dagen igennem, så er det utrolig vigtigt, at dette område
fungerer optimalt. Heldigvis er langt de fleste - nær 100 % - indstillede
på at et højskoleophold skal lykkes, ikke blot for én selv, - men for alle
på holdet. Ingen, langt under 1 %, kommer på højskole for at være sig
selv. Og at være sig selv nok.
Jeg tror, - næsten ligegyldig hvad overskriften bød på, - så er alle vi
tidligere kursister blevet bare en lille smule anderledes mennesker. Når
blot den sociale side af sagen er i orden, så kommer motivationen for
den faglige indlæring helt naturligt - næsten af sig selv.
Et vægtigt nøgleord i denne sammenhæng må være: oplevelse. Det
med først at oplive dernæst at oplyse (N. F. S. Grundtvig!) er i hvert fald
noget, som disse mennesker - i Vestjylland - bare kan. (Jeg tvivler lidt
på, at det er noget, der kan læres, hvis man ikke har det i sig). Man kal
der det vistnok TALENT!
- Alle genrer er tilladte, - undtagen den kedelige!
Vi mennesker har ikke godt af - i hvert fald ikke dem af os med fysi
ske problemer - at vi udelukkende hører på og taler med andre, der er i
samme situation, som vi selv. Det er her sommerkurserne på de dan
ske folkehøjskoler kommer stærkt ind i billedet. Det er bl.a. i mangfol
digheden og i anderledesheden; vi møder udfordringer, inspirationen
og stimuli til at komme videre. For vil vi videre i en menneskelig ud
vikling er udfordringer og inspiration nøgleord.
Vel er det sundt og udviklende at opleve andre egne af landet end éns
egen. Selv om skolen er beliggende så langt mod vest, man næsten kan
komme, er langt de fleste kursister fra Østdanmark. At rejse er ikke
blot at leve, som H. C. Andersen skal have sagt; men også at opleve!
Bygningsmæssigt er der ingen problemer. Adgangsforholdene til
skolen er fine, og elevværelserne er enten i stueetagen, i niveau med
spisesal, foredragssal og klasseværelser. Eller der er værelser på 1. sal;
blot med adgang via en elevator.
Jeg rejste disse 6 dage i 1991 og i 1992, i 1994 og ... på højskole. Dels
fordi jeg var blevet anbefalet dette konkrete kursus af en kollega og
dels, havde jeg en forventning om at træffe en masse interessante men
nesker både blandt skolens medarbejdere og blandt kursisterne. Den-
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ne forventning gik i hvert fald i opfyldelse. I høj grad. Både fagligt, so
cialt og menneskeligt. Kort sagt en succes - der fortjener at blive genta
get!

Naturelskeren, forfatteren og journalisten OLE VINDING (19061985) citerede i forordet til en bog: Danmark dejligst... eller værst, der
blev udgivet i 1972, og som han skrev for Danmarks Natur-Frednings
forening, den tyske læge PARACELSUS (1493-1541) for at have sagt:
- Naturen er en bog der læses til fods!
Hvis vi mister anderledesheden omkring os, begynder vi at opføre os
idiotiske. Forfatteren Vagn Lundbye i TV 4/8-92.

Citatet side 81: Alle genrer er... blev udtrykt i 1736 afFrancois Voltaire
(1694-1778).
Det er ganske vist!
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Korte kurser 1995
16.2.-19.2.: Myte, Dans, Ritual - ved Brita Haugen og Morten Peder
sen.
17.5.-30.5.: Rids - tegning, pastel, akryl - ved Anne Sophie Bredholt
Jens Bredholt og Lit Nielsen.
5.6.-10.6.: Myte, Dans, Ritual - ved Brita Haugen og Morten Peder
sen.
17.6.-23.6.: Vestjyske veje - naturvandring og historie - ved Mads Lidegaard, Signe Jepsen og Steen Espensen.
17.6.-23.6.: Orientalsk mavedans og musik - ved Nina Holbek, Pernil
le Overø, Lars Bo Kujahn, Nonny Sand og Else Mathiassen.
24.6.-7.7.: Koustrup - en landsby i middelalderen - middelalder/
arkæologikursus - ved Helle Henningsen, Bi Skaarup, Jørn Jørkov,
Jørgen Dansemester, Lars Petersen og Johanne Møller Sørensen.
24.6.-30.6.: At fortælle en historie - ved Maria Giacobbe, Bent Vinn
Nielsen, Ulla Dahlerup, Per Åge Brandt, Asger Schnack, Bo Hakon
Jørgensen, Bent Mikkelsen m.fl.
24.6.-30.6.: Med kameraet som pen - den nye bølge i fransk film - ved
Per Åge Brandt, Eva Jørholt, Chr. Braad Thomsen og Lis Langgaard.
1.7.-7.7.: Flamenco - dans - guitar - sang-ved Henriette Vedstergård,
Chr. Sievert, Pipita Moleta, Else Mathiassen m.fl.
10.7.-16.7.: Hvor går grænsen, Hr. Grundtvig? - ved bl.a. Gunvor Au
ken, Anna Sophie Seidelin, Pia Skogemann og Ejvind Larsen.
17.7.-23.7.: Gralen og sværdet, - drama - dans - digt i ritual og gudstje
neste - ved Brita Haugen, Johs. Møllehave, Else Mathiassen m.fl.
24.7.-6.8.: Fortællere og fortællinger - især for blinde og svagtseende ved H. P. Clausen, Ditte Krøgholt, Steffen Qvortrup, Ida Karottki,
Bent Mikkelsen og Lars Petersen.
9.8.-22.8.: Rids - tegning, pastel, akryl - ved Anne Sophie Bredholt
Jens Bredholt og Lit Nielsen.
6.9.-19.9.: Skaftevævning - for begyndere og fortsættere - ved Johanne
Møller Sørensen og gæstemedvirken ved Inge Bjørn.
19.10.-22.10.: Myte, Dans, Ritual - ved Brita Haugen og Morten Pe
dersen.
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HØJSKOLEKURSER - især for ældre:
Vi arrangerer bus fra København, Sjælland, Fyn, Kolding og Vejle.
17.5.-30.5.: Fra Limfjord til Blåvandshuk - ved Søren Gericke, Preben
Møller Hansen, Hans Jørgen Frederiksen, Lis Langgaard, Bent Mik
kelsen og Lars Petersen.
10.6.-16.6.: Skærsommerdage i Vestjylland - ved Ruth Boye, Lars Boye
Jensen, Anne Bojsen-Møller og Steen Espensen.
9.8.-22.8.: Et godt og muntert, virksomt liv - ved Ingegerd Auken, Bo
dil Graae, Claus Heinberg, Jens Kr. Lings, Steffen Qvortrup, Else
Mathiassen, Johanne Møller Sørensen m.fl.
23.8.-5.9.: Vestjyske kirker - ved Hans Bjørn, Ebbe Kløvedal Reich,
Otto Norn, Hans J. Frederiksen, Ruth Boye og Steen Espensen.
6.9.-19.9.: Med landskabet som springbræt - ved Søren Ryge Petersen,
Bent Anthonisen, Claus Heinberg, Kr. Schultz Pedersen, Helge
Quistorff, Lit Nielsen, Lis Langgaard m.fl.
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Betty Andersen, køkkenmedhjælp
Ruth Boye, timelærer
Steen Espensen, forstander
Søren Hinge Foldrup, projektleder, lærer
Charles Gam, kontorleder
Norma Gregersen, rengøringsassistent
Gerry Gronemeijer, lærer
Hanne Mette Jensen, køkkenleder
Jens Toft Jensen, pedel
Ingrid Jepsen, rengøringsleder
Signe Jepsen, timelærer
Kirsten Kristensen, lærer
Inger Liin Knudsen, køkkenmedhjælp
Lis Langgaard, lærer
Else Mathiassen, lærer
Bent Mikkelsen, lærer
Per Mikkelsen, timelærer
Lit Nielsen, lærer
Margit Nielsen, pedelmedhjælp
Lars Petersen, lærer
Lisbeth Rahbek, kontormedhjælp
Anna Sloth, køkkenmedhjælp
Johanne Møller Sørensen, lærer

Alle medarbejdere
ønsker alle venner af højskolen
en glædelig jul og et godt nytår
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Højskolens bestyrelse
N. J. Jensen, Sdr. Lem Præstegård,
Øster Lemvej 2, 6940 Lem ............................................
Hanne Korsholm, Tændpibe 6, Velling, 6950 Ringkøbing
Peder Juni, Vennervej 16, Velling, 6940 Lem .................
Ingrid Thue Nielsen, Alkærhøj 9, 6950 Ringkøbing ....
Erik Bruun, Velling Kirkeby 27, 6950 Ringkøbing ........
Jens Degnbol, Korsvad 5, Højmark, 6940 Lem .............
Lars Ebbensgård, Solleftheavej 4, Vrist, 7673 Harboøre

9734
9732
9734
9732
9732
9734
9783

3029
1585
1127
1030
5901
3020
4731

Elevbest. rep.:
Brian Krath Kristensen, Asagården 35, 2. tv.,
7500 Holstebro............................................................. 9740 6075
Nina Wittendorff, Sietholmsvej 9, 8300 Odder ............. 8692 6098

Elevforeningens bestyrelse
Formand: Lina Ahnoff, Nansensgade 16, 2.,
1366 København K ..................................................... 3332 01 19
Næstformand: Inge Ramsing, Nørre Allé 42,
7700 Thisted................................................................. 9792 4123
Kasserer: Christina Jørgensen, Samsøgade 35, 1.,
8000 Århus C ............................................................... 8612 6008
Skolebest.medl.: Brian Krath Kristensen, Asagården 35, 2. tv.,
7500 Holstebro............................................................. 9740 6075
Skolebest.medl.: Nina Wittendorff, Sietholmsvej 9,
8300 Odder................................................................... 8692 6098
Kassererasp.: Kirit Grønvall, Dyssehøjvej 17 A, 8981 Spentrup
Tlf.: kan kontaktes via forældre på ........................... 8647 9262
Bestyrelsesmedl.: Ane Hansen, Vestjyllands Højskole,
vær. 112, elevtlf. ........................................................... 9732 1671
1. suppleant: Rikke Bang Petersen, Vølundsgade 24 A,
6400 Sønderborg ......................................................... 7443 1775
2. suppleant: Ulrik D. Sørensen, Brandts Minde 204, Svendborg
vej 90 B, Ollerup, 5762 Vester Skerninge
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•I» »k.l ikk.
T,^
1...1X Hmd. ikk.
d» skal heller ikke u mrf n|M øjne do tk>| ,
IH alt omkring
«g torstoa det i dig selv.

l„ b„d, „„ ilt(

X Jeg har hørl Taterne lak om Begyndelsen og En
men jeg lafer Me om Begyndelsen og Ender
Ber har aldrig været mere Begyndelse end der er
eller mere Ungdom og Alder end der er nu.
og vil aldrig blive mere Fuldkotamenhed end de
SH, eller mere Simmel og Helvede end der ei
Drift og Drift og Drill,
allid Verdens avlende Drift
ftatondig træder ta Market Ltgeæænd hinand
Mede, det bestandige Stof, den bestandige V.
det bestandige Køn.
Ijestandig Identitet, bestandig én og dog to. beds

den avlende toend.
Åndef er der ikke, al anden Meje er sjdMl. Ur
Ulærd mas forstås at Madan er det.
Sikker som de« sikreste Vished, lodret p te
vetaæmanfojei I Uddene. støt i W I-toer,
stolt. lidenskabelig, spæn*«* »om ea Hest *“«
og delt« evige Mysterium her.

