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ØLGOD UNGDOMSSKOLES

AARSSKRIFT 1956
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ELEVFORENINGEN



O, store Gud!

O, store Gud, på dig vi tror.
Du holder hele verdens ror.
Du rejser folk og riger op.
Du styrter dem fra højheds top.

Din vilje spandt vor skæbnes tråd.
Du gav os sejr og heltedåd.
Du sendte nød og nederlag.
Du har os opholdt til i dag.

Tak for din nåde og den tugt, 
som os til lære, du har brugt!
Tak for dit lys i liv og død, 
for åndens vækst, for dagligt brød!

På dig vort fremtidshåb er bygt; 
er du med os, vi vandrer trygt. 
Hvad lod du så har os bered, 
er æren din i evighed.

Carl Ploug.



Skolen for livet
I dagene her midt i november, hvor disse linier skrives, er vore 

sind tyngede af meddelelserne om russernes ugerninger i Ungarn 
og af verdensuroen i det hele. Ingen har vel siden 1945 kunnet lade 
være med at håbe på afspænding imellem de stridende verdensmag
ter, og så i løbet af et par dage er al forhåbning slået i stykker. Der 
er ikke særlig langt fra disse nedslagne forhåbninger til gold resig
nation, altså til at sige: der er ikke noget ved noget, lad bare stå til. 
Afdøde censor P. A. Rosenberg fortæller i sine erindringer, at han 
efter at have mistet sin førstefødte (en dreng, der kun blev få må
neder gammel) ikke turde give sig hen i glæden over de andre tre 
børn, han sidenhen fik, jeg „vovede ikke at binde mit hjerte til dem 
som til den førstefødte." Da han senere mister sin hustru, skriver 
han:

Nu er mig vår og vinter lige tomme, 
og deres dage ens som visne strå.
Jeg ser dem ligegyldig gå og komme, 
de bringer intet, værd at agte på.

Nu længes han kun efter at dø. „Mit liv er savn og længsel kun 
imod den store gensynsstund." Det skal tilføjes, at Rosenberg før 
sin hustrus død, havde stået ved to af sine børns dødsleje — for
uden ved sin førstefødtes, altså han var en meget hårdt prøvet mand. 
Jeg har ingensomhelst ret til at fælde antydning af dom over denne 
mands livsholdning, vil kun pege på, at således kan store skuffelser 
og sorger tage livsmodet fra et menneske, få det til at resignere: mig 
har livet ikke mere at bringe. Denne livsindstilling kan blive vor, 
før vi aner det, modløshed kan snige sig ind på os og overmande os. 
verdensbegivenhederne kan gøre meget hertil, og det gælder ikke 
kun ældre mennesker, men i lige så høj grad unge. Hos dem kan 
det give sig det udslag, at de tænker: der er intet at vente sig af li
vet, lad os bare lade stå til og se at få del i de nydelser, vi kan.

Jeg vender mig nu til ungdomsskolen, som jeg vil skrive om her. 
Den har som højskolen et ganske bestemt budskab at bringe, til en
hver tid det samme, selvom den altid forsøger at tale tidens sprog. 
Den tror på, at det er et budskab, altså ikke noget, den selv har 
opfundet, derimod en besked, den har modtaget for at give den vi
dere, et budskab fra Gud.

Hvad går budskabet ud på?
Det går ud på, at således har intet menneske lov til at se på sit 

liv, altså som noget ligegyldigt. Eller som noget, man selv kan råde 
over efter eget forgodtbefindende. Når Jesus talte om livet, talte han 
om det, som noget, der var givet et menneske eller betroet det. Den, 
der har fået noget betroet, har dermed fået rakt et ansvar. Må jeg 
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minde om hans lignelse om de betroede talenter. Den tjener, som 
kun havde fået betroet eet talent, blev sur og misundelig og gravede 
det ned i jorden. De kår, han havde fået at leve under, måtte han nu 
engang finde sig i, han kunne jo ikke forandre dem, men gå ind 
under et krav og tage et ansvar kunne aldrig falde ham ind. Så me
get regnede han ikke livet for at være værd. Der er heller ingen, der 
kender dets nød som han, men det er en anden historie.

Det er dette givne menneskeliv, ungdomsskolen vil oplyse om, og 
den vil og skal gøre sit arbejde også i tider som vore, ja, der er i 
særlig grad brug for en sand livsoplysning nu.

Vi har ikke antydning af ret til at sammenligne vore kår med Un
garns, de har lidt, som vi aldrig i Danmark har kendt dertil, men er 
vi ved at få en gold indstilling over for tilværelsen, hedder det til 
os: du har slet ingen ret til at lade stå til, for du er ganske simpelt 
under befaling fra Ham, der gav dig livet, og den befaling går ud 
på, at du skal tjene, hvor du er sat til at leve og arbejde. Hvis ikke 
morgensangen, der gang på gang er sunget også på vor ungdoms
skole, havde gyldighed i mørke tider, var den intet værd. Morgen
sangen om livet:

Dagen har han skabt til dåd, 
skumringen til hvile, 
ingen målte livets tråd, 
derfor lad os ile;
gøre gavn, mens dagen går, 
prøve vore kræfter, 
visse på, at gode kår 
rette sig derefter!

Hvis ungdomsskolen tager sit arbejde alvorligt, står der skrevet 
over dens port et: Uforsagt, hvordan det går! Møder unge ubevidst 
præget af tiden med ligegyldighed over for tilværelsen, skal her dog 
stædigt tales og synges om det ophøjede ved at være menneske, om 
livets gaver, om livets krav og dets ansvar. Hårdnakket skal det her 
blive ved med at lyde, at der kun er liv, hvor der er ansvar, det kan 
være hårdt at være under befaling, fordi man ikke undgår at få lært 
sin egen ulydighed og svigten at kende, men uden for ansvaret og 
befalingen er der slet ingenting andet end ligegyldigheden og livs
leden.

Ungdomsskolen og højskolen har fået meget betroet i det budskab, 
som er blevet disse skoler betroet: Talen om livets højhed. Intet 
mindre end at være skolen lor livet, ville Grundtvig, skulle være det 
høje mål for den skole, han ønskede rejst.

førgen Jensen.
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Italien! Saa langt fra Ølgod
„Kend dit eget Land, før du rejser ud til andre Lande!" Dette 

har vi hørt saa tit, og maaske ogsaa selv sagt det. Sandt kan det 
være, for vi har et dejligt Fædreland, med „Dal og Bakker fagre", 
—■ et Land, hvor „jaa har for meget og færre for lidt." —■ Der er 
meget at se herhjemme, og dog; — mon der ikke alligevel er god 
Mening i, at vi ogsaa ser hvordan andre Lande ser ud — og især 
oplever den store Forskel, Folkenes daglige Liv og Tilværelse former 
sig i — i Modsætning til det vi selv er opvokset i ? To Gange har 
jeg været paa den samme Tur til Italien. Hvorfor den samme Tur? 
Jo, første Gang var alt saa aldeles overvældende, at jeg kun fik 
„en Anelse, en Følelse" af det hele. — Næste Gang — oplevede 
jeg det, jeg første Gang kun fornam som fremmed i al sin Stor
hed — Fattigdom og Ejendommelighed.

Smaa Glimt vil jeg gerne tage frem fra disse Rejser; meget man
gelfulde vil de være, men ofte tager jeg Minder om dette eller 
hint frem, og det giver nye Glæder og Oplevelser.

Analfabeter! Vi har meget faa Procent her hjemme, dernede har 
de 62 pCt. Derfor er deres Krav til Livet saa helt, helt anderledes 
end vore. Ja, jeg saa Mennesker leve under ydre Kaar, som jeg 
absolut ikke kunne tro var Virkelighed i Europa i Aaret 1954—56.

Vi sidder ved et lille Bord udenfor et af de mange Osteria nede 
ved Tiberfloden i Rom. Her oplever vi et Folkeliv saa broget og 
mangfoldigt saa farverigt straalende; — levende, støjende, saa frem
medartet, men aah saa fattigt. Gaa derefter hen paa Corso Umberto 
paa en Restorante, og det er en hel anden Verden, man der ser 
for sig. — Rigdom — Velstand — Fornemhed — Elegance. Gaa 
ned til Havnen paa Capri, der hvor Fiskerne kommer ind med deres 
Fangst. Aldrig glemmer jeg den unge Mor, skøn var hun — trods 
de fattige Klæder. Hun fik en Blæksprutte af Fiskeren; — tog sine 
Tøfler af, gik ud i det „blaa Middelhav" (som virkelig kan være 
blaat som Blæk,) — gav sig til at gøre det „væmmeligt grimme Dyr 
rent. — Med Fagter og Gebærder forstod vi to hinanden ganske 
godt. —■ Hun var lykkelig over sin Gave, det var Mad til dem, hun 
havde Ansvaret for. Hendes Arme var blaa af Blækspruttens „Ind
mad", men da hun tilsidst stod med det, der kunne spises, var det 
noget hvidt „noget"; mærkeligt for mig at se. — Jeg pegede paa 
Affaldet, der havde farvet Vandet endnu mere blaat. — Hun lo af 
mig og undrede sig sikkert over mine Særheder. — Fattig var hun, 
— men Tilfredshed og Glæde lyste over hende og de tre smaa, 
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mørklødede, sortkrøllede Unger, der fulgte hende op mod det lille 
fattige Rum, der var deres Hjem.

Der er som en Verdens Afstand mellem disse Oplevelser.
Rom kunde jeg vende tilbage til mange Gange uden at blive træt 

af at se og opleve! De gamle Oldtidsminder skal der Tid til at se; det 
er hele vor kristne Kirkes Historie, og den, der engang har gaaet 
eller kørt — ad den gamle Vej Via Appia, med Cypresser og Pin
jer, der skygger over ældgamle Gravmæler, — glemmer det aldrig. 
Standser op ved Domine Quo Vadis Kirken, der har faaet sit 
Navn efter en Legende, der fortæller, at Apostlen Peter flygtede 
fra Fængselet i Rom ud ad Via Appia for at undgaa at lide Martyr
døden. —• Her møder Peter Jesus (i et Drømmesyn —) og spørger 
ham: Domine Quo Vadis? (Herre, hvor gaar du hen?) Jesus svarer: 
„Venio iterum crucifigi" („Jeg kommer for atter at lade mig kors
fæste"). — Hvorefter Peter vender om, og gaar tilbage til Rom, 
og bliver korsfæstet. — Stille staar vi, da Præsten fortæller dette. 
Rører ved den gamle Kirkes Mur, beder en stille Bøn om, at ogsaa 
vi — som enkelt Menneske — som Folk maa faa Hjælp til at 
„gaa tilbage og tage vore Byrder, Sorger og Krav til os op — og 
bære dem, som det kan forlanges af os.

Vi staar og ser paa den gamle Trappe nede i Scala Sancta. Sagnet 
siger, at det er den Trappe Vorherre vandrede op ad, da han skulde 
op at dømmes af Pilatus. — Fra hele Verden strømmer Katolikker 
til, de ligger paa deres Knæ og kravler fra Trin til Trin medens 
de beder deres Ave. —■ Gamle Mennesker kan ikke selv klare dette 
at kravle, de Unge hjælper dem. — Turisten staar tavs — maaske 
uforstående, men Præsten siger. — „De tror paa dette, — lad os 
være stille." —

Videre ud til Catekomberne. — Gravene, hvor de første kristne 
blev begravet. — Langs Vejen op til dette Gravanlæg, ser vi mange, 
fattige. De rækker Haanden frem. — Vi Turister har travlt, — ser 
maaske helst ikke den fremstrakte Haand; — der er saa mange af 
disse bedende Hænder langs hele vor Vej. Der er vist ingen uden 
de giver en Mønt, men vi giver af vor Overflod, — og ikke som 
den fattige Kvinde ved Tempelblokken, — vor sidste Mønt. — Da 
jeg anden Gang saa den fremstrakte Haand, syntes jeg, den maatte 
høre til her, for at det historiske Billede kunne være helt sandt for 
mig. — Peterskirken i Rom. — Vatikanet med de store Kunstsam
linger. — Kirker saa skønne og rige. Jeg staar og ser hen paa en 
Skriftestol. — Bag det mørke Tæppe sidder en Pater og lytter til 
den knælende Kvindes Skriftemaal. — Hun folder Hænderne om 
sin Rosenkrans. Hendes Torvekurv staar ved Siden af hende, fyldt 
med Frugt. — Hun bevæger Læberne hutigt, — jeg hører svagt 
hendes Ord, — fatter ikke deres Indhold. Hun rejser sig, en Pen
gebøsse bliver rakt ud til hende, hun lægger sin Mønt deri. — Hun 
har købt sig Syndsforladelse — har hun ikke? Der bliver lagt en 
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hvid, lidt fedladen Haand paa hendes Hoved, hun nejer dybt, — 
fatter fastere om sin Rosenkrans med den ene Haand, tager Torve
kurven med den anden; vender sig bort fra den mørke Skriftestol, 
glad og med et lyst Smil gaar hun ud i den klare Sommerdag. — 
Hun tror paa det, hun har været inde under. — Hun er fri for sine 
Synder, og jeg tænker, ja, var det bare saa let at købe sig fri for 
det, der kan tynge og knuge ens Sind.

Der er saa meget fremmed for os at se og opleve i den katolske 
Kirke. —■ Vi staar i Assisi. — Den jævne Mand paa Gaden hører 
vi er fra Danimarca. •— Oh, Professor Jürgensen! — Alle kender 
de den fromme Katolik fra Danmark. — Vi staar ved hans Hus 
helt oppe paa Bjergtinden. Foran os ligger Assisi — saadan maa 
en romersk By have set ud paa Kristi Tid. — Jeg forestiller mig, 
at der maa være Lighed mellem Byerne i Palæstina og Assisi. Det 
er saa ejendommelig en By, præget er alt af Byens navnkundige 
fromme Munk — Frans af Assisi (og af Turister). Johannes Jør
gensen har oversat Frans af Assisis Solsang, hvis sidste Vers lyder

Lovet være Du, Herre, for vor Søster: Den legemlige Død, 
som ingen levende kan undfly.
Ve den, som dør i Dødssynd ■—
salige de, som har virket din allerhelligste Vilje — 
thi dem kan anden Død ikke gøre noget ondt.

Atter gaar Tankerne til Johannes Jørgensen — til Sigrid Undset. 
Begge store Personligheder, der blev grebet af den katolske For
kyndelse og blev troende Katolikker. For dem var det en levende 
Sandhed.

Vi kan staa undrende over meget af dette vi ser af Katolikkernes 
Skikke og Vaner. Den Nat vi kørte fra Rom paa Vej op til Assisi, 
glemmer vi sent. Natten er sort i Italien. Vejen vi kørte slyngede 
sig gennem den brede Tiberdal, ind gennem Neraslugten, videre op 
i Umbriens herlige Bjerglandskab. Vejen snoede sig i en Uendelig
hed. —• Det havde været en streng Dag, vi sidder alle stille, og 
tænker hver sit, blunder maaske. — Jeg saa ud i Mørket og Bjer
gene „anede vi" — for alle de mange Smaabyer paa Bjergskraanin- 
gerne ligger der, som lysende Perler — Stjerner i Mørket. Efter et 
skarpt Haarnaalesving ser jeg højt, højt op paa den mørke Natte
himmel et stort lysende Kors. I % Time kunde jeg se dette Kors — 
fra mange forskellige Vinkler, stadig stod det der! Jeg kunde ikke 
slippe dette storslaaede Syn. — Jeg ved udmærket godt, hvordan 
det kan forklares ud fra vort kristne Standpunkt; — det kan gøres 
til overfladisk Reklame, — ja, vel! men, — jeg tænker videre paa 
min — maaske enfoldige Maade, men Korset staar der stadig paa 
sin ensomme Post og lyser, og jeg ved, at Tusinder og atter Tusin
der Mænd, Kvinder, Børn og Korsfarere bøjer sig for dette Kors, 
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de giver sig Tid til at bede en Bøn, mens de flytter Perlerne i deres 
Rosenkrans. Har jeg Ret til at trække paa S’milebaandet eller sætte 
mig som Dommer over deres Tro. — Staar Gud ikke ogsaa bag 
deres Kors ?

Vi vaagner i Assisi ved Kirkeklokkens Klang. — Ude i de smaa 
smalle Trappegader er der Uro. — De mange Franciskanermunke er 
paa Vej til Morgenmesse i Frans’s Kirke. — Alt er præget af denne 
Rigmandssøn, der solgte alt, hvad han ejede og vilde leve sit Liv 
med Jesu Liv som Forbillede. Han opsøgte de elendigste Stakler, de 
spedalske, plejede dem. I sine sidste Leveaar boede han som Ene
boer paa Alvernerbjerget. Under Opholdet her var det, at han fik 
Kristi Saarmærker paa sit Legeme.

—■ Frans af Assisi staar i Dag for den katolske Kirke som een af 
deres største Helgener.

Mange andre Oplevelser kunde føjes til disse her, ikke mindst 
om Bøndernes Kaar og Levevis. Det er i Dag dernede, som mine 
Oldeforældre levede, vil jeg tro. — Selvfølgelig er der Undtagelser; 
men disse Mennesker kræver saa lidt af Livets Goder, som for vor 
høje Levestandard er en Nødvendighed. De kører deres Oksespand 
som deres Forfædre gjorde, men den Dag alle Børn og Unge kan 
læse og skrive, vil deres Krav sikkert ogsaa vokse, saa vil den store 
Afstand mellem rig og fattig slettes mere ud.

Lang og rig paa Indtryk var disse Ture, og i faa Linjer kan der 
kun gives enkelte Glimt. Dejligt var det at rejse ud, men skønnere 
at komme hjem. Den danske Sommer var „kold", og dog trodsede 
I — vore Sommerpiger — Kulden, og gav Inger „Københavner" 
og mig den skønneste Velkomst, Bøgeløv og Johannes Jørgensens 
Aftensang:

Imellem Nattens Stjerne 
der staar en Stjerne klar, 
som aldrig før en Stjerne 
paa Jordens Himmel var. —

Jeres lyse Stemmer gav Genklang i mit Sind, og igen tænkte jeg 
paa det lysende Kors paa Vejen op til Johannes Jørgensens Assisi; 
— det stod der som en Stjerne paa Italiens sorte Nattehimmel.

God velsignet Jul ønskes 1 alle.
Vedsted.
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Den hvide Vagtel
Skulde man med faa Ord referere, hvad den store amerikanske 

Fortæller, John Steinbeck’s Bog „Mus og Mænd" handler om, kunde 
man kort sige, at den handler om to store, grove Arbejdere, af hvilke 
den ene elsker de smaa Mus med en Lidenskab saa stor, at da han 
faar fat i et saadant lille Væsen, knuger han Kræet saa kærligt, at 
det bliver dets Død. Læserne vil ved en saadan Anmeldelse tænke, 
at enten kan Anmelderen ikke læse eller ogsaa er Forfatteren skør. 
Og dog er der noget rigtigt i „Tosseriet". Steinbeck er nemlig 
blandt Nutidsforfattere noget for sig selv. Mens de fleste af vor 
Tids Skribenter har mere Foragt end Godhed tilovers for Mennesket, 
kan Steinbeck ikke lade være at tro paa det og elske det. — Han 
holder af dem, som virkelig tør være Mennesker, tør saa. helt være 
sig selv, faar saa end deres Væremaade et saa latterligt Udtryk som 
Kærlighed til en Mus! — Som han hader den Side af Nutidens Liv, 
hvor man kun beregner og planlægger, søger Profit og Sikkerhed, 
og hvor Mennesker kun er jagende, lystforladte Automater, saadan 
elsker han det naturlige Menneske, den enkle, usammensatte Mand 
og Kvinde.

Han er simpelthen bange for, at Mennesket skal gaa tabt, altsaa 
blive et Stykke Snusfornuft med Beregninger og Planer, et Individ, 
stivnet i Beskuelse af, hvor elendigt alt arter sig for det, eller hvor 
saare godt alt former sig for dets Haand og Tanke. Han vil sim
pelthen sige saadan: den Dag Mennesket ved Hjælp af Planer og 
Beregninger skaber sig sin egen Lilleverden og tror alt fuldkomment 
dermed, er det ophørt at leve.

Om dette handler hans fine lille Novelle: „Den hvide Vagtel". —
Da Mary traf Harry Teller, var hun allerede langt inde i sin 

Drøm om en Have. Den skulde ligge paa en Skraaning, skudt ind 
i Brynet af Storskoven, hvis Lunhed den skulde nyde godt af. I den 
aabne Side skulde Huset ligge. Muren mod Haven skulde gennem
brydes af et Vindue, der gik fra Tag til Sokkel, saa man fra hver 
Krog af Stuen i eet Blik kunde favne det hele skønne Syn. Hun saa 
for sig den grønne Plæne, Himmelens Spejling i Vandbassinet, Krus
ningerne paa Vandets Flade, naar Skovens gule, graa og blaa Fugle 
badede sig. Hun saa det hele indrammet af Bede og kranset af Cinera- 
riernes, Fuchsiaernes og Georginernes Farveorgie; og hun levede 
med denne Drøm, saa hun med Tanken paa en Mand slet og ret 
spurgte, om han vilde „staa" til Haven, om Haven kunde lide ham, 
— ikke om han kunde lide Haven. — Og „Haven lod til at kunne 
lide Harry. Maaske overraskede det ham lidt, da han havde friet — 
og lidt mut ventede paa Svaret, som Mænd vel gør, — at da brød 
hun ud i Beskrivelse af et stort Vindue med blyindfattede Ruder og 

10



en Have med Plæne og Ege og Cinerarier ved Foden af en Bjerg
skov. Saa først kom hun i Tanker om Svaret, og det, der videre føl
ger et „Ja". — „Der skal være en Dam, saa Guldspurve, vilde Ka
nariefugle, Dompapper — og sikkert en Mængde Vagtler — kan 
komme og drikke af Vandet." •— Han lo! — „Du er en sjov lille 
en. Vi har jo endnu intet Hus, ingen Have, og dog taler du allerede 
om nedfaldne Blade, som skal rives bort for ikke at skade Plænen".

Men Grunden blev købt, Huset bygget, og de blev gift. Mary an
lagde Have. Hun saa henrivende ud, naar hun arbejdede derude i 
sin storblomstrede Bomuldskjole uden Ærmer, — saa ivrig, saa af
gjort, saa opfyldt af Glæde og Forventning. Hun vidste med en Cen
timeters Nøjagtighed, hvor alt skulde være. — Harry elskede denne 
smukke Kvinde. Hun var saa harmonisk, saa klog, saa stilfærdig og 
beskeden, saa køn, kølig og fuldkommen, saa mild og glad. Det 
var, som kendte hendes Sind ikke een grim Handling og ikke een 
uren Tanke. Hendes sind var lige saa rent, velplejet, regelret og 
overskueligt som hendes Have. —- Harry beundrer hende. Han har 
ikke troet, at en saa køn Pige kan være saa dygtig. Hun tilbyder, at 
han maa hjælpe, men han undslaar sig. Haven skal helt være hen
des Værk. Og hun er ham taknemmelig derfor. — En Aften kom
mer han hjem, glad som en Skoledreng. Han har faaet Løfte paa en 
Hund. En lille hvid-rød Terrier. — En Hund vil skrabe og gøre 
grimme Ting i Haven. Han bøjer skamfuld Hovedet, og hun tager 
ham ind til sig; taknemmelig, at han forstaar. - Og saa er alt, som hun 
vil have det. - Og aldrig skal der gøres nogen Forandring. „Gaar en 
Busk ud, sætter vi en anden i Stedet. Ja, for jeg har nemlig tænkt 
saa længe over det, at det hele er bleven en Del af mig selv. Bliver 
noget forandret, er det, som blev noget i mig selv revet ud." — „Jeg 
elsker dig meget", siger han, „men jeg er ogsaa bange for dig. Du 
er ligesom urørlig, der er noget uudgrundeligt ved dig. Du ved det 
maaske ikke en Gang selv, men du er ligesom din Have. Fuldkom
men og uforanderlig. Jeg er bange for at bevæge mig frit. Jeg kunde 
komme til at beskadige nogle af dine Planter."

Saa sidder de og hygger sig inde ved Kaminen. Aften efter Aften. 
Ser ud ad det store Vindue, ud i det lille Stykke Paradis.

Han maa med hende paa Snegledrab og Kattejagt. — Han ved, 
at Synet af de dræbte Snegle og af Kattens Angst er hende modbyde
ligt, men hvilken Vederkvægelse at vide sin Haves Blomster og Fug
le fredede. Mary lever med sit Værk,ser ud over det smukke Resultat, 
Harry, Huset, Haven er i een Sum hendes Alt. Hun har sejret. Hun 
har det altsammen omkring sig. Hun kan beskue det. Er rig i alt 
dette. Derfor har hun ogsaa Raad til at være kærlig, dele Kærtegn 
ud, til Blomster, til Fugle, til Harry. —■ Men hun er stivnet i Daa
dens Fuldkommenhed og sit eget gode Resultats Selvspejling. Hun 
er stadig lige køn og fin, — lige gennemsigtig — og kølig — 
som Is.
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En Aften ser hun blandt Fuglene den skønne og sjældne hvide 
Vagtel. — Hvilken Lykke! Nu har ogsaa Naturen lagt sin sidste 
Haand paa hendes Fuldkommenheds-Værk — Og saa ser hun en vild 
Kat snige sig frem for at fange den skønne Fugl. Hun skriger af 
Rædsel og Harme. Harry hjælper hende i Seng. Hun er chokeret af 
Synet. Med flammende Øjne befaler hun Harry at skyde Katten. —• 
Næste Morgen, før hun staar op, drøner et Skud. — Harry har 
skudt Vagtlen. Han samler den op og begraver den langt inde i Sko
vens Vildnis. — „Hvorfor gjorde du det, Slyngel?" siger han .til 
sig selv. — Fordi Vagtlen var Kronen paa hendes Værk, med dens 
Komme var alle Lys tændt over hendes fuldkomne Verden. Han saa 
med Vagtlens Komme og hendes Gru for Katten, hvordan hun 
havde sin Tilværelse i alt det udenfor hende, i dette for hende saa 
fuldkomne, i sine Planers Fuldbyrdelse. Hvor ofte havde han ikke, 
inden han gik til Ro taget i hendes Dør for at sige hende et rigtigt, 
uformelt „Godnat", og hvor ofte havde han ikke fundet den laaset 
og var gaaet stille igen. Hans Komme vilde have krydset hendes Pla
ner, forstyrret hendes Syner, traadt en af hendes Tankers Blomster 
ned. — Det sarte mimosefine, han elskede hos hende, var mere end 
en Sammenligning. Hun havde Blomstens Art. Lukkede sig ved hver 
Berøring, og aabnede sig kun efter sin egen Tanke, sin egen Natur. 
Hun levede i en færdig, en stivnet Verden, levede for at beskue. •— 
Han var Ægtefælle, Ven, Elskede, — og samtidig Slave, undergivet 
hendes Glæder, Sorger, Luner og Planer. Hun, som selv var Slave. 
Hun var jo bundet til denne færdige, selvskabte Tilværelse, til alt 
det uden om hende. Over for det var hun seende, men hun var 
blind for den Livets Vekslen og Virken, som gør Tilværelsen til 
Liv og gør Mennesket til andet end blot et tænkende, handlende 
Individ. — Derfor lød Skuddet og faldt Vagtlen. Han maatte skaffe 
sig et Aandehul. Han skød sig en Aabning gennem dette fuldkomne, 
saa Livet med dets Raahed og Skønhed, dets Nederlag og Sejre 
kunde pulsere. Han maatte være andet og mere end en Brik i et 
smukt og ædelt Spil. Han vilde være Medspiller. — „Sikken en 
Slyngel", siger han til sig selv. — „Dræbe noget, hun elskede saa 
højt. — Men jeg er saa ensom! Aah, Gud! hvor er jeg ensom".

En Verden, hvor Mennesket tror paa Kunnen og Kløgt, Teknik 
og Tanke og mener dermed at kunne naa frem til Fuldkommenhed, 
er det ensomme Menneskes Verden. Det er en lukket Verden, Be
skuerens Verden. Men den er aldrig Værksted for Menneskelivet, 
den være saa skøn og fuldkommen den være maa. —

Livets Værksted er det enkle naturlige Menneske, Menneske paa 
godt og ondt, ufærdigt, med ufærdige Gerninger, aabent, spørgende, 
modtagende. — Ind i dette ufærdige lyder Livets Budskab.

Gladelig Jul, godt Ny laar.
Bertha og Chr. V. Nielsen.
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Hvad er vort mål her i livet?
I dette efterår har der på Det ny Teater i København gået et 

teaterstykke, Vejen til Rom, af den amerikanske dramatiker Robert 
E. Sherwood. Handlingen foregår år 216 før Kristus, dels i Rom 
og dels et par kilometer øst for byen, og stykkets emne er Hannibals 
felttog mod Rom under den anden puniske krig (218—201). Situa
tionen er dødsensfarlig for Rom, for Hannibal står med en over
legen hær foran byen. Roms nyudnævnte diktator Fabius Maximus 
er klar over situationens alvor, ikke blot fordi romerne talmæssigt 
er de færreste, men også fordi Roms anseelse står på spil. Han er 
klar over sit ansvar, men det er hans hustru Amythis ikke. Amythis 
er heller ikke romer, men græker, og hun er ung og skøn. Hun 
har ikke gennem sit ægteskab med Fabius overhovedet fået sans for 
den romerske ånd, for alvor, nøjsomhed, dyd, eller for idéen om 
Roms overlegenhed over for alle andre samfund. Hun kan slet ikke 
fatte, at det er sejre og magt, det hele kommer an på. Hun finder 
Rom trivielt og fantasiløst, og hun stiller sin mand det spørgsmål, 
om det nu også ville være så slemt, hvis det blev forandret, f. eks. 
ved at blive erobret af Hannibal.

Hannibal er hun blevet meget optaget af, for alle taler om ham. 
Måske er han anderledes, lidt mindre kedsommelig end romerne? 
Han har under sit felttog fra Karthago gennem Spanien, Frankrig 
mod Rom vundet sig hæder for sin tapperhed, og nu foran Roms 
porte bringer han liv i det romerske dødvande.

Amythis flygter fra Rom, kommer på et vildspor, der målbevidst 
fører hende til Hanibals lejr. Hun bliver her anset som spion og 
bør selvfølgelig henrettes, men hun opnår en samtale med Hanni
bal. Han er en overlegen korrekt og høflig herre, og han lader 
Amythis tale. Hun vælger mange ord, for at at trække tiden for 
dødsdommen ud, og hun beder om opfyldelse af et sidste ønske. 
Selvfølgelig må hun få det opfyldt.

Hannibal: Hvad er det for et spørgsmål?
Amythis: Dette: hvorfor har du gjort det?
H.: Hvorfor har jeg gjort det? Hvorfor har jeg gjort hvad?
A.: Alt hvad du har gjort — udkæmpet krige, vundet slag . . . . 

Hvorfor ?
H.: Det var et besynderligt spørgsmål.
A.: Du må dog vide svaret. Du må have haft meget afgørende 

bevæggrunde.
H.: Hvem interesserer sig for mine bevæggrunde? Det er kun 

mine resultater, der tæller.
A.: Jeg interesserer mig for dine grunde.
H.: Hvorfor?
A.: Jeg er bare nysgerrig.
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H.: Mine grunde turde være temmelig indlysende. Jeg er kom
met for at knuse Rom. Er det ikke tilstrækkeligt?

A.: Er det tilstrækkeligt for dig selv?
H.: Jeg kan ikke se, at det betyder noget.
A.: Men det gør det da. Det betyder alverden. Der kommer jo 

en dag, hvor du må tænke det hele igennem og gøre op med dig 
selv. Her er jeg! Hannibal! Jeg har marcheret tusinder af mil, 
klatret over bjerge og udgydt blod i strømmevis — og til hvad nytte? 
Det ville da være højst pinligt, hvis du så måtte tilstå for dig selv, 
at det hele havde været tidsspilde.

H.: Den slags ting behøver jeg ikke at beskæftige mig med. Jeg 
er soldat. En soldats belønning må være mig nok.

A.: Som f. eks.?
H.: Tja. — Når jeg kommer hjem til Karthago, vil jeg få me

daljer, og — jeg bliver æresgæst ved officielle banketter, og ... .
A.: Ja, og man vil overrække dig byens nøgler. Det kender jeg. 

Dem har vi selv. Dem fik min mand engang. De ligger hjemme et 
eller andet sted. De er ingen nytte til — det kan du være sikker på.

H.: Måske ikke. Men det er dog en ganske behagelig følelse.
A.: Det er altså hvad du har stræbt efter i alle de år — kæmpet 

og stridt for? En behagelig følelse?
H.: Hvis du absolut vil udtrykke det på den måde — ja!
A.: Jeg tror det ikke. Jeg vil ikke tro det. Du må give mig en 

bedre grund.

H.: Måske kan jeg ikke begrunde mine handlinger.
A.: Det ved du altså ikke engang selv?
H.: Dit spørgsmål bragte mig ud af ligevægt — lidt. . .
Ja, Hannibal blev bragt ud af ligevægt, og han er efter dette 

ordskifte i bund og grund forandret. Den viljestærke, saglige og 
kyniske feltherre er forandret til en ubeslutsom, påvirkelig person, 
der fuldstændig er berøvet sin selvsikkerhed og uafhængighed. For 
Hannibal, kvindehaderen, skete det uhørte, at en kvinde bragte ham 
tanker, som er vigtigere og rigtigere end dem, han af sig selv er 
nået til.

Robert Sherwoods fantasi griber i den grad tilhøreren, og det er 
et udtryk for en menneskelig realitet. Er det da muligt, at de menne
sker, der skaber verdens historie, ikke ved, hvorfor de gør det? Og 
hvis de ikke ved det, hvorfor gør de det så?

Mon det egentlig ikke er ret almindeligt, at mennesker ikke har 
nogen plan for tilværelsen, som vi for alt vil bevare og udnytte?

Som svar på dette stykkes overskrift vil der altid blive givet et 
foreløbigt mål, hvad man kan tænke sig af stilling, hvad man agter 
at udføre indenfor den nærmeste fremtid. Næppe mange tør svare 
endeligt, at ens mål er et mål i sig selv og ikke et trin til noget 
andet, der er ukendt. Mange ønsker vel at gøre en ganske ekstra-

14



Familien paa Toften.

ordinær indsats, noget, der kan huskes ud over ens levetid, at gøre 
sig udødelig. Og det var det, Hannibal ønskede at blive. Men 
Amythis mener, at menneskelig gensidighed er vigtigere end alt 
andet, og det er hendes tanke, der får Hannibal til at gå uden om 
Rom.

Måske har Amythis her sagt noget, som i denne tid burde, som 
en selvfølgelighed, gå til ethvert menneskes indre.

Gunnar Vedsted-Hansen.

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt, velsignet nytår.

jens, Ingrid og Gunnar.





En blodigrød brand er himlen
De gamle højskolefolk holdt så meget af den oldnordiske litte

ratur, at de ikke kunne blive trætte af at fortælle om den og læse 
op af den. Nu er der ikke mange tilbage af dem, og vi er da også 
blevet så moderne, at det kan knibe med at forstå dens tale om 
troskab og tapperhed, om sejr og nederlag og grusomhed og hård
hed i hjertet. Men i disse dage bliver alt dette igen levende for os; 
for vi ser et tappert folk gå under i håbløs kamp mod en nådeløs 
fjende. Vi ser mænd og kvinder, unge og gamle, stå sammen i 
kampen for det, der var dem kært, og dø for det dyreste i livet: 
menneskelig frihed og folkelig frihed. Ordene fra Valkyriesangen 
i Eddaen får liv for os:

Det er onde syner 
øjet møder, 
en blodigrød 
brand er himlen.

Men i rædselen over det, hin fjerde november bragte os bud om, 
bør vi også bøje hovedet i tak, fordi der endnu lever mænd og 
kvinder, der tør sætte livet ind for det største i verden og vise det 
mod, de gamle sange synger om.

Just fordi vi lever i en blodig tid, har vi brug for at høre om 
storhed, om mod, om offervilje og om troskab indtil døden. Måske 
vil unge danske piger synes, at det er noget uhyggeligt, som man 
bør ryste af sig; men det kan vi ikke, for det angår os alle, og det 
vil lyde til enhver af os: Er du tro mod det fra fædrene nedarvede, 
er du rede til at kæmpe for alt det, der har skabt Nordens og Ve
stens menneskesyn, og vil du opdrage dine børn i troen på menne
skeret og menneskeværdighed?

Der var i avisen et billede af en ungarsk moder, der tændte et 
par fattige lys ved sin faldne søn. Hun så ud til at være en ganske 
jævn morlille; men hun forekom mig at være ikke blot en moder 
som tusinde andre, hun var moderen, som havde givet sit dyrebare
ste, for at hendes folk skulle kunne leve trods grusomhed og vold. 
I disse dage forstår vi, hvad det er at høre til et folk. Vi ser, at 
mennesker kan ophøre at tænke på sig selv for at skænke alt, hvad 
de ejer, til det, der er større end den enkelte: Folket.

Nu forstår alle I piger, hvorfor skolen lærte jer alt det, der ikke 
egentligt hører hjemme i det praktiske liv, og lod jer høre om folk 
og fædreland, om menneskeånd og menneskeværd, om pligt og 
troskab og alt det, vi skriger efter, den dag himlen bliver en blodig
rød brand.

I er unge; men de var også unge, de der kæmpede og segnede 
dernede. Ingen ved det, men der kan komme en dag, da også vi 
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stilles på en hård prøve, og så er det godt at have det med i hjer
tet, som giver styrke over for det, der truer.

Og så en hjertelig hilsen til alle dem, der hørte på mig i Ølgod. 
Tarm, den 9. november 1956.

Carl Edvard Larsen.

Indtryk fra Jugoslavien og Grækenland
Romerne havde et ordsprog, der lød: „Det falder ikke i enhvers 

lod at komme til Korinth." Men tiderne — og samfærdselsmidlerne 
— har forandret sig, og enhver, der har interesse derfor, vil nu til 
dags kunne opleve med egne øjne at se de steder, hvorfra så stor 
en del af vor kultur har sit udspring.

Jeg var så heldig at komme med på en rejse derned i sommer. 
Vi var 32 personer i en bus, der i juli måned kørte de ca. 9000 km 
gennem Tyskland, Østrig, Jugoslavien til Grækenland, og det var 
en tur, der bød på meget fremmedartet. Fuld af spænding var den 
også, men når man er kommmet godt hjem, er det jo kun en charme 
mere. I

For at komme ind i Jugoslavien skal man have visum, hvilket en
hver kan få uden vanskelighed.

Jugoslaverne har lidt meget under de to verdenskrige. De har 
døjet sult, kulde og mishandlinger, som slet ikke kan beskrives, men 
det er hårde, flittige og meget nøjsomme mennesker, der lever i 
den største fattigdom. Overalt, hvor vi gjorde ophold, kom der 
straks mennesker, der ville se, hvad vi var for mærkelige mennesker, 
og de ville meget gerne i kontakt med os, men sproget hindrede i 
de fleste tilfælde længere samtaler, selv om vi traf ikke så få, der 
havde lidt kendskab til et vesteuropæisk sprog.

En af de første græsk-katolske kirker, vi passerede, skulle vi ind 
og se. Da kirken var lukket, blev vi vist hen til præsteboligen med 
det resultat, at vi tilbragte et par meget hyggelige timer i haven 
sammen med beboerne. Vi oplevede her den ældgamle skik, at man 
optog os i kredsen ved at byde os honning og vand, en teskefuld 
honning i munden og et glas vand bagefter (den samme teske og 
det samme glas til alle i selskabet!)

En græsk-katolsk kirke har megen lighed med en moske. Den 
har form som et ligearmet kors med kuppel over midterpartiet. Gul
vet består af sten; der er ingen kirkestole eller andet uvedkommende 
inventar.

Ejendommeligt virker det, første gang man bliver stillet over 
for muhammedanismen, der endnu er ret udbredt i visse dele af 
Jugoslavien. I byen Skopje, der ligger i den sydlige del af Jugo
slavien, findes der en muhammedansk bydel, hvor man kan vandre
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Akropolis — i forgrunden til venstre bag ruinen ligger teatret

gennem gader med østerlandsk præg. Husene vender ryggen ud mod 
omverdenen, og alle rummene grupperer sig om gården. Denne by
del ligger op ad en ret stejl skråning, fra hvis øverste del man ser 
i dusinvis af minareter, de høje, slanke muhammedanske moske
tårne, hvorfra der kaldes til bøn.

Før man betræder en moske, må man tage skoene af, idet den 
smukke skik ikke at betræde et helligt sted med sko på overholdes 
meget strengt.

Muhammedanismen er dog i stadig tilbagegang, hvilket i høj 
grad ses i Skopje, hvor flere moskeer står ubenyttede, og adskillige 
ligger i ruiner. Man fortalte, at mange muhammedanere solgte deres 
ejendele og udvandrede til Istannbul for at være blandt deres egne. 
Men endnu kan man se et myldrende folkeliv med meget fremmed
artede typer i fantastisk påklædning, så det hele ser ud som på 
illustrationer til østerlandske eventyr. Navnlig kvinderne ser ofte 
maleriske ud i en slags buksedragt, hvis nederste del ligner meget 
vide pyjamasbukser.

Lige om hjørnet træffer man så mennesker i vesteuropæisk dragt. 
Som i de fleste sydeuropæiske byer har man også her en fast „pro
menadetid" et par timer hver aften, og da slentrer alle byens ind- 
byggere, voksne og børn, frem og tilbage på en bestemt gade — 
ikke blot på fortovet, men tværs over hele gaden, der så frembyder 
et malerisk syn.

Jugoslavien er et stort og modsætningsrigt land. På mange om
råder forekommer det os at være uhyre primitivt, men det er
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samtidig et land i rivende 
udvikling. Vejene er for
færdelig dårlige, kun ho
vedvej 1 — Europas for
bindelsesvej til Østen — 
er asfalteret, og det kun på 
en strækning på 450 km. 
På hele denne strækning 
findes der en eneste tank
station! Flere steder arbej
dedes der voldsomt på nye 
vejanlæg, men ikke på sam
me måde som vi kender. 
Ingen traktorer, kun stude 
og muldyr til at hente sten 
i bjergene til de nye veje. 
Der findes i øvrigt kun 
meget få biler i Jugosla
vien.

Landbruget drives på en 
meget primitiv måde. Man 
ser meget få helt store 
brug; de fleste er selv efter 
danske forhold meget små.

Landbruget er kun i beskedent omfang mekaniseret, og man kan se 
en traktor i arbejde på den ene mark, mens der høstes med segl på 
nabomarken. Tærskningen foregår ved den ældgamle metode at 
brede det ud på jorden for derefter at lade et par husdyr traske 
rundt i det. Ofte slæber dyrene et brædt, hvorpå kusken står. 
Man kan også se rensningen af kornet foregå på den måde, at man 
kaster kornet op i luften, så avnerne flyver for vinden.

Et ejendommeligt træk er de mange løsgående husdyr, man ser 
overalt. På den store slette mellem Zagreb og Beograd træffer man 
f. eks. flokke af svin, sorte eller brogede, magre og højbenede. De 
vogtes så af en eller flere uendeligt pjaltede hyrder. Ofte ser man 
også kvinder eller børn, der vogter en mindre flok får, enkelte køer 
eller et par gæs, gå og strikke. Mange steder både i Jugoslavien og 
Grækenland traf vi kvinder, der spandt på håndten. Ulden er snoet 
om et brædt, som er forsynet med et skaft, der stikkes ind under 
den venstre arm. Med den venstre hånd snor kvinderne med en 
fantastisk færdighed tråden, og med den højre svinges tenen rundt.

Grækerne fortæller, at da verden blev til, lod Gud jorden gå 
gennem en sold, før han skabte landene af den. Men alle stenene, 
som blev tilbage i solden, kastede han over skulderen, og af dem 
blev Grækenland til. Netop så bjergrigt, stejlt og stenet er Græ
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kenland, og det siger sig selv, at der her kun er føde til nøjsomme 
dyr. Også her bruges æsler derfor som arbejdsdyr. Det er ganske 
utroligt, hvad et æsel kan bære; ofte kan man kun se lidt af hovedet 
og det nederste af benene, når det kommer ned fra bjergene med 
korn; det hele ser ud som en vandrende kornstak.

Besøgende i Grækenland bringer med sig hjem indtrykket af en 
arbejdsom og lykkelig tilværelse: kvinder, der snakker ved brøn
den på landsbytorvet, mens de venter på, at det skal blive deres tur; 
moderen, der sidder og væver i skyggen af appelsintræerne, mens 
hun holder øje med maden på det udendørs ildsted; døtrene, der ar
bejder ved hendes side og de små børn, der løber legende omkring; 
mand og kone, der går til arbejdet på marken — en times vandring 
eller mere —■ børnene, der løber ved deres side; det indsvøbte spæd
barn, der hænger som en stiv pakke ved moderens hofte, svingende 
for hvert skridt hun går.

Der er meget stor forskel på livet i by og på land i Grækenland. 
Folk i byerne er nu fuldt klare over nødvendigheden af at udnytte 
tiden, mens folk på landet stadig „fordriver" og „tilbringer" tiden 
— de udnytter den ikke. Uret har ikke gjort sig til hersker over 
grækeren; det dikterer ham ikke, hvornår han skal stå op, hvornår 
han må gå til sit arbejde på marken. I de fleste landsbyer står bon
den stadig op ved solop
gang og går til sit arbejde, 
hvorfra han så atter vender 
tilbage, når solen går ned. 
Hvor der ikke er lovlige 
bestemmelser for det mod
satte, åbner en mand sin 
butik, når det synes ham 
passende — ikke på et be
stemt klokkeslet.

I nogle kredse i byerne 
mærker grækerne, at nød
vendigheden af hastværk er 
ved at trænge igennem i 
deres tilværelse, men de 
finder sig ikke godt tilpas 
ved det. For en græker er 
det at skulle skynde sig at 
fornægte sin frihed.

Der er mange ure i Græ
kenland, både i byerne og 
på landet, men det må nær
mest betragtes som en vig
tig del af mandens påklæd
ning og af kvindens smyk

En gammel kone ■— i typisk varm på
klædning — på vej til marken mens 

hun spinder på håndten.
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ker. Det er så underordnet, om det går rigtigt — for den sags 
skyld om det overhovedet går. Bønderne taler om timer og minut
ter, men blot som almindelig udtryk for tiden. Spørger man om, 
hvor langt der er til den nærmeste landsby, kan 5 minutter ligeså 
godt betyde en halv time eller to hele, hvorimod „en cigars tid 
borte” vil være et nøjagtigt svar. Retter man sig efter uret, kaldes 
man uvægerligt „englænder".

Grækernes tilværelse er gennemtrængt af religion. Ingen græker 
ville tænke på at starte et nyt foretagende uden en religiøs indvielse. 
Hvis et eller andet familiemedlem drager ud på en længere rejse 
eller skal over et stejlt bjerg, afgives der løfte til en af helgenerne, 
og når han er kommet godt hjem, bliver løftet indfriet. Overalt i 
Grækenland er der da også langs vejene små kapeller, der netop er 
sådanne indfriede løfter.

På vejen til Athen passerer man steder, der er kendt fra oldtiden. 
Delfi, der ligger 50 km fra hovedvejen, kører man til ad slyngede 
veje gennem en stadig vildere natur. Athen ligger på en slette og 
opfylder denne helt. Op over byen hæver sig flere stejle klipper; en 
af dem er Akropolis. Ingen by i Europa har haft en så voldsom 
vækst som Athen. Da den for godt 100 år siden blev gjort til 
hovedstad i det nye Grækenland, var den en lille betydningsløs by 
med få tusinde indbyggere, og nu er den en millionby.

Et karakteristisk træk er den lave bebyggelse, som man ser over
alt med undtagelse af centrum, og dette er årsag til byens enorme 
udstrækning. Vi boede i byens hjerte, den store firkantede plads, 
Omonia, hvorfra der udgår snorlige hovedgader i alle retninger. 
Her er en trafik uden lige. Busser, sporvogne og biler kører uaf
brudt over jorden og undergrundsbanen befordrer folk hvert 10. 
sekund. Overalt på fortovene er der restaurationer, hvor folk kan 
sidde og læske sig. Væde skal der til, når temperaturen i skyggen 
ligger mellem 40 og 45 gr.

I de mindre gader er livet så fremmedartet, at man mærker orien
tens indflydelse. Mange af de'lave huse er åbne ud mod gaden, så 
man ser ind i butikkerne, der ofte fortsætter ud på gaden, hvor va
rerne er stablet op i fantastiske mængder. Man bliver ustandseligt 
inviteret ind at se på varerne. Hvis man vil købe noget, skal man 
ikke betale, hvad der forlanges. Man skriver et beløb, der ligger 
væsentligt under den forlangte pris, og rækker derefter blyanten til 
forretningens indehaver, der skriver en ny pris, og efter at blyanten 
er vandret fra hånd til hånd nogle gange, afsluttes handelen, idet 
man får at vide, at der er solgt med tab.

Mange steder ser man gader, der beherskes af den samme bran
che, f. eks. den berømte kødgade, hvor man dog ikke skal vove sig 
ind, hvis man har anlæg for kvalme. Kødet ligger eller hænger frit 
i varmen, og en dreng er ansat med den opgave at vifte fluer væk.
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Fra mange steder i byen ser man i det fjerne de lysende søjler på 
toppen af den flade klippe Akropolis. Hele dette enorme bygnings
værk gør endnu som ruin et vældigt indtryk, men af hensyn til 
temperaturen kan man kun være her tidligt om morgenen eller ved 
aftenstid.

På Akropolis’s sydskråning ligger det oprindelige, meget velbe
varede teater, alt i hvidt marmor. Det er konstrueret på den for den 
tid sædvanlige måde med scenen nederst og med tilskuerpladserne 
i halvkreds op ad klippeskråningen. Vi så her opførelsen af et 
gammelt, græsk skuespil af Aristofanes. En sælsom og betagende 
oplevelse for os!

Turen fra Athen til Korinth er meget smuk. Man kører til dels 
langs vandet, og vejen snor sig ud og ind, op og ned. Man ser her af 
og til blomstrende træer og buske, hvad man ellers ikke er forvænt 
med i Grækenland.

Før man kommer til Pelloponnes, passerer man kanalen ved Ko
rinth, som er et imponerende ingeniørarbejde. Den ligger som en 
lineal mellem næsten lodrette klippevægge.

Turen hjem gik til dels ad den samme rute, dog med en afstikker 
til Italien.

Det var en uforglemmelig tur, fyldt med indtryk, men selv om 
man håber på at vende tilbage engang, var det nu rart at komme 
hjem efter at have siddet i en bus i 30 dage, og når man ser, hvor
dan folk i andre lande lever, må man sige: hvor har vi det godt i 
Danmark. Ingrid.

M ¥
X-

Ølgod, den 2. november 1956.

Mindet lader som ingenting 
er dog et lønligt kildespring.

Hvor ofte ser vi ikke disse kendte linier skrevet i poesi-mindebø- 
ger o. lign. Men hvor mange gange har vi tænkt over, at de inde
holder en dybere sandhed.

Når vi nu igen står for at sende en hilsen ud til gamle elever, er 
det meget nærliggende, at minderne dukker frem, minder om mange 
gode og glade dage, vi har oplevet sammen, både i hverdag og fest. 
I Michael Tejns bog „Drømmen og virkeligheden" skriver han om 
hverdagene som de fortrolige, dem vi kan stole på og derfor kom-
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mer til at holde af, og det er vist en sandhed, vi godt kan være 
med til at erkende, selvom vi også glæder os til fest og de ople
velser, en virkelig fest kan give. Derfor skulle ungdomstiden gerne 
være noget af begge dele, så der blev rig lejlighed til at samle på 
gode minder — og derved stadig noget at øse af kildespringet.

Der savnes ikke adspredelser eller tilbud til unge i dag; men des 
større krav stilles der så til gengæld til dem om selv at skelne: det 
sande fra dets skin..

Også i fællesskabet med hinanden er vi med i den gamle historie 
om stodderen og kongen, at kalder man på „stodderen" i et menne
ske, er det ham, man får frem; men er det det „kongelige" man 
stræber imod, vil det også lykkes at få noget af det frem. Det er 
billedlig talt, men vi kender det såre godt fra os selv. Et smil eller 
et venligt ord kan pludselig ligesom forvandle det hele, såvel som 
det modsatte kan ændre alting på få øjeblikke.

Mit ønske skal være, at I må opleve så meget i jeres ungdomstid, 
at det kan være med at bære i de hverdage, der vil komme.

Tak for gode stunder i året, der gik, og de bedste ønsker om en 
velsignet jul og et godt nytår med hilsen til alle gamle elever og 
jeres hjem. Dagny.

Kære gamle »piger«.
Så går året igen på hæld, men lad os med Johannes V. Jensen 

synge:
Vor sol er bleven kold, 
vi er i vintervold 
og dunkle dage.
Men nu er nedgang endt 
og håbet tændt — 
ja, håbet tændt, 
for nu er solen vendt, 
nu kommer lyset og den lange dag tilbage.

Mon ikke det tit og ofte kniber i de mørke dage for os at holde 
modet oppe; —■ men tag kun een dag ad gangen, og lev denne, 
som du evigt skulle leve, og hver dag skulle dø.

Hermed ønskes I og jeres hjem en rigtig glædelig jul og et godt 
nytår. — Med hilsen. Isse.
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Kære gamle elever.
Vi har vel alle ventet så meget af de første ungdomsår, og tiden 

der følger efter. Vi higer efter så meget, ved dårligt, hvad det er 
-—■ måske tilfredshed — lykke. Og hvad er så lykken — er det mon 
det, vi ventede? Den kan skuffe — men også glæde.

Den lykke man ikke vinder, 
den, som man tabte og aldrig fandt, 
den glemmer man ikke for den man vandt. 
Det er den, der evindelig skinner.

Tak for gode hilsener i året, der er gået, og så ønsker jeg jer 
alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Lisbeth Winther.

Kære piger.
Det hævdes fra flere sider, at nutidens ungdom foruden at være 

dygtig også er tilbøjelig til at være krævende. Mon det virkelig er 
sådan? Jeg håber det ikke, for der skabes jo ingen glæde og tilfreds
hed ved blot at stille krav, enten det er til samfundet eller til sine 
medmennesker. Det, det kommer an på, er først og fremmest at yde
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og gøre en indsats ved at bruge sine evner og kræfter og sin gode 
vilje, for derved kommer man i et godt personligt forhold til alt 
det, der udgør et menneskes dagligliv, og ens tilværelse bliver ri
gere, den bliver positiv. Ja, sådan er det, og det kunne siges meget 
kortere med bibelens sande, enkle ord, at det er saligere at give end 
at tage.

Med hilsen og tak ønsker jeg jer alle en rigtig glædelig jul.
Karen Milthers.

Kære gamle elever!
Sindet er forventningsstemt; 
thi i mørket ligger gemt, 
festen uden mage 
julens lyse dage.

De hjerteligste hilsener og god jul!
Ellen og Peter Bitsch.

Fru Vedsted har ment, at det ville interessere jer at høre lidt om 
„Husassistenternes Fagskole" og mit arbejde her.

Jeg har nu været her 1 år, og i den tid arbejdet på næsten alle 
skolens afdelinger.

Efter skolens navn skulle man tro, at den var en fagskole kun for 
husassistenter, det er dog ikke tilfældet, i dag kommer her, som på 
alle andre husholdningsskoler, unge piger fra alle erhverv, som øn
sker at dygtiggøre sig i det huslige arbejde.

For ca. 50 år siden og tidligere var forholdene for husassistenter 
meget dårlige, og det huslige arbejde blev ikke regnet for noget. 
Marie Christensen, som senere blev forstander for H. F., havde selv 
haft pladser i huset og vidste hvordan forholdene var. Hun dannede 
„Husassistenternes Fagforening", som til at begynde med mødte 
megen modstand, men senere blev støttet fra forskellige sider. Hun 
krævede bedre kår for husassistenterne, men var klar over, at for 
at kræve måtte der også ydes. Derfor var det hendes ønske at op
rette en skole, hvor husassistenterne kunne dygtiggøres i deres ger
ning. For 50 år siden begyndte hun en skole i nogle lejede lokaler 
her i København — til skolen blev benyttet forretninger og pensio
nater, herfra fik skolen den væsentligste del af sine indtægter. For
holdene blev snart for trange, og det blev nødvendigt med mere 
plads. Skolen fik foræret en byggegrund i nærheden af Nørrebros 
Runddel, og her blev den nye skole bygget.
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Den var færdig til indflytning i 1927. I stueetagen i denne byg
ning er der restaurant, pålægsforretning og bagerforretning.

I øjeblikket er der ca. 90 elever på dagskolen, eleverne bliver delt 
på forskellige afdelinger, så de får lejlighed til at dygtiggøre sig 
praktisk i alle huslige fag. Kommer man på halvårligt kursus her, 
får man skiftevis lejlighed til at være i køkken, bageri, vaskeri, vug
gestue og stueafdeling. Desuden bliver eleverne undervist i teori fag 
og syning.

Alt som bliver solgt i skolens forretninger bliver tilberedt af ele
ver og det er også eleverne, som serverer i restauranten. I forstår, der 
bliver krævet en del af eleverne her, men der er også gode øvelses
muligheder. Til gengæld betales der ikke så meget for et ophold 
her, skolens ledelse regner med, at det resterende beløb bliver betalt 
gennem elevernes arbejde.

Der bliver heldigvis nu set med større respekt på det huslige er
hverv. At det er nødvendigt for en ung pige at være dygtig på dette 
felt, ligegyldigt hvilket erhverv hun ellers udfører, er alle vist ved 
at være klar over, og over for jer er det vist ikke nødvendigt at 
pointere det kraftigere. Dette er en lille beretning om arbejdet på en 
af Danmarks mange husholdningsskoler og dens oprindelse.

Hermed sender jeg alle jeg kender en hilsen og ønsket om en 
god jul.

Birgith.
husholdningslærerinde 1954—55.

Kære piger og kolleger!
Mange tak for den smukke gave 

til brylluppet, (vi fik 10 sølvskeer 
og gafler) det var en stor over
raskelse for os, og glædede os me
get.

Vi bor ca. 17 km vest for Vejle, 
så hvis I engang kommer på disse 
kanter, er I velkommen til et be
søg. I ønskes alle en glædelig jul 
og godt nytår.

Linda og Tage Waldemar, 
„Skovdallund", St. Lihme, Limskov. Linda og Tage
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Jeg besøgte en maleriudstilling. Der var mange spændende bille
der at se på, men der var eet motiv, som den maler havde bidt sig 
fast i, så han måtte male det igen og igen — en hel række af bille
der, der forestillede det samme, om end ikke to af dem var ens. — 
Motivet var: regnskoven, junglen, den tropiske urskov eller hvad 
man nu vil kalde det. Og de billeder var alle bygget op på samme 
måde:

Et væld af planter i alle farver — grønne blade, glinsende og 
svulmende, urter i giftige kulører, piggede stave af ribbede frugter 
— og lange liantråde, der gennemvævede det hele. — Der var in
gen bund at se i den skov, dybe skygger af bladhvælvet skjulte den 
for os. — Men i midten af billedet fandt et lysvæld vej ned. Sol, 
der lynede, så det næsten gjorde ondt i øjnene. De virkede stærkt, 
de billeder.

Umiddelbart kom man jo på den tanke, at den maler måtte have 
boet i Afrika i mange år og havde fået urskovsmotivet så tæt ind 
på livet, at han måtte male det atter og atter. Men ved at indhente 
underretning ved selve hovedkilden erfarede den nysgerrige, at 
manden aldrig havde været der! ? —• Og dog har han haft lykke 
til at male, så gamle Afrikaboere tit havde spurgt ham, i hvilket 
distrikt han havde boet.

Hvad vil han så med de billeder? —• Det sagde han ikke — var 
formentlig af den anskuelse, at det måtte tilskueren selv om. — 
Billedkunst er så mange ting — det enkleste har tit de mangfoldig-
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ste udtryksformer. Således også her. Var ikke disse billeder simpelt
hen et udtryk for selve livet i al dets brogede mangfoldighed? — 
På lyse dage ville man kunne fæstne blikket på solcentret, og det 
ville bestyrke ens gode humør — var man trist, så havde billedet 
også mørke nuancer, ens sindstilstand så kunne finde hvile i.

Det brogede væld af planter — af alle mulige arter — er det 
ikke selve livets mangfoldige forvirring? — hvem klarlægger det og 
finder ud af det? — Der er spæde spirer, der er knopper og blom
ster på alle stadier, der er grene, som bøjer sig tungt under vægten 
af frugter — og der er golde udgåede grene, der ingen egentlig 
nytte er til, men alligevel hører med i billedet og er med til at fuld
kommengøre det. Der er lys og skygge, der er sol og tusmørke ■— 
alle livsens modsætninger samlede på eet brædt.

Og under bladhanget, i det slimede mørke, vi ikke ser, der fær
des krybet — øgler og slanger af alskens giftig art. Vi ser det ikke, 
men vi ved, at det er der. Jo, for er det ikke sladderen og ondska
ben, der gør fortræd og sætter ondt mellem mennesker, i det store 
som i det små. —■ Selv er vi ikke sådan — vi er uden-ved, det me
ner vi da. Omendskønt hvem kan sige sig helt fri, når alt kommer 
til alt! Og under ingen omstændigheder er der nogen, som undgår 
at møde det i sit liv. — Derfor er den usynlige bund i vort billede 
også nødvendig at nævne. Ondskaben lader sig sjældent se — og 
den er ikke til at komme til livs, men den udøver sin virkning i 
skjul af det levende grønne liv. —

Ja, så rig og sand en tale havde vort billede af regnskoven at 
føre. Og dette er en side af kunstens væsen, vel endda den egent
lige: at skildre livet — en side af det — eller det hele.

Aksel Traneberg.
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Gamle elever og alle venner fra svundne år sendes en hjertelig 
hilsen fra denne familie, der nu er i Borbjerg ved Holstebro og 
fremdeles har det godt.

Eskil, Helle, Esther og Aksel Tr.

Kære gamle elever!
Mens rystende nyheder fra Ungarn og Ægypten kommer til os 

gennem radioen, sidder jeg og skal skrive en hilsen til jer.
Man synes ikke, man paa nogen måde er i stemning til at ønske 

glædelig jul og godt nytår. Dertil er alvoren for knugende; der er 
ikke plads til stort andet end sorg over ungarernes skæbne, til angst 
for fremtiden og til en skuffelse, en dyb skuffelse over, at menne
skene kan være så ansvarsløse, at de igen kan give sig i krigens 
vold.

Og FN! — Hvorfor griber FN ikke mere resolut ind? Er FN, 
som vi for få dage siden — på FN-dagen —• kaldte menneskehe
dens håb, aldeles magtesløs? Skal vi se vore børn vokse op i en 
verden, der er præget af usikkerhed, nød, vold, krig?

Man må ikke fristes til at skyde det hele fra sig og kvittere for tu
sinder af menneskers liv og lykke med en billig frase. Men i dette 
øjebik ved jeg ikke andet at sige end dette:

Han, som har hjulpet hidindtil, 
han hjælper nok herefter.
Han altid kun det bedste vil, 
og han har almagtskræfter.

Måtte disse ord blive virkelighed, til sandhed for os alle, så vi 
trods alt, hvad der er sket, og hvad der måtte komme, kan ønske 
hinanden:

Glædelig jul —- og velsignet nytår!
De bedste hilsener, især til gamle elever og kolleger fra 45—49- 

Hanna og Te gi gård, Slebsager skole.

Jette og Katrine

De bedste julehilsener sen
des fra os fire paa Harkes- 
gaard.

Jette, Katrine, 
Hanna Grethe og Hans.
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Billedet på væggen?
Nogle af de lidt „ældre" læsere af dette årsskrift vil måske kunne 

huske lidt om dette emne fra tidligere. Nu har fru Vedsted bedt 
mig skrive lidt om kunstforståelse. Hvis jeg nu ligesom ville for
søge at gå til sagens kerne, er jeg i tvivl om, det ville give forståelse. 
Kunst er ikke logik, der kan læres som den lille tabel, og lige så 
lidt jeg tror, man kan blive mæt af at snakke om opskrifter, lige 
så lidt tror jeg, man kan komme til at forstå noget med kunst ad 
anden vej end gennem oplevelse. For at kunne det, må man have 
den gnist af interesse for tingen, der sætter een i gang. Man må be
skæftige sig med tingen selv som med alt andet, man vil have ud
bytte af.

Een af vore allerfineste kunstkendere — Karl Madsen — har 
sagt: Man kender først et billede, når man har beskrevet det, og man 
forstår det først, når man har kopieret det! — Ja, der kunne nævnes 
en lang række citater fra folk, der har beskæftiget sig så meget med 
kunst, at de har kunnet forme kærnefulde udtryk for det, de fandt. 
Lad mig nævne et, hvis ophavsmand, jeg ikke husker navn på, men 
det, han siger, fortæller noget sandt om tingenes plads: Til daglig 
har vi vore jævne ord at komme i forbindelse med hinanden ved. 
Men der er ting, som jævne ord ikke kan sige, og de kan da måske 
udtrykkes i et digt. Men ord kan ikke altid spænde over det, vi vil 
sige, og da kan linjer, former og farver undertiden udtrykke det i 
ord uudsigelige, dog den højeste menneskelige udtryksform findes i 
tonernes verden. — Sådan kan en, der har tænkt meget over tingene 
forsøge at sige det, og dog ligger det i sagens natur, at enhver af
sluttet forklaring kun kan være en meget lille del af sandheden om 
kunsten, idet denne kun afsløres for den enkelte gennem selvople
velse. Derfor vover jeg heller ikke at give en forståelses-forklaring, 
men jeg vil gerne fortælle, hvordan jeg i sin tid kom ind på et 
spor, som jeg altid gerne vender tilbage til. •—

Af og til havde jeg stået overfor et maleri eller en skulptur, som 
jeg havde hørt om, men oftest, når man stod ved tingen, var det et 
tilfældigt møde, hvorfra man skulle skynde sig for at nå et eller an
det nødvendigt. (Tænk på historien om Martha og Maria!) ■— En
delig en morgen tidlig stod jeg ved indgangen til Statens museum 
for kunst og kunne sige til mig selv: Nu har jeg tid; jeg skal ikke 
stå nogen til regnskab for dagen i dag. Nu vil jeg gå mellem bille
derne —■ ikke studere dem! — og de, der har noget at sige, som 
jeg kan forstå, vil jeg standse op ved. De andre går jeg forbi, hvor 
fine navne, der så end står i hjørnerne. Der var Rembrandt og Ru
bens, Skovgaard og Willumsen —• og det var alt sammen stort og 
dygtigt gjort, men jeg fandt mig ikke hjemme i det selskab, — var 
ikke moden til det. Inde i et af de små sideværelser hang der så et
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billede —-og — jeg ved bare, at da der var gået over 2 timer, var 
jeg stadig ved det samme billede. Hver gang, jeg siden har været i 
København, har jeg, —■ hvis der kunne blive tid til det — været 
oppe at hilse på „mit" billede. Det hænger nu ude på galleriet, 
og det hedder: Piger, som venter på toget, af maleren Erik Rådal. 
Denne mand havde rejst både i Frankrig og Spanien, — men alle 
hans billeder er malet fra den lille landsby Gjern ved Silkeborg. Hi
storien om ham og hans billeder er lang. Spanien og Frankrig havde 
han set, men Gjern havde han oplevet! — og så ligner hans billeder 
ikke Gjern, de er ikke formålsløse efterligninger af en plet jord, 
som i lighed med alt andet synligt i verden ændrer udseende fra 
dag til dag — men de rummer en oplevelse af stedets karakter og 
indre sandhed.

Den svenske forfatterinde Karin Boye slutter et lille digt „En ma
lers ønske" — med følgende:

„jeg ville male en træske så, 
at mennesker anede Gud."

Bedre tror jeg ikke, at ord kan udtrykke noget om kunstforståelse. 
Men lad mig til sidst sige: Vær på vagt overfor billeder med hjorte 
ved snoede vandløb — eller stråtækte bindingsværkshuse i skovbryn 
— de holder ikke, hvad de i første omgang lover. — Lad din prø
veklud indramme •—■ du har selv lavet den og kender derfor dens 
værdi, — hæng den op som det første på den tomme væg! Hvis så 
den øvrige del af væggen synes at råbe sin tomhed ud mod dig, find 
så et billede, som synes at sige dig et eller andet — hav mod til 
at hænge det op, hvad det end forestiller, •— men hav frem for alt 
mod til at tage det ned, hvis du en dag opdager, at der intet sand
færdigt indhold var i det — og du vil være kommet v. Gogh’s 
tomme, gule stol et skridt nærmere.

Glædelig jul!
Ejnar Grønhæk, 

Linde skole pr. Spentrup.

Kære venner.
Det er efterår. Jeg må igen have fat i pennen og sammenfatte en 

hilsen til jer. Desværre kunne vi ikke være med til elevmødet i som
mer —■ det var høst og travlhed i den tid, og vi skal jo have nogle 
fridage, når vi skal helt ud vest på. Vi var en tur i Vestjylland tidli
gere på sommeren — dejligt at besøge skolen og bekendte der igen.
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Vi har det så godt. Som I måske ved, fik vi en lille søn den 8. 
december sidste år. Han hedder Finn og er selvfølgelig hjemmets 
midtpunkt. Han kan nok beskæftige een adskillige timer, men det 
at pusle med sådan en størrelse er nu det dejligste, som tænkes kan. 
I øjeblikket står Finn i kravlegården og fortæller en masse. Han til
bringer adskillige timer der, ellers er hans store interesse klaveret og 
boghylden, og det er jo lidt uheldigt.

Nu til slut tak for hilsener og besøg i årets løb.
God jul og velsignelse over dagene i det nye år.

Lilly og Poul Jørgensen, 
„ Lensager", S'panager.

Årsmødet
for de frie ungdoms og efterskoler

Der var rekordtilstrømning til de frie ungdoms- og efterskolers 
årsmøde, som holdtes på Ølgod Ungdomsskole 20.—23. april. Vej
ret var ideelt, og stedet var ideelt. Vestjylland og i særdeleshed Øl
god Ungdomsskole viste sig fra den pæneste side. Der var hjerte
rum nok, og hvad der kom til at mangle af husrum, sørgede skolens 
gode venner for at mobilisere.

Fru Vedsted Hansen bød hjertelig velkommen og fortalte om ste
dets historie og det liv, der nu udfolder sig omkring Ølgod Ung
domsskole. Formanden for de frie ungdoms- og efterskoler, for
stander Dybkjær, Egaa, bød velkommen på foreningens vegne og 
lagde allerede i sin indledning op til næste dags drøftelser.

Generalforsamlingen indledtes lørdag kl. 9, og derefter blev for
samlingen holdt til ilden næsten uafbrudt til kl. 23,30.

Først lagde forstander Dybkjær for med beretningen om forenin
gens arbejde i det forløbne år. Sagligt, grundigt og klart på for
mandens vante vis fik forsamlingen et godt indblik i de aktuelle 
spørgsmål for ungdoms- og efterskolerne. Det er ikke noget vanske
ligt hverv for Pedersen, Osted, at være ordstyrer, når Dybkjær af
lægger beretning. Det afgørende spørgsmål var efterskolernes stil
ling til den aktuelle diskussion om skolestrukturen. Efterskolerne 
har tilkendegivet deres mening herom over for folketing og mini
sterium. Man har klart vendt sig mod et tvungent ottende skoleår 
og peget på efterskolerne som een løsning på det problem. Et 
spørgsmål bliver så, om efterskolerne er i stand til at opfylde de 
krav, som bliver opstillet f. eks. til den såkaldte „boglige linje". 
Det må vel med rimelighed kunne forlanges af enhver efterskole,
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Bestyrelsen for Foreningen af frie ungdoms- og efterskoler.

at man kan give en undervisning, der er på højde med den boglige 
linjes. Vi må være klar over, at skal vi kunne løse den opgave, man 
venter af efterskolerne, så må vi sørge for kvalitet i undervisningen. 
Alle tendenser til at gøre efterskolerne til skoler for mindre bega
vede, må vi vende os imod, men vi må også se i øjnene, at mange 
sender os børn, som lider af ordblindhed, læsevanskeligheder o. s. v. 
Vi har en stor opgave at løse over for dem, men vi må understrege, 
at den løses bedst i fællesskab med de øvrige elever og uden for 
mange særtimer.

Derefter fulgte en intern drøftelse af forhold vedrørende efter
skolen.

Lørdag eftermiddag talte sognepræst førgen Jensen, Thorstrup. 
Foredraget skal betinge livsoplysning og ikke blot være kundskabs
meddelende. Med citat fra Grundtvig og Kold belyste han dette. 
Koids håb var, at der igennem hans ord kom bud fra en verden, 
som var ovenfra. Grundtvig hævdede, at åndens skaberevne hørte 
en senere alder til. Men tiden er en anden nu, end den var 
på Grundtvigs og Koids tid. Da var der ro over opvæksten. I 
dag har den unge i overgangsalderen ikke den ro over sit liv. 
Tidens tendens er nihilismen. Livet er ingenting værd. Påvirket 
af radio, aviser m. m. drives børn og unge i dag ind i pessimismen. 
Når det drejer sig om forholdet mellem mand og kvinde står vi i 
dag over for en ungdom, som anser det for noget ligegyldigt, som 
man kan sjuske med.

Sigtet med ordet må være at give den unge troen på sig selv og 
på sin egen værdi. Derfor bliver der i foredraget tale om en forkyn-
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delse. Hvor forkyndelsen lyder, bliver de ord, der er vore, taget 
i en højere tjeneste. Forudsætningen for al virkelighed i tilværelsen 
er sandhed, derfor må foredraget bevare samtalens karakter, så 
parterne står på lige fod.

Med eksempler fra litteraturen belyste Jørgen Jensen til slut, 
hvordan han selv greb en time an med de unge, ved at vælge emner, 
som drejede sig om de unges evige spørgsmål, og han sluttede: 
Hvis skolen bliver, hvad den skal være, så bliver den håbets skole.

Lørdag aften talte Ole Wivel om poesi. Han sagde: Hvor men
nesket er grebet af naturens undere eller sprogets og menneskets 
skæbne, der er poesi. Mennesket må udtrykke sig i bunden form, 
når der skal gives udtryk for sindets lidenskab, det dybeste i os. Det, 
som er sagt i bunden form i vor tid, har et fællespræg, som over 
for den lyrisk anlagte læser giver tidens præg. Den moderne lyrik 
er bundet til det individuelle liv, og den udtrykker sig i symbol
sproget nu som før.

En tid har ikke andre digtere end dem, den fortjener. En digter. 
tolker tilværelsen, men har ingen løsning på dens problemer.

Morten Nielsen er vor tids største lyriske navn. Hans digtning er 
hensynsløs oprigtig og bund-vederhæftig. Hans digte er præcise og 
har kun få billeder. Han havde den evne at kunne være sig selv 
og give sig hen i sin kunst. Han regnede med dødens mulighed og 
ventede på den, for den hørte livet til. Gennem Morten Nielsen fik 
de andre digtere mulighed for at forstå hinanden.

Erik Knudsen er derimod en spaltet natur. Han siger: Digteren 
er en lille mand, der leger med sin papirhat og træsværdet. Men 
han ser det pinagtige i vor situation og anråber en ukendt gud om 
at komme og befri mennesket. Og det er samme Erik Knudsen, der 
skriver: Hvis I vil høre min glade og muntre stemme, så sig til 
sværvægtsbokseren, som står på mine tæer, at han skal forlade spor
vognen.

Videre omtalte Wivel forfatteren Th. Bjørnvig, som den betyde
ligste lyriske digter i dag. Hans digte er fuldt gennemlevede. Men
neskets vantrivsel, siger Bjørnvig, skyldes, at mennesket ikke mere 
binder sig til de evige magter: Gud, Døden og Eros. I Eros åbner 
livet sig på ny som i skabelsens morgen.

Frank Jæger var barn under krigen, derfor er han i sin digtning 
blevet mere munter end de øvrige tre. Han kendte ikke paradiset 
før syndefaldet og mangler derved baggrunden for pessimismen.

Søndag kl. 8,30 gudstjeneste i Ølgod kirke ved pastor Holm. 
Derefter udflugt til statens arbejdshus i Sdr. Omme, hvor man blev 
modtaget af inspektør Aksel Hertel.

Efter en interessant rundgang på lejrens store areal, 2000 tønder 
land, og i flere af lejrens 70 forskellige bygninger, holdt inspektør 
Hertel et instruktivt foredrag om lejrens arbejde: Fangerne er vane
forbrydere i mindre stil — ikke voldsmænd. De er mere besværlige
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end farlige. Alderen er fra 24 til 70 år, og tiden her er mindst 2 
højst 5 år. Her er ingen indespærring. Hovedformålet er oplæring 
til arbejde i samfundet. Det er meget sværere at være fange her 
end i en lukket afdeling, for fristelserne ligger lige for, men fan
gerne skal lære, at det betaler sig ikke at falde for dem. Der er 200 
fanger og 100 funktionærer, og man fik et godt indtryk af, at der 
blandt funktionærerne herskede en udbredt forståelse af fangernes 
vilkår, og at man af alle kræfter arbejdede hen imod at gøre fan
gerne velskikkede til at gå ud i samfundet igen, samt at skabe mu
ligheder for, at samfundet vil modtage dem.

Eftermiddagens første taler var højskolelærer Tage Hind, Askov, 
der talte om Vilh. Grønbech. Det var et interessant, men også van
skeligt emne.

Derpå talte forstander Helge Markvardsen, Stevns, om argentin
ske skoleforhold.

Søndag aften læste seminarielærer Børge Troelsen, Silkeborg. Det 
blev en indføring i tre danske digteres værker: Leck Fischer, H. C. 
Branner og Martin A. Hansen. Også denne del af årsmødet blev en 
meget fin oplevelse.

Forstander Dybkjær sluttede årsmødet med tak til alle sider, og 
ingen fik noget ufortjent.

(Efter Højskolebladet).
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Vi kørte om Morgenen. — Sent vil jeg glemme denne Tur fra 
det flade Vestjylland ind over den snart „forsvindende Hede". Den 
ny Rugs grønne Tæppe var en køn Afveksling med de dybmørke 
pløjede Agre. Sparsomt var det med Løvet paa Træerne. — Efter- 
aarsvinden havde været hård ved dem, det laa i Dynger ind under 
Tjørnehækkene, der hegner for Haverne. De Blade, der sad tilbage, 
var krøllede og forpjuskede. Vestenvinden kan være skarp og hård. 
— Vi kørte stadig mod Øst. Solen kom frem mellem forrevne, 
mørke Oktoberskyer, — Jo, nu var Efteraaret inde over os. — Ved 
Gødding Mølle mødte vort Øje den rigtige Efteraarsskov, — Tænk 
sikken Forskel! —■ Her var Farver fra okkergul—bourgogne—dyb 
rust over i det stærkt røde. Et Hav af Farver saa skønne og varie
rende. Morgensolens Glimt i disse Efteraarsskove gav os en sidste 
Hilsen fra Sommeren. — Vore to Bøge her i Haven har ikke været 
saa smukke paa Løvet i Aar som de plejer at være. De har været 
tynget af Bogen, og den har vist taget for meget af Kraften, saa der 
er blevet for lidt til Blade. Derfor er det maaske ogsaa, at Blæsten 
havde let ved at ribbe Grenene nu. Den Farverigdom, der ellers er 
ligesaa stor her, som i Østjylland, har vi ikke rigtig set i Aar; trods 
dette, har den daglige Tur i Haven ikke manglet Glæde, — og det 
har givet Fred og Ro at gaa rundt og se, hvor Stauderne — efter 
en rig Blomstringstid — beredte sig til Vinterens Komme. — Jeg 
samler Nødder op; (der har været saa mange i Aar); hører paa 
Skovduernes skarpe Kurren, og staar jeg ganske stille, da kommer 
Fasanerne, og de har vel nok Efteraarsfarver. —■ Hanernes Fjer
pragt straaler, men den stolte Rejsning, der var over dem i For- 
aaret, er der ikke mere. — De gaar saa utrygge, — mon de aner, at 
Jagten paa dem er gaaet ind? — Gid vi maa beholde dem i Fred, 
de er en Pryd i vor falmende Have. — Jo, der kan nok trænges til 
at gaa en Tur ud i Naturen, og der møde det store Under. — Alt 
derude bereder sig til Vinterens Komme; til Hvilen — hvor der 
samles Kræfter til den nye Vækst til næste Foraar. — Næste Foraar. 
— Det er saa langt ud i Fremtiden, at jeg slet ikke i Dag tør tænke 
paa næste Vaar. — Lad mig da — paa de følgende S'ider gaa til
bage i Minder om det svundne Aar, og deraf kan jeg maaske faa 
Farve og Lys over Nuet, dette Nu, som er knugende i Sindet over 
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Menneskers Ondskab. Guds Natur er ikke underlagt disse Ondska
bens Love. Naturen grønnes og lever videre og gyldnes til Høst, paa 
Trods af alle Menneskers Fejl og Fald.

Vinteren 1955 gik saa hurtigt, uden Besværligheder, og atter 
kom Juleferien bag paa os alle. — Der skal mange Hobbyting, 
Vævning m. m. være færdige, saa de korte Dage „strækker" vi baade 
Morgen og Aften. Glæden ved at have Julegaver „jeg selv har la
vet" med hjem, er noget der giver Iver og Arbejdslyst; — saa det er 
i Grunden ikke saa mærkeligt, at vi synes første Søndag i Advent 
kommer for hurtig. — Adventslysenes Magt over Sindet kan jeg 
mærke bliver dybere og mere dragende, jo oftere jeg er med til at 
tænde dem; og Dagene ind under Jul, paa en Skole, skal opleves for 
ret at forstaa den Fest, Glæde og Forventning, der langsomt — som 
Dagene gaar, fornemmes i vore Sind. — „Luciabrudenes Besøg" i 
den stille Decembernat blev ogsaa et smukt Minde. Mange af Pi
gerne havde aldrig set denne gamle Skik før. Alle vore mange For
beredelser, der slutter med Juletræet og de mange Børnebesøg, gør 
sit til, at vi med glædelig Jul til hinanden rejser hver til sit Hjem 
med Troen paa, at ogsaa vi igen maatte opleve en god Jul. Det er 
ogsaa en Glæde at mødes igen til det fortsatte Arbejde, og da der 
var indbudt til Forældredag sidst i Januar, havde vi alle meget 
travlt med at forberede alt til denne Dag. — Hvor gik den Dag 
ogsaa godt. — Sent vil vi glemme Turen „Danmark rundt". — Lad 
mig med det samme sige Stationsforstanderen med sit flinke Perso
nale mange Tak for deres Velvilje og store Hjælp, jeg var ked af, 
at de ikke selv kunde overvære denne interessante Tur, vi andre var 
med paa.

Posten og jeg drikker Kaffe.
42



Ordre afventes.

Forældre holdt gode Ta
ler til Elever og os, og vi 
var i det hele meget glade 
for den Festdag. — Til 
Fastelavn var her kun 8 
Piger, deraf flere Køben
havnere. — Jens Jørgen 
Winds, Vognslund, invite
rede disse med Asta hjem, 
og hvor var det en Ople
velse for disse Piger fra 
den store By at se Livet og 
Arbejdet, som det former 
sig i et Hjem paa Landet. 
Tak til de Hjem, der ind
bød disse Byens Unge til 
Besøg. Jeg tror det kan 
medvirke til, at der kom
mer større Forstaaelse, naar 
disse Piger kommer paa Be
søg i Landbohjemmene. Lad 
mig ogsaa sige Hr. og Fru 
Salomon Frifelt og andre
Elevhjem mange Tak, at de hvert halve Aar sender Bud efter vore 
Elever fra Sydslesvig, dette skønner vi meget paa, og jeg ved, at 
Eleverne er meget taknemmelige over disse Invitationer.

Gymnastikopvisningen i Tistrup! Saa ved vi, at nu er det snart 
Slut for denne Vinter. — Ogsaa i Aar var hele Holdet derovre, og 
det er nu kønt at se den store Flok unge Piger i de hvide Dragter 
lave saa god og pæn Gymnastik. Tak for Indbydelsen til denne Fest. 
Vi kender alle til dette, at det kan knibe at komme op om Mor
genen, og især naar man ved Vintertid skal ud at gaa Morgentur, 
før Havregrød og Kaffe. Alle Kneb gælder. — Vi bestemte da 
—■ os Lærere imellem —• at de morgenduelige skulde belønnes, saa 
da disse den 23. Februar kom ind til Morgenmad, var der dækket 
„stort" op med Rundstykker o. s. v. Det store „Udbrud" af Over
raskelse, dæmpede Lærerinderne ned. — Man nød i „Stilhed" Kaf
febordet, — men — da „Morgenmændene" kom op til de sødt 
slumrende Kammerater, tør det nok antydes, at der ikke var stille 
mere. Jubel og Hurraraab genlød, i al Venskabelighed var der lidt 
Drillerier. ■— Saa havde vi prøvet det, ■— og vandt vore Erfaringer.

Der er ogsaa ved at være Tradition i vore „Gæsteforedragshol
dere". Vicefængselsinspektør Frederiksen, Horsens, besøger os hvert 
halve Aar, og hvor var I alle gode til at „spørge". — Pastor An
dersen, Hvejsel, fortalte om et „Besøg bag Jerntæppet". — Pastor 
Gregersen, Jerne, om hvad en Præst kan opleve uden for Kirken. —
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„Vestkysten" var her og viste os den udmærkede Film „Mens Læ
serne venter". — Alle disse Gæstebesøg siger vi Tak for, de er 
med til at sætte lidt mere Afveksling ind over de travle Arbejdsdage.

I Aar var det „vor Tur" til at faa Besøg af Eleverne fra Brejning- 
gaard. — Der blev vist Gymnastik først af vore Piger og derefter 
tog Drengene fat. — Altsaa hvor jeg rystede for, at de vilde „løbe 
Panden" imod Væggen, da de viste os deres flotte Smidighedsøvel
ser; da saa vi rigtig, hvor meget vi mangler en større Sal. — Vi to 
Skoler ■— de mange Unge — havde en udmærket Aften sammen.

Et Par Dage senere besøgte de ældste Klasser fra Krusbjerg Skole 
os, sammen med deres Lærer. De skulde se, hvordan en Skoledag 
gik for os; — saa de var med til alle Timerne — ogsaa til Smaa- 
sløjd, hvor de selv fik Lov til at arbejde. Vi var meget glade for 
dette Besøg og siger Lærer Caspersen Tak for den gode Dag. Kan 
flere af disse Skolebørn faa Lyst til at komme paa Ungdomsskole, 
(om ikke her, så på en anden Skole), saa tror jeg, at den Dag ogsaa 
bragte noget godt til dem.

Nu er Vinteren snart forbi; — igen kommer Forældrene og der
med Udstillingen af Elevernes mange Arbejder. -—• Igen havde For
ældre Ordet; og Herdis Skov overrakte Gaver til os alle og sagde 
smukt og velment Tak for den svundne Skoletid. Vi herfra siger 
Tak for en rolig god Vinter, for gode Ønsker for Velvilje og For- 
staaelse og for Tillid.

April fik i Aar en særlig Betydning for os. Vi havde bedt om at 

Det nye Toiletrum.

maatte være Værter for „De 
frie Ungdoms og Eftersko
lers" Aarsmøde; det gaar 
paa Tur rundt til de for
skellige Skoler.

Jeg har altid selv været 
meget glad for at være med 
til Aarsmøder rundt paa 
andre Skoler — og nu kom 
Forstandere med Fruer — 
Lærerinder og Lærere (og
saa) medFruer her til Ølgod.

Det blev lærerige Dage 
med kollegialt Samvær, som 
vi vil mindes med stor 
Glæde. (Se Referatet!).

Sommerskolens Begyndel
se plejer altid at have et sær
lig festligt Islæt. Den 4. 
Maj, hvor vi mindes 1945 
— de levende Lys — San
gen. —• Alt er med til at 
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ryste os sammen, og inden vi ser os om, er vi godt i Gang med 
Hverdagens gode Arbejde. Det første Møde Sommeren bød paa 
var Sønderjydsk Forening. Der var god Tilslutning.

Forberedelserne er begyndt til Forældredagen. Sommersol — Iver 
for at vise Far og Mor alt, hvad Dagene her byder paa af solidt 
Arbejde, Fest og Kappelyst. Igen een af de „Dage", som vi her 
føjer til de efterhaanden mange „Dage", hvorom vi ofte taler og 
glædes over. — Ogsaa her blev der fra Forældrenes Side sagt Tak. 
Fin - fin Dag — staar der ved den 29. Juni.

I Sommerferien havde vi besøg af 2 Foreninger. Nr. Nebel Land
boforening. De saa Skolen og jeg fortalte dens Historie, — det var 
ogsaa Sommervejr den Dag, men et stort Savn ved Dagen var, at vi 
ingen Elever havde. — En Skole skal nu helst besøges, naar Ung
dommen færdes her, først da er det Skole. — Formanden, Henry 
Jensen, Nr. Nebel, har været Elev her paa eet af Skolens første 
Hold, han udtalte gode Ønsker for fortsat Virke her. — Billund 
Haveforening kom ogsaa, og Lederen der var Ølgod Efterskoles 
Stifter, Forstander P. Hansens Søn, Lærer Svend I. Hansen. Hansen 
havde ikke været her siden hans Far og Mor rejste herfra. Martin 
Legaard, Lunde, var Leder for et Hold Husmænd, og for dem for
talte jeg ogsaa Skolens Historie. Det var Mænd fra hele Landet, og 
de var interesseret i Skolens Arbejde — og vore Grise. — Disse 
Besøg siger vi Tak for. Vi vil gerne, at man besøger os. — Endelig 
er vi fremme ved Elevmødedagen, — som nu er bunden i faste 
gode Traditioner. ■— Pastor Jørgen Jensen prædikede om Formidda
gen. Om Eftermiddagen talte Pastor Holm, Ølgod, Nielsen, Oks- 
bøl, og jeg. ■—■ Eleverne underholdt med forskelligt og til sidst 
spillede de „Ambrosius" ualmindeligt fint.

Der var mange gamle Piger (med Mænd og Kærester) mødt 
frem; og mange fra de ældre Aargange! Desværre har jeg ikke kun
net skaffe et Billede af „Jubilarerne", de fortjente at komme i 
Aarsskriftet. — Alt i alt en god, god Dag, hvor vi havde Tid til at 
drøfte gamle Minder, og der var mødt saa mange, som ikke før. 
Kom kun I, der selv har faaet Hjem nu, og tag Familien med. I er 
altid meget velkommen.

Saa kommer de to Dage med det store „Rykind". —■ Husmoder
dag med Taler af Fru Rigmor Pindstrup. — Hun talte om For- 
brugerraadet og Husholdningsraadets store Arbejder. Desværre var 
Vejret den 13. og 14. August ikke godt, saa „Ambrosius" maatte 
opføres inde i Gymnastiksalen. Denne Dag kommer der altid mange 
Forældre (til gamle Elever) og jeg føler det som et godt „Haand
slag" til Skolen, at de stadig staar bag os og Arbejdet her. Tak!

Ungdomsdagen var ved at drukne i Regn, men Ungdom nu om 
Dage kan taale en Del, og trods Regnen fik de mange alligevel en 
god Aften. Flere Ungdomsforeningsformænd kom, og til dem siger 
jeg ogsaa Tak for gode Samtaler. — Det er ikke alle, der har lige 
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let ved at lede en Ungdomsforening, som de gerne vil. En Forening, 
der byder paa mere end Dans og let Underholdning. — Støt jeres 
Bestyrelser derhjemme og vis Interesse for dens Arbejde, det er jo 
til jeres Gavn, at De Danske Ungdomsforeninger virker.

Hele Sommeren har vi haft mange Besøg om Søndagen, vi kan 
nok mærke, at det er „Bilernes Tid". — Godt at vore Gæster tager 
det, som vi har det, — den Slags Gæster er altid velkommen.

Karens Veninde, Lærerinde Jaqueline Denney fra England, der selv 
er Lærerinde for Unge i Alderen 14—18 Aar „gjorde Studier" i 
Danmark. Vi var meget glade for dette Besøg og Jacqueline havde 
Engelskholdet til Time. — Hun udtalte sin store Glæde over, at 
lære de frie Skolers Arbejdsform at kende.

Ingrids Bror, stud. jur. Johannes Buhl, havde deltaget i et Kur
sus i Holland og to Deltagere i dette Kursus, Franziskus fra Guate
mala og Jacqueline fra Belgien tog med Johannes paa et Danmarks
besøg. Paa deres Tur rundt i Landet kom de ogsaa her forbi, og vi 
nød rigtig at have dem paa Besøg. Pigerne var ikke klar over, hvor 
Guatemala laa, men vi blev det alle efter den interessante Beretning 
Franziskus gav. Nu var han ogsaa særdeles godt inde i alt om sit 
Land, for han var selv Sagfører og hans Far var Premierminister.

Vi fik Kl. 10 om Aftenen en fin Gymnastikopvisning af Pigerne, 
og den nød vore Gæster, for for dem var Gymnastik, som vi har 
den, ukendt. Pigerne syntes ogsaa, at Gæsterne maatte gøre noget, 
saa de blev sat til at skrive Autografer. Det var lige ved at tage 
Pippet fra dem, og Franziskus mente det var lettere at rejse over 
Atlanterhavet end at skrive i saa mange Poesibøger.

Ringkøbing Fjord rundt er ogsaa en fastlagt Tur nu. I Sommer 
var jeg ikke selv med, men fik Brev fra Ingrid om dens festlige 
Forløb med Besøg i de to Stadilhjem, hos Korsholms og Nørgaards 
og for tredie Gang i Inge Schmidts Hjem i Tim. Paa vor Tur til 
Sydslesvig besøgte vi Eva Ladegaard Andersens Hjem ved St. Vel
ling, hvor ogsaa Anni Eriksens Far og Mor var. I Ullerup i Sønder
jylland var vi hos Ulla Christensens Far og Mor, hvor alle de andre 
Forældre fra Egnen ogsaa var mødt. Alle disse Besøg siger vi 
Hjemmene mange Tak for. Det er en meget stor Ulejlighed, I har 
haft med os, og en stor Udgift, men jeg tror nok, at I alle mær
kede, hvor de Unge var glade. Vi er jo en stor Flok at byde „til 
Huse", men Ungdommen er nu ogsaa spontane i deres Udtryks- 
maade naar der skal siges Tak. I fornam forhaabentlig, at vor Tak 
var meget velment. Der laa ogsaa Indbydelse til os fra Hr. og Fru 
Hans Christensen og Hr. og Fru Anders Pedersen, Mjolden, men 
vi maatte desværre sige Nejtak, det vilde blive for meget for os, 
efter tre Dages store Oplevelser — og lange Køreture; men mange 
Tak, at I vilde se os. •—

En ualmindelig god Sommer. — Vel ikke med megen Sommer
varme, men med Lys og Lyst over Dagene. Hvad der manglede fra

47



Billedet taler for sig selv.

Naturens Side i Sommer, fik vi til Gengæld i fulde Maal i vort 
hjemlige Samfærden. Hvor er det godt, at mindes de sidste Aar — 
ja, langt tilbage; det giver os Mod og Tro paa, at I Unge vil gøre 
alt, hvad I formaar, for at skabe gode, danske kristne Hjem, hvor 
den nye Slægt kan vokse op og følge efter os, og gøre det meget 
bedre, som vi ikke kunde magte at løfte eller løse.

Som Aarene gaar, bliver jeg mere og mere klar over hvad min 
Barndomstid har betydet — og stadig vil betyde for mig. — Jeg 
kan øse af saa rige Stunder fra et Hjem, hvor der daglig blev lyst 
en Fred og Velsignelse over vi Børns Hjemliv, og hvor Far og Mor 
i Ydmyghed levede et sandt dansk kristent Liv sammen — og der
med gav os Børn den største Arv, noget Barn kan ønske at faa: — 
Glæde ved at arbejde — Respekt for andres Meninger, med Krav 
om selv at yde det bedste; og Lydighed —- ikke alene overfor Hjem
mets Lov, men ogsaa Lydighed overfor Fædreland og Samfund — 
og Lydighed mod Livets Krav til os. — Ja, — Hjemmets Tone var 
præget af dette, ■— og med den dybeste Gudsfrygt. —

At vi saa ikke naar at indfri alle disse Forhaabninger, der fulgte 
os, det er vort tunge Ansvar.

Sommeren er paa Hæld, der er travlt overalt med at blive færdig. 
Trods Travlhed faar vi alligevel Tid til ogsaa at feste — more os. 
Pølsegilder — Avisen — Kostumefest ■—• Fætterbal — Fødselsdage 
o. s. v. Jo, vi har baade haft Alvor og Gammen, og hen paa de sid
ste Dage summer det sig altid op. Der bliver over os alle noget, 
som vi maaske ønsker, de andre ikke skal se. — Vi er kede af, at 
Sommerens lyse Dage med det gode Kammeratskab er forbi. ■— Af- 
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slutningen formede sig som alle de andre; Edel Mark Hansen og 
Asta Hansen, Roost, talte smukt paa Elevernes Vegne og over
rakte Gaver. — En Sang var skrevet. — Forældre talte og vi gav 
Pigerne Hilsen og gode Ønsker med ud i Livet. Alt i alt — trods 
Vemoden ved Afskeden — en god Afslutning. Igen vor bedste Tak 
til Hjem og Elever for Tillid og 5 rige Maaneder sammen.

Oktober. — Vi hører altid: Nu skal I da rigtig holde Ferie. — 
Baade — og! Det kan være en Hvile ikke altid at skulde „hænge i 
Klokkestrengen", men egentlig Ferie er det ikke, og det gør heller 
ikke noget, — tværtimod. Køkkenpigerne og jeg har nydt Oktober 
sammen, trods det store Hus med Rengøring, — og al den Syltning. 
Vi havde ogsaa Indkvartering af Soldater, mange den første Dag, 
saa skulde vi ikke have flere, men „Fjenden" kom kørende ind i 
Gaarden, og dem blev vi mere kendt med. Vi nød at have disse 
Soldater, ualmindelig flinke var de, og rart var det at tale med 
dem. Flere af dem kendte ikke meget til en Ungdomsskoles Arbej
de, saa vi fik mange gode Samtaler. — Vi ved, at nogle af dem nu 
er paa Vej til Vagttjeneste nede i Ægypten; — og vore allerbedste 
Ønsker følger disse danske unge ud paa Rejsen med de store Op
gaver. — Oktober gaar hurtigt, og nu er vi saa igen begyndt med et 
nyt Hold paa 93. — Vi har ikke Plads til flere nu, da vi har taget 
Senge ud paa enkelte Værelser. — Vi Lærere er sikre paa, at det er 
et godt Hold, og nu er vi saa inde i den Hverdag, som maaske i de 
første Dage er lang, men som nu ind mod Jul snart vil flyve afsted. 
Velkommen til den nye Flok. — Til Sommerskolen 1957 er der 
meldt fuldt Hus. Nu har jeg været Aaret rundt, meget har jeg sik
kert glemt, men saa føjer I selv andre lyse Minder til. Inden jeg 
slutter maa jeg sige en Tak til de Handlende i Ølgod for godt Sam
arbejde i det svundne Aar. Tak til alle mine Medarbejdere og Sko
lens Venner og Tak endnu engang til alle de Hjem, der har betroet 
os deres Piger, — uden denne Tillid — og det gode Samarbejde 
havde det været svært at faa Aaret til at gaa, som det nu er gaaet.

Albert Schweitzer siger: „Bare det at tænke over Livets Mening 
har allerede i sig selv Betydning. — Hvor meget vilde ikke være 
vundet, blot vi hver Aften i tre Minutter rettede vort Øje og vor 
Tanke mod Stjernerne — Himlens uendelige Verden."

Gud give os denne Ro i Sindet til at lade Tankerne hvile i det 
Julens Budskab, der snart vil lyde ud over hele Verden, det trænger 
vi alle til, netop nu hvor Utryghed og Uro søger at tage Magten 
over vore Sind.

Fred paa Jorden — for os alle.
En Julehilsen til jer alle med de bedste Ønsker om Lykke og 

gode Kaar — som vi kan taale dem — i det nye Aar, der nu snart 
ringes ind. Katrine Vedsted.
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De, der rejste, og nye der kom
I Foraaret sagde vi Farvel til 5 Piger fra Køkkenet. — Lis Mein

hardt har Plads paa Grindsted Sygehus. — Ella Vestkjær er i Køb
mandslære. Marie Toft skænker Kaffe m. m. til Gæster nede i Søn
derjylland. Inge Schmidt er hjemme i Tim, og Meta Kjær er ogsaa 
hjemme. Alle faar I min bedste Tak for jeres Arbejde her. I fire 
sidste har været her længe, og mange gode Minder har jeg for vort 
Samarbejde. Jeg føler, at I stadig følger os med gode Ønsker. Tak.

Linda rejste ogsaa i Foraaret, hun har været hos os som Lærerinde 
2 Gange. Vi var alle glade for at arbejde sammen med Linda, altid 
villig, flink og meget dygtig var hun, og I, der har haft hende som 
Lærerinde ved, at hun kunne gøre alt for jer. Vi ønsker for Linda 
og Tage Waldemar, at de må få Lykke til, at skabe et godt Hjem 
sammen, og at de stadig maa faa et Arbejde med de Unge. De har 
gode Evner begge. Tak for de iy2 Aar her i Ølgod, Linda. Lærer 
Bitsch har ikke den ugentlige Time mere. Vi faar efterhaanden flere 
og flere tilrejsende Talere at raade over, og jeg ved, at Bitsch ogsaa 
har udtalt, at det kneb for ham med Tiden. Bitsch skal have Tak for 
Hjælpen i de snart mange Aar siden Skoleinspektør Hjulers Død. — 
Ja, disse jeg her prøver paa at sige Tak, maa forstaa, at dette Ord 
ikke dækker helt det, jeg gerne vilde, — det er saa kort et Ord, 
men læg alt godt ind i det, og vær vis paa, at saadan ønsker jeg at 
sige jer alle Tak. ■— I Dag virker saa den samme Lærerflok som 
var sidste Aar, — kun Isse Schjøth er kommen igen i Lindas Sted. 
Isse blev færdig med sin Uddannelse i Kerteminde til November 
1955. — Lektor Larsen, Tarm, fortsætter med sine Timer. — Præ
sterne Jørgen Jensen, Nielsen, Aal, og Lomholdt Hansen fortsætter 
ogsaa, og i Vinter vil Pastor Andersen, Hvejsel, ogsaa faa Timer 
her. Det er Navne, der er kendt som Talere i Ungdomsforeningerne, 
og vi er meget glade for vort Samarbejde med dem.

Herdis Røhmer er rejst til sit Hjem. Det har været os alle en me
get stor Glæde at samarbejde med Herdis, og hun har udfyldt sin 
Plads nede i Vævestuen til rent „ug", om der skulde gives Karak
terer. Tak Herdis. ■—■ Katrine Skousen fortsætter og faar Karen 
Svane til Hjælp. Det skal ogsaa nok gaa godt, det er jeg vis paa, 
de er allerede i Gang med at sætte de nye Elever ind i den skønne 
gamle Vævekunst. — Ingrid er som sædvanlig ogsaa med der, og 
jeg de tre første Dage i Ugen.

I Køkkenet er Margrethe Høgh, — Magna Frederiksen rejst. Tak 
for det gode solide Arbejde og for alle vore „muntre" Timer sam
men; vi vil mindes I tre, der nu lige er rejst, med stor Glæde.

Inger Skovbjerg er stadig Kokkepige. Birgit Nielsen (55), Asta 
Wind (55—56) fortsætter, heldigvis, og Marie Jørgensen (1956), 
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Karen Svane (55—56) er begyndt nu. — Henry Schou har ogsaa 
snart Haven pæn til Vinteren.

Hvis Arbejdet her skal lykkes og blive til Gavn og Oplevelse for 
de mange Elever, der kommer her, da maa der været et solidt, ær
ligt og godt Samarbejde mellem os alle. — Jeg føler mig saa tryg 
i dette Samarbejde vi har her, og ønsker, at I alle maa vedblive at 
have „Arbejdets Glæde", og at vi maa vokse med Opgaverne, der 
kommer. Vedsted.

Nyt om gamle Elever.
Ninna Nielsen, Lyhne, hedder nu Christensen, Hjerting.
Asta Poulsen, Outrup, gift Niels 0. Hansen, Bryndum.
Tove Storgaard, Faaborg, bor ikke saa langt fra sit Hjem. Hun er 

ogsaa bleven Bondekone.
Ligesaa med Tove Andersen, Terpling, hendes Mand hedder Junker 

Nielsen, Dyrlægegaarden, Vejrup.
Karen Storm, Bække, bor i Okslund.
Velly Knudsen, Vestkjær, Ølgod, Elev fra den første Vinter jeg var 

hernede (42—43) er gift og bor her i Ølgod.
Edith Hansen, Billum, ogsaa bleven gift.
Inger Therkelsen, Thyregod (var Væveriassistent her) hedder Søn- 

dergaard og bor i Stakroge.
Lydia Jensen, Asp, der var Lærerinde i Givskud, har ogsaa selv faaet 

Hjem, og hedder Petersen og er stadig Lærerinde.
Aase Fuglsang, der har været Vævelærerinde, er bleven gift og bor 

paa sin Hjemegn.
Marie Navntoft, Højbøl, Ølgod, hedder Fru Holmberg og bor oppe 

i Ølgod; og
Sigrid Navntoft læser paa Ribe Seminarium.
Edith Nielsen, Vognslund, er ogsaa bleven gift.
Vor gamle Lærerinde Inger Michelsen, er bleven gift, men er stadig 

Lærerinde paa Brøderup Ungdomsskole.
Anna Larsen (Krølle), Darum, hedder Christensen nu.
Oda Nicolajsen, Nørremarken, Varde, er bleven gift med Gunnar 

Bang.
Frida Hamborg, Skærlund, Brande, er ogsaa lige bleven gift.
Gerda Jacobsen, Haubro, hedder Larsen nu og bor i Herlev ved Kø

benhavn.
Berta Bertelsen, der var Kokkepige her en lang Tid, skal giftes nu. 

Familierne her er inviteret med til Brylluppet.
Rigtig Lykke for alle disse nye Hjem ønsker vi.
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Oline Larsen (51) „Ole" er Lærerinde nu og har sit Virke oppe i 
Nr. Rind.

Ligesaa Frida Lauridsen, Holstebro (49) er Lærerinde i Løvel Skole 
ved Viborg.

Valborg Jensen (Præstegaarden, Brøns) gift.
Johannsen har begyndt paa Tønder Seminarium.
Vor gamle Lærerinde Vita Jørgensen er færdig som Sygeplejerske 

(fint Resultat) i Øjeblikket er hun i København paa Set. Josephs 
Hospital.

Elly Christensen, der var Væveassistent her, har begyndt paa Sy
geplejegerningen i Varde.

Hanna Møller, København, er ung Pige i et Præstegaardshjem i Eng
land.

Katrine Lund (ogsaa Væveassistent her) har været ung Pige paa 
Fana Højskole i Sommer.

Karen Gantzel, Roskilde, er lige rejst til Norge, det er Inge Marie 
Proustgaard ogsaa.
Aase Friis Johansen, Aarre, har ogsaa været i Norge, men hun ma

ler stadig hos Kunstmaler Skov i Bramminge. — I kan nok huske, 
at det havde hun gode Anlæg for.

Dagny Mikkelsen, Roust, har begyndt i Kerteminde, og vil uddanne 
sig til Lærerinde.

Hjørdis Larsen, Ansager, (45) er i Øjeblikket Sygeplejerske paa 
Aarhus Kommunehospital.

Karen Larsen, Ølgod, har været saa venlig at sende mig Oplysninger 
om Kammerater fra 52. Karen er selv Ekspeditrice i Ølgod.

Gerda Lauridsen, Faster, er ansat som fast Organist ved Borris Kir
ke, hun bor hjemme og hjælper sine Forældre lidt ind imellem.

Inger Jensen, Ølgod, tjener i Hodde, hun er forlovet med en Land
mand.

Inger Skovbjerg, Brørup, er Kokkepige hos Vedsted.
Johnny Ambirk, Jægerspris, gik ogsaa under Navnet „Trisse", er paa 

et Dyrehospital i København.
Ruth Hedegaard, Rødkjærsbro, tjener som Husassistent i København, 

hun er forlovet med en Landmand.
Birthe Hansen, Grindsted, „Bitten" har i Sommer været Elev paa 

Graasten Husholdningsskole.
Hanssine Nielsen, Nordenskov, er gift og bor i Horne.
Ruth Johansen, Gredstedbro, hjælper Mor og Far derhjemme.
Agnete Boller, Vægger, er blevet gift med en Gartner, de har købt 

Gartneri paa Silkeborgegnen.
Erna Jørgensen, Skads, er gift og har en Datter.
Dagny Skov, Skals, er Sygeplejerske paa Kjellerup Sygehus.
Inge Kabel, Vroue, friserer i Svendborg.
Anna Kjærgaard, Nr. Nebel, er hjemme for Tiden.
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Anna Marie Larsen, Darum, „Krølle" er baade Karl og Pige hjem
me.

Inger Elise Jensen, Sædding, er gift med en Tømrer og bor i Aaben
raa, de har en lille Pige.

Eva Kristiansen, Fourfeldt, er forlovet, hun tjener i Esbjerg.
Inge og Jytte Vestergaard fra Højmark udvandrede sammen med de

res Forældre til Canada for ca. 3 Aar siden.
Kirstine Thomsen, Glejbjerg, er hjemme.
Kirsten Pedersen, Aarhus, er Barneplejerske i København.
Inger Hansen, Borris, er blevet forlovet, hun har Plads i Ringkø

bing.
Edith Schmidt, Højer, er blevet gift.
Jytte Nielsen, Fanø, er paa en Fabrik i Esbjerg og laver Madrasser.
Elisabeth Krogh, Aars, er hjemme.
Anna Grethe Pedersen, Tanderup, tjener hos en Godsforvalter i 

Hammel, men vil være Sygeplejerske, og skal paa Børkop Syge
plejehøjskole til Vinter.

Birthe Leeager, Bække, er gift.
Karen Rifsing, Gredstedbro, er paa Bornholm i Sommer.
Kirsten Heesgaard, Vildbjerg, er Slagterekspeditrice i Aarhus.
Signe Nielsen, Skive, har været paa Viborg Gymnastikhøjskole i Som

mer.
Katrine Clausen Kock, Fynshav, er hjemme, men tager til Sønder

borg og væver.
Meta Beck, Janderup, er ogsaa bleven gift.
Inger Højbjerg Petersen, Vong, (51—52) har lige skrevet og fortalt 

om sit nye Hjem.
Solvejg Lomholdt-Hansen, Bøvling, er lige bleven optaget som 

Elev på Musikkonservatoriet i København.

Til Jul og Festdage (ogsaa Elevmødet) og naar Skoletiden er endt, 
faar vi altid mange Breve. — I gør os meget glade med disse Hilse
ner, — bliv ved med det, —• kun kniber det mig at faa sendt Svar 
til jer alle. — Tag min varmeste Hilsen nu med Tak for de mange 
Breve.

Send os ogsaa Oplysninger om jer selv, det modtager vi gerne.

53



De bedste Jule- og Nytaarsønsker sendes til vore Kammerater fra 
vor Elevtid i Ølgod.

Eva Nielsen (54-55). Lisbeth Gravenen (54-55).
Inger Skovbjerg (52). Birgit Krogstrup Nielsen (55).

Katrine Skousen (55-56). Asta Wind (55-56). Karen Svane (55-56).
Marie Jørgensen (56). „Toften", „Harkes gaard”, Køkkenet 

og Vævestuen.

Husk Elevmødet
den anden Søndag i August, det bliver den 11. August.

Elevforeningens Bestyrelse er:
Ruth Møller, Højgaard, Børkop. 50.
Dinne Olesen, Spandet, Arnum. 51—52. 
Karen Larsen, Mosegaard, Ølgod. 52.
Aase Friis Johansen, Aarre, Varde 53—54. 
Kirsten Eriksen, Broballe, Nordborg. 54. 
Helga Pedersen, Skads, Esbjerg. 54—55. 
Birgit Krogstrup Nielsen, Oksbøl. 55.
Karen Svane, Bredsten. 55—56.
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Elever paa Ølgod Ungdomsskole

Sommeren 1956

Andersen, Anna-Vera, V. Vedsted, Ribe. 
Andersen, Grethe, Elsborg, Rødkærsbro. 
Andersen, Eva Ladegaard, Tofthøj, Børkop. 
Andersen, Tove Hauch, Langagerg., Spjald, 
Andreasen, Elva, N. Hadsten, Hadsten. 
Andreasen, Inger, Ruglykkegrd., Klakring. 
Berthelsen, Bodil, Sneum, Tjæreborg. 
Bisgaard, Dorthea, Mejrup, Holstebro. 
Bjerregaard, Hanne, Assendrup, Daugård. 
Bollesen, Else, Assendrup, Daugård 
Bording, Inga, Sejling, Skægkær.
Brødbæk, Else, Mejrup, Holstebro. 
Christensen, A. Marg., Mjolden, Døstrup. 
Christensen, Birgit, Bellahøj, Rødkærsbro. 
Christensen, Inge, Råbjerg, Farre. 
Christensen, Ulla, Ulleruplund, Avnbøl. 
Clausen, Karen Margr., Blans, Avnbøl. 
Eriksen, Anni, St. Velling, Børkop.
Hansen, Anna, Ejstrup, Hee.
Hansen, Asta, Roost, Branderup |. 
Hansen, Birgit, Faster, Skjern.
Hansen, Edel Mark, Billum.
Hansen, Lis, Hedegård, Give.
Hansen, Lis, Eestrup, Vejen.
Hansen, Tove, Skovbøllinggrd., Glejbjerg. 
Hessellund, Gerda, Geddal, Vinderup. 
Jacobsen, Hilma, Starup, Tofterup.
Jensen, Birgit Toftgaard, Borris. 
Jensen, Bodil, Fjelstervang, Kibæk. 
Jensen, Ellen Margr., Stolbrolykke, Gude- 

rup, Als.
Jensen, Hanne, Edithsvej 46, Åbyhøj. 
Johnsen, Birgit, Langelund, Filskov. 
Jørgensen, Marie, Guldager.
Kaasbjerg, Anni, Korsbjerggård, Farre. 
Karlskov, Grethe, Kærbølling, Bredsten. 
Knudsen, Margit, listed, Bramminge. 
Knudsen, Ulla, Galten, Hadsten.
Koch, Jytte, Blans, Avnbøl. 
Korsholm, Maren, Stadil, Tim. 
Kristensen, Eva, Kaustrupgrd., Ravning st. 
Kristensen, Kirsten, Egsgård, Filskov. 
Kruse, Gyda, Sandet, Stakroge.
Kuhr, Vita, Elsborg, Rørkærsbro. 
Larsen, Marie, Guldager.
Lauridsen, Esther, Guldager.
Lauridsen, Marie, Sædding, Skjern. 
Madsen, Annelise, Jedsted, Gredstedbro. 
Mortensen, Birtha, Vinding Østergård, 

Slagballe.
Nielsen, Agnes, Mejrup, Holstebro.
Nielsen, Alice, Tjæreborg mark, Tjæreborg. 
Nielsen, Betty, Kongeådalgrd., Gredstedbro

Nielsen, Birgit Holm, Ålbæk, Bramminge.
Nielsen, Edel, Godthåb, Vinding st.
Nielsen, Edith, Almind.
Nielsen, Esther, 0. Lind, Herning.
Nielsen, Herdis, Astrup, Skjern.
Nissen, Agnete, Barde, Herning.
Nørgaard, Maja, Stadil, Tim.
Offersen, Anna Lise, Klakring.
Olesen, Anna Kragsig, Barslund, Blåhøj st.
Paasch, Lis, Dybmose, Gørding.
Pedersen, Anna Marie, Hostrup, Norden

skov.
Pedersen, Anne Marie, Mjolden, Døstrup.
Pedersen, Elna, Gammelby, Vejen.
Pedersen, Ingerlise, Hjoptarp, Borris.
Pedersen, Kirsten, Lundtofte, Holsted st.
Pedersen, Rita, Kragelund, Lønne, 

Nr. Nebel.
Petersen, Annemarie, St. Karlby, Kr. Hyl

linge.
Petersen, Birthe, Gammelgab, Broager.
Petersen, Grete Koch, Blans, Avnbøl.
Petersen, Magny, Hillerup, Ribe.
Petersen, Ruth, Jernved, Gredstedbro.
Proustgaard, A. Margr., Holmsland, Ring

købing.
Præstegaard, Kirsten, Jagtvej, Grindsted.
Rahbek, Anna Kristine, Billum.
Rasmussen, Bodil, Helnæs, Ebberup.
Rasmussen, Flanne Grethe, Kåstrup, Ka

lundborg.
Rømer, Inger, Holmsland, Ringkøbing.
Schilling, Elsebeth, Abildbo, Ølstykke.
Schmidt, Anne, Bov, Padborg.
Schøler, Maja, Korsagergård, Brørup.
Sjelborg, Karen, Hjerting.
Skovby, Jytte, Sejling, Lemming.
Sondergaard, Gerda, Lindeballe, Gadbjerg.
Sørensen, Anne-Grethe, Hodde, Tistrup.
Sørensen, Erna, Sdr. Klint, Lønne, N. Nebel.
Sørensen, Hanne, Nordby, Fanø.
Sørensen, Henny Bank, Hvingel, Hee.
Sørensen, Ingrid, Alslev, Guldager.
Thomsen, Edith, Kjelst, Billum.
Thomsen, Else, Glejbjerg.
Thuesen, Theodora. Haltrup, Nordenskov.
Valentin, Jytte, Lysmos, Guderup, Als.
Callsen, Irmgard, Ryde, Flensborg, Syd

slesvig.
Clausen, Brigitte, Klingenbergg. 3, Tønning, 

Sydslesvig.
Hagemeier, Ellen-Johanne, Boel-Ulegraff, 

. Sydslesvig.



Vinteren 1956—57

Madsen, Anne Margretha, Bøvl, Sdr. Omme.
Madsen, Birgit, Billum.
Kristensen, Agda, Oksbøl.
Madsen, Ragnhild, Billum.
Madsen, Doris, Nr. Marken, Varde.
Madsen, Gunhild, Tørringgård, Ry.
Madsen, Jonna Lykke, Jagtvej 23, Grindsted.
Mortensen, Karen, Grøftebjerg, Bred. 
Møller, Vanda, Karstoft, Kibæk.
Nicolajsen, Inger Marie, Houborg, Holsted.
Nielsen, Gurli, Lønne, Nr. Nebel.
Nielsen, Inger Grøndal, Hedegård, Ejstrup

holm.
Nielsen, Lissy, Gåsekjærhus, Oksbøl.
Nielsen, Sørene, Tinghøj, Varde.
Nissen, Ingrid, Høm, Ribe.
Nissen, Marie, Lysabild, Skovby, Als.
Nørgaard, Nelly, Mejrup, Holstebro.
Olesen, Lis, Spandet, Arnum.
Olesen, Ruth, Spandet, Arnum.
Pedersen, Connie, Sognegårds Allé 26, , 

Hvidovre, Valby.
Pedersen, Elly, Strandhøjsvej 7, Humlebæk.
Pedersen, Gerda, Haulund, Ølgod.
Pedersen, Inger-Lise, Ullerup, Give.
Poulsen, Ingrid, Ramme.
Poulsen, Minna, Bindeballe.
Poulsen, Solvejg, Tarp, Guldager.
Ravn, Else Kirstine, Stakroge.
Schneider, Ellen Margr., Ulkind, Filskov.
Schrøder, Tove, Erritsø, Fredericia.
Storgaard, Tove, Pindstrup.
Szkobel, Gerda, Årslev, Hjordkær.
Sondergaard, Gerda, Sdr. Marken, Varde.
Sørensen, Birgit, Bakkegrd., Grønbæk.
Sørensen, Grethe Østergaard, Øse, Norden

skov.
Sørensen, Inga, Skave, Holstebro.
Sørensen, Inge, Raunsbjerg, Guldager.
Termansen, Sigrid, Billum.
Thomsen, Ellen Margr., Folding, Brørup.
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Thomsen, Ruth, Struer.
Thygesen, Grethe, Torvegade 70, Esbjerg.
Thøstesen, Edith, Solbjerg, Tjæreborg.
Varming, Anna Marie, Obbekjær, Ribe.
Vestergaard, Nanna, Høm, Ribe.
Vesterholm, Margit, Sdr. Omme.
Hansen, Brigitte, St. Peder, Sydslesvig.
Löwenstrom, Karin, Ravnkær, Sydslesvig.

Abildgaard, Esther, Skads, Esbjerg. 
Andersen, Bodil, Hvejsel, Jelling. 
Andersen, Signe, Ganer, Skjern. 
Andreasen, Kirsten, Ramme.
Bindesbøl, Annie, Sdr. Omme.
Bindner, Solveig, Gl. Kongev. 86, Kbh. V. 
Bjerre, Vera, Guldager.
Brinch, Jonna, Fregatvej, Nordby, Fanø. 
Carstensen, Kirsten, Agtrupskov, Bjert. 
Christensen, Astrid, Skovby, Als. 
Christensen, Ruth, Almind, Rindsholm. 
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Dahl, Ida, Sdr. Nissum.
Elbæk, Anna Marie, Kærbæk, Ansager. 
Gade, Esther, 0. Oksby, Oksbol.
Gade, Martha, 0. Oksby, Oksbøl.
Hansen, Aase Møller, Stationsvej 7, 

Sdr. Omme.
Hansen, Anny, Hallundbæk, Ejstrupholm. 
Hansen, Edith, Skærup Skov, Vejle. 
Flansen, Grethe Nørgaard, Filskov. 
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Jensen, Birthe Birkmose, Skjoldsgade 16A, 

Esbjerg.
Jensen, Christa, Flostrup, Varde.
Jensen, Dora, Hostrup, Varde.
Jensen, Doris Høj, Borre, Oksbøl.
Jensen, Ingrid, Skamstrup, Sig.
Jeppesen, Vera, Vinkelvej 13, Hjerting. 
Jespersen, Anni Runge, Lifstrup, Varde. 
Jespersen, Tove, Dyndved, Guderup. 
Johnson, Else, Th. Dahlsvej 24, Esbjerg. 
Jørgensen, Annelise, Lyhne, Ølgod. 
Jørgensen, Esther Theilgaard, Rinkenæs. 
Kellberg, Lizzie, Borgm. Christiansensg.

København SV.
Kloppenborg, Inger, Lindknud, Brørup. 
Kristensen, Gerda, Fiskbæk, Flerborg. 
Kristiansen, Else Marie, Gødsbol, Vandel. 
Krogh, Bodil, Vesterenge, Ribe.
Krogh, Norma, Sognegaards Allé 10, 

Hvidovre, Valby.
Larsen, Jytte, Bellisvej 18, Varde. 
Lund, Hanne, Spjarupgård, Egtved.
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