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Forord
Af JOHANNE MØLLER SØRENSEN

Den redaktionelle linie for Vestjyllands Højskoles årsskrift har ofte været
diskuteret internt, uden at vi på noget tidspunkt har kunnet komme en
målsætning nærmere end at sige, at skriftet skal dreje sig om dels skolen
selv og dels de sager, vi er optaget af. Det udgør tilsammen en mangfol
dighed af stof, som næppe kan sættes i system.
Om nærværende udgave af skriftet er at bemærke, at forfattere »ude
fra« indtager en væsentlig plads: mennesker, der enten som gæster på sko
lens talerstol eller på anden vis har udfoldet sig om emner, som vi har
været optaget af her på skolen.
Ved tilfældighedernes spil føjer disse artikler sig sammen i en vis or
den, idet der på de følgende sider toner en række beslægtede kvindeskik
kelser frem: Dels Sophia (den kvindelige visdom), som man ikke mindst
på Vestjyllands Højskoles Grundtvig-kurser igennem de senere år har
kunnet blive mere eller mindre fortrolig med. Klaus Birkholmjournalist
ved DR’s PI og deltager i Grundtvig-kurset, skriver om hende.
Dels Eva (»moder til alt levende«), der lægger navn til Andelsselskabet
EVA, der har til huse på skolen, og som har til formål at dreje den poli
tiske tænkning i retning af det levende og væk fra det snævert økonomi
ske. Artiklen »Brev til min generation« er oprindelig et foredrag, som
stud. mag. Ola Jørgensen holdt på sommerens EVA-seminar, der drejede
sig om »slagtning af hellige køer«.
Og dels Maria, som ikke er een, men tre; her draget frem i form af sog
nepræst Benedicte Tønsbergs interview med Britta Haugen i anledning
af, at forestillingen »Maria, Maria, Maria« var blevet opført i hendes sog
nekirke i Karby på Mors. Ud over Britta Haugen har bl.a. Else Mathiassen og Christine Mikkelsen (nuværende elev på højskolen) været stærkt
involveret i tilblivelsen af stykket. Når det er relevant at bringe samtalen
med Britta Haugen her, hænger det sammen med, at vi her i efteråret hav
de lejlighed til at opleve forestillingen i Velling kirke, og dels fordi den
giver os indblik i den rituelle teatertradition, som via Elses og Brittas kur
ser (»Ritual, teater, gudstjeneste«) hver sommer udfoldes her på høj
skolen.
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Den fønikiske kongedatter
Af KLAVS BIRKHOLM

Viden om verden - viden om det guddommelige, viden om naturen, vi
den om menneskene, viden om det gode, det skønne og det sande - al den
viden fik vi og opbevarede vi i de ældste tider i mytens form. Med den ro
merske historieskriver Sallusts ord: »Disse ting har aldrig fundet sted, de
eksisterer evigt.«
I.
Hun var en kongedatter, mente grækerne. Ikke fra deres eget folk, men fra
et søfarende folk helt ovre i den østlige ende af Middelhavet, fra Føni
kien, mellem Sidon og Karmels bjerg. Fra det, vi den dag idag kalder de
galilceiske egne. Denne yndige og kongelige jomfru følte sig ofte draget af
den vide horisont og de blå bølger, som hun fra paladset kunne skue ud
over, ud mod vest. Hun havde også underlige, urolige drømme, der un
dertiden fik hende til at vågne om morgenen med en sitren.
En dag gik Europa - for det hed hun - som hun plejede, med sine ven
inder ned ad skrænterne fra paladset mod havet. Undervejs plukkede hun
krokus, roser, violer, iris, hyacinter og narcissus-liljer, især dem; hun
fandt, at Narcissus-liljen var den skønneste og frodigste blandt alle blom
ster. Og netop denne morgen, hvor luften forekom særlig frisk og horison
ten særlig vid, myldrede det frem med narcisser.
Da Europa og hendes veninder nåede den nederste del af engen, nær
vandet, kom en lys tyr tilsyne, med sorte, næsten spørgende øjne og en
hvid plet i panden. Dyret udsendte en skarp lugt, som overdøvede blom
sternes. Frygtsomt nærmede det sig de fønikiske jomfruer, der havde
standset deres vandring og nu stod afventende, nærmest i en halvkreds.
Tyren standsede foran Europa og slikkede hende på panden. Usikker,
sitrende klappede hun den, tørrede skummet fra dens mule og lagde en
blomsterkrans om hornene. Dyret knælede foran hende og tilbød hende
sin ryg. Visse beretninger om tildragelsen vil vide, at Eros havde en finger
med i spillet; i hvert fald steg hun op, som en rigtig amazone, da tyren
med en pludselig voldsomhed og kraft for mod havet. Nu var det allerede
for sent. Med den ene hånd klyngede Europa sig til et af de store horn,
med den anden holdt hun sin peplos sammen over brystet. Da tyren be
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stormede bølgerne, råbte hun til vindene og havet: »Sig til min far, at
Europa har forladt hans rige overskrævs på en tyr; kun dunkelt aner jeg,
hvad den vil mig.«
Han ville være hendes elsker, Zeus, der nu igen var blevet drevet af sin
vilde attrå til at klæde sig i dyreskikkelse. Fra Sarons og Galilæas strande
svømmede han som en rasende mod vest, indtil de kom til øen Kreta. Her
holdt de deres bryllup, i en seng af plukkede krokus og narcissus-liljer. Og
Europa blev moder til Minos, den viiseste og mest retfærdige af alle kon
ger; han blev senere dommer i de dødes rige.
Sådan var det hele begyndt, mente grækerne. Gennem Kong Minos
blev Europa bedstemoder til Ariadne, hun der med sin snilde hjalp The
seus med at finde vej gennem Daidalos’ labyrint og dræbe uhyret Mino
taurus. Ligeså blev Europa bedstemoder til Faidra, hun der giftede sig
med Theseus og senere forelskede sig i sin egen søn. Minos, Ariadne og
Faidra. Visdom, snilde og ubændig lidenskab klæber ved Europas, den
fønikiske kongedatters efterkommere.
Vi kunne også sige, ved Føniks’ efterkommere. For Føniks var føni
kiernes stamfader, den første konge i Sidon, Galilæa. Han stammede
egentlig fra Ægypten, hvor han ifølge de allerældste sagn var genopstået
af sin aske, efter at være død og brændt. En af Europas brødre var netop
opkaldt efter Føniks, og han blev fosterfader til helten over alle helte i den
græske forestillingsverden, Akilleus. Af Føniks lærte Akilleus især til
givelsens visdom.
II.
En anden af Europas brødre var Kadmos, og han spiller en vigtig rolle for
slægtens videre historie, fortæller grækerne. Udsendt af sin far, kongen af
Fønikien, jog Kadmos over alle have og kontinenter for at finde sin bort
komne søster. Til sidst kom han til oraklet i Delfi, der med sin gådefulde
tale ledte ham til en plet, hvor han grundlagde byen med de syv porte,
Theben, ramme om nogle af vor civilisations største dramaer.
Her dræbte Kadmos først en drage med vældige tænder. På råd fra gud
inden Athene såede han tænderne i jorden. Op voksede straks en klynge
drabelige krigere, som rykkede frem mod Kadmos. Men da han forsva
rede sig med stenkast, vendte de våbnene mod sig selv, så der kun blev
fem tilovers. Med dem sluttede han fred og grundlagde Thebens borg. Se
nere kaldte byens indbyggere sig altid med stolthed spartoi, »de såede«.
Theben blev en mægtig by, der trivedes og voksede i storhed. I hun
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drede år, så vendte lykken brat. For i fjerde led blev Kadmos, Europas
broder, den fønikiske kongesøn stamfader til en dreng, der blev sat ud i
bjergene! Oraklet havde nemlig varslet, at han ville blive sin faders bane
mand. Men hyrderne følte ondt for det lille drengebarn og ville ikke over
lade ham til de vilde dyr, og derfor førte de ham til nabostaten Korinth.
Her voksede han op som Korintherkongens plejesøn, under navnet Ødipus og uvidende om sin egen herkomst.
Men som alle andre græske helte blev også Ødipus indhentet af
skæbnen. På sin vej ud i verden dræbte han sin egen far i et landevejs
slagsmål. Han gjorde det med god samvittighed, for han troede jo at være
kongesøn fra Korinth. Derefter begav han sig mod Theben, hvor han
løste Sfinxens gåde og ægtede sin mor lokaste, med hvem han avlede to
sønner og to døtre. Indtil de alle blev grusomt ramt af gudernes straf. Men
lang tid senere, tidsaldre senere, helt bestemt for 87 år siden, gik det plud
seligt op for alle europæiske mænd og drenge, at de var efterkommere af
Ødipus. Og altså nedstammede fra Europas broder.
Kadmos grundlagde også noget andet og endnu mere betydningsfuldt
end det sagnomspundne Theben. For på sin vilde jagt efter søsteren
spredte han overalt disse små flueben, bogstaverne, som ingen senere
kunne få fra hinanden. Europas bror bragte grækerne skriften, som vi der
for kalder fønikisk. Uden Kadmos ville Homer ikke være Homer, Aischylos ikke Aischylos. Uden Kadmos ingen Aristoteles, Europas første ratio
nalistisk tænkende filosof (som iøvrigt opdrog Alexander den Store, han
der tilintetgjorde Kadmos’ Theben). Uden Kadmos ingen Gutenberg, in
gen Luther, ingen Goethe, ingen bogreoler. Uden Kadmos var historien
aldrig blevet skrevet ned. Uden Europas bortførelse var historien aldrig
kommet ud over mytens form.

III.
Hvis man tager et kort over vores kontinent og holder det passende skråt,
vil man se, at Europa er en halvø, fæstnet på Asien ved Uralbjergene og
påfaldende symmetrisk formet. Til den ene side Italien, til den anden
side Storbritannien. Til den ene side Posletten, til den anden side Kana
len. Til den ene side Sardinien, til den anden side Irland. Og nøjagtig
spejlvendt de udvækster på kontinentet (i form af halvøer, øer og næs),
hvor grækerne boede, ved Middelhavets indsejling til Sortehavet, finder
vi tilsvarende udvækster, hvor normannerne boede, ved Nordsøens ind
sejling til Østersøen.
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Normannerne stammer fra Sjælland, Fyn og Skåne, men de drog videre
ud i verden end grækerne. Mod vest bebor deres efterkommere idag både
Island, de britiske øer, store dele af Frankrig og Nederlandede. Mod øst
grundlagde de russernes rige, og ad de store floder trængte de videre dybt
ind og ned i landet. Ja under navnet kimmerierne, der nok stammer fra
Jylland, nåede de allerede for mere end 2500 år siden helt ned til Lille
asien, hvor de bosatte sig i Frygien, og hvor apostlen Paulus senere sendte
dem sine berømte Galaterbreve.
Også disse nordboere var præget af lidenskabelig handlekraft og tek
nisk snilde, og de ærede også visdommen. Med sig op ad floderne fra de
sydligste egne bragte de myten om hendes oprindelse. Sofia hed Hun,
mærkeligt nok en kongedatter nede fra de galilæiske egne. Så langt var de
aldrig selv nået, men de havde modtaget glædeligt budskab derfra, både
til Frygien, til Rusland og til Sjælland.
Et af de ældste vidnesbyrd om Sofia finder vi i katedralen i Novgorod,
der blev opført til hendes ære af Jaroslav den Vise omkring år 1000. Kate
dralens største helligdom er et ikon, hvor Hun troner kongeligt i midten
af billedet. På hendes højre side ses Gudsmoderen, på venstre Johannes
Døberen; over den tronende står Kristus med hævede hænder. Helt op til
1600-tallet blev russerne ved med at opføre kirker og katedraler for hen
de, malede ikoner af hende, Guds visdom, Sofia.
Men hvem er hun? Jeg giver ordet til den russiske filosof Vladimir Solovjov, der i 1898 skrev: »Dette mægtige, majestætiske, kvindelige væsen,
som hverken er Gud eller Guds evige søn, hverken engel eller helgen, som
æres både af det Gamle Testamentes fuldender (Johannes) og af det Nye
Testamentes stammoder (Maria), hvem anden kan det være end den san
de, rene og fuldstændige menneskehed, den højeste og mest altomfatten
de af skaberværkets former, naturens og verdensaltets levende sjæl. Hun
er i evighed forbundet med Gud, men i tiden forbinder hun Gud med na
turen, idet hun forener sig med alt det, der er.«
Nordboernes Sofia er altså ikke ganske identisk med grækernes Euro
pa, selvom de begge er fra samme egn og måske oprindelig var den sam
me kvinde. Sofia er skaberværkets idé, men samtidig dens gradvise virke
liggørelse. Hun er skabelsens ottende dag.
Europa er den voldførte uskyld, eller hvordan er det? Hun er i sanser
nes vold, hvor Eros hjælper hende på vej. Sofia er derimod den frie
stræben efter fuldkommengørelse. Hun er den, der sover i stenen,
drømmer i dyret og vågner i mennesket. Som det hedder i den ortodokse
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kristendoms Sofia-tænkning: »For mennesket er udødeligheden det sam
me, som fornuften er for dyrene; dyrerigets mening er det fornuftige
livsvæsen, altså mennesket. Menneskehedens mening er den udødelige,
altså Kristus.«
Vi kunne også sige, at den kvindelige Gud drømmer i grækernes Euro
pa og vågner i nordboernes Sofia. Helt tilsvarende den indsigt om hendes
bror, den mandlige Gud, som Grundtvig formulerede i Dansk RavneGalder: »I Grækenland hed han Eros, i Palæstina Kristus.« Den græske
myte lukker sig om sig selv; det sker da Kadmos gifter sig med Harmonia,
datter af krigsguden Ares og kærlighedsgudinden Afrodite. Men den nor
diske myte åbner sig for Historien, menneskehedens stræben mod det
guddommelige.
IV.
Denne »menneskehedens stræben mod det guddommelige«, hvordan
ytrer den sig i de jordiske samfund?
Som sagt finder vi det ældste overleverede vidnesbyrd om vore forfæd
res agtelse for Sofia i Novgorod. Der også hed Holmgaard og for tusinde
år siden var en af nordboernes største byer, med omkring 50.000 indbyg
gere. Meget bemærkelsesværdigt var det også kontinentets første byrepu
blik, og den var ganske anderledes opbygget end de senere norditalienske
byrepublikker.
Styret i Novgorod/Holmgaard var allemandsmøder. Her afgjorde man
alle spørgsmål om lovgivning og udenrigspolitik. Her valgte man sin fyr
ste, efterhånden også biskoppen, for så kunne man undgå enhver antifolkelig alliance mellem fyrstemagt og kirke. Allemandsmøderne fandt
ikke sted på faste tidspunkter; de blev indkaldt, når den store byklokke
lød, og enhver havde ret til at ringe med den. Også selve lovgivningen var
præget af, at alle var lige, uanset rigdom og rang.
Det samme demokratiske princip udvikledes også blandt de nordbo
ere, der slog sig ned som jordbrugere - i bondekommunerne, mir’erne
som de hedder på sproget. I mir’en var hver og én både afhængig af en
hver anden og ansvarlig for enhver anden. Mir betyder både »landsby
fællesskab«, »verden« og »fred«. Beboerne kaldes bønder, på russisk
»khrestjanin«, etymologisk tæt forbundet med »kristen«. For dem var al
jord og alle arbejdsredskaber fælleseje, der hvert år blev fordelt efter an
tallet af hoveder i hver husstand. Arveret fandtes ikke, ingen var specielt
rige, ingen var specielt fattige. Også mir’en blev styret af allemandsmø
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der, med en repræsentant for hver husstand, og hvis den ældste eller øver
ste i et hus var en kvinde, havde hun samme tale og stemmeret som de an
dre. Vi taler om 1000, og 1100- og 1200-tallet, og vi taler om samfund, der
tilbad Gud, Kristus og Sofia. Et europæisk samfund.
Så sent som i 1877, da Novgorod-kulturen forlængst var blevet knust,
skrev Sir Donald Mackensie Wallace: »Rusland siges at være den cæsari
ske despotismes og det centraliserede bureaukratis stærkeste bolværk,
men det forhindrer ikke, at man der, i disse små landsbykommuner, hvor
fem sjettedele af befolkningen lever, finder det mest fuldstændige eksem
pel på et styre af reneste demokratiske type.«
Måske var Sofia virkelig den samme som den fønikiske kongedatter
Europa, men så havde hun i al fald - på sin rejse nordpå ad de store flo
der, til Rusland og Skandinavien - lagt de passive og underkastende lader
af sig.
V.
Det har Europa måske også virkelig gjort. Som Knud J. V. Jespersen gør
opmærksom på i 4. bind af Gyldendals samleværk om Det Europæiske
Hus, fik navnet Europa først i løbet af 1500- og 1600-tallet sin nutidige
mening: som fællesbetegnelse for et særligt kulturmønster og som sam
menfatning af en politisk utopi. En politisk utopi eksisterer jo akkurat i hi
storiens dimension, som en stræben fremad mod større menneskelighed.
Men hvis Europa først fik sin nutidige mening i 1500- og 1600-tallet,
hvad sagde man så før den tid, når man talte om det samme? Man sagde
selvfølgelig, at man tilhørte folket på Mariager-egnen, folket på Lyonegnen - eller tilnød, at man kom fra Vendsyssel eller Bourgogne. Skulle
man svare på spørgsmålet om et større fællesskab, så karakteriserede man
sig som borger i »Kristenheden« - »Kristenheden« til forskel fra Ottoma
nen, Muselmanden, osv.
Hvorfor holdt man så op med det? Det gjorde man af flere grunde. Den
første var, at navnet »Kristenheden« eller »Den kristne Republik« blev
mere og mere aggressivt monopoliseret af Pavestolen og af Huset Habs
burg til kun at gælde den katolske, latinske kristenhed. Så i takt med re
formationens fremmarch blev begrebet »Kristenhed« gradvist udskiftet
med begrebet »Europa«; denne udskiftning var, som Knud J. V. Jesper
sen bemærker, »blot ét blandt mange symptomer på et af de største be
vidsthedsskred« i vor civilisations historie: »sækulariseringen, verdslig
gørelsen af den europæiske begrebsverden med alle de følger, det siden
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hen fik.« Det var vel at mærke en proces, der fandt sted i kontinentets
vestlige halvdel, fjernt fra de østlige landsbykommuner, hvor man stadig
kollektivt dyrkede den kvindelige side af det guddommelige, agtelsen for
Moder Jord og troen på hvert enkelt menneskes myndige medansvar. Be
vidsthedsskredet, verdsliggørelsen fandt kun sted i Vesteuropa. Hvor
man til sidst, hen mod slutningen af 1700-tallet, under påvirkning fra den
fremadskridende oplysningsbevægelse, helt fraskrev sig arv og gæld og
glemte ordet »kristenhed«. Europabegrebet sejrede så fuldstændigt, at
dets oprindelige betydningsdimensioner idag stort set er forsvundet ud af
den sproglige konvention.
Så der i dag kan være grund til at erindre om denne oprindelse: Europa
stammer faktisk fra de galilæiske egne! Så meget desto mere grund kan
der være til at erindre om det, som hele kloden, selv den fjerneste Stillehavsø, selv den sorteste negerstamme i Afrika, her mod slutningen af det
andet årtusinde higer mod netop det europæiske. Hvad enten det drejer
sig om retssalen, socialkontoret, dybfryseren, det transportable TV eller
Ødipus’ fantasier: alle ønsker sig europæisk standard! Vesteuropæisk
standard!
Hvorfra stammer dog den utopiske kraft, som begyndte i de galilæiske
egne? Fra alle andre religioner adskiller kristendommen sig ved den ret
beset uforståelige forkyndelse af Jesus Kristus som den fuldkomne for
ening af Gud og menneske. Det er, hvad der gjorde kristendommen til
dårskab for romerne og formastelighed for jøderne. Ophævelsen af en
modsætning, som alle andre religioner hævder absolut: mellem himmel
ogjord, mellem skaberen og skaberværket, mellem ånd og natur, mellem
pligt og drift, mellem liv og død. Kristendommen midler det guddomme
lige og det menneskelige.
Det er kernen i det revolutionære brud, der i vore tiders morgen påbe
gyndte Europas historie nede bag ved Karmels bjerg. Kristendommen
skærpede jødedommens historicitet til det yderste med forkyndelsen om,
at Gud er trådt ind i folkets historie som menneske - ikke bare som en
usynlig hånd fra oven.
Et menneske, der var født oppe i de nordlige provinser og vandrede
omkring som enhver anden Hamschid og Thorleif, sagde til jøderne:
»Står der ikke skrevet i jeres lov: ‘Jeg har sagt, at I er guder?’ [...] I skal
indse og forstå, at Faderen er i mig, og jeg i Faderen.« Et menneske, der
åd og drak, omgikkes skøger og daglejere, stønnede og pruttede, sagde: jeg
er vejen, sandheden og livet.
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Kristendommens forkyndelse er, at Gud blev menneske for at menne
sket kunne blive Gud. (Påskens passionshistorie er først og fremmest at
forstå som et vidnesbyrd herom). Formidlingen mellem disse to er den
kristne treenigheds sidste led: Helligånden - ordet der er blevet kød og
fortsat bliver kød. Det skabende ord. »Først når det er faldet os på sinde,
at der i menneskemælet og mennesketalen, på vor tunge og vore læber,
kan og skal være noget forunderligt noget, og noget mageløst, som ingen
fugl og intet dyr kan afrettes til at efterligne, kort sagt, noget skaberligt og
guddommeligt, om vi må kalde så, fordi vi efter vor erfaring kun har det
tilfælles med hinanden og følgelig med vor fælles, usynlige Gud og skaber,
først da er vi skikket til at tænke over menneskelivet...« - sagde Grundt
vig. Og han kaldte denne tænken over menneskelivet, denne selvbevidst
hedsproces for forklarelse.
»Du er livets kårne spejder, du er Herrens medarbejder.« Her er intet
tilbage af andre religioners evige gentagelse: fatalismen. Her begynder en
ny historie: Europas historie. En historie, der i forklarelsen af fortidens
gåder henter kraften til uophørligt at have blikket rettet mod fremtids
fjerne mål. En historie, der i sin higen mod dette mål bliver stadigt mere
rastløs, stadigt mere opfindsom, stadigt mere teknologisk, stadigt mere
produktiv.

VI.
Hans Magnus Enzensberger: »Af varerne skal man høre sandheden: kasettebåndoptagerne i souk’en i Damaskus, Seiko-urene i udstillingsvin
duerne i Peking, cowboybukserne og solbrillerne, whisky’erne, parfumer
ne og bilerne. Der findes ikke den sejrrige befrielsesfront, ikke det
sultende tropeland, ikke det aldrig så puritanske opdragelsesdiktatur, der
kan klare sig uden dem. Elektrisk vinduesbetjening, klimaanlæg, tonede
ruder, stereo, masterlock, panserglas - alt inklusive.
Denne vanvittige efterlignelsestrang er et verdensomspændende fæno
men, hvis implikationer endnu aldrig er blevet tænkt helt igennem. Dens
virkninger får en til at tænke på naturmagter, de er uopholdelige og und
draget fornuftens kontrol i samme grad som en lavine. Det har jo ikke
skortet på forsøg på at analysere fattige og underudviklede landes behov
rationelt. [...] Ingeniører i en europæisk bilkoncern udviklede engang
gennem en årelang indsats et køretøj, som var tilpasset vilkårene i fattige
tropiske lande. Modellen var bygget efter et simpelt byggeklods-system og
krævede ingen pasning, brugte kun lidt energi, var let at reparere og betje
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ne; desuden var den billig, eftersom der var givet afkald på alt unødven
digt tilbehør. Denne vogn blev aldrig sat i produktion, for de lande, der
kom i betragtning, afviste på det bestemteste at køre i billigere biler end
franskmændene eller amerikanerne.«
»Det, der får hjertet til at synke i livet på en, er ikke den kendsgerning,
at et fattigt lands befolkning med blid, men elementær magt kræver en
forbedring af sine levevilkår, men det, at den i denne proces betræder den
tvangsmæssige efterlignings vej. Det virker, som om hver eneste af ve
stens fejl, luner, skøre ideer skal gentages, som om det ikke er muligt at
udelade en eneste deformering eller vildfarelse.
Hver en stol, hver en limonadeflaske er den slaviske imitation af et
fremmed forbillede, som var det utænkeligt, at man kunne opfinde noget
selv, om det så bare var en ny skrivebordslampe eller et radiokabinet. Det
kan ikke undgås, at kopien sakker agterud for forbilledet. Det sørger ikke
alene manglerne i materialet og forarbejdningen for; det ligger langt sna
rere i sagens natur, at det er det forældede, hengemte og nedslidte, som fej
rer triumfer, hver gang en civilisation affinder sig med at leve andenhånds.
Men til syvende og sidst består et samfund ikke af varer, vil I indvende.
Lad kineserne og peruanerne, congoleserne og pakistanerne indrette sig,
som de vil, hovedsagen er, at de i det hele taget opnår det mest nødvendi
ge, som mennesket har brug for til livets opretholdelse, et par sko, en skål
mad, en læge, som lægger forbinding på dem. Det kan ingen bestride.
Men det, varerne propagerer, er mere end det umiddelbare forbrug af
dem. I præcis samme grad, som enhver har sine sko, sin skål og sin
sårlæge - og det mål er blevet nået i Kina - forkynder de en eneste kulturs
fremtidige sejr. Men den kultur er ikke den kinesiske.
Eller tror I, at det ingen forskel gør, om man regner på en abacus eller
en computer? Hvad er der ikke sket med os fra det øjeblik, hvor vi første
gang satte os ved rattet, alene, i vor egen bil? Vore redskaber, maskiner og
produkter har forvandlet os til ukendelighed. Vor idiotiske arkitektur,
vore supermarkeder, vore treværelseslejligheder, vor kosmetik, vore
fjernsynsprogrammer, som breder sig ud over hele jordkloden, er kun en
kelte momenter i en åbenbart uimodståelig totalitet.«
»Og så er varer, redskaber og maskiner kun den mest synlige, håndgri
belige del af det, »udviklingslandene« importerer. Vi leverer dem våben
og gifte, teknikker til herredømme og propaganda. Selv tegnene på deres
suverænitet er slaviske imitationer af det, som de mener at have befriet
sig for i blodige kampe: nationens idé, revolutionens slogans, enhedspar
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titanken, statsdannelsens emblemer fra nationalhymnen til forfatningen,
fra flaget til protokollen.
Khomeini skylder kasetterne fra Philips sin sejr, Amin kommanderede
sin morderbande i en mundering, som ikke var andet end den groteske
efterabelse af en britisk generalsuniform. Khadafi udrustede sine drabsmænd med Bundeskriminalamts tekniske know-how. [...] Blandt »ve
stens« opfindelser, som ivrigt efterlignes over hele verden, er ikke kun
dybfryseren og after-shaven, men også elektrochokket og koncentrations
lejren. Intet udelades. Fremskridtets fikse idé drages i stigende grad i
tvivl af europæerne og nordamerikanerne; uanfægtet hersker den ef
terhånden kun i Asiens, Afrikas og Latinamerikas »udviklingslande«. De
sande eurocentrister, det er de andre.«
»Vestens livskraft hidrører til syvende og sidst fra negativiteten i den
europæiske tænkning, fra dens evige utilfredshed, dens grådige uro, dens
mangel. Tvivlen, selvkritikken, ja selvhadet er dens vigtigste produktiv
kraft. At vi ikke kan acceptere os selv og det, vi har frembragt, er vor styr
ke. Derfor betragter vi eurocentrismen som en bevidsthedens synd. Den
vestlige civilisation tærer på det, som sætter spørgsmålstegn ved den, det
være sig barbarer eller anarkister, indianere eller bolsjevikker. Og når et
kulturelt yderrum ikke længere er til stede, ja så producerer vi vore egne
vilde: teknologiske freaks, politiske freaks, psykiske freaks, kulturelle
freaks, moralske freaks, religiøse freaks. Virvaret, uroen, uregerligheden
er vor eneste chance. Uenighed gør stærk.
Fra nu af er vi henvist til os selv. Intet Tahiti er længere i sigte, intet
Sierra Maestra, ingen sioux’er og ingen Lang March. Den frelsende tanke,
hvis en sådan da ellers skulle findes, må vi selv få.«

VII.
Betyder det altsammen ikke, at myten er død? At vi, med en omskrivning
af Salusts ord kan sige: »Disse ting har aldrig fundet sted, og intet eksiste
rer evigt«? At den frelsende tanke, som vi ifølge Hans Magnus Enzensber
ger selv må få, at den slet ikke længere kan findes?
Det er, som man ser på sagen. En myte er blevet afløst af en anden: my
ten om fremskridtet. Fremskridtet, som aldrig har fundet sted, men dog
eksisterer evigt. Vor tids Store Fortælling om, at Historien kun kan bevæ
ge sig opad, trinvist opad mod en stadig højere standard for forbrug, for
velstand, for produktiv teknologi, stadigt mere raffinerede individuelle
behov, stadigt mere nydelse, stadigt mere »civilisation«.
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Denne moderne, eller modernistiske myte har fortrængt erindringen
om sit eget oprindelsessted, bag Karmels bjerg. Og den har ganske i
særdeleshed fortrængt erindringen om den kvindelige side af guddomme
ligheden.
En af de første, moderne europæere, der opdagede denne fortrængning
og revolterede imod den, var Grundtvig. Så tidligt som i 1814, da han var
30 år gammel, skrev Grundtvig i et digt om »Galilæas bæk, der fra Palæ
stina flyder gennem Middelhavet og Kattegat op i Isefjord for at forenes
med Roskildes helligheder (Roarskilde) og der knytte den danske fol
keånd til gudstroens oprindelige kildespring.«
1 1822, da offentligheden var meget optaget af de engelske opdagelses
rejsendes forsøg på at trænge gennem Nordvestpassagen mellem
Grønland og Amerika, som man håbede ville være en genvej til Asien,
skrev Grundtvig en slags skitse over verdenslitteraturens historie, som
han kaldte »Blik på Poesiens Historie og Bernhard Severin Ingemann«.
Tesen er her, at den nye europæiske litteratur, hvis den vil være sand fol
kelig, må finde vejen gennem den Shakespeare-engelske Nordvestpassage
tilbage til det asiatiske udgangspunkt. Med danske opdagelsesrejsende,
naturligvis - Oehlenschläger, Ingemann og Grundtvig - gælder det nu om
at trænge tilbage til kilderne, helt tilbage til Edens Have. Det gælder om at
finde frem til en gudinspireret, hjertelig digtning. En digtning, der formår
at skabe, hvad den selv nævner.
Verdens ældste og oprindeligste litteratur kalder Grundtvig med opda
gelsesbilledet »det åndelige Asien«. Det er Biblens historier, Hebræernes
østerlandske poesi, hvor alle ord higer efter at billedliggøre tingenes ånde
lige indhold. Europas opdagelse af Kreta og det nye fastland er så den
oldgræske digtning, som er præget af samtalens poesi i klang, rytme, tone
fald og versemål.
»Jeg anvender da dristig herpaa, hvad Mythen fortæller om den af Zeus
bortførte Europa, som Broderen Cadmos uddrog at oplede, og troede vel
at finde i Grækenland, da han nedsatte sig der; men hvem der er af andre
Tanker, maa dog ligefuldt indrømme, at Hexametret og i det Hele den
Poetiske Form har hos Grækernes hjemme i den Cadmiske Fabel-Tid, og
det er Hovedsagen her...«
Romerrigets litteratur indeholder ingen opdagelser, mener Grundtvig;
kun kolde, stive efterligninger, kort sagt en medicæisk Marmor-Venus til
efterligning af hin Afrodite, der ved åndepust fra det høje levende opsteg
af Hjerte-Havets krusede bølger. Til gengæld er den norditalienske midVestjyllands Højskole 2
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delalderlitteratur, Dante og Petrarca, at sammenligne med opdagelsen af
Amerika. Rimets udvortes vellyd udtrykker en slags poetisk hjertelighed.
Men ligesom det viser sig, at den nye verden blev opdaget i flere omgan
ge, således viser det sig også, at de gothers og longobarders kæmpe-viser
tidligere og endu stærkere udtrykte den samme hjertelighed. Her høres de
store Riim-Bogstaver, både mandlige og kvindelige rim, der forbinder det
guddommelige med det menneskelige, langt stærkere end hos grækerne.
Siden går opdagelserne i stå. Kirken bliver pavelig, folket bliver al
muegjort, litteraturen bliver stiv og dogmatisk. Indtil den angelsaksiske
Shakespeare trænger ind i Nordvestpassagen:
»Villiam viiste uigendrivelig, at den Poetiske Betragtning af MenneskeLivet er den rette; this han viiste i sine Dramer, hvorledes Begivenhederne
i Sandse-Verdnen, paa naturlig Maade, udspringe af Menneskets her
skende Forestillinger, igiennem hans Tilbøielighed, og speile sig i dem
alle. Man har ofte sagt det Samme om ham; thi hvad sagde Man vel An
det, naar Man berømde hans troe Caracteer-Skildringer ikke med Snak,
men i Ord og Gierninger, og naar Man roste hans Menneske-Kundskab'.
hans dybe Blik i det Menneskelige Hjerte. Man har da ofte sagt, men sjel
den meent det Samme; thi hvem der mener det, kan umuelig, som saa
mange af hans Lovtalere, alligevel indbilde sig, at den Poetiske Betrtagtning er et Blændværk, og det Haandgribelige Hoved-Sagen. [...] Hos
Shakespear bliver det soleklart, at Aanden er Bedrifternes Fader, Hjertet
deres levende Vugge, og Verden kun deres forberedte Skue-Plads, hvor
Stykket skal opføres.«
Der står vi så, mener Grundtvig, i 1822 og venter på, at en eller flere
dristige skippere skal bringe os helt igennem Nordvestpassagen - ligesom
de virkelige opdagelsesforsøg gik i stå mellem 1631 og 1818. Vi venter på,
at Ingemann, Grundtvig selv og en ny hjertelig litteratur skal bringe men
neskeheden frem til en ny, østerlandsk myte.

VIII.
Ethvert folk står og falder med sin religion. Med sine myter. Grundtvigs
oprør mod den moderne fremskridtsmyte rakte på besynderlig vis bag
om oplysningsbevægelsen, bag om renæssancen, tilbage til den europæ
iske kulturs ældste kilder. Det frembragte folkelig opstandelse i Dan
mark: andelsbevægelsen, højskolebevægelsen. Alt det, vi idag sammen
fatter under det ene ord: folkeoplysningstraditionen.
Folkeoplysningen var også, i forrige århundrede, en nordvestpassage
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fra det materialistiske fremskridtseuropa til det åndelige Asien og Galilæa: til hjerternes religion. Den byggede på Grundtvigs »kernesammen
smeltning« af to, tilsyneladende absolutte modsætninger i samtidens Eu
ropa: den franske Oplysning fra Montesquieu og den tyske Romantik fra
Herder. Fra Oplysningen greb han synet af det enkelte menneskes værdig
hed, at hvert enkelt menneske er født godt og med sund fornuft - og det
syn anbragte han midt i den kristne religion. En fuldstændig eksplosiv
blanding. Den mosaisk-kristne forkyndelse, at mennesket er skabt i Guds
billede, betyder ifølge Grundtvig, at hvert enkelt menneske er født med
en guddommelig evne til at skelne godt fra ondt, skønt fra hæsligt, lys fra
mørke. Præcis som Shakespeare viser. Den evne kommer hverken af so
cial rang eller af døde ord (bøger) eller af kirkeligt tilhørsforhold. Det
guddommelige er i det levende ord. Hvilket betyder, at hvert enkelt men
neske i sig rummer en guddommelig spire - og det er netop den spire, som
folkeoplysningen skal oplive, opelske og bringe til udfoldelse.
I alle andre lande i Europa træder Oplysningen og Religiøsiteten over
for hinanden som de bitreste fjender - og, som det viser sig, det sker på
folkets bekostning. Men ikke hos os: her bliver både Oplysningen og Reli
gionen folkelig. Med eet greb sprænger Grundtvig både den herskende
protestantiske/katolske kirkes dogmatik, syndsbevidstheden, undertryk
kelsen af de små med de døde ord, de kirkelærde som politi vogtere af fol
kets tro. (»Sanddru Hedning, Tyrk og Jøde / dem har Gud i Grunden kær,
/ hader frem for alt de Søde, I som på Skrømt ham træde nær...«) Og med
samme greb sprænger Grundtvig den nye intellektuelle såkaldte »folke
lighed«, de franske og tyske intellektuelles brug af folket som politisk
redskab til gennemførelse af de intellektuelles programmer. (»Solen står
med bonden op, / slet ikke med de lærde...«). Det guddommelige er i fol
ket. Folket har de guddommelige kræfter, som blot skal oplives og oplyses.
Det er det forrige århundredes danske myte om folkestyret: Hvert en
kelt menneske er selvstændigt udvalgt til at påtage sig ansvaret for sit eget
liv, for sine medmenneskers og for sit folks. I strid med fremskridtsreli
gionens sækulariserede myte om, at kun udvalgte mennesker er selvstæn
dige nok til at påtage sig ansvaret. Men i overensstemmelse med de
ældste myter om Europas og Sofias efterkommere.
IX.
Indbyggerne i Prag lægger megen vægt på, at de bor præcis i kontinentets
midte. Kartografisk set er det rigtigt nok, hvis vi betragter Europa på
2*
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samme måde som før: som en symmetrisk formet halvø på Asien. Fra
Prag er der på længdeaksen lige langt til Ural og til Gibraltar, på bred
deaksen lige langt til Kreta og til Lofoten. En dansk lektor i Prag gjorde
meget ud af den historie, da jeg engang talte med hende på en café i
København. »København er europæisk udkant, Prag er midten,« sagde
hun. Og så berettede hun om en spadseretur, hun havde gjort indenfor
voldene sammen med Triest-forfatteren Claudio Magris, ham med Donau-bogen. Misbilligende skulle Magris have set op og ned ad husfacader
ne på Kongens Nytorv og Købmagergade, indtil han til sidst slog ud med
armene og udbrød: »Det, I savner her i København, er barokken. Den eu
ropæiske barok, som Prag oser af, er åbenbart gået Danmark forbi!«
Det kunne jeg ikke godtage. Selv om Københavns brande måske gjorde
det af med barokkens pragtbygninger, er vores åndsliv vel dybt præget af
digtere som Arrebo, Kingo og Peter Dass. Masser af kirker har barokt interieur. Buxtehude var en af sin tids ypperste komponister i Europa. Og
maleren Abildgaard er vel også en sen repræsentant for det samme kunst
neriske univers. Danmark stod efter min mening ikke udenfor den euro
pæiske hovedstrøm i 16- og 1700-tallet.
Så jeg blev ikke enig med min lektor. Men kort tid efter havde jeg selv
lejlighed til at besøge Prag, vandre op og ned ad gaderne i en af verdens
smukkeste byer. Rigt ornamenterede kirketårne og spir, kunstfærdigt pry
dede husfacader, borgerlige torve, snævre stræder, sale og salon’er med
højt til krystalkronerne og mægtige tapisserier, kirkerum med høje hvælv.
Pludselig forstod jeg, hvad Magris og lektoren mente: det er det gotiske,
man ikke rigtig finder i Danmark.
Ganske vist kaldte Grundtvig kæmpeviserne for gotiske, Johs. V. Jen
sen talte ved århundredeskiftet om en gotisk renæssance, og Karen Blixen
skrev i 30’erne »Syv Gotiske Fortællinger«. Men vi finder dog ikke i Dan
mark disse himmelstræbende spir, disse monumentale statuer, denne
vertikale rumoplevelse. Prag står så at sige på højkant. Ganske modsat
det flade rum, de endeløse vidder, som dansk litteratur og landskabs
maleri er så rig på.
Statuerne i Prag er ejendommeligt langagtige; vældige, men smalle.
Disse majestætiske figurer, med deres kors og deres sværd og deres scep
tre, rager højt op over almindeligt dødelige. Og med et uudgrundeligt ud
tryk ser de hen over hovederne på os, ind i noget ukendt. Noget, vi ikke
har indsigt i. Da er det, de fremkalder en iling ned ad rygraden: det goti
ske gys.
20

Er det gyset fra de vældige skove i Bøhmen og Mæhren, hvorfra goterne
ifølge romersk historieskrivning stammede? Vilde og hærgende folk.
Vore forfædre boede også i skove, men ikke i bjergene, der var altid et
mildt blinkende bælt eller sund i nærheden. Skønt Johs. V. Jensens roma
ner jo også digter en myte om os som vilde folk, der kom hærgende ud fra
skovene og blev de første opdagelsesrejsende. Og gys er der jo også i
kæmpeviserne - tænk på »Ramund«, »Ebbe Skammelsøn«, »Lave og
Jon«. Her er ingen dansk »hygge«. Kom den først, da vi fældede skovene?
Eller går der fra de ældste tider et skel mellem de nordiske og de cen
traleuropæiske folk og kulturer? Måske et vandskel i kontinentets geogra
fi? Magris gør i Donau-romanen en følsom rejse langs Centraleuropas
store flod, Habsburg-monarkiets aorta. Han finder Donaus udspring,
oppe forbi en løbende vandhane, på en bjergskråning ganske tæt ved Rhi
nens kilde. Den anden store vandvej, Rhinens rum, burgundernes, nibelungernes, som knyttes til Nordens mytologi i sagnet om Sigurd Fafnersbane.
Altid har de tyske folk drømt om at forene Rhin-rummet og Donaurummet. Og måske er det netop en myte, der bliver til virkelighed nu,
hvor bygningshåndværkerne er igang med det sidste stykke af den 670 ki
lometer lange kanal, der gennem 59 porte og en højdeforskel på 190 meter
skal åbne skibstrafikken mellem de to floder. Samtidig med at tysk kapi
tal og erhvervsliv ekspanderer mod øst som ingensinde tidligere.
Også til byen i midten, til Prag. For lang tid siden - dvs. i 80’erne - så vi
allesammen billedet af Prag som en sønderskudt ruin. Det var en slags ab
strakt, konstruktivistisk gotik, skabt af en af byens berømte sønner, Mi
lan Kundera, der selv lever i eksil i det muntre Paris. Prag var engang en
europæisk metropol, men nu er byen gennem 35 år blevet kvalt af totali
tarismens kommissærer, sønderskudt af sovjetiske tanks. Europa har la
det kommunismen snøre sit hjerte af. Prags ruin er et symbol på en hel
kulturs forfald.
Sådan skrev Kundera for otte år siden. Siden er efterkrigsordenen
brudt sammen, Europa har atter fået sit hjerte, Prag pulserer, som om
kommunismen aldrig havde været der. Folkevognsfabrikkerne ekspande
rer kun 60 km mod nord. Har det mon ført til opdagelse af nye eller gamle
myter?

Den gamle højskolemand Jørgen Bukdahl udpegede engang Tjekkoslova
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kiet som det leje midt i Europa, hvor kontinentets tre store religiøse ho
vedstrømninger dynamisk skyller sammen: den slavisk-ortodokse, den
romersk-katolske og den protestantisk-kapitalistiske.
Netop Prag og begrebet det centrale Europa blev i 80’erne et oriente
ringspunkt for hele den såkaldt »antipolitiske« dissidens mod det tota
litære samfund. Således skrev den polske Nobelprismodtager, Czeslaw
Milosz:
»Jeg er enig med Kundera, når han siger, at vort Europas kunst og litte
ratur idag har mere kraft og dynamik end den tilsvarende vestlige. [...]
Enhver, der blot overfladisk kender tjekkernes, ungarernes og polakker
nes historie ved, at visse af de adfærdsnormer, som intelligentsiaen der
føler sig forpligtet på, er århundredgamle. Begrebet borgerpligt, drøm
men om hvordan det politiske og sociale liv i éns eget land burde være,
kendetegner husitternes, de polske Sozinianeres socialreligiøse bevægel
ser, og den frembringer utopiske værker.«
...som Milosz så opregner en række konkrete eksempler på. Og han
hævder, at der i den centraleuropæiske litteratur er en tone af utopi og
håb, som dybt har præget de folkelige opbrud i forrige århundrede.
Her er tale om andet og mere end kapitulation overfor D-Marken og
OECD-landenes frekvens af videomaskiner. Milosz fortsatte: »Det
kræver ikke megen skarpsindighed at fastslå, at man kan anvende begre
bet dekadence [som blev anvendt af den kommunistiske retorik] på begge
sider [af Jerntæppet], hvis man - hvad jeg går ud fra - ved dekadence
forstår tabet af begreber om godt og ondt. Den fuldstændige relativering
af begreberne godt og ondt, i og med at man gør dem afhængige af sociale
kriterier i det givne historiske øjeblik, er et uendelig vigtigt vendepunkt i
den europæiske tænknings historie.« Det er nihilismen: »Uviljen mod at
forstå, at tabet af et metafysisk fundament er en uhyre tragedie, kendeteg
ner idag menneskene netop på den måde, Nietzsche forudså.«
Europa blev delt i to. To blev til tre. Det er en tusindårig historie. 1 mid
ten mødes stadig Østens åndelighed, dens tro på det guddommelige i
mennesket - med Sydvestens tro på det menneskelige i guddommen,
dens betoning af omsorg og beskyttelse - og Nordvestens tro på den frie
foretagsomhed, det uendelige fremskridt.
På paladset i byen i midten, byen med de himmelstræbende spir, sad
for kort tid siden en præsident og tænkte tilbage på visdommen fra Nov
gorod og Europas bortførelse fra det åndelige Asien. Han sagde:
»Jeg tror, at den vestlige og den østlige verden, skønt forskellige i så
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mange henseender, gennemgår den samme, fælles krise, som alle betragt
ninger over et bedre alternativ burde starte med en gennemtænkning af.
[...] Det er mærkeligt, men i sidste instans ganske logisk: så snart menne
sket havde gjort sig selv til verdens højeste mening og altings målestok,
begyndte verden at miste de menneskelige dimensioner og glide menne
sket afhænde. Den store afsked med Gud, som vi gennemgår i moderne
tid (så vidt jeg ved, lever vi midt i den første ateistiske civilisation), har
sine komplicerede åndelige og kulturelle årsager: de hænger sammen med
videnskabens, teknikkens og den menneskelige erkendelses udvikling og
med hele det menneskelige intellekts og den menneskelige ånds opsving i
nyere tid. Den forfængelige antropocentrisme hos det moderne menne
ske, der er overbevist om, at han kan erkende og underordne sig alt, for
nemmer jeg et sted i baggrunden af den nuværende krise. Og jeg tror, at
hvis verden skal forandres til det bedre, så må noget forandre sig først og
fremmest i den menneskelige bevidsthed, i selve det nutidige menneskes
humanitet; mennesket må på en eller anden måde komme til sig selv; det
må befri sig for den skrækkelige involvering i alle det totalitæres åbenbare
og skjulte mekanismer, fra konsum over repression og reklame til tvmanipulation; det må gøre oprør mod rollen som en magtesløs del af en
gigantisk maskine, der styrter gud ved hvorhen; det må atter i sig selv fin
de en dybere ansvarlighed for verden - hvilket betyder en ansvarlighed
overfor noget højere end det selv.«

Noter
Artiklen er oprindelig produceret som en radioudsendelse (PI, 17. maj 1992). Inspiration og
citater er hentet fra:
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Knud J. V. Jespersen, Stat og Nation (1991).
Hans Magnus Enzensberger, Vanvittig Normal (1990).
N. F. S. Grundtvig, »Blik på Poesiens Historie og Bernhard Severin Ingemann« (ved Flem
ming Lundgreen-Nielsen, 1985).
Claudio Magris, Donau. En følsom rejse fra den store flods kilder til Sortehavet (1989).
Czeslaw Milosz, »Unser Europa« i Kontinent 27/1986.
Vaclav Havel, Fjernforhør (1990).
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Brev til min generation
Af OLA JØRGENSEN

Jeg er blevet bedt om at svare på »hvilke hellige køer, der står i vejen for
fremtiden«. Underforstået at så slagter vi dem bagefter. Det tror jeg er
uklogt. Slagtning er en meget definitiv måde at løse problemer på. Spe
cielt er jeg bange for, at vi så får en masse vrede tyre rendende, der vil
hævne deres mager. Derfor har jeg grebet opgaven lidt anderledes an. Der
er kun een ko i mit oplæg - og den er ganske almindelig.
Da jeg for en del år siden trænede små drenge i bordtennis, opdagede
jeg, at de, der blev rigtig gode, var dem der mødte frem uspolerede men
havde en umiddelbar glæde ved spillet. Hvis deres far allerede havde lært
dem ti forkerte slag og købt et alt for dyrt bat, blev de højst middelmådige
spillere. De fleste af dem mistede interessen, da de kom i puberteten.
Måske gælder det også for politik. Derfor har jeg valgt at skrive et brev
til min egen generation. Vi, der aldrig har dyrket politik - og derfor
måske kan nå at blive gode til det. Brevet lyder sådan her:
Kære jævnaldrende
Jeg er 24 år og bekymret.
Ikke den slags bekymringer, der ifølge Piet Hein

‘trækker negativ rente
og vokser sig små,
hvis man kan lade dem vente’

Den slags småkvaler er der såmænd nok af i mit liv, som jeg i øvrigt er
ganske godt tilfreds med. Jeg har en dejlig kæreste, et godt bofællesskab,
et udfordrende studium og nogle spændende småjobs. Jeg har gode ven
ner og et godt forhold til min familie. Jeg er fattig - som man er det som
studerende i Danmark: Med andel i en stor herskabslejlighed, egen PC’er
og råd til at holde både Weekendavisen og Information. Og til Roskilde
Festival og en flaske rødvin en gang imellem.
Alligevel er jeg bekymret, og derfor har jeg valgt at skrive til Jer. For
mine bekymringer angår os og den opgave, der venter os: Vi skal indrette
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fremtidens samfund. Og der er meget der tyder på, at det under alle
omstændigheder kommer til at se væsentligt anderledes ud, end det vi
selv er vokset op i.
Lad mig komme til sagen med det samme. Kilden til mine bekymringer
og årsagen til, at jeg træder ud af min trygge hverdag og på denne lidt
kunstige måde råber ud i den tomme luft. Sagen er, at jeg er bange for, at
vi ikke kan tage os sammen til at finde nye måder at behandle hinanden
og naturen på. Det er nødvendigt, fordi uden en radikal omlægning af
vores levevis, bliver de af os, der ikke dør af sult, kvalt i vort eget lort.
Sådan oversætter jeg i hvert fald de vidnesbyrd om klodens fremtid, jeg
har læst. Spørgsmålet er, om denne økologiske barriere kun er en ærgerlig
forhindring for at fortsætte derudad som hidtil. Eller om vi kan bruge den
som en god anledning til at tage vore fælles livsværdier op til overvejelse.
For at der kan opstå brand, skal tre betingelser være til stede:
Brændbart materiale, tilstrækkelig høj temperatur og ilt. Det er det man
kalder brandtrekanten, og det er nyttigt at vide, at ilden altså går ud, hvis
man fjerner en af trekantens sider. Jeg tror på samme måde, at der er tre
forudsætninger for, at fremtiden kan blive til noget: At vi tænker ander
ledes, at vi indretter vores fællesskaber anderledes, og at vi behandler na
turen anderledes. Mangler en af disse forudsætninger, risikerer det hele at
blive en fuser.
Da Villy Sørensen var på vores alder for over fyrre år siden, skrev han i
sin dagbog:
»De socialistiske tusindårsdrømmere har glemt at tage hensyn til hundene. Menneskene ville jo, som de fornuftsvæsener de er, sagtens
kunne enes, når først alle lykkens goder var ligeligt fordelt - men hvor
meget fornuftsvæsener de end er, vil de dog ikke kunne opdrage deres
hunde bedre. Hundene vil stadig komme op og slås, bide hinanden ihjel,
opsprætte bukseben o. s. v. - og så ville ejerne komme op og slås, stikke til
hinanden og opsprætte hinandens hunde - det vil føre til store processer,
til slagsmål og borgerkrig - og alle menneskene har jo deres hunde i dem
selv.«
Dette er en simpel men nødvendig påmindelse om, at vi ikke skal i
gang med at indrette et harmonisk paradis ovenpå ruinerne af det gamle
helvede. Det er nemlig det, der i mine øjne gør mange velmente utopier
utroværdige. Alle, der har prøvet at få et parforhold, et gruppearbejde el
ler et bofællesskab til at fungere, ved jo, at selv i de mindste fællesskaber
er der konflikter, intriger, magtkampe, jalousi og misundelse. Vi må fra
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starten være klar over, at det er et vilkår - og så gå i gang med at gøre det
så godt som muligt.
Vi kan passende starte med at tænke over, hvilken placering vi menne
sker har i verden. Jeg tror, det går ud på at finde middelvejen mellem to
billeder af os selv. Det ene er som kaptajnen på skibets kommandobro.
Det andet er som en flue på røven af en ko, der står og græsser på marken
ved en motorvej, hvor bilerne kører forbi med 140 i timen. I betragtning
af, at det er billedet af kaptajnen, der har domineret vestlig tænkning i
hvert fald de sidste par hundrede år, tager vi næppe skade af at gøre os
klart, at der er ting i verden, vi hverken er eller bliver herrer over.
Gevinsten ved en sådan ydmyghed er et mere afslappet forhold til
tilværelsen. Og det kan nok være tiltrængt i en tid, hvor der udgives
håndbøger i selvmordsteknik. Men paradoksalt nok måske også, at det
faktisk bliver mere overskueligt at gå i gang med at gøre sin verden bedre,
når det er i orden at stole på sin moralske sans i stedet for at afvente, at
eksperterne har stillet en entydig diagnose, og politikerne i alle lande er
kommet til fuldstændig enighed. Som om det var et argument for at tortu
rere fanger i Danmark, at de stadigvæk gør det i Grækenland. Hvis vi sy
nes noget er umoralsk - må vi holde op med det selv. Og i bedste fald bli
ve et eksempel til efterfølgelse. Men ydmygheden er farlig, hvis den ender
i selvudslettelse eller i troen på en blind skæbne, der styrer verden uanset,
hvad vi foretager os.
Tor Nørretranders sagde engang (længe før han blev folkeeje):
‘at den søgning mod det individuelle, apolitiske og spirituelle, som vi
oplever i disse år, er en naturlig reaktion på, at en generation før os troede
at den havde styr på det hele og ville forandre verden uden at forandre sig
selv. Nu må det være på tide, at pendulet svinger tilbage mod midten, så
vi kan få en såkaldt fast forbindelse - mellem vores private erfaringer og
vores politiske visioner.’
Præsidenten for det, der endnu hedder Tjekkoslovakiet, er for mig den,
der klarest har vist vejen til at genindføre en kristen-humanistisk moral i
det politiske liv. Hans ideer ville friske op i en dansk politisk debat, der
stadig drejer sig om forholdet mellem stat og marked og ikke om, hvad
det er for mål og værdier disse midler skal bruges til at opnå. Vaclav Ha
vel siger:
‘Først og fremmest gælder det om, at mennesket skal være alle struktu
rers mål, også de økonomiske, og at mennesket altså ikke skal måles til ef
ter disse strukturer. Det betyder, at det vigtigste er, at de personlige for
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hold ikke går tabt, dvs. forholdet mellem et menneske og dets kolleger,
mellem underordnede og overordnede, mellem mennesket og dets arbej
de, mellem dette arbejde og dets resultaters skæbne osv. osv.’
Det er vores udfordring, når vi indretter et nyt samfund, at kæmpe
mod den misforståelse, at vores økonomiske politik skal tjene et højere
formål end at udstyre hele befolkningen med et agtværdigt arbejde og et
materielt eksistensminimum. Hverken økonomisk vækst, reallønsfrem
gang eller antallet af arbejdspladser, er vigtigere end at skabe gode ar
bejdspladser. Det ordner den forgudede markedsmekanisme ikke af sig
selv. Og det er meget godt, at moderne økonomer fortæller, at en velkvali
ficeret og uddannet arbejdsstyrke ligefrem øger produktivitet, konkur
renceevne og vækst. Men det er ikke derfor, vi skal lave arbejdsmarkedet
om. Det er for menneskenes skyld.
Nogenlunde det samme gælder demokratiet. Vi skal ikke have et demo
krati, fordi det er det mest effektive middel til at opnå nogle bestemte
mål.
»Hvis målet er at gøre samfundet til en gnidningsløs maskine, må mid
let være at afskaffe det selvstændige menneske ... Hvis størst mulig bor
gerdeltagelse ikke anses for et gode i sig selv, er det ikke folkestyre, man
går ind for, men et autoritært styre med så meget skindemokrati, som
skønnes nødvendigt til at pacificere - passivere - borgerne.«
Det argument fik mig til at stemme nej d. 2. juni, selvom ophavsman
den - nemlig Villy Sørensen - stemte ja. Men det er også et citat, der brin
ger mig videre til det sidste og måske vigtigste punkt. Hvordan harmone
rer det radikale demokrati med den økologiske udfordring.
Det har »øko-historikeren« Thorkild Kjærsgaard på det seneste taget
op i flere artikler i Information. Om tidens form for demokrati siger han
blandt andet:
‘Demokratiet har kvalt folkeånden, og hvis vi ikke kan have oplyst de
mokrati, hvor borgerne er i konstant dialog, så er oplyst enevælde ikke
noget dårligt alternativ til de halvfascistiske tendenser, vi oplever i Euro
pas og USA’s pseudo-demokratier. ’
For at være lidt højtidelig, vil jeg sige, at det 21. århundredes opgave
ligger gemt i denne formulering. Bliver vi nødt til at ofre demokratiet for
at redde verden? Eller er en økologisk katastrofe prisen for at opretholde
princippet om, at vi i fællesskab kan gøre, hvad der passer os? Resten af
mit brev handler om, hvorfor jeg håber, at det ikke er et enten-eller men
godt kan være et både-og.
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Jeg mener nemlig, at demokratiet og forestillingen om, at vi er ansvar
lige for noget mere end os selv, henter næring fra de samme rødder. Hvor
for har vi ellers indrettet et samfund, hvor de ubemidlede analfabeter har
stemmeret på linie med de rige akademikere. Hvis ikke det var fordi, vi
tiltror alle en evne til at tage moralsk og politisk stilling og dermed en
værdi som mennesker. Det er det samme menneskesyn, der kræves, hvis
vi stik mod vores materielle egeninteresse i begejstring skal afstå fra yder
ligere materiel vækst. Ikke fordi forbrug er syndigt. Men fordi vi skal spa
re op, så der også bliver råd til et ordentligt liv for vores børnebørn - og
for de børn i den 3. verden, der allerede nu lever under ethvert tænkeligt
eksistensminimum.
Det nytter ikke noget, at et sådant menneskesyn tvinges ned over hove
derne på os, så det bliver en sur pligt. Det er under alle omstændigheder
os som samfundsborgere og forbrugere, der skal føre en anden levevis ud i
praksis. Og selvfølgelig tager det tid, inden vi lærer at sortere vores affald,
spare på el og vand, købe økologisk, genbruge, droppe den ene bil og den
fjernstyrede modelhelikopter - og i det hele taget skære ned på frådseriet.
Men hvis man fratager os glæden ved at indse nødvendigheden af foran
dringerne og agtelsen eller stoltheden ved at løse opgaven - så tror jeg
ikke på, at det bliver til noget overhovedet. Men ellers skal vi nok ef
terhånden sørge for at vælge de politikere, der er bedst til at følge trop og
til at inspirere os. Og som kan føre vores lokale kamp for et bedre miljø
op på et globalt niveau. Og som kan hjælpe os med at finde den rette ba
lance mellem stat og marked som hjælpemidler til at opnå nogle mål i
fællesskab.
Jeg erkender, at der er et dilemma indbygget i denne utopi. Det er ti
den. Vores mentalitet og vaner ændrer sig ikke fra den ene dag til den an
den. Men miljøopgaven haster - for nu ikke at sige, at det på mange
områder er tæt på at være for sent. Utålmodigheden er en svær modstan
der - og i kulissen står vækstfanatikerne klar til at råbe økofascister, lige
så snart vi går over stregen.
Det er hårde odds - og der er ingen tvivl om, at vi unge går på banen
som et undertippet hold. Selv om forældregenerationer sikkert altid har
klaget over »nutidens unge«, er det som om, at vi i særlig grad skulle være
tabt på gulvet eller bag en vogn. Måske hænger det sammen med, at vores
opmærksomme forældre godt ved, at vores udfordring ikke kun er at føre
videre, hvad de har skabt. På mange områder skal kursen lægges helt om,
og så er det jo deprimerende, at vi ikke er en stor flok selvsikre reformato
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rer, men bare en grå masse af indadvendte nå- og nej-sigere. Så galt tror
jeg nu heller ikke det er. Og hvis man kan lære noget af vores EM-eventyr,
er det vel, at vi med kombinationen af trods, håb og udholdenhed godt
kan kæmpe og vinde - mod alle odds. Og vores odds hos bookmakerne ungdommen mod fremtiden - er næppe bedre, end fodboldlandsholdets
var før turneringen startede. Alligevel vil jeg godt sætte en flaske økolo
gisk rødvin eller hjemmelavet hyldeblomstsaft på ungdommen. Jeg tror
nemlig, at vores generation har opsparet et stort behov for en mening
med tilværelsen og for at udrette noget stort. Hvis vi kan gøre en dyd ud
af den økologiske nødvendighed, behøver det ikke at være fodboldlands
holdet, der skal opfylde hele vores behov for agtelse.
Den amerikanske forfatter Walt Whitman havde allerede for 130 år si
den sin idé om, hvad det vil sige, at mennesket kommer til sig selv. Han
skrev:
‘Her er hvad du skal gøre: Elsk jorden og solen og dyrene, afsky rigdom,
giv almisser til alle, der beder om dem, forsvar de tåbelige og gale, vi din
indtægt og dit arbejde til andre, had tyranner, fornægt ikke Gud, vær
tålmodig og eftergivende over for folket, tag aldrig hatten af for noget
fænomen kendt eller ukendt eller for noget menneske eller nogen ansam
ling af mennesker, tvivl på alt, hvad du har lært i skolen eller kirken eller i
bøger, vig bort fra alt, som krænker din egen sjæl, og selve dit kød skal bli
ve et storslået digt.’ Hvis det bliver vores inspiration - går vores tip-tip
oldebørn måske ind i det 22. århundrede med sjælen, sammenholdet og
kloden i god behold.
PS: Undskyld den lidt upersonlige og højtidelige tone i mit brev - af og
til løber følelserne af med mig. Når jeg bliver lidt mere klar i hovedet skal
jeg nok finde på nogle miljø-vittigheder og lidt økologisladder. Verden er
trods alt for spændende til, at det skal være kedeligt at redde den.

Maria - Maria - Maria
(Samtale med Britta Haugen)
Af BENEDICTE TØNSBERG

B.T.: Hvem er Maria - Maria - Maria?
B.H.: De tre Maria’er er hentet fra Det ny Testamente. Den første Ma
ria er Jomfru Maria, Jesu moder - som er gemt og glemt i vores protestan
tiske kirke.
Den anden Maria er skøgen Maria Magdalene.
Hun var den, som oplevede opstandelsen og den første, som fortalte
om den. I mysteriespillet bruger vi også Maria Magdalene som et billede
på den protistuerede natur, - og på naturen i os selv. Maria Magdalene
havde et dødt dyr hængende om halsen som halskrave. Hun er et produkt
af vores civilisation, som er dybt materialistisk. Derfor var Maria Magda
lene behængt med ting, med store smykker, briller m.m. Men hendes
krop var gemt væk - menneskekroppen var gemt bort.
Den tredie Maria er Marthas søster, Maria - de to søstre, som var Jesu
nære venner. Hun var den ene af de to søstre, som lyttede til Kristus.
I Ny Testamente får Jomfru Maria en bebudelse, om at'hun skal føde
Kristus. I mysteriespillet sættes tingene op på en lidt anden måde. Her får
Maria, Marthas søster, en ny bebudelse. Der kommer en due dansende
hen til hende med et olieblad i næbbet.
»Kom min due, lad dig skue,
lad dig skue med olieblad.«
(Fra »Her vil ties, her vil bies«, nr. 642 i salmebogen).
Hvor Martha står for det legemlige arbejde, står Maria for det åndelige.
Det at beskæftige sig med tingene, tænke.
De to søstre står for to sider af os allesammen. Maria’en i os trænger i
dag til befrugtelse - det var forøvrigt N. F. S. Grundtvig, som sagde, at
Gud i vor tid skulle føde en datter, som blev vejen til Kristus.
Det er i overensstemmelse med mine tanker om, at det kvindelige i vor
tid er vejen til Kristus.
B.T: I programmet stod der, at der skulle forekomme dåb, prædiken og
nadver i gudstjenesten. Man blev derfor overrasket over, at det ikke blev
dåb, prædiken og nadver, som vi er vant til?
Vestjyllands Højskole 3
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B.H.: Ja, det er jo netop mysteriespillets idé, at man bliver overrasket!
Det skal få os til at se på de kendte ting med nye friske øjne. Narren, som
vi kan se afbildet på kalkmalerier, bl.a. i Roskilde Domkirke, han havde
den rolle i middelalderkirkens mysteriespil - at sige noget sandt på en
overraskende måde.
Dåben i Maria - Maria - Maria begynder med, at Maria bliver fundet.
Hun - det kvindelige element - har været gemt væk i vores kirke og kri
stendom. Hun ligger nede i skibets last - skibet, som er kirken.
Da kvinderne finder hende, tror de, at hun er død. De bærer hende op i
lyset og sætter hende som galionsfigur på skibet. Hun forløses af det
snærende Madonna-tøj, som får hende til at se ud som en mumie.
De tre vise kvinder er den næste overraskelse. Vi er vant til tre vise
mænd, som bringer guld, røgelse og myrra til det nyfødte barn.
De tre vise kvinder giver brød, vand og ild til barnet. Det er de tre ele
menter, som vi lever af - og som må være livskraften i kirken også.
Den første kvinde giver Maria et æble at spise. Denne gang er det ikke
fra Kundskabens Træ - men fra Livets Træ.
Den anden kvinde giver hende vand at drikke fra sin krukke og døber
hende (det dybblå tørklæde forestiller vandet). Og Maria siger: Så ikke
kun hovedet (hvor forstanden sidder), men hele kroppen! Det var jo Pe
ters replik, da Jesus vaskede disciplenes fødder i Johannes-evangeliets
nadverberetning: Så ikke kun fødderne, men hele kroppen!
Den tredie kvinde tænder livsilden, som er Eros-kraften. I vores kultur
forbinder vi udelukkende eros med sex, men eros har en langt videre be
tydning. Kristus er tæt forbundet med denne kraft, som er kærlighedens
kraft. Og som er lidenskab.
Derefter ser vi kvinderne ved korset, de sørger over den døde. Og der
tændes lys - i en messe over den lidende, forpinte jord og lidende, sørgen
de kvinder i hele verden.
Stormen vender op og ned på det hele. Sådan er en storm jo - der må
ændres kurs. Skibet (kirken) bliver ligesom Noahs Ark - vi venter på
duen. Kommer den mon?
Maria Magdalene mister »sig selv« under stormen. Hendes udstyr, hat
og briller, flås af hende.
Dyrene, som dukker op, er instinkterne. Menneskets instinkter, som le
vendegør. De er menneskets hjælpere.
Maria Magdalene bliver noget i sig selv. Som hun står der, nøgen (i en
hvid kjole!) er det en opstandelse, vi er vidne til.
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Og de andre Maria’er glæder sig sammen med hende. Glæden udtryk
kes bl. a. ved, at vand bliver til vin - som ved det berømte bryllup i Kana.
Her sker nadveren.
Sofia - Visdommen fra Det gamle Testamente, udtrykker sig sådan:
Jeg har bagt mit brød
og brygget min vin
Mit bord er dækket
Spis mit brød og drik min vin
Her fremhæves brødet og vinen, lang tid før Kristus siger det samme i sin
nadverindstiftelse.
B.T.: Jeg tror, det var i forbindelse med »prædikenen«, at en afde tre vise
kvinder gik op på prædikestolen og kastede brød ud til menigheden. Jeg
tror, at det »stødte« nogle følelser hos en del af menigheden?
B.H.: Gjorde det det? Men det var nu et barn, som forstod det helt, og
som tog imod brødet og spiste det.
Vi præster står hver uge på prædikestolen og siger: Gud, lad os leve af
dit ord, som dagligt brød på denne jord. Det er abstrakt tale, som her bli
ver konkret. Vi lever af brødet!
Tænk på Jesus ved nadveren skærtorsdag aften. Han tog brødet og sag
de: Dette er mit legeme, mit kød. Spis det.
Ordet blev kød - skriver evangelisten Johannes. Ordet blev konkret,
Gud blev menneske, af kød og blod.
Men vi er vant til, at evangeliet er abstrakt, uhåndgribeligt. Så kan man
så let lade det gå ind ad det ene øre og ud ad det andet. For så er det uved
kommende.
Ethvert menneske, som måske har oplevet kærlighed, det ved, at
kærlighed er kød og blod. Ikke abstrakt.
B.T: Måske kunne det også virke fremmed på mange, at der blev danset
i kirken. Blandt andet foran alteret?
B.H.: Hvis man slår op i Bibelen, f.eks. i Salmernes Bog - står der gang
på gang: Lad os danse og synge og spille for Herren. Dans og klap, spil og
syng.
B.T: Også foran alteret?
B.H.: Det er en katolsk skik at adskille præst og menighed således, at
kun præsten må gå på en prædikestol og for alteret. Siden 1536 har vi væ
ret protestanter i Danmark. Og siden da har det været tilladt for enhver at
gå for alteret - og på en prædikestol.
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Jeg synes, at det er dejligt med disse spørgsmål, som er opstået hos folk.
For spørgsmål holder tilværelsen åben - svar lukker. Det er meningen, at
mysteriespillet skal rejse spørgsmål. Og få os til at se på tilværelsen med
åbne, friske øjne.
Præsten og forfatteren Knud Hansen sagde: Engang imellem skulle vi
sige velsignelsen således - »Herren velsigne dig - og forbavse dig!«

w
?

4*

Viden og virke-lighed
Af STEEN ESPENSEN

»Jeg selv - og jeg tror mange andre mennesker - befinder os i øjeblikket i
en tilstand, som fortjener navnet politisk depression. Dagligt må vi for
søge at udholde det gabende svælg mellem, hvad der bør gøres for at ven
de en udvikling, som peger direkte mod en verdenskatastrofe, og det poli
tiske livs utilstrækkelighed - ja lad os sige det direkte: dets uduelighed. Et
voksende antal mennesker bliver i disse år overbevist om, at det politiske
system fuldstændig savner format til at løse de overhåndtagende proble
mer, vi står overfor.«
Sådan skriver universitetslektor Erik A. Nielsen i indledningen til et fo
redrag han holdt i Fuglsøcentret i august 1991. Foredragets overskrift var:
Har Danmark nogen samvittighed? Og senere beskriver han i foredraget,
hvad han forstår ved ordet samvittighed: »----- et samliv mellem min be
vidsthed og det, som vågner i den som en viden om virkeligheden om
kring mig - en viden om andre mennesker, men også i bredere forstand
en viden om hele den verden, som kommer mig véd.«
Med de ord som ledetråd vil jeg skrive om højskolens øjeblikkelige
virksomhed. Ikke som et idepolitisk oplæg men ud fra den praktiske vir
kelighed, vi er omgivet af, og som fylder vores hoveder i det daglige.
Er det mest fremtrædende ved vores tid selvoptagetheden? Det kan sy
nes nærliggende at hævde, når jeg i det følgende beskæftiger mig med 3
undersøgelser af højskolen i 90-erne.
Jørg Gaugler har udarbejdet en rapport med titlen: »Hvordan gør de en rapport om højskolelæreres pædagogiske arbejde.« Han har besøgt
seks højskoler og gennem samtaler i to omgange indsamlet et bredt mate
riale om pædagogisk metode hos et antal lærere. Eller måske er det rigti
gere at sige, at samtalen netop ikke lykkedes. Jørg Gauglers egen konklu
sion er »at flertallet af de deltagende lærere ikke vil vide af, at det de
foretager sig, når de underviser, har noget med pædagogik at gøre.«
Det er selvfølgelig beklageligt, hvis man ikke kan få en samtale igang,
om det man finder væsentligt. Men samtalens vilkår er vel, at der skal to
parter til en samtale, så hvis man ikke får svar på tiltale, må man lytte sig
til, hvor samtalen så kan føres.
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En anden rapport fra året der gik er Anne Grete Hav Hermansens »Tæt
på andre mennesker« - om eleverne på de danske folkehøjskoler.
Rapporten beskæftiger sig med tretten højskoler og deres elever. Den er
god og glædelig at læse, fordi den giver et nuanceret billede af skolelivet
på de valgte skoler. Og der uddeles ikke kun roser, men også skarpe be
mærkninger til både skoler og medelever.
Et af de afsnit i bogen, som højskolefolk med sikkerhed slår ned på, er
afsnittet om elevers motiver til at tage på højskole. Det er trøsterigt at ho
vedmotiverne viser sig at være bl.a.:
- for at få nye indtryk og ny inspiration i mit liv
- for at møde andre mennesker end dem jeg kender
- for at udvikle mine kreative evner
- for at få nye udfordringer / afprøve nye sider af mig selv
- for at lære noget fagligt / blive dygtigere til noget
- for at finde ud af fremtiden / tænke over livet
Et andet sted i rapporten viser en oversigt så, at elevernes udbytte stort
set svarer til deres forventninger. Samtidig læser jeg, at forventningerne i
stor udstrækning svarer til de forventninger, der har været igennem hele
højskolens historie. Men derfor er det alligevel glædeligt at se undervis
nings-forventninger og sociale holdninger som vigtige prioriteter hos
vore unge.
Naturligvis optager det os, der ligger så »langt væk« på danmarkskor
tet, at vide hvad der får elever til at vælge en bestemt skole. Men megen
hjælp er der ikke at hente i svarene på det spørgsmål. Svarene drejer sig
om kursuslængde og starttider, fagtilbud: enten at skolen har mange for
skellige fag, eller at skolen byder på et afgrænset fagområde. Skolens ram
mer nævnes også både m.h.t. svømmehal og værkstedsfaciliteter. Og så
den geografiske placering. Den betyder mere, end vi vil være med til!
Rapporten er fyldt med citater, der, når jeg vælger et enkelt, bliver:
»Det, der er så flot ved højskolen, er, at folk ofte kommer med en »nega
tiv« årsag som arbejdsløshed, tomhed, usikkerhed og lignende - og så
springer ud og vokser og udvikler sig.«
I foråret 1992 blev der indkaldt til orienteringsmøder i forbindelse med
en trend-analyse som Højskolernes Sekretariat havde bestilt. Hvis de to
andre rapporter var skrevet i et forståeligt og hjemligt sprog, så krævede
trend-analysen en vejledning i brug. Men derefter er indholdet egentlig
klart nok. Hvad er »folks« ønsker m.h.t. fritidsbeskæftigelse eller under
visning? Hvad ved de om højskoler, og hvad forventer de at møde? Og 40

vigtigt - hvor er »folk« henne, hvor på det politiske, forbrugsmæssige og
holdningsmæssige danmarkskort bor de? Der er altså tale om en mar
kedsanalyse på godt og ondt.
Jeg har blandede følelser overfor denne undersøgelse. På den ene side
føler jeg den næsten sædvanemæssige skyhed over for markedsføring og
alt dens væsen, men på den anden side er der det fornuftsbetonede for
hold, at vi må kende de steder, hvor vi kan nå vore elever. Når højskoler
nes lærere for 100 år siden drog på foredragsturne i »det folkelige Dan
mark«, så var det også markedsføring på den tids vilkår. De vidste med
sikkerhed, hvor deres elever kom fra, og blev overraskede, når en enkelt
strejfer fandt ind i miljøet.
Skal vi bruge det nye redskab, vi her har fået i hånden? Og hvordan skal
vi forholde os til et billede af »folket«, der opdeles i: Intuitive opportuni
ster, Selvudtrykkere, Statusbevidste, Søgende, Tryghedsnarkomaner og
Forsigtige. I undersøgelsen møder vi 6 grupper, der karakteriseres som:
Risikovillige, Engagerede, Materialistiske, Åndelige værdier, Nostalgiske
og Dygtige.
»Som man råber i skoven, får man svar« siger ordsproget. Det fik
Grundtvig med i sin sang »Folkeligheden« fra 1848. I de sidste 13 vers
sluttes verset med omkvædet: »svar ej fattes skoven«. I andet vers skriver
han:
Folk! hvad er vel folk i grunden?
hvad betyder »folkeligt«?
er det næsen eller munden,
hvorpå man opdager sligt?
findes skjult for hvermands øje,
folket kun i kæmpe høje
eller bag hver busk og plov,
i hver kødklump før og grov?
Svar ei fattes skoven.

Jeg tror, at vi skal holde os til Grundtvigs ord og samtidig råbe i de dele af
skoven, hvor vi får svar, og råbe, så vi får svar. Men med sangens ord skal
vi også rette vore råb både til dem bag busk og plov uanset, hvordan
kødklumpen så umiddelbart ser ud. Og så skal vi huske os selv på, at mar
kedsanalysens sprog ikke afbilder virkeligheden. Den virker kun, hvis vi
finder en lighed. For mig er det andre ligheder, vi skal søge!
På forskellig vis har Erik A. Nielsens ord betydning for vores daglige
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virkelighed og virksomhed. Jeg vil forsøge at give nogle korte rids af det,
der blandt andet har optaget vores tid og tanker i det sidste års tid.
Det er ingen nyhed, at Vestjyllands Højskole ud over de almindelige
højskoleelever også afholder kurser for dagelever: arbejdsløse fra Ringkø
bing og omliggende kommuner. Derimod er det en nyhed at disse kurser i
91 og 92/93 har fået ny overskrift, nemlig brancherettede kurser. Det
nuværende kursus er af 26 ugers varighed og indeholder også en praktik
periode på fire uger. Efter de 26 uger på højskolen følger så 9 måneders
arbejde med kommunalt løntilskud. I vinteren 91/92 havde kurset 19 del
tagere, og det nuværende kursus har 23 deltagere.
Stillet overfor spørgsmålet, hvilken branche kurset retter sig imod, må
Vi svare, at det afhænger af de deltagende elevers ønsker og de ar
bejdsmæssige muligheder egnen byder på.
Nogen spørger naturligvis også, hvorfor vi afholder sådanne kurser på
en højskole, og dertil er svaret, at det gør vi, fordi vi mener at initiativer,
der tager fat på tidens mest brændende spørgsmål, ikke kan være højsko
len uvedkommende. Samtidig er det en udfordring for os at finde højsko
lens berettigelse i et fremmed system. Det skal forstås således: det norma
le er, at vi som højskole inviterer ledige og andre grupper af befolkningen
til at deltage i vore undervisningstilbud. Med det brancherettede kursus
er det omvendt. Vi har en gruppe mennesker, der har krav på en under
visning med et indhold, der peger hen imod en beskæftigelse eller fortsat
uddannelse. I de rammer vil vi så gerne have højskolens ide med. Og det
lykkes faktisk.
De tre undersøgelser, jeg har omtalt, kan ligne selvoptagethed. Derfor
er det meget livsbekræftende, når vi på andre felter og uden eget initiativ
får givet oplevelser, der fortæller, at højskolen kan være igangsættende.
I de sidste par år har vi haft besøg fra Japan og det tidligere DDR. Der
har været tale om grupper af mennesker med interesse for alternativ ener
gi og miljøspørgsmål. De har, mens de iøvrigt så på sådanne anlæg i vores
landsdel, boet på højskolen. Men denne kortvarige oplevelse har sat
spor.
I begyndelsen af juli måned blev Charles og jeg inviteret til Nordhau
sen i Harzen for at fortælle om dansk højskole og rådgive en gruppe om
kring højskolestart. Det var en stor oplevelse at komme tæt på »alminde
lige mennesker«, græsrødder, mennesker fra bystyret i Nordhausen.
Spændende fordi vi mødte både gamle og nye folk i systemet. Det var ty
deligvis en miljøgruppe med kirkelig tilknytning, der var den drivende
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kraft i højskoletankerne, men de lokalpolitikere, vi talte med, havde na
turligvis beskæftigelseshensyn med i deres overvejelser.
Det var også som bygningssagkyndige, man ønskede at bruge os. Vi
skulle kort sagt rundt til en række slotte og udtale os om deres egnethed
med hensyn til højskole. Vi endte med en anbefaling af et »vandslot«
med hjørnetårne i byen Niedergebra.
Vi kørte hjem med et indtryk af nød, en folkelig nød, men samtidig en
åbenhed overfor nye tanker.

To andre møder har også sat sit præg på vores opfattelse af, hvad højskole
kan betyde.
I foråret havde Velling besøg af 10 ungarere fra byen Hantos i Ungarn.
Besøget skyldtes en kontakt, Poul Hillerup havde knyttet, og det blev
også ham og Signe Jepsen, der stod for ugens program.
Gruppen kom til Velling for at få inspiration og ideer til den demokra
tiske proces, som er det nødvendige arbejde for dem. De besøgte skoler,
landboforening, kommunal administration, fiskeri og Vesterhav. Men
den vigtigste oplevelse var nok den umiddelbare, at bo rundt omkring i
Velling, og opleve det daglige liv, og få samtalen igang så godt det nu lod
sig gøre, når sproget var ungarsk og dansk.
En af gruppens medlemmer, Ferenc Bolye, havde tidligere været i Dan
mark, på Rødding Højskole, og den inspiration, han fik der, var medvir
kende til, at gruppen kom til Velling. De var nemlig også interesserede i at
få en højskole til Hantos. Under deres besøg talte vi om dansk højskole og
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hørte om deres ideer og muligheder. Og det sidste nye på det område er,
at de skal åbne deres skole omkring 1. december i år.
Siden midten af september har vi haft estere i huset. 15 elever, unge og
ældre fra Estland, har via Demokratrifonden fået mulighed for et høj
skoleophold her. Det er en elevgruppe, der får en engelsksproget under
visning om dansk samfund og kultur, og dertil følger vore øvrige fag på
lige vilkår med de øvrige elever. Det vil sige, at vi lige nu har en stor
sprogblanding i huset: dansk, russisk, estisk, engelsk - plus nogle få elever
fra andre dele af verden. Hvordan denne blanding egentlig lykkes, er det
svært at vurdere nu. Jeg kan lettest få øje på de positive resultater. Men
næste årsskrift må melde om de langsigtede erfaringer.

Vores sidste tilbud i årets højskolevirksomhed er en naturformidlings
del.
I efteråret 1991 søgte vi Ringkjøbing Amtskommune om tilskud til gen
nemførelse af et projekt med naturformidling som anliggende.
Vi valgte at koncentrere interessen om Vest-Stadil Fjord og Husby Klit,
og i den sammenhæng at beskrive området for turister og områdets be
boere. Det vil sige, at projektets deltagere - altså højskoleelever i 3 måne
der fra oktober til december 1992 - skulle/skal forsøge ved hjælp af film,
video, fotos, tekst, lyd og billeder at beskrive området.
Amtskommunen syntes, at det var en spændende ide at indkalde nye
ideer til formidling af naturviden og kulturhistorie, og bevilgede 130.000
kr. til projektet. Det er nu igang med 12 elever som deltagere, og starten
tegner godt, så vi håber, at det er en aktivitet, vi kan fortsætte med i de
kommende år, også uden støtte udefra.

Oktoberbrev
Af BENTE LINDUM

Jeg tror, det hele startede under en oprydning i foråret hjemme på Øster
bro.
Vestjyllands Højskole søger lærer til tegning/maling.
Så’ det nu, tænkte jeg og skrev en ansøgning.
Siden jeg blev færdiguddannet fra Den Frie Lærerskole, Ollerup -85
har jeg dels arbejdet på EFG grafisk skole i København et par år, dels videreuddannet mig hos prof. Poul Gernes på hans udsmykningsskole på
akademiet, afdelingen for mur og rum og siden med egne rumudsmyk
ninger og billedproduktioner.
Det sidste halve år har jeg i samarbejde med arkitekt Dorte Andersen
arbejdet med et forslag til lokalplanen for en plads på Østerbro. Dels en
plan for udsmykning af pladsen og et forslag til et »dansens hus« på plad
sen. Vi var begge »arbejdsløse« i den periode men er nu begge i arbejde
igen, men projektet er på ingen måder glemt.
Det er nu 2V2 md. siden min datter Gurli-Marie på 6 år og jeg ankom
her til Vestjyllands Højskole, og det har på alle måder været en god tid.
Gurli-Marie går i Velling Friskole, der startede i august, efter at kom
muneskolen blev lukket, og vores begejstring for den nye friskole er stor.
Jeg er i fuld gang med at undervise på tegne-/maleholdet, og det er en
fornøjelse. 27 elever sidder med hver deres tegnebræt og arbejder intenst
med konturtegning, bevægelsestegning, farvelære, tegning til musik, au
tomattegning, landskabsstudier m.m., og vi skiftes til at stå model en el
ler flere ad gangen.
På holdet er der 10 elever fra Estland, en kommer fra Peru og en fra Ka
bul i Afghanistan, en ekstra spændende dimension.
Hvilke billedtraditioner kommer de fra, og kan de bruge vores arbejds
metoder og teknikker?
En streg bliver til mange streger et mønster fødes - gentages primitivt fragmenter af forblæst landskab fugle flokkes bølgende banalt naturen er fri og fantasien gratis flotte farver fryder Ind imellem er det godt at rydde op, også i oktober.
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Årets gang
Af ELSE MATH I ASSEN

1991-92
Det var en lille, men sej gruppe, der startede i efteråret 91. En af de første
aftener bevægede vi os ud i den sorte regnfulde aften og gik igennem sko
ven. Pludselig var der lys i mørket. Den gamle skovpavillon var fyldt med
levende lys i de mange vinduer, og indenfor var varme, kaffe, te og kage.
Mundtøjet blev også godt smurt til mangen en samtale.
Den aften, synes jeg, var et billede på efteråret som helhed, for nok var
det lidt svært at skulle starte så få og så forskellige, men varmen indfandt
sig hurtigt, og næsten alle fortsatte også ind i foråret.
Med foråret kom der nye folk, herlige folk. Også her blev vores første
tur betegnende for det videre forløb.
Vi tog i blæsevejr (hvad ellers?) op langs havet til Bovbjerg. Her
kæmpede vi os op til fyret og op i fyret, hvor vi fik en herlig udsigt ud over
det mægtige landskab; flade marker, skrænter, gravhøje, havet, kirkerne
og de små huse, som burde tages ind om natten. Vi vandrede langs stran
den mod Tukak-teatret. Nogle kom hurtigt frem, andre var mere sindige,
og så var der dem, der for vild og måtte findes.
Nede på stranden mødte jeg Jytte Borbjerg, som endelig kunne få stillet
sin nysgerrighed: »Hvor kommer alle de mærkelige mennesker fra?« På
Tukak-teatret så vi forestillingen »Mennesket og Masken« - spændende,
mærkeligt langsom, pågående og lidt fræk.
På skolen
Blandt medarbejderne kom nye folk til. Olga Andersen kom som gæstelæ
rer i tegning/maling. Iver Rasmussen og Susanne Jacobsen kom og under
viste på et kursus for dagelever. - Et kursus der foregik/foregår parallelt
med højskoleholdet. Vagn Nygård kom som pedelmedhjælper. På som
merkurserne havde vi god hjælp fra gamle elever: Malene (89), Gitte (90),
Christina (91), Vipse, Heidi og Inge (92).
Vi havde også mange besøg udefra: Folk fra RUC, det tidligere Øst
tyskland, Rusland, Ungarn, musikstævnedeltagere, solcellefolk, 10. kl. fra
Lemvig og husbondafløsere (den ene blev længe efter, at de andre var dra
get af).
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Fra dag til dag
Oktober 1991
3. Vikingerne og deres skibe og den nordiske skabelsesmytologi,
v. Bent.
4. Grupo Pueblo kom og spillede og sang. En dejlig aften.
8. Mozart: »Don Juan«, v. Lars.
10. Økonomi og virkelighed, v. Steen.
15. Med dansen på rejse. Foredragsforestilling v. Else.
17. Storhåndsfiguren, v. Lis.
22. Besøg af Åge Rosendahl Nielsen.
23. Kirkeligt Samfunds efterårsmøde. »2 x Andersen. Benny og H. C.«,
v. Jens Rosendahl.
29. Demokratiets vækstlag, v. Kris Nedergård.
31. Fra Inka-riget til gadebørn i El Salvador, v. Else.

November 1991
1. Tur til Århus, hvor vi bl. a. var i ‘Øst for Paradis’ for at se Flamenco
filmen: »Ilddansen«, på kunstmuseet og se en udstilling over temaet:
»Nordisk melankoli«. Om aftenen så vi forestillingen‘Babel’ (musik
af Per Nørgård).
5. F. P. Jac læste digte og fortalte om sit forfatterskab.
7. Samtalens væksthus, v. Lit.
12. Grundtvig, v. Steen.
13. Maria Lexa og teatergruppen ‘Freja’ kom og viste uddrag fra en vir
kelig sjov forestilling kaldt: »Spejltræet«.
16. -17. Elevmøde. Tema: »Nostalgi«. Lørdag aften stod på en ‘Blues
cafe’ og »Fagpræsentation«. Lørdag kunne man vælge sig ind på et af
sine gamle fag. Om aftenen var der fest.
19. »Kaffe«, v. Lis.
20. Kim Sjøgren i Velling Forsamlingshus.
21. Afrikansk dans, v. Johanne.
26. Toni Liversage fortalte om en fredsmarch i Jugoslavien.
27. Nationalitet som nødvendighed og risiko, v. Thomas Hansen.
28. Religion. De undertryktes våben, v. Else.

December 1991
5. Benny Andersen, v. Bent.
14. Åbent hus: Kor musik, tegning/maling-udstilling,tekstil og vævning
og teaterforestillingen »Skygger over Christian«.
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20. Hvor stor er en nisse, v. Steen.
21. Gårdgråd.
Januar 1992
5. Start.
9. Filminstruktøren Krzysztof Kieslowski, v. Lis.
14. Rakkerliv, v. Steen.
16. Filmen »Perler på en snor« af Eske Holm, v. Else.
21. Opbrudskultur, v. Jørgen Glerup. Det gi. teaterhold er i Lemvig for at
spille »Skygger over Christian«. I samme uge er de i Struer for at
spille.
23. »Orfeus i Underverdenen«, v. Lars.
28. Balinesisk sang og dans, v. Gitte og Poul.
29. Laue Traberg Smidt om dansk identitet.
30. »Carmen«, v. Johanne.
Februar 1992
5. Flamencoaften: musik, sang og dans med gruppen: Maquina Mi
mosa.
6. Balder, v. Bent. Om aftenen kom Piotr Pedanach og fortalte om
Polen.
8. Bad Taste party.
9. Vi var et par bilfulde i Herning for at se forestillingen »Stormfugle«
med Cantabile 2.
11. Janina Katz om sin egen og andre polske digteres lyrik.
12. Aften med Gurli B. Hansen, som fortalte historien om Gunlød.
17. -18. Den østtyske teatergruppe »Personal Performance« var på besøg.
Et par spændende dage med forestilling og workshops. Vi kunne
vælge mellem emnerne: Rocksang, pantomime, drama, dans og poli
tik. »Ved I, hvorfor taxichaufførerne i Berlin er tidligere Stasifolk?«
»Det er de, for så slipper man for at sige, hvor man skal hen.«
20. Sidste forberedelser til Polens-turen, v. Olga, Lars og Else.
22.-28. I Krakow. Den sidste tur for skolens vedkommende, men også en
meget hyggelig tur. For os, der har været afsted før, var det især
spændende at observere forandringerne, som er sket på bare et par
år.
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Marts 1992
1 . Nye elever.
2 .-5. Tema-uge: »De fremmede og os«.
7 .-8. Fastelavnsfest og elevmøde. Tema: »20erne og 30erne«.
10. Kr. Schulz-Petersen om os og Europa.
11. Demokratiets bedstemor i Sydafrika, v. Gunvor Auken.
14. Forårsbal i »Palmehaven«.
17. Maya-indianerne, v. Jacob Krause Jensen.
19. Folk og flora, v. Susanne.
24. Præsten i Velling, Steffen Qvortrup, om folkekirken.
31. Workout v. Linda Ernst og square dance v. Tina.

April 1992
1. Danmark og Europa, v. Uffe Østergård.
2. »Mit liv«, v. Olga.
7. En formiddag sammen med VUC om EF-unionen, v. Gunnar Iver
sen, Kresten Bjerre, Ole Krabbe Olesen og Henrik Toft.
11. Åbent hus: Musik og kor, tekstil- og væve-udstilling, keramik
udstilling, og som noget nyt var der fernisering i et kælderrum, hvor
tegne/maleholdet havde designet og malet en vægdekoration. Teater
holdet opførte deres stykke »En by i natten«.
11. -18. Temakurset: »Fuglene flyver i flok«, v. Signe.
13. -15. På tur. En flok tog til Henne Strand og tilbragte dagene på heste
ryg. En anden gruppe var på kanotur på Skjern Å, og en tredie gruppe
var rundt og se sig om i Sleswig med Kim Paulsen som lokal guide.
21. Besøg af Ringkøbing Big Band. Fjordvang kom og så »En by i nat
ten«. »Lolas Cabaret« med Lho Jansberg fra Tukak-Teatret.
22. Alsang.
23. Morgentur til Tipperne. Om eftermiddagen var der rundboldkamp
lærere mod elever. Lærerne vandt stort. Noget tyder på, at de unge
ikke træner nok i denne ædle sportsgren.
24. Afslutningsfest.
25. Gårdgråd.

Vestjyllands Højskole 5
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»En anden tidsregning«
Af INGE RAMSING (elev 91/92), medl. af elevforeningens bestyrelse

Kender I det? - Ja, utvivlsomt! Begivenheder i ens liv, der på en eller an
den facon bliver afgørende for, hvordan man ser på sin tilværelse og
måske navnlig sig selv. Mens vennerne, kollegerne og familien vil høre
dette »før« og »efter« - man f.eks. fik bil, børn o.s.v.
Sådan er vi sikkert mange, der sætter tingene i forhold til månederne på
Vestjyllands Højskole. Det er jo en fabelagtig tanke, at man kan tage af
sted på højskole, »drive den af« mere og mindre på det offentliges reg
ning. At man kan få lov at gå rundt i denne rugekasse (eller med »in«udtrykket: dette væksthus) og indenfor nogle meget rummelige rammer
gøre præcis det, man har lyst til!
Jamen, mange af de ting kunne man jo bare give sig til på et aftenskole
kursus, eller selv få fingrene op af lommernes dyb og tage sig sammen til.
- Præcis, som hvis man har bestilt palmeferie og poolsjusser, og det så bli
ver tropesommer herhjemme ... Men hjemme er der så mange andre ting,
der også skal nås. Det er ikke tilladt at slippe tøjlerne og kun gøre det,
man egentlig har lyst til. Derfor er det nødvendigt at melde sig ud af dag
ligdagen; kysse den farvel, som de siger derovre i Velling.
Så går der tre, fire, syv måneder med bl.a. alt det »kreative«, som man
sukkede efter derhjemme. Men den dag kommer, hvor alle står på rad og
række til den tænderskærende »gårdgråd«. Den dag er det nok ikke præcis
de »kreative sysler«, tårerne strømmer for. Forude kan man øjne en uen
delig række hverdage, der i afskedstimen kan synes temmelig gråmelerede! I vennernes og familiens ansigter tegner sig anstrengte grimasser
over alle disse plaskende tårer og højskole-snik-snak i én uendelighed,
især hvis de ikke selv har prøvet den kur. »Herregud, du ser dem jo snart
igen, højskolen flytter jo ingen steder, og du kan da bare fortsætte med at
spille, læse, væve, sy, tegne...(!)«
SUK! Nej, de har ikke fattet den! For, ja, det meste sker i sjælen, hove
det og hjertekulen, og egentlig er man vel lidt ømfindtlig overfor at klistre
definitioner på. Det kommer let til at lyde som »Peace, love and under
standing - yeah-yeah!«, og det er jo heller ikke lige dét, man selv forstår
ved det.
5*
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På afskedsdagen er udviklingen, konsekvenserne, skrammerne, knuse
ne o.s.v. jo heller ikke helt tilendebragt og da slet, slet ikke talt op
endnu.
Det ville jo også være lyv at påstå, at alt var såre godt i den tid, vi var
der - nej, det var ej! Der var også tider, hvor man var på nippet til at sige:
Lad mig komme væk fra denne osende smeltedigel af sære eksistenser!
MEN alle disse løjerlige og sælsomme oplevelser forenes med øjeblik
ke, hvor man gik rundt med et af disse fjogede overlykkelige grin smurt
ud i hele fjæset! Man kan roligt konstatere, at man får afsøgt mange fjerne
kroge af sit følelsesregister!
Der sker et eller andet, når man træder ind af hoveddøren til højskolens
hellige haller den allerførste gang. Ubevidst siger man ja til at være med i
både surt og sødt. Døren smækker i, og man er klar over, at det vil få en
ende en dag, så det er bare med at hænge på, så længe karrusellen
kører!
Selve det, at man er der en begrænset tid, er en væsentlig del af »fysik
ken« i de kommende måneders bombardement af oplevelser. Man åbner
for sluserne på en ganske anden måde, end hvis man skulle gå til hattesy
ning en vinter på aftenskolen. Den »finsortering« man foretager i daglig
dagen af allehånde indtryk er slået fra her, og det bliver lige på og hårdt.
Først når man kommer hjem igen, kan den egentlige »oprydning« be
gynde.
Og hvad er dét så i de måneder? Opfattelserne er naturligvis lige så
forskellige, som vi er folk, der har rundet Vestjyllands Højskole. Netop
dét er en af de fornemste sider ved at gå på højskole. At på trods af alt det
»fælles« er facitlisten individuel. Da jeg forleden stod i et lyskryds og ven
tede på grønt, slog tanken uforvarende ned i mig med et fnis: »Jah..., jeg
dansede afrikansk dans, og hva’ fik jeg så ud af det??? Hva’ i alverden skal
det til for? Bliver jeg et bedre og mere kvalificeret menneske af at have
danset afrikansk dans?« Pyt med dansen i sig selv, der har jeg vist ingen
fremtid! Men snarere det, at jeg gjorde det sammen med andre, der var
præcis lige så fremmede overfor det. At man sammen med andre kaster
sig ud i noget, der umiddelbart synes at være tåbeligt og unyttigt, set med
samfundsøkonomiske briller. Men disse skøre rejehop og ineffektive sys
ler åbner sprækker ind til fantasiens skatkammer. At vi har prøvet alle
disse mærkværdige udskejelser medfører, tror jeg, at vi selv bliver et mere
farverigt puslespil med mange flere brikker at rode (!) rundt med. Hvis
man tilmed på sin personlige resultattavle kan gøre op, at selvsikker56

heden spirer, gangarten er raskere, ryggen en smule rankere, en ekstra
streg med eyelineren, brystet bredere o.s.v., så er det klart, at en tid på
højskole sætter sig markante spor i tidsregningen.

»Knud, Knud og Knud Erik«.

HUSK
FASTELAVNSFESTEN 19.-21. marts.
»Østen for solen og vesten for månen - og så lige her«
og GENERALFORSAMLINGEN i Vestjyllands Højskoles Skolekreds
den 3. maj 1993 kl. 19.30.
Dagsorden iflg. vedtægterne.

Korte kurser - sommer 1993
12.5. -25.5. og 3.7.-16.7.: Sådan set-tegning, pastel, akvarel - ved Jens og
Anne Sophie Bredholt og Lit Nielsen.
12.6. -18.6.: Vestjyske veje - naturvandring og historie - ved Hans Jørgen
Thomsen, Signe Jepsen og Steen Espensen.
12.6. -18.6.: Slægters spor - Arkæologisk udgravning ved Dejbjerg - ved
Torben Egebjerg Hansen, Palle Schiellerup og Lars Petersen.
19.6.-25.6.: Fortælling og skæbne- litteraturkursus ved Jens Martin Erik
sen, Vibeke Vasbo, Bent Vinn Nielsen, Søren Nordentoft, Erik Fosnes
Hansen, Doris Ottesen og Bent Mikkelsen.
19.6.-25.6.: Modern Dance - kroppen, stemmen og fortællingen - ved
Uppercut Danseteater/Lone Nyhuus, Erik Fosnes Hansen og Else Mathiassen.
26.6.-2.7.: Musik og oplevelse - ved Jean Fischer, John Frandsen, Kir
sten Grove, Jørgen I. Jensen, Karl Aage Rasmussen, Morten Skott,
Orla Vinther, Lars Petersen og Johanne Møller Sørensen.
26.6.-2.7.: Finnvæv - en gammel væveteknik - ved Signe Jepsen.
3.7.-9.7.: COBRA - før og efter - ved Ejler Bille, Troels Andersen, Gun
nar Jespersen, Peter Laugesen, Asger Schnack og Lis Langgaard.
10.7.-16.7.: Flamenco - Dans og Guitar - ved Margit Ingtoft, Chr. Sievert,
Mårten Karlholm, Ole Grymer, J. V. Fjord og Else Mathiassen.
19.7.-25.7.: Håbets vendepunkt - Grundtvigkursus 1993 - ved bl.a. Hel
mut Friis, Ejvind Larsen, Anna Sophie Seidelin og Pia Skogemann.
26.7.-1.8.: Vølven - Sofia - den kvindelige visdom - Ritual, teater, dans ved Brita Haugen, Klaus Birkholm, Ejvind Larsen og Else Mathiassen.
2.8.-15.8.: Danskere før ognu - især forblinde og svagtseende - ved Ebbe
Kløvedal Reich, Ruth Boye, Bent Mikkelsen, Lit Nielsen og Lars Peter
sen.
1.9.-14.9.: Skaftevævning for begyndere og fortsættere - ved Signe Jep
sen.

HØJSKOLEKURSER - især for ældre
12.5.-25.5.: »Luk døren op og se ...« - historie og natur - ved Ebbe
Kløvedal Reich, Ulla Dahlerup, Helga Moos, Ina Vilby, Johanne
Møller Sørensen, Lars Petersen og Steen Espensen.
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26.5.-8.6.: »Ole sad på en knold...« - Dansk landskab og ånd - ved Poul
Gernes, Bente Lindum, Lis Langgaard, Georg Sondergaard og Bent
Mikkelsen.
18.8.-31.8.: »Et godt og muntert, virksomt liv...« - ved Helle Gotved,
Knud Jacobsen, Lis Langgaard, Else Mathiassen, Kristen SchultzPetersen og Johanne Møller Sørensen.
2.9.-15.9.: Vestjyske kirker - ved Hans Bjørn, Hans Jørgen Frederiksen,
Niels Junggreen Have, Ruth Boye og Steen Espensen.

Deltagerliste forårskurset 5.1. og 1.3. - 25.4.1992
Henrietta Charlotte Friborg Andersen, Østergade 3B, 6230 Rødekro
Jørgen Andersen, Ågade 35, Farre, 7323 Give
Anja Charlotte Baumgarten, Abildhaven 23, 8520 Lystrup
Frederik og Louise Baumgarten, samme adr.
Anne-Marie Christensen, Larsbjørnsstræde 20A, 2.th.,
1454 København K
Tina Printzlau Christensen, Høegh Guldbergsgade 35, st.th.,
8000 Århus C
Ellen Christiansen, c/o Gro Christiansen, Skogholt 2743, Harestua, Norge
Mikael Domino, Emilielystvej 72, 7620 Lemvig
Barbara Dyniewska, Os’ Pizyjazni 12, 306, 61-678 Poznan’, Polen
Bent Eksten, Humlebækgade 22, 2. tv., 2200 København N
Arash Farashahi, Toften 10, Hammerum, 7400 Herning
Kristian Juul Frandsen, Sillebjergvej 14, 8740 Brædstrup
Kirit Maria Rørvig Grønvall, Dyssehøjvej 17B, Jennum, 8981 Spentrup
Annette Haack, Skrænten 11, 6940 Lem
Henrik og Helle Haack, samme adr.
Sille Marie Juel Hansen, Mågevej 85, 4. th., 2400 København NV
Vibeke Have, Rulkehøjen 37, 5260 Odense S
Thomas Have, samme adr.
Jan Havkrog, Vester Port 8E, 8000 Århus C
Inger Henriksen, Ørnevej 6, Rindum, 6950 Ringkøbing
Pernille Hornstrup, Elkjærvej 67, Mejrup, 7500 Holstebro
Mogens Høj, Niels Steensensvej 1, 8900 Randers
Anna Jankowska, Os. Boh. II Woj Swiat 63/5, 61-383 Poznan, Polen
Anette Marie Jensen, Skovduevej 3, Birkelse, 9440 Åbybro
Steen Jensen, Lemmingvej 101, 8361 Hasselager
Kirsten Kejser, Thyge Vembsvej 3, 6960 Hvide Sande
Vivian Krarup, Kvorupvej 61, Kvong, 6800 Varde
Per Kristensen, Christinavej 13, 7770 Vestervig
Anette Lillevang Kristiansen, Holstebrovej 105, Finderup, 6900 Skjern
Birgitte Larsen, Betzyslyst 95, 5600 Fåborg
Danny Nicolai Larsen, samme adr.
Allan von der Lippe, Ågade 35, Farre, 7323 Give
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Mine Lund-Andersen, Vennemindevej 48, 4.tv., 2100 København 0
Moussa Maanaki, Sønderparken 15, 2. th., 7500 Holstebro
Ingrid Mikkelsen-Zalmov, Stauningvej 19, 6900 Skjern
Jørgen Møller, Trankær Mosevej 6, 8310 Tranbjerg J
Anton E. Møller Nielsen, Grønnedal 50, 3.th., 7600 Struer
Berit O. Nielsen, Rundhøj Allé 19, 3. tv., 8270 Højbjerg
Marianne Franch Nielsen, Æblegrenen 17B, 5220 Odense SØ
Martin Franch Nielsen, samme adr.
Christine Paludan-Miiller, 4. maj Koll., Fr.berg Bredegade 13B,
2000 Frederiksberg
Jane Paulsen, Blåkildevej 4, 6880 Tarm
Jette Paulsen, samme adr.
Kim Paulsen, Skt. Lucas Kirkeplads 8, 3. th., 8000 Århus C
Birger Pedersen, Trankær Mosevej 6, 8310 Tranbjerg J
Tina Risom Pedersen, Jægersgårdsgade 132, 8000 Århus C
Dorthe Flø Poulsen, Himmelbjergvej 138, 8600 Silkeborg
Inge Ramsing, Hundborgvej 5, l.th., 7700 Thisted
Heidi Rasmussen, Villavej 1, 8800 Viborg
Susanne Schmidt Rasmussen, Stationsvej 2, 6980 Tim
Jesper Runge, Stausvej 7, 6800 Varde
Walter Martin Rocha Salazar, Calle Haity, 1152 Zona Miraflores,
La Paz, Bolivia, Sydamerika
Martin Sarauw, Kildevænget 32, 8660 Skanderborg
Henning Schmidt Staunstrup, Enebjergvej 2, Bur, 7570 Vemb
Ellen Nordman Svensson, Vedøvej 10, Sivested, 8560 Kolind
Martin Bang Sørensen, Betzyslyst 95, 5600 Fåborg
Niels Ole Thomsen, Gudrunsvej 38, 4.tv., 8220 Brabrand
Mette Stine Thorsted, Birkegade 15A, 2. th., 2200 København N
Helen Vad, Tryggevældevej 25, 2., 2720 Vanløse
Nina Wittendorff, Rudolph Wulffsgade 3, kæl., 8000 Århus C
Dorthe Østergaard Olsen, Lærkevænge 10, 6920 Videbæk

Deltagerliste efterårs/vinterkurset
27.9. og 25.10. -19.12. 1992

Tommy Engstrøm Andersen, Løvfaldsvej 42, 8600 Silkeborg
Mohammad Rezi Attaii, Classensgade 13, 2100 København 0
Poul Bang, Skraldhedevej 8, Velling, 6950 Ringkøbing
Øystein Borud, Roven VN 145, N-1900 Fetsund, Norge
Claus Bruun, Dalslandsgade 8, K 102, 2300 København S
Svetlana Buzovskaja, Tihase 29-3, EE 0006 Tallinn, Estonia
Elsebeth Carstensen, Møllergade 66, 5700 Svendborg
Aksel Christensen, Hesselmedvej 8, 6840 Oksbøl
Karl Bredal Christensen, Aulumvej 12, 7500 Holstebro
Hanne Danielsen, Røjumvej 103, 6400 Sønderborg
Edward Dyshko, Uus.-Maleva 1-33, EE 0017 Tallinn, Estonia
Anna Katrine Gormose, Højlandsvej 9, 4400 Kalundborg
Jaak Hallik, Sepakuru 21, EE 2400 Tartu, Estonia
Leif Henning Kjæp Hansen, Højgårdsvej 29, st.mf., 8362 Hørning
Berith Hjelmgaard, Jacobys Allé 10, 3.tv., 1806 Frederiksberg C
Kristina Holk, Ryetvej 51, st. tv., 3500 Værløse
Jette Holm, Julivej 19, 8210 Århus V
Lene Isak, Bakkegårdsvej 6, Vivild, 8961 Allingåbro
Olga Ivanova, Söpruse 188-157, EE 0029 Tallinn, Estonia
Tony Jacobsen, Skraldhedevej 8, Velling, 6950 Ringkøbing
Lenda Lindroos Jensen, Matthæusgade 48C, 2., lejl. 218, 1666 Kbh. V
Lene Jensen, Helbovej 3, Mejlby, 8530 Hjortshøj
Lene Fogh Jensen, Gødsbølskovvej 20, 7321 Gadbjerg
Dag Johnsen, Løken Terrasse 27, N-1900 Fetsund, Norge
Kristin Jürgenson, Koidu 87-10, EE 0007 Tallinn, Estonia
Christina Skaaning Jørgensen, Åvej 3, Lov, 4700 Næstved
Angelika Kashina, Athme Maantee 33-8, EE 2020 Kahtla-Järve,
Estonia
Solvej Bjerre Knudsen, Sundvej 32, E 37, 8700 Horsens
Vadim Kornilov, Pasternaki Str. 2-12, EE 0036 Tallinn, Estonia
Brian Krath Kristensen, Lærkevej 6, 7400 Herning
Niels Eugen Kristensen, Borgergade 18, 8831 Løgstrup
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Julia Kurusheva, Faelhmanni 4-5, EE 0010 Tallinn, Estonia
Connie Køjberg, Middelfartvej 64, 5200 Odense V
Johannes Larsen, Bytoften 73, Tjørring, 7400 Herning
Jytte Gulla Larsen, Hedemannsgade 14, l.tv., 8000 Århus C
Andrzej Lyskowicz, Lilpopa 39, PL-05 840 Brwinow, Polen
Trine Magelund, Nordvangen 5, 4600 Køge
Christina Lindholt Mikkelsen, Elkjærvej 57, 7500 Holstebro
Kurt Mose, Rindumvej 44, 6950 Ringkøbing
Rasmus Nielsen, Kvægtorvsgade 1, 5. th., 1710 København V
Trine Kamp Nielsen, Dybbølsgade 13, l.th., 1721 København V
Per Nørager, Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm
Paula Olsen, FR-470 Eide, Færøerne
+ Ria
Johnny Ottosen, Runddyssen 16, 4700 Næstved
Jose Carlos Solis Pecho, Arendalvej 160, l.th., 8600 Silkeborg
Linda Karin Pedersen, Ny Adelgade 50, 5610 Assens
+ Lasse Rask
Poul Nyby Pedersen, Thorsvej 30, 2.tv., 7500 Holstebro
Tage Petersen, Suensonsvej 54, 7500 Holstebro
Kirsten Pienge, Søndervang 25, 6840 Oksbøl
Lisbet Poulsen, Slotsgade 27, 7800 Skive
Riho Raudi, Nurmiku Poik 4, EE 0020 Tallinn, Estonia
Gerda Reimal, Haapsu K, EE 3320 Orissaare Sjk Saaremaa, Estonia
Stephanie Ann Richard, 1300 Rice Ave, Catonsville, MD 21228, USA
Hans Rosgaard, Østervænget 56, 8840 Rødkjærsbro
Knud Schmidt, Elmehøjvej 70, 8270 Højbjerg
Linda Schytte, Lindevangshusene 44, 2.mf., 2630 Taastrup
Carsten Skou, Hjortholms Allé 25, 2400 København NV
Atle Sogn, Skansåsen 4, N-1940 Bjørkevangen, Norge
Valery Stefanovitch, Uus 1-1, Ülenurme, EE 2431, Estonia
Hana Stétinovå, D. Rybåfskå 30, CS-41201 Litomérice, Czchoslovakia
Eva Tammaru, Raua 1-28, EE 0010 Tallinn, Estonia
Rein Tammsaar, Kunderi 19-1, EE 0001 Tallinn, Estonia
Anny Tumina, Oismäe 106-55, EE 0035 Tallinn, Estonia
Mirje Veller, Ringi 28, EE 0030 Tallinn, Estonia

Deltagerliste 26-ugers dagkursus
24.8. 1992 -19.3. 1993

Ennike Ager, Østre Allé 75, 2.tv., 6900 Skjern
Elin Aggerholm, Aldershvilevej 7, 6950 Ringkøbing
Hanne M. Amstrup, Velling Kirkeby 40, 6950 Ringkøbing
Allan Andersen, Heboltoft 36, 6950 Ringkøbing
Vera Rasch Eriksen, Østergårdsvej 10, Lyne, 6880 Tarm
Ulla Gade, Pileallé 16, 6900 Skjern
Helle Hyldgaard Hansen, Herningvej 17 st., 6950 Ringkøbing
Irma Jensen, Lønhøjvej 74, 6880 Tarm
Karen Marianne Jensen, Brejningvej 21, 6971 Spjald
Teresa Jeppesen, Skelmosevej 69, 6980 Tim
Lisbeth Johnsen, Vestparken 6B, 6880 Tarm
Heidi Kristoffersen, Brogårdsvej 19, Egvad, 6880 Tarm
Tina Lemmer, Damtoften 33, l.tv., 6950 Ringkøbing
Sonja Faaborg Mikkelsen, Østergade 68, 6900 Skjern
Birgit Møller, Skjemvej 4, st. th., 6880 Tarm
Anna Strandsbjerg Nielsen, Alkjærparken 8, 6950 Ringkøbing
Elsebeth Nygaard Nielsen, Enighedsvej 12, 6950 Ringkøbing
Jytte Nielsen, Hårkjærvej 4, Hoven, 6880 Tarm
Henriette Majholm Nim, Borgergade 12, Borris, 6900 Skjern
Juonu Blak Thomsen, Ved Fjorden 5, st. th., 6950 Ringkøbing

Betty Andersen, køkkenmedhjælp
Susana Dessau, kontorelev
Steen Espensen, forstander
Charles Gam, kontorleder
Norma Gregersen, rengøringsleder
Tage Gregersen, pedel
Susanne Jacobsen, lærer
Gitte Jepsen, timelærer
Ingrid Jepsen, køkkenmedhjælp
Signe Jepsen, lærer
Ida Karottki, lærer
Tommy Kjærgaard, timelærer
Inger Liin Knudsen, køkkenmedhjælp
Lis Langgaard, lærer
Bente Lindum, lærer
Else Mathiassen, lærer
Bent Mikkelsen, lærer
Per Mikkelsen, timelærer
Lit Nielsen, lærer
Vagn Nygaard, pedelmedhjælper
Britta Pedersen, køkkenmedhjælp
Elly Møller Pedersen, køkkenleder
Lars Petersen, lærer
Lisbeth Rahbek, kontormedhjælp
Iver Rasmussen, projektleder, lærer
Stig Skovbo, lærer
Anna Sloth, køkkenmedhjælp
Johanne Møller Sørensen, lærer
Yvonne Thrane, lærer

Alle medarbejdere
ønsker alle venner af højskolen
en glædelig jul og et godt nytår

