
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


AARSSKRIFT "
FOR

VINDING HØJSKOLES
ELEVFORENING

1922

Statens pædagogiske Studiesam'iag
» / * 1
B^4dl«iT3¥n



KONRAD JØRGENSENS BOGTRYKKERI
KOLDING

Statens pæchgogidce Studiesam'iag
København



Vinding højskole.

Iåret 1921—22 har besøget været som medfølgende over
sigt viser. Eleverne er, som sædvanlig i årsberetningen,

inddelt efter stand og amter:

Eleverne 1921-
1922 1922

Døtre eller sønner af gårdmænd.............. 19 9
— — — - husmænd................ 6 1
— — — - håndværkere......... 2 4
— — —■ rentier.................... 2 1
— — — - arbejdsmænd......... 1 1
— — — - forretningsfolk .... — 2

Ialt... 30 18

Fordelt efter amter 1921 —
1922 1922

Vejle amt..........
Ribe —..........
Viborg amt....... 
Haderslev amt.. 
Svendborg —. ..
Assens — ..
Odense — ..
Åbenrå — ..
Sønderborg amt 
Tønder —

10
4
1
5
1
1
3
1
1
3

3
1
4

1

1
1

at overføre... 30 11
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Fordelt efter amter 1921 —
1922 1922

overført...
Sorø amt......................................................
Thisted amt.................................................
Arhus — .................................................
Ringkøbing amt..........................................
Alborg — ..........................................
Hjørring — ..........................................

30 11
1
2
1
1
1
1

Ialt... 30 18

Medlemmerne af foreningen vil se af ovenstående rede
gørelse, at de, der har besøgt Vinding højskole, har været 
fordelt over hele landet. Det er ubetinget det bedste, at der 
i et hold højskoleelever er alle slags landsmænd. På den 
måde lærer folket fra de forskellige egne af landet at forstå 
og kende hinanden. I de første dage plejer sproget mellem 
dem at give anledning til adskillig munterhed, men det er 
kun en kort tid, så er der intet i vejen i den retning. På 
den anden side er det en fordel for en højskole, at den har 
så mange elever som muligt fra det amt, den ligger i. Det 
styrker meget de stedlige forhold. Også for eleverne er det 
godt; ti de fælles oplevelser og bekendtskaber kan altid komme 
til at spille en rolle senere hen i tiden. Vinding højskole har 
gennem årene haft mange elever fra amtet, indtil 30 i et hold. 
Dette forhold har vi været meget glade ved. — Hvad antallet 
af elever fra sidste regnskabsår angår, er det jo ikke stort; 
men højskolerne er den senere tid gået ind i en meget sløj 
og vanskelig periode. Fagskolerne lider i disse år ikke nær 
så meget som højskolerne. Man må nu håbe på bedre tider 
for højskolen. Det skulde jo nødigt gå således, at samtidig 
med, at højskolen går frem og breder sig i andre lande, går 
den nedad i sit gamle moderland. Højskolen er den mest 
ejendommelige og den frieste form for skolevæsen og folke- 
opdragelse, der findes her i landet, og det er ønskeligt og 
nødvendigt for folkelivet, at den bliver ved at virke og brede sig.

Hvad selve skolens indre anliggender vedkommer, er der 
en del at tilføje.
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I sommer havde skolen adskillige besøg af fremmede. Ung
skuet i Horsens gav anledning til, at en del gamle elever og 
venner lagde vejen om ad Vinding for at besøge os og de 
gamle steder. En svejtser, cand. Rubbi, der nærede interesse 
for højskolen i Svejts, allagde os et besøg på sin rundtur i 
landet. Fru Lindell fra Fornby højskole i Dalerne var her i 
2 dage. Dette besøg glædede os. Fruen var meget interesseret 
i sagerne og satte sig grundigt ind i alt, hvad der vedkom 
højskolen og danske forhold. Sune Andresen, der er lærer 
her i vinter, fik besøg af sin læsekammerat August Fr. Schmidt, 
der er ansat ved »Dansk folkemindesamfund« i København. 
Han talte til eleverne og har senere sendt os et par små 
artikler til årsskriftet.

Edvard Johansen fra Grønland sender en hilsen til kam
meraterne fra de to vintre, han var her. Det er meget mor
somt at læse hans breve hertil. Når grønlænderne skriver 
dansk, bruger de meget få ord og udtaler sig i korte sæt
ninger. Som en prøve og hilsen fra det fjærne land hidsættes 
et uddrag af hans sidste brev:

Egedesminde, den 5. september 1922. 
Kære Andresen!

»Jeg vilde skrive lidt; tak for dit brev; jeg meget glad for 
det; jeg har det rigtig godt herop i Grønland.

Vi har haft lidt sommer; denne meget kold; nu begynder 
snevejr igen og mørketiden; sidste vinter rigtig slædekørsel 
med hunde. Jeg har kørt 1 dag 17 mil med 9 hunde; det 
var morsomt sådan hurtigt drage; jeg også sejler meget med 
kajak; jeg fanget 12 sælhund — nogle store sæler.

Jeg sender billeder til dig, det er ikke saa fine billeder. 
Jeg bliver gift nu; sender én billede, min kone og jeg . . . .« 

Din ven Ed. Johansen.

Jeg har selvfølgeligt skrevet til ham igen og sendt ham 
nogle billeder herfra. Der er ikke noget grønlænderne hellere 
vil have end billeder Ira Danmark.

I april måned blev glasverandaen taget ned og en større 
platform blev støbt foran havedøren. Facaden og stuerne 
har vunden meget ved, at den kom væk. Verandaen var for



Ed. Johansen og hustru.

stor og taget på den var meget uskønt. I sommer er alle 
mine mange samlinger bleven indordnet i et museum. Hertil 
er brugt værelset »Sønderjylland«, der er stort og rummeligt. 
Sune Andresen har ordnet samlingen. Der findes en geologisk, 
zoologisk, medicinsk, botanisk og arkæologisk afdeling. Til
sammen udgør de flere hundrede numre; særlig er samlingen 
af genstande fra gamle bøndergårde god og værdifuld. Også 
billedsamlingen til undervisningsbrug samt elevernes bibliotek 
er øget og omordnet.

Fru Inger Brummer har i efteråret ladet opstille et stort 
monument på sin mands grav, der ligger på den ny kirke-



Kirke og præstebolig i Egedesminde.

gård ved Vinding kirke. Monumentet er opført af granit og 
paa Tavlen står der:

OLE LARSEN BRUMMER 
f. 3-7-1870, d. 25-8-1921.

Vær tro indtil døden.

Foran Brummers gravsten er der, ligeledes i efteråret, rejst 
en sten over hans søster, der i sin tid var husmoder her på 
højskolen. På den står der: Simonia Maybom, f. Brummer, 
f. 2—3—1867, d. 17—2—1920.

I efteråret har Jens og Sune gjort en tur til Italien. Det 
er jo temmelig billigt at rejse i disse tider. Turen gennem 
hele Tyskland, hvor de overnattede en enkelt gang, kostede 
en halv snes kroner for hver. I Italien stod pengene i 20. 
Fra Svejts tog de lige til Roma, hvor de boede hos Marie 
Dinesen. Hun er født i Høve på Sjælland, og hos hende boede 
min kone og jeg også, da vi for mange år siden var dernede.

Vi har her fra Vinding højskole sendt hende adskillige 
danske tjenestepiger, som har været i hendes pensionater både 
i Roma og Napoli. Hos Marie Dinesen traf de to unge danske 
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kunstnere, og de fire turede rundt sammen til Napoli, Capri, 
Pompeei, hvor de gik i ruinbyen en hel dag, fulgtes tilbage 
til Roma og Firence. Det var meget varmt i Italien, indtil 
36 gr. C. I Firence tog de afsked med de unge kunstnere og 
rejste hjem over Brennerpasset. Den gamle italienske grænse 
ligger syd for Trient, og den ny grænse går lige igennem 
Brenner station. Det tog over seks timer at køre dette stykke, 
som man ellers med ekspresfart kun bruger en time til. De 
havde paa turen til Brenner en oplevelse. Ved en station syd 
for Verona kom der nogle enkelte folk ind. Da toget var godt 
igang, blev der trukket i nødbremsen, toget standsede, og 
mange mennesker bevæbnede med revolvere og knipler stor
mede toget og overfyldte det, så der var næsten ikke til at 
være. De tog kommandoen og førte toget til Trient. Det var 
Fascister, som på den tid havde begyndt at røre på sig. De 
var iført alle slags dragter; men en del af dem bar de sorte 
Fascistskjorter. De sang den ene nationalsang efter den anden 
og debatterede vældigt, og så meget kunde de forstå af det 
italienske sprog, at det var socialisterne, de tordnede løs på. 
De henvendte sig også til deres to fremmede medrejsende i 
kupeen og spurgte om de var Ira »Danimarca«.

Den gang var Fascistbevægelsen i sin begyndelse. Nu er 
de forlængst ved magten. —

Den største begivenhed er imidlertid, at jeg i sommer købte 
håndværkerskolen for 15,500 kr. Det var jo i og for sig 
voveligt nok, da man ikke vidste, hvordan det vilde gå; men 
det var jo naturligt, at håndværkerskolen kom ind under 
højskolen. Jeg henvendte mig derefter til min gamle ven, 
Daniel Rasmussen, Ollerup håndværkerskole, om en mand til 
at lede undervisningen for håndværkerne. Han overlod mig 
straks sin medhjælper, Kr. Olsen, med den motivering: »Jeg 
kan lettere få en, end du måske kan«. Kr. Olsen blev meget 
rost som lærer og menneske, og da det var bestemt, aver
terede vi straks. I »Vejle amts folkeblad« stod der nogen tid 
efter averteringen en meget varm anbefaling af Kr. Olsen af 
en af hans gamle elever fra Ollerup. Imidlertid gik tiden, der 
kom et par forespørgsler og en indmeldelse. Kr. Olsen var



Håndværkerskolen.

syg i sommer, men han mente nok, at han kunde møde helt 
frisk til november. Et par dage før skolen skulde begynde, 
sendte han afbud. Hans læge havde forbudt ham at arbejde 
i vinter. Det er brystet, det er galt med, og på en Køben
havnstur fik han en forkølelse og dermed et tilbagefald. Skolen 
står så desværre tom i vinter.

Håndværkerskolen ligger, som kendt, på et stykke af høj
skolens havejord, der i sin tid blev solgt fra af Rosendal. 
Der er ikke så lidt bygningsvæsen dernede. Ejendommen 
trængte meget til restaurering. Taget er bleven fornyet imod 
syd, og alle tagene er bleven tjærede. De Heste døre og vin
duer blev malet både udvendig og indvendig, tre værelser blev 
tapetseret og 4 oljemalet, ligesom udhusene blev omordnede 
og sat istand. Alt dette meget arbejde blev udført sidst i 
juli og først i august som husflidsarbejde. Mine sønner og 
Sass har, som »helbefarne«, gjort hovedarbejdet. I den lille 
lejlighed bor fru Brummer og i den store Ågård.

For en halv snes dage siden — først i november — holdt 
delingsførerforeningen for Vejle amt møde og generalforsam
ling her på skolen. Der var mødt et halvt hundrede deltagere. 
Ved generalforsamlingen blev det bestemt, at Jens Andresen 
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skulde være tilsynshavende ved gymnastikkredsene i Vejle 
amt. Det er mest aftenarbejde, så han kan beholde sine timer 
på skolen. Det er den samme stilling og det samme arbejde, 
som P. Jensen, Verst, havde, den vinter, han var lærer her. 
Delingsførerforeningen for Vejle amt har i mange år holdt 
deres møder her på skolen.

Eleverne har selvfølgelig været omkring i den storslåede 
egn og set alle de berømte steder. I sommer var eleverne 
bedt ud mange gange til aftenselskab, således hos fru Brum
mer, Astrid og fru Bertelsen, på Vidskue, Søndermarksgår
den og Enemærkegården. De sædvanlige Udflugter er til: 
Munkebjerg, Hvidbjerg, Jelling, Fredericia, Grejsdalen, Vejle
dalen o. s. V. Vort orkester har givet en mængde musikaftner, 
der har været eleverne til stor opmuntring. Instrumenterne 
er klaver, violin og violoncel. Der spilles kun større musik
stykker, og orkestret er heldigvis meget villigt til at lade 
si§ høre' P. Andresen.



Højskolebevægelsen.

Det er ofte bleven fremhævet, at Grundtvig ikke kan ses 
og bedømmes under én synsvinkel. Hans store ånde

lige begavelse gjorde ham til noget usædvanligt på mere end 
et område.

Holger Drachmann sammenligner ham med en fuldrigger, 
der står ned ad floden, fulgt af en mængde mindre skibe. 
Ved det store hav standser fladvandsskibene, de tør ikke følge,, 
kun fuldriggeren går alene videre over det dybe hav »med 
skibslanternen roligt brændende«.

Dette billede af den enlige store er rigtigt; ti enten han 
skrev historie, digtede eller prædikede, så var han kun én 
skikkelse, nemlig: folkeopdrageren.

På folkeopdragelsens område skred han frem, og store 
tanker førte han og hans nærmeste venner ind i folket. Hvad 
stod der på skjoldet?

Der stod først: »Forældre og hjem«. Børnenes undervis
ning og første opdragelse må forældrene bære ansvaret for og 
selv udføre hjemme. Grundtvig gav hjemmet og moderen en 
usædvanlig plads for den begyndende folkedannelse. Han så 
centralt på sagen, ti enten et hjem er mere eller mindre ånd
fuldt, så vil det alligevel blive hovedfaktoren for den unge 
slægt, og det var derfor om at gøre, at hjemmene blev så gode 
som muligt. Det hastede ikke med at sende børnene i skole, 
og skulde de afsted, måtte hjem og skole være i overensstem
melse i det væsentligste. De måtte ihvertfald ikke modarbejde 
hinanden. Børnene måtte ikke overlæsses. Skolen skulde være 
syngende og fortællende og nøje afpasset efter børnenes alder,, 
naturel og sjælelige ævner.
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I overgangsalderen — da der sker en legemlig forandring — 
skulde børnene anbringes i »Driftige borgeres huse«, det vil 
sige ved legemligt arbejde. Flan var ingen ven af drengeviden- 
skabeligheden og ønskede den ikke fremmet. Legemligt arbejde 
er sikkert også det sundeste både i sjælelig og sædelig hen
seende i den tid. Drenge har kun drengefølelse, drengeforstand 
og tanker, drengekunster og er ikke anlagt for åndelig syssel.

Men Grundtvigs geniale syn på oplysningsværket var hæv
delsen af, at det først er i ungdomstiden, — »der er synernes 
og åndens skabertimer« — at arbejdet skal gøres. Det måtte 
for hans samtid synes helt revolutionært, at voksne folk skulde 
slide skolebænkene. Men folkefriheden stod for døren, og 
uden oplysning vilde den blive en uting. Grundtvig mente, 
man måtte skynde sig, hvis man da senere hen i tiden vilde 
være sikker på at blive regeret af nogenlunde nådige herrer. 
En højskole for voksne, hvor den historisk-poetiske oplysning 
var den fremherskende, en fri skole for dansk åndsliv med 
vidt syn for folkelivets forhold og verdenslivets udvikling, en 
skole, der skulde opelske danske og kristelige helte — ikke 
som talere og prædikanter, men som folk, der i selve livet 
viste, at de havde en levende dansk og kristelig ånd — det 
var dette, han ønskede.

Til oplysningsværket vilde Gr. have en dansk højskole i 
Sorø for alle stænder og en fri videnskabelig højskole i Gøte
borg for alle Nordens folk.

Hans planer var store; men hans skoler blev ikke til noget. 
Eftertiden har været vidne til, at undervisningen for børn og 
konfirmander er bleven udvidet i høj grad, drengevidenskabe- 
ligheden og eksamensvæsenet florerer som aldrig før, under
visningsstoffet øges læssevis, og uddannelsestiden forlænges i 
det uendelige. De gamle grundtvigianere rasede imod eksamens
væsen. Birkedal sagde, at det var det eneste, vi havde lært 
af kineserne; men det eksamensvæsen, de gamle tordnede 
imod, er det rene legetøj imod det, vi har nu. Vinden har 
blæst imod de grundtvigske tanker — og det kan desværre 
ikke siges, at det var, »som om den blæste mod en kirkemur«.

Grundtvigs store skoleplan blev udstykket. 1842 rejste 
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tyskerne en højskole ved Rendsborg, men den levede under 
trange kår. Samme år blev der gjort et forsøg i Vestslesvig 
med præsterne Hagen og Feilberg i spidsen; men sagen stran
dede. 1843 kom prof. Flor, »Nordslesvigs kommanderende 
general«, selv til Haderslev for at klargøre højskolens ide og 
forene den med hverdagslivet. Hans tanker kan fremsættes 
i følgende korte sætninger:

»Der skal oprettes en anstalt, hvor bonde og borger kunde 
erholde kundskaber og færdigheder til nytte og behag for 
næringsvej og bedrift — men særlig som landets søn og statens 
borger. Borger og bonde skal gøres selvstændige; en fristat,, 
en skole for åndelig lys og varme. Vi kalder den en højskole 
— det skal ikke være en drengeskole; vi kalder den en folke
højskole — tilgængelig for alle forstandsmodne mænd i alle 
aldre, unge og gamle, ringe og fornemme uden adgangs- og 
afgangseksamen. En anstalt for fri poetisk undervisning« o. s. v.

Skolen blev indviet den 7. november 1844, og den fik en 
stor betydning, men førte en omskiftelig og bevæget historie. 
Højskolen var imidlertid nu en kendsgerning; isen var brudt, 
og indtil 1863 blev der oprettet ca. 25 skoler. Flere af disse 
levede kun kort, og en del af dem var en slags landboskoler.

Men 1851 kom Kristen Kold. Han var jyde, lun, klog og: 
klar, et forstandsmenneske, der kunde »se tværs igennem folk«. 
Han var en jævn, folkelig mand, der hentede sine billeder og 
eksempler fra det daglige liv. Kold var ordets mand, »en 
folkepoet«, en mærkesmand, der havde missionærens træk 
skrevet paa sin pande. Det vil sige, han var: sjælsstærk, nøj
som, skarp, »en indsigelse mod skinvæsen, løgn og død«, lys, 
klar, fuld af ånd og kraft. »Kan det kun give til en skjorte, 
skal det dog sættes igennem«. »Fint skal det være; men 
bandsat er det«, sagde Kold. Han var sikker i sin sag: »Jeg. 
averterer ikke, ti den ånd, der er sat til at passe min skole, 
sørger nok for, at jeg får de elever, jeg skal have«.

Han underviste ikke i tegning, regning, knap nok i historie, 
men i den kunst at leve livet.

Der kom en gang en ung mand til Dalum, og da Kold 
havde set på ham, forefaldt der følgende samtale:
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»Nå, De vil oprette en højskole?«
»Ja. Det har jeg tænkt.«
»Så vil De vel også fortælle om Odin, Asa-Thor og Freja, 

ligesom de gør på Askov?«
»Ja, det har jeg da tænkt. Gør De ikke det?«
»Nej! Det gør jeg aldrig.«
»Hvad fortæller De da?«
»Jeg fortæller om Kresten Larsens kone i Ryslinge.«
»Ja, men det gør De vel ikke hver dag?«
»Jo, det gør jeg hver dag.«
»Bliver det ikke kedeligt?«
»Nej, det bliver aldrig kedeligt.«
Denne kostelige samtale viser vel, at Kold straks vilde slå 

fast, at han talte om livet ud fra selve det liv og det folk, som 
han kendte og mødte, og som han vilde ophjælpe og retlede.

Kold sagde selv, at han kun kunde få ting, men de samme 
vilde han gærne hjælpe folk at forstå og elske. Det kan siges 
i disse få ord: »Elsk din Gud og tro fast på hans faderlige 
omsorg, elsk din næste, kend dig selv og tjæn dit land«. Kold 
var taler, ikke foredragsholder, og mange fulgte ham i køl
vandet. Det viste sig vanskeligt; ti få havde hans klare hoved, 
hans rige hjærte og den praktiske måde at meddele sig på.

Hans folk fik deres egen historie, særlig hans mange be
gejstrede, nøjsomme, opofrende friskolelærere. Friskolerne er 
sikkert endnu noget af det bedste og sikreste inden for den 
grundtvigske kreds.

1864 begyndte højskolens store tid. Fra 1864 til 70 blev 
der tid efter anden oprettet ca. 40 skoler. Efter krigen fik 
højskolen et stærkere nationalt præg end tidligere. Men hoved
opgaven var gennem levende tale — personlig tale — at op
hjælpe, styrke eller levendegøre det folkelige, det menneskelige 
og det kristelige. En åndelig dansk skole på kristelig grund, 
der kunde fremme det gode hjærtelag, viljen, personligheds
livet og samtidig give den for folkelivet nødvendige oplysning.

Den højskole, der kom frem umiddelbart eller krigen, blev 
den historiske, f.eks. Askov (L. Schrøder, H: Nutzhorn), Testrup 
(Jens Nørregård, Christf. Bågøe), Vinding (H. Rosendal). De 
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mænd, og mange andre, benyttede de bøger, som Gr. selv havde 
lagt til rette for højskolen: Den store mythologi, Verdens
historien, Sakso, Snorre, Bjovulfsdrapaen o. s. v. Og ligesom 
Kold og hans folk — særlig friskolelærerne — nåede frem, 
således er det også en kendsgerning, at de, der stod med Saksos 
danske bog i hånden, rejste en kraft i folket, der har været 
og er kendelig overalt. Det blev en hovedstyrke, der mærkes 
endnu, selv om mange ned gennem tiden er falden fra og 
andre har svigtet og atter andre har forsømt at løse de rette 
opgaver i tide.

Der kan spørges om den historisk-poetiske skole er den 
virksomste. Jeg vil svare: Uden poesi ingen virkning i ånds
fag; men ellers vil jeg formulere ordene — tankeindholdet er 
Grundtvigs —■ således:

Den historiske sang, salme og fortælling er en frisk rindende 
strøm, der handler om menneskers fald og oprejsning, fejl og 
fortrin, opgang og nedgang. Folkenes liv og kår, verdenslivets 
udvikling, Guds styrelse drejer sagen sig om.

Den almindelige åndelige, moralske, estetiske, dogmatiske, 
filosoferende sang, salme og fortælling er et stillestående vand, 
der næppe kan give personlighedslivet videre næring i den 
almindelige folkeoplysning. Skal man have noget ud af sligt, 
må der mere udvikling til end den, der sædvanlig møder en.

Højskolen blev ved at gå fremad i mange Ar, og foruden 
den mere særprægede grundtvigske, fik løjtnant Nielsen, Hind
holm, stor indflydelse på en mængde sjællandske bønder. 
Lars Bjørnbak byggede en højskole i Viby ved Århus, og 
gennemførte en fast og bestemt form for undervisningen, og 
understregede især menneskelivets reelle værdier. Han førte 
mægtige kampe med Jens Nørregård, Testrup, der tilsidst 
sejrede over ham; — men nu i disse dage er man i tvivl om, 
hvem der egentlig tilsidst blev sejrherren. Nogle mener Bjørn
bak. Indre Mission tog højskoletanken op og byggede store 
velbesøgte højskoler, og nu sidst hai’ de opført en udvidet 
højskole i Haslev. Mange højskoler lod indrette fagundervis
ning i landbrug, havebrug, håndværkstegning, fiskeri, gymna
stik; men de fleste af disse afdelinger har skilt sig ud i selv
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stændige skoler. Der er dog mange skoler, der fremdeles har 
afdelinger. Askov højskole blev udvidet og er nu landets 
største skole. Højskolen gik over landets grænser og bredte 
sig i mange lande, ja, der er endogså bleven begyndt en 
»international højskole« i Danmark.

Højskolen er nu næsten 80 Ar gammel, og det følger af 
sig selv, at den har været underkastet forandringer.

I sin tid begyndte man en højskole i det mindre, ar
bejdede den op og byggede efterhånden. Det var den sundeste 
vej at gå. Men senere rejste man store højskoler, der stod 
fiks og færdige straks, med plads lil en mængde elever. Der 
skulde begyndes med fuld musik.

Nu i disse tider inddeler og bedømmer folk nærmest sko
lerne efter elevtallet i små — mellemstore — og store højskoler.

De små højskoler har arbejdet udholdende i mange Ar. 
De har været sejglivede. Mange gode og solide mænd og 
kvinder har arbejdet trofast og bragt et stort offer. Det er 
med sorg, man er vidne til, at så mange højskoler er gået 
ind de sidste 10—12 År, og det er jo de små, det er gået ud 
over. Alene her i Vejle amt er der gået 3 højskoler ind, og 
af disse fik den ene endog et legat på 20,000 kr. på halv- 
tredsårsdagen. Den var da landets mest velhavende skole.

De store skoler har befolkningens særlige tilslutning. Efter 
meddelelser i aviserne kan man se, at de hvert halvår har 
havt indtil 100 indmældelser flere, end de har brug for.

De mellemstore højskoler er efter min erfaring — jeg har 
prøvet alle tre slags — den bedste form for højskolegerningen. 
På en sådan skole er der et passende forhold mellem elever 
og lærere. Det er en gerning og et arbejde, der er til at overse 
og magte, og det er ikke vanskeligt for eleverne indbyrdes 
at lære hverandre at kende, ligesom også lærerne nogenlunde 
let kan stifte bekendtskab med holdet og komme den enkelte 
noget nærmere. På en mellemstor højskole kan »hjem og 
skole« let forenes, ligesom det er en erfaring, at få elever 
drukner i mængden; ti undervisningsvæsnet og kammerat
skabet fører næsten hver mand med i et hold på 60—80. 
Selvfølgelig kan en skole også være meget mindre og dog 
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beholde hele højskolepræget. Dette fremkommer som en frugt 
af arbejdet og samlivet, og har ikke noget med antallet at 
gøre. I økonomisk henseende vil den mellemstore skole dog 
så nogenlunde kunde magtes. I begyndelsen var den form 
almindelig, og mange skoler forblev som sådanne, f. eks. : 
Vrigsted (Maltesen), Vejstrup (Jens Lund), Vinding (Rosendal), 
Rødding (Cornelius Appel), Ollerup (Antón Nielsen) o. s. v. 
Hvis den mellemstore form var bleven holdt, vilde højskolerne 
nu have været bredt noget mere og trængt længere ud. 
Flere selvstændige pladser, mindre afgang af dygtige kræfter, 
og lærerne vilde have været nødt til at blande sig mere imel
lem folket og ikke være foredragsholdere alene. Jeg skal ikke 
rose mig selv; men jeg havde ikke været ung lærer i mere 
end et eller to år, før jeg havde været omkring i mange 
snese hjem — gårdmænds — husmænds — håndværkerhjem, 
det var mig ligemeget. Jeg kom ikke som agitator eller præ
dikant, men kun som en almindelig åndelig interesseret gæst.

Forstander Jens Nørregård slog sine meninger fast med 
veltalenhed og kraft. Mange vil mindes hans ord: »Ingen 
efterårsmøder med 3—4 talere dagligt. Det er åndeligt frådseri, 
der ender med, at folk ikke gider høre en taler«. »Piger skal 
være over 17 År, karlene over 18, før de kommer på høj
skole, og ingen skole må have over 100 elever«. Han be
grænsede sig og gjorde vel i det.

Der tales nu ofte om ny tilgang, særlig om at erobre 
byerne. Den tale er meget gammel; men jeg tror ikke, at 
højskolelærerne har videre forstand på at tale til byfolk. Or
dene skal sikkert lægges om, så de passer til byfolks »hver
dagsliv«. Højskolen for arbejdere i Esbjerg er sikkert god. 
Men Grundtvigianerne i byerne kan jo gøre et forsøg; men 
så må de helst være Socialdemokrater. Det er ligesom, at 
maden smager bedre, når opdækningen og serveringen bliver 
gjort af ens egne. Men højskolelærerne — særlig de unge — 
må henvises til husmands — håndværker — arbejderstanden 
og andre landboere, som endnu ikke står i nogen særlig for
bindelse med højskolen. I København er der jo iøvrigt et 
stort højskolearbejde igang.

2
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I de senere År er der arbejdet en del for en nærmere for
bindelse mellem højskolen og universitetet og den akade
miske verden. Det kan jo være meget godt; men det nytter 
næppe noget. Langt virksommere vilde en stærkere forbin
delse med landets lærerstand have været. Men ellers formu
lerer jeg arbejdet for indpas i de enkelte folkelag således: 
Opgaven for højskolen ligger nedad i samfundet; forbindelsen 
og indflydelsen nedad, giver agtelsen og interessen apad.

I disse År er højskolerne småt besøgt. En hel række sko
ler har kun halvdelen eller Vs af de normale antal. Der er 
stærk nedgang. Er det, fordi folk ikke har råd til at tage 
på højskole, eller er der sket en kursændring til fordel for 
fagdannelse og børne- og konfirmandundervisning?

Højskolen skulde ikke gærne gå tilbage i moderlandet 
samtidig med, at den går frem i udlandene.

P. Andresen.



Fra Vierwaldstätter sø en.

Byer.
Små uddrag af rejsebogen.

Af Sune Andresen.

Luzern.

Det er ved at blive aften i Luzern. Et sidste, rødmende 
skær glider over himlen bag de skyhøje, snedækte toppe, 

•og skæret breder sig over tinderne. Det rødmer som af pur
purfarve, der glider over i glans af guld, — det gnistrer af 
hvidt, der svinder i blåt, og fra de høje tinder langt ude lyner 
det som genskin fra tusinde glasprismer — et hav af gnistrende 
farver, der styrter sig tilbunds og slukkes i den blå Vierwald- 
ståttersø.

Du står måske på promenaden, der fører langs den blå sø. 
Du står og misser med øjnene mod de strålende tinder, og 
dit ansigt får selv en smule med af glansen deroppe fra ved 
synet af al den skønhed.

Måske har du rejst gennem det Hade, brede Tyskland. — 
Bjerge har du set, men de var kun lave. Du har kørt langs 
grænsen af det nye Frankrig, har langt ude set den grå sil- 
houet af Strassbourg-dom’ens halvandet tårn, men alt — al 
træthed og kedsomhed svinder bort i glansen fra den evige

2*



Luzern med. Pilatus.

sne — svinder stille bort langs den lange landevej, der biir 
så smal, så smal helt opad mod Danmark.

Og aftnen kommer, men du biir stående — venter for at se.
Du ser hvordan skyggerne vokser. De biir ligesom dristigere 

— glider længere frem — dækker snart alt — og så er det 
aften i Luzern.

Det blinker af lys. — Langs promenaden står en lang 
række af strålende buelamper — og ikke nok med det —- i 
det blanke vand har hver lygte sit sitrende spejlbillede —- 
måneblegt og som dirrende af frygt.

Det blinker af lys overalt. Som lygtemænd løber de langs 
søens bredder, klatrer op ad bjergsiderne ogblir så borte i mørket.

Men højt — himmelhøjt til vejrs, hvor man kun aner de 
snedækte tinder, blinker lysrækkerne i de store hoteller midt 
i den evige sne — som lysende vildandeflokke, der skyder 
frem her og der over den mørke himmel.

Langs kajerne stråler de pragtfulde hoteller, som var det 
glas og lys alt sammen. Og her kalder de store orkestre den 
vrimlende turiststrøm ind til allehånde mondæne forlystelser.

Det summer af tale på alle tungemål. Her mødes jordens 
folkeslag for at lytte til det fælles sprog — musiken. Det 
vrimler af mennesker, der samles om de strålende hoteller 
som møl om en lampe.
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Og fortryllelsen er over dem alle. Det blinker af smil og 
klinger af latter under promenadens mørke træer, mens alle 
vugger sig i takt til orkestrenes internationale melodier. — 
Fortryllelsen er over dem, sådan som den også kommer over 
dig, mens du står der og taber dig bort i det hele. Det er en 
sær underlig følelse, der kommer over dig ved at stå lier midt 
i et mylr af fremmede, der taler alle andre sprog end netop dit.

Men måske er du den eneste — eller der er måske flere — 
der midt i det strålende gøglespil vender sig og ser ud i natten 
mod den store, tavse natur.

Blikket glider over de blinkende lysrækker højt på toppen 
af Pilatus eller Stantserhorn og ud mod universets tusinde, 
lysende kloder.

Du tænker på de millioner af mil, på svimlende, uforståelige 
afstande — og du føler dig så mikroskopisk lille. — Det er 
helt uforståeligt for dig selv, da du roligt tænder din pibe og 
begynder at gå hjemad mod hotellet.

Parti fra Arnofloden. Firenze.

Firenze.
Det er en solvarm eftermiddag i Firenze. Fra Piazza Michel

angelo ser du ud over den solbagte by. Du ser den ligge der 
på samme plads, hvor den har ligget i århundreder, det sted, 
som Sulla tilfældigt valgte til standplads for sin hær. Aldrig
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kunde han, den gamle stratenrøver, ane, at her skulde opstå 
en by så mægtig og så vidtberømt, som Firenze blev det. 
Havde han vidst — eller havde han kunnet se for sig alle 
Firenzes herlige kunstskatte, da vilde de skarpe feltherreøjne 
sikkert have gnistret af forundring.

Men Sulla er død for små to årtusinder siden, renaissan- 
cens højtberømte og hæder
kronede mænd har allerede i 
århundreder hvilet på deres 
lavrbær, men endnu ligger Fi
renze der ved den gule, uappe
titlige Arnoflod. Og nu sidst 
har den set sine gader fyldes 
af invalider Ira den store, nye 
krig. Folk uden arme, uden 
ben, lemlæstede på det frygte
ligste.

Alt det har Firenze set. 
Den er historien i levende live,, 
historien fra Kristi fødsel og 
til nu.

Men når du står på Piazza 
Michelangelo og ser ud over 
byen, hvem skulde så tro det. 
Smilende og evig ung ligger 
Firenze i solen. Arno glider 
dovent langs sine bolværker.

Palazzo Vecchio syner sin massive murkrans over den solhede 
by og hæver sit sære tårn som en umotiveret tanke op mod 
den blå himmel. Den store, herlige domkirke rager op, som 
var den herre over alt krapylet, mens Campanilen i al sin 
yndefuldhed kappes i storhed med Brunelleschis mesterværk. 
Og bag det alt sammen ligger de blå bjerge — de samme 
bjerge, som Sulla så — og på toppen deroppe skinner de hvide 
huse i Fiésole — det gamle Fæsulæ — Catilinas tilflugtssted.

Firenze er kunstens by. Den, der kommer der for at se 
italiensk folkeliv, må skullet drage videre mod syd. Firenze
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Ufizzierne med Palazzo Vecchio. Firenze.

er kunst fra inderst til yderst. De herlige kirker rummer 
kunstværker af rang. I de stille klostre har munkene frem
bragt udødelige kunstværker, og de har forstået at holde 
kunsten i hævd i nedgangstider. Og i Firenzes mange store 
museer gemmes kunstskatte af uberegnelig værdi. Del vrimler 
af værker af kunstens høj tberømmelige mænd. Hvem kender 
ikke alle de strålende, vel
klingende navne. Man kan 
remse i flæng, som de møder 
en, når man vandrer gennem 
byen og de store museer. Del
er Brunelleschi og Ghiberti, 
Danatello, Giotto, Ghirlandajo 
— della Robbia og Botticelli, 
Leonardo da Vinci, Michel
angelo, Rafael, Correggio, Ti
ziano, Guido Reni, Salvator 
Rosa og Fra Giovanni da 
Fiesoie — der er Murillo og 
Dyrer, Rubens, Jordanes, 
Frans Hals og Rembrandt — 
det summer og brummer — 
en ren uendelighed af navne 
— og så er dette her dog 
kun få — tilfældigt revet ud 
af hukommelsen.

I Firenze lever og ånder 
man i fortidens kunst. Man går fra kirke til kirke, fra palads 
til palads, og der er stadigt nyt at se. Hvad enten man går 
ind i S. Lorenzo eller i domkirken, i S. Croce eller Maria 
Nouvella, eller man går i Ufizzi, i Pitti eller S. Marco — det 
er kunsten overalt •— stor og vældig.

Men om du måske tilsidst er blevet træt af al den stirren 
— er blevet træt af berømte navne og berømte værker, træt 
af kirker og klostre, så tag dig en tur ud til det gamle Fæsulæ, 
og sæt dig deroppe på topppen af bjerget, hvor du har den 
videste udsigt over Arnodalen og Firenze — og tænk dig så 
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de gamle romere i dit sted for to årtusinder siden — da vil 
du mærke historien vågne til bevidsthed. Alt hvad du før kun 
har set på tryk, det vågner nu her — levende i fantasien.

Men om du endnu synes, at der mangler noget, så sæt 
dig engang ved den gamle bro over Arno, og tænk dig så, at 
det var her, Dante mødte sin Beatrice — da er endelig bil
ledet fuldkomment. Firenze som den var og er.

Det indre af Colosseum.

Roma.
Når man en månelys aften har slået sig til ro på en af 

de mange itubrudte søjler, der omkranser pladsen om Santa 
Francesca Romana1) og man i moderne overlegenhed og ro 
betragter det flaviske amfiteaters8) vældige ruiner, medens man 
ugenert puster røgen fra sin italienske stinkadoros op mod 
den farveløse himmel, da kan det ske, at alt på engang for
andrer sig og ligesom rejser sig af graven.

i) En lille kirke mellem Forum Romanum og Colosseum. — 2) d. v. s. Colosseum.
— 3) Buerækker.

Og mens man glemmer at dampe på sin sorte cigar, glider 
oldtiden levende og ung frem af fantasiens billedbog. Gamle, 
knuste mure glider lydløst op af jorden, ryster århundreders
søvnen af sig og står så der i månelyset gnistrende af sølvhvidt 
marmor. Colosseums maleriske arkader8) står udsmykkede



Piazza del Popolo. I Baggrunden Monte Pincio.

med lysende marmorstatuer, og på det sammensunkne fun
dament står, forgyldt fra hoved til fod, den 36 m høje statue 
af tyrannnen Nero, medens Domitians store springvand sender 
sine plaskende stråler ud i aftenluften. De gamle ruiner lever 
op — og rundt i måneskæret færdes oldtidens togaklædte 
romere. Inde fra Forum op gennem Titusbuen kommer de 
og vandrer hjem mod deres boliger, medens de bøjer de stolte 
nakker tilbage og ser op mod kejserborgen på Mons Palatinus1). 
Af og til lyder ligesom fjernt borte rovdyrbrølene fra Colos
seums kældere, og inde under Constantinbuens skarpe skygge 
står en vildhund og vejrer ind mod det mørke amfiteater.

Med et suk lader man sig glide ned af den brudte søjle, 
man har siddet på; man lukker fantasiens billedbog og slentrer 
hjemad ind gennem den moderne by, underlig trang for brystet 
ved den tanke, at man går her midt i Roma — oldhistoriens 
brændpunkt. Man kaster uvilkårligt sin plageånd, den sorte 
stinkadoros, og mens man blinker mod de elektriske buelamper, 
er man ikke ret langt fra at ønske ål civilisation derhen, 
hvor peberet gror.

Det Roma, man kender fra historien eller litteraturen — 
fra Rydbergs: Romerske Dage eller fra Rergsøes roman, det 
er ikke det Roma, der møder en, når man kommer ud fra

Palatinerhøjen, hvor kejserne havde deres paladser.



Sanie Pietro.

Roma Termini1), bg ikke det Roma, der møder turistens rejse
trætte hjerne, når han traver fra Ponte Molle2) til Calixtus’s 
Katakomber3). Den fuldt moderne by med det pulserende for
retningsliv og promenadekørselen på Corso4) er ikke det Roma, 
man har set for sig i historiens rige billedbog, og det er ikke 
det Roma, hvorfra paven sendte sin bandstråle ud mod for
mastelige syndere.

Men prøv en aften mod solfald at stå på toppen af Pala- 
tinerhøjen og lyt, mens du ser ned over ruinerne på Forum 
Romanum, til de hundreder af klokker, der ringer til aften
messe vidt ud over den mylrende by, da har du for dig både 
oldtidens og pavens by — en høj hedensk kultur i ruiner — 
og kristne kirker overalt blandt tomterne.

Eller prøv — og helst mod aften, thi for en nordbo er 
solen for hed til andre tider — prøv at sætte dig på sten- 
gelænderet på Monte Pincio, og du har da foran dig Piazza 
del Popolo, sådan som du så godt kender den fra Rergsøes 
roman, med de vandspyende, blankslidte løver, obelisken og 
porten, der fører ud mod Ponte Molle. Og bag ved hele det

*) Banegården i Boma. — 2) Den milviske bro, en bro over Tiberen et stykke 
uden for Roma. Det var her, Constantin slog sin modstander Marxentius. hvorefter 
man byggede Constantinbuen til ære for ham. Broen er desuden kendt fra den 
catilinariske sammensværgelse. — 8) De underjordiske, kristne begravelsespladser fra 
kristenforfølgelsens tid. — 4) »Strøget« i Roma.



Porta S. Sebastiano.

brede landskab med kirke ved kirke står Sante Pietros væl
dige kuppel side om side med det brede, langstrakte Vatican.

Men har man set og hørt alt det, og har man set Colos
seum ved månelys, saa vil man begynde at forstå, hvad det 
er, der er det store og underfulde i »den evige stad«.

Man kan glemme tiden — dagene kan risle bort umærke
ligt, mens man driver om på Forum Romanum — og tilsidst 
glemmer man sig selv et sted blandt palatinerhøjens ruiner 
eller i skyggen af Caracallas vældige termer1). Thi det er først 
blandt ruinerne, at man lærer Roma at kende — blandt ruiner 
af paladser og templer.

Og når man så tilsidst med sine moderne, gummiklædte 
hæle betræder sacra via2) — den samme vej, som feltherrer 
og kejsere drog på deres triumftog, da behøver man ikke læn
gere forgæves at spejde efter Roma — oldtidsbyen.

Og aldrig ser man nok. — Du går måske en dag ud over 
den bølgede, brede campagne. Du går ud gennem Porta S. 
Sebastiano, og du drejer ind på Via Appia, den gamle romer
vej mod orienten. Du går forbi den lille kirke »Domine Quo 
Vadis«3), og du biir underlig tavs og stille ved den tanke, at

*) Termerne var badeanstalter, hvor enhver borger frit kunde bade. — 2) Sacra 
via var den vej, ad hvilken triumftogene drog ind på Forum Romanum. — 8) »Herrer 
hvorhen går du?«



Portunustempel.

det var her, den flygtende apostel mødte Kristus med sil frygt
somme: »Herre, hvorhen går du?«

Luften dirrer af varme langt ud over det støvede landskab, 
hvor Aquæducternes1) lange buerækker tegner sig mod bjer
genes lette dis.

Men du går videre ud forbi Calixtus’s Katakomber, forbi 
S. Sebastiano ud mod de blå bjerge og de solbeskinnede huse 
i Frascati.

Og mod aften, når du går hjemad 'mod Roma, da kan du 
hist og her se bålene blinke vidt ud over Campagnen.

Og måske var det en sådan aften, at apostlene Peder eller 
Paulus kom vandrende ind mod Roma — på den samme vej 
— mod den samme by.

Men prøv så endelig — og glem ikke det — en dag at gå 
ind i en af den gamle bys mange hundrede kirker, vælg dig 
en plads nederst ved indgangen, og sid så ganske stille og se 
på det alt sammen — lysene på altrene og de små »evige 
lamper«, der kun brænder ganske svagt. Der er mange små 
lamper. De blinker frem her og der under de mørke hvæl
vinger og kaster et gult skær over rædselsfuldt malede ma
donnaer eller bloddryppende Kristushoveder.

‘) De milelange romerske vandledninger, der førte vandet fra bjergene ind til 
byen. Flere steder benyttes de endnu til vandtilførslen.
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Der kan du sidde og se folk komme og bede deres rosen
krans. Gamle, skurvede tiggere, rystende af alderdom, gadens 
tøse, blege af sminke og med alt for røde læber, velklædte 
folk og sortklædte katolske præster. -— Og alle sammen glider 
de stille ned på knæ i bøn til en eller anden halvglemt helgen.

Her ser man da en anden side af Roma, katolicismens 
centrum, det underlige Roma, der står så fast i kirkens historie 
fra Katakomberne til Sante Pietro.

Men når lygterne blinker i de moderne gader, når spring
vandene plasker i mørket mider pinjer og cypresser, da lukker 
turisten sin Baedeker, mens han træt og mødig vandrer hjem 
mod den trofaste maccheroni.1)

Men hen under rækkerne af strålende buelamper glider 
menneskestrømmen, her som i andre moderne byer, ustand
seligt fremad, — mørke, skarptskårne romerske mænd og 
sorthårede, vidundersmukke romerinder i lange maleriske slag 
— — og højt over det hele blinker stjernerne som i undren 
over den årtusindgamle, moderne by.

Napoli.
Det er en tidlig morgen. Blå dis ligger over Golfo di 

Napoli. Det blinker og glitrer, som var tågen et slør vævet 
af solstråler, men det er solen, der sender sine pile ud mod 
tågefjendens hær.

Midt ude i tågedisen rager af og til Capris blå klippe
spidser op, som var de et dirrende luftsyn og ikke tung 
grå sten.

Posilipos pinjer ligger som små, runde øer derude i tågen, 
medens husene i Napoli ligger klare og fri og allerede bages 
af solen, der hvor de stiger opad mod Castel S’Elmo, hvor 
du sidder overskrævs på vejgelænderet og ser udover.

Hæse råb lyder fra gaderne under dig. Et æsel skryder 
gudsjammerligt, som var dets sidste time slået.

Endnu ligger den blå dis foran dig, men solglimtene biir 
stærkere, og snart begynder tågen at glide bort, stille og

*) Maccheroni er en hovedspise i Italien og dermed også i liornas pensionater.
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umærkeligt, som var det blot et drillende indfald, at den før 
lå dernede og skjulte all. — Og så er da tæppet gledet tilside 
for det store panorama.

Den klare, lette luft dirrer og flimrer langt ud over det 
dybblå middelhav — ud til den endnu disede synskreds fjernt 
bag Capris blå klipper. Ned foran dig ligger den store by, 
som var den bygget i et mægtigt amfiteater — gade ved gade 
helt ud i de blå bølger, hvor den i Castel dell’Ovo vover et 
sidste dystløb mod det blanke hav.

Langs kysten helt ind under Vesuvs brede fod ligger hus 
ved hus i broget mangfoldighed —- og videre — som var det 
een stad — glider Napoli over i de mange, solhvide småbyer 
langs Golfen — helt ud til Castellamare.

Men bag den lange række af huse ligger Vesuv bred og 
overbærende fredsommelig midt i morgensolen, medens røg
søjlen fra det store krater svinder bort som et langt, fint 
penselstrøg over den blå himmel.

Dette er Napoli en morgen under solblink i glans af blå 
himmel og blåt hav.



31

Man har hørt så meget om napolitansk folkeliv, og bil
leder har man set af brogede nationaldragter.

Det findes endnu, men man skal lede for at finde det. 
Overalt har moderniseringen sat sit spor.

Men går man engang ind gennem de snævre gader, kan 
man endnu finde spor af fordums levemåde — og her kan 
man endnu se resterne af sydens frie liv ■— indtil også den 
hades bort og trampes ned af moderniseringen, den store 
tromle, der ikke lader sten på sten tilbage af fortids glade 
frihed — af folkekarakter og ejendommelighed.

Napoli er ikke længer folkelivets brogede mylr.
Men det vidunderlige Napoli — det Napoli, som du har 

set fra Castel S’Elmo en solfyldt morgen -— det er den rige, 
strålende natur midt i sydens sol. Det er de mylrende huse, 
der som i leg klatrer op ad klipperne til alle sider. Det er 
Vesuv, det store underlige levende bjerg. Det er den blå 
himmel og det blå, krystalklare hav--------og det er alle de 
blinkende lys, der vinker dig imøde, når du en sen aften 
kommer sejlende fra Capri — Tiberiusøen — ind mod det 
store Napoli.

Og sådan en aften er det umagen værd at vandre den 
lange vej op på klipperne bag byen til S’Elmo eller Vomero 
— at sidde der helt stille og se på de tusinder af lys. Da 
kan du ligesom høre minutterne risle gennem timeglassets 
snævre midje, mens det tindr er af lys langs kysten — en 
blinkende halvmåne fra Posilipo til Castellamare.

Og her kan det ske for dig som for andre, at du glemmer 
dig selv, at dine tanker stille begynder at liste bort — ind 
mellem lysene — bort fra hele det vidunderlige landskab, og 
hundreder af mile mod nord. Og du begynder at forstå, hvad 
det var der greb dig om struben, da du så Danmark for
svinde helt der ude, hvor de blanke skinner løb sammen til 
en streg. Du begynder at forstå, hvad det er for et land — 
den fjerne bølgebryder, der ligger så roligt midt i havet ved 
randen af det omtumlede Europa.

Men dybt under dig i natten glimter stadigt Napolis 
tusinder af lys, og bag det hele skimter du endnu de svage 



32

rids af Vesuv, som den står der stille og fredeligt i natten. 
Den har stået der i årtusinder, og — sikkert er det ikke — 
men måske vil den stå der tiderne op helt indtil den store 
nat, da alverdens herre blot ved et fingerknips sender al jor
dens herlighed ind i atomernes verden.

Pompei.
Det er 36 graders varme i skyggen.
Du er rejst fra Napoli en tidlig morgen med den lille 

ramlende og skramlende elektriske bane. Den har ført langs 
foden af Vesuv i ærbødig afstand fra den vrede, rygende top 
ind gennem Herkulanums ruiner og tæt forbi de store lava
marker fra udbruddet i 1906. Alle fantasiens vage billeder, 
fremkaldt og næret ved fortællinger og kedsommelige frem
stillinger i lærebøgerne, får nu en anden og fast form.

Vesuv er ikke bare et fjernt bjerg, hvorom man fortæller 
så mange »skrækkelig interessante« ting — det er ikke bare 
den maleriske silhouet med røgparaplyen, der troner som 
baggrund både her og der på alle napolitanske billeder.

Vesuv er virkelighed — faren, der truer menneskeliv. Det 
er ikke bare »et ildsprudende bjerg, der havde udbrud engang 
for mange tider siden«. Det er fjenden, der blot puster i 
tavshed for at pønse på ny ufred.

Og snart skal du se dens største værk — dens største øde
læggelse, dens største fortjeneste. — Thi op af Vesuvs skær
mende aske har nye slægter hævet kundskaben om oldtids 
liv — som havde det blot sovet Torneroses søvn.

Så standser det raslende tog, og du hører konduktøren 
råbe Pompei, Pompei, — heller ikke det er blot et navn i 
bøgerne. Men der er noget, der ligesom griber dig drillende 
i lattermusklerne og rykker til. Det er uvant at høre det 
navn nævne i en så moderne forbindelse, det navn, der ellers 
kun hører hjemme i fortiden og i de lærdes bindstærke 
værker.

Når du under dirrende mandolinmusik i den lille jern
banerestaurant har nydt din Collatione og den dybrøde
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Strada dell’ Abbondanza. Pompei.

Lacrima Christi, er du vel udrustet til en tur to små årtu
sinder tilbage i tiden.

Og så går du ind ad Porta Nola.
Men det er 36 graders varme i skyggen. Og mens heden 

styrter i spandevis ned over dit virkende, fortumlede hovede, 
traver du gade op og gade ned, træffer kun hist og her en 
benet, engelsk turist, en sort
smusket franskmand eller en 
fløjelsklædt, tysk student, hvis 
øjne glinser forvildet af sanse- 
berusende romantik.

Og du søger og søger. 
Din hjerne kredser fortvivlet 
om det engang lærte »grund
rids af et romersk hus«. Støn
nende leder du fra gade til 
gade, men finder kun her og 
der en helt bevaret slump af 
dit kære grundrids -— eller 
måske er det heden der gør, 
at alt kun biir til stumper 
af søjler og stykker af itu- 
brudte mure. Når det er 36 
graders varme, hvad hjælper 
da de lærde værker, der fylder 
jordens biblioteker fra loft til 
gulv og fra gulv til loft.

Men træt og fortumlet finder du da endeligt ud til det 
lille kølige Foro triangulare. De små spæde træer gir lidt 
skygge — lidt frisk luft, og som om du her fandt en oase 
midt i ørkenen, glider du selvopgivende ned i græsset i skyg
gen af den brede mur, der engang var led i det skønne 
doriske tempel.

Du ligger og ser ud over dalen over mod de svagt disede 
bjerge, hvis fine konturer helt oppe ligesom umærkeligt glider 
bort ind i den blå himmel.

Men stille og uden din vilje glider øjnene til, og du drømmer
3
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en sær og levende drøm, sådan som man kun drømmer mel
lem Pompeis ruiner. Men godt er det, at det er en rigtig drøm, 
thi den slags drømme tror man bedst, de vågne drømme 1er 
man ad.

Og da ser du først klart, at Pompei hverken er noget 
åndløst, kedsommeligt grundrids eller en vildsom labyrint 
med ruin ved ruin, men den er tornerosebyen — og under 
søvnens prinsekys vågner den •— ung i sin grånende alderdom.

Og du er ikke mere dig selv. I ungdommeligt hovmod 
er du steget på rangstigen. Du er romersk rigmand —■ født 
og båren i Pompei.

En tidlig morgen vågner du i dit hus endnu før solen 
blinker over bjergene. Den friske, svale morgenluft strømmer 
ind gennem den åbne dør, og ude fra søjlegården hører du 
den stille piasken af det forfriskende springvand. Du rejser 
dig og går til badeværelset, og du ånder dybt af sundhed og 
velvære, mens du bader dig i den prægtige kumme af rødgult 
marmor, røvet fra et ægyptisk tempel — og gang på gang 
dykker du dit varme legeme i vandet, der er kommet fra de 
blå bjerge — sølvklart, svalt vand krydret med duftende 
urter. Og du salver din krop med indisk, blomsterduftende 
salve, bragt de lange dagsrejser over persiens og arabiens 
ørkner og ført over havet af fønikiske handelsfolk.



Blandt Pompéis ruiner. I baggrunden Vesuv.

Så samler du slaver og husfolk om husgudens alter, og 
■ofrer under bøn de duftende røgelseskorn og saltblandet byg.

Når du derefter har modtaget de ventende klienter, går du 
til dit arbejde — og regnskabet flyver bort under dine hæn
der, som havde tallene rappe vinger.

Men snart nyder du dit måltid, som den græske slavinde 
bringer dig. Hun sætter det tvehankede drikkekar, prydet med 
skønne mytologiske billeder, for dig og sølvfadet med brød, 
og hun skænker med hvide hænder den blodrøde vin. Men 
du føler dig ensom, og vinen smager dig ikke, som den plejer. 
Del evigt plaskende springvand piner dig, og slavernes frygt
somme miner over dit dårlige lune.

Da rejser du dig — sætter dig ind i din bærestol, og to 
store, sorte Numidiere i spraglede dragter — fanger fra Afrika 
— bærer dig i rask gang gennem de solbeskinnede gader op 
til forum.

Gaderne ligger stille og næsten øde. På nåde og unåde 
har de overgivet sig til solen, der ubarmhjertigt bager ned 
over de slidte kvadre, og slaverne mærker ligefremt, hvordan 
de vugger sig som i smerte under deres egne brede, ømme 
fødder.

Men i gaderne op mod forum biir det mere livligt. Folk 
går til og fra, og på selve forum står de i små flokke og

3«
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taler sammen, eller de færdes rundt mellem de rige butikker 
i de marmorklædte søjlehaller.

Og her hilser du på folk af din stand, taler om handel 
og politik, hører de sidste nyheder fra grænsekrigene i Afrika, 
i Østen eller i Germanernes mørke skovland.

Men snart søger du skygge for solen ind under den pragt
fulde søjlehal, der hvor Østens blankhårede, unge kvinder 
sælger de kostbare smykker fra vidunderlandet bag havet og 
de vide ørkner.

Og der var det, at en af de unge kvinder kom hen mod 
dig for at vise dig sine varer — pragtfulde, udhamrede guld- 
og sølvsmykker med ædle stene.

Du ser på hendes blanke øjne og de brune hænder, der 
holder bakken med det blinkende metal. Du griber en stor, 
pragtfuld slangering af varmt, rødt guld, smykket med rød 
rubin og blå safir, — og du betaler, mens de gyldne mønter 
risler bort mellem dine fingre.

Du får lyst til at se mere, og du går et slag ind mellem 
søjlerækkerne. Men da står du med et ved en bod med 
athenske vaser, og foran dig står en ung kvinde. Hun rækker 
hen imod dig en vase — underlig klar og ren i glassuren, 
med indlagte billeder af hvid emalje. Du ser op på hende, 
og du ser, hvor smuk hun er med det blanke, dybbrune hår, 
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der kruser om panden og holdes fast op over hovedet af et 
guldindfattet diadem med blå safirer, der blinker som i måneglans.

Hun er høj, og den enkle dragt med purpurlidserne glider 
i blide folder ned om det slanke legeme, og holdes sammen 
om midjen af et bælte af purpurfarvet skind, trukket ud og 
ind mellem blanke sølvringe.

Dit blik glider over det østerlandske, uforståeligt smukke 
ansigt, ned over barmen og over den udstrakte arm, hvor de 
svagtblå årer — næppe synlige — løber hid og did under 
den mathvide hud.

Du glemmer dig selv — den fornemme romer — og inden 
du selv ved det, griber du den funklende slangering. Med et 
raskt tag skyder du den op om den hvide arm, og den sidder 
som støbt om overarmens faste runding.

Du ser op — ubeslutsom — og du møder hendes blik — 
det spørgende og bange blink i de mørkbrune øjne. Og du 
ser rødmen, der kommer skyllende som en bølge over hendes 
pande, ansigt og hals, til den svinder bort under purpurlidsen 
over den runde barm.

Men som om du biir skamfuld over, hvad du har gjort, 
går du bort ud over det solblanke torv. En gang vender du 
dig, og du ser, at hun endnu står der ubevægelig. Men inden 
du drejer om hjørnet ved Apollotemplet, vender du dig igen, 
og da hæver hun armen ligesom hilsende over sit hoved og 
smiler med de hvide tænder. Og også du hilser og smiler igen.

Men vejen hjemover, mens slavefødderne klapper mod 
kvaderstenene og du vugger i din bærestol, beklædt med grøn 
silke, biir smilet siddende om dine læber, som havde det der 
sin rette plads. Du stirrer i søvne på dit eget ansigt, og du — —

Men blandt de brudte søjler på det grønklædte Foro trian
gulare ligger du og smiler med åbne øjne og tænker på en 
underlig drøm, du har haft. Men som ved alle drømme er 
du vågnet før æventyrets slutning.

Du ruller dig med et sæt overende, og med ryggen mod 
den nedstyrtede mur sidder du og lader fantasien løbe linen 
ud, mens dit blik taber sig bort over ruinernes virvar ud 
mod de blå bjerge.
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Med din dristige fantasi digter du selv slutningen på æven- 
tyret — vidunderlig og rosenrød.

Pompei var intet grundrids, ingen uoverskuelig forvirring 
af ruiner — men Pompeji var en drøm om svunden glans og. 
stortid, farverig og fantastisk som et østerlandsk æventyr.

Og du — sønnen fra »bræen«s land — sidder her og 
drømmer under sydens sol, blandt Pompejis ruiner — selv 
det er æventyr.

Sune Andresen.



Haabets Sanger og Forkynder.

Da den bekendte Forfatter til Fyrrernes og Halvtredsernes 
Studenterkomedier, J. C. Hostrup, i 1855 drog til Silke

borg som Præst, vakte det nok i store Kredse ikke liden For
bavselse, og det var vel forstaaeligt nok, da Hostrup ikke over 
for Omverdenen havde givet mange Vidnesbyrd om sin religiøse 
Stilling.

Og dog var Valget af Præstegerningen i 1855 ikke noget af
gørende Brud med Fortiden, men en naturlig Følge af den Ud
vikling, der var foregaaet med Hostrup i de foregaaende Aar. 
Hans Ungdomsliv var tilsyneladende friskt og muntert. Man 
kommer til at elske denne friske og glade Student. Guds
fornægter var han ikke og havde ej heller været det. Men 
Kristendommen var dog heller ikke nogen levende Virkelighed 
i hans Sind, ikke en Magt, der bar ham oppe og gav Baggrund 
for hans lyse Syn paa Tilværelsen. Det var selve hans rige 
Menneskelighed, der affødte denne Livsglæde. Men fra Bunden 
af hans Sjæl steg en Længselstone efter at kunne gribe det, der 
var selve Livet, det store, det evige.. Denne Tone, som gjorde 
ham til en søgende og higende Mand, mærkes i hans Breve fra 
disse Aar, og den var det, der førte ham til Valget af Præste
gerningen.

I Barndomstiden mødte Kristendommen ham mere som en 
Lære end et Liv. I Skolen mødte han nok Gud mere som en 
Lektie end som en alkærlig Fader. Flere Gange klager han 
derover i sine Prædikener: „Vi lærte ikke at tilegne os, hvad der 
var givet os i Daaben; vi fik ikke at vide, hvad det var,“ Den 
Kristendom, han mødte i Barneaarene, var en from Bational- 
isme, hvad der fremgaar af en Udtalelse i en af Prædikenerne: 
„I min Barndom“, siger han der, „blev det Spørgsmaal: Hvad 
tykkes eder om Kristus? hvis Søn er han? almindelig besvaret 
baade i Husene og Kirkerne og i Skolerne her i Landet med, at 
han var Davids Søn, eller med andre Ord et blot Menneskebarn, 
at han var, hvad han selv sagde om Døberen Johannes, den 
største af alle dem, der var født af Kvinder, men heller ikke en
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Smule mere.“ Og derfor var det ret naturligt, at „de fleste af 
os har selv kendt saadanne Tider, da ogsaa vi var ligegyldige 
for Herren, da vi i Grunden ikke syntes, at han vedkom os stort 
mere end de andre fortjente Mænd, som engang har levet her 
paa Jorden.“

Og i en anden af Prædikenerne siger han: „Ja, jeg havde 
ogsaa hørt Tale om Guds Naade, fra jeg var lille; men hvad det 
egentlig var for en Skat, det vidste jeg ikke.“

Student blev han uden nogen klar Følelse af, hvad han vilde 
være. Men under Forberedelsen til „anden Eksamen“ modtog 
han en aandelig Vækkelse, der blev Aarsag til, at han valgte det 
theologiske Studium. Det var en ung Docent — den senere 
Biskop Martensen —, som greb Hostrup. Martensen forkyndte 
Hegels Filosofi med en Varme og Liv, der ikke var almindelig i 
„Videnskabernes kølige Tempel“. Han gav de unge en vældig 
Orden i alle deres Begreber. Hostrup beskrev senere denne 
Filosoferen saaledes, at de havde faaet et Møbel med tre Skuf
fer, hvori de med Lethed fordelte alle Livets Problemer. Sy
stemet var i Orden, og dermed kunde man klare sig — en Tid. 
Da Martensen kom i det theologiske Fakultet, siger Hostrup, 
„maatte jeg derhen for at høre ham“. Nu vidste han, hvad han 
vilde være, skønt han før den Tid ikke havde haft megen Tanke 
om at blive Præst. Gennem hele Studentertiden havde han 
megen Glæde af at høre Martensen. H. N. Clausen forekom ham 
kold og tør. Han holdt altid Forelæsninger paa Latin, hvad 
der ikke skulde gøre dem mere tillokkende. Martensen betjente 
sig derimod af Modersmaalet „og vakte ved sin egen Varme den 
religiøse Følelse hos sine unge Tilhørere.“ Denne havde som 
nævnt været svag hos Hostrup. Han havde 17 Aar gammel gaaet 
til Konfirmationsforberedelse hos Biskop Mynster, men „hans 
veltalende Foredrag gjorde intet Indtryk paa mig.“ Et Par Aar 
senere var han jævnlig i Kirke hos Mynster, men det var mest 
for at ledsage en Søster, der satte Pris paa at høre Bispen. At 
Prædikenerne ikke gjorde stærkt Indtryk paa ham, fremgaar 
deraf, at han altid længtes efter Enden paa disse „for at høre 
det smukke firstemmige Amen, som i Slotkirken blev sunget af 
Theaterpersonalet.“
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Ved at høre Martensens Forelæsninger fødtes Trangen til at 
komme i Kirke. Han fandt da ogsaa to brugelige Prædikanter 
i Stiftsprovst Tryde og Grundtvig. Nu og da kunde Grundtvig 
dog forarge ham. Saaledes da Orla Lehmann efter Frederik VI’ 
Død mødte hos Grundtvig for at vinde ham for Liberalismen, 
men fik det Svar, at han langt foretrak een Tyran for tredive. 
Dette forargede Hostrups liberale Hjerte i den Grad, at han blev 
bort fra Vartov i længere Tid. „Desuagtet vedblev Grundtvig at 
drage mig til sig ved sit mægtige personlige Vidnesbyrd. Jeg 
følte stærkere hos ham end hos nogen anden, at han talte, fordi 
han troede.

Den religiøse Brydningstid varede i flere Aar. I denne Tid 
stod Kristendommen vel for ham som det største og herligste, 
men han ejede endnu ikke Vilje til at give det Grund — ja, som 
han følte krævedes. Og han var for ærlig en Mand til at fore
gøgle sig, at det kom nok med Tiden. Dette mærkes i et Brev 
til en Ven i 1844, hvori han bl. a. skriver: „At holde en Præ
diken som de fleste andre kunde jeg vel nok lære, men hvad 
kan det hjælpe i vore Dage, og er det ikke Forræderi at frem
stille sig som Kristi Tjener, naar man ikke tydeligt hører Her
rens Kald i sit Hjerte? Havde man Kraft til en Munkeresig
nation, til at give Gud alt, til at fastholde sit Hjertes øjeblikke
lige Sønderknusthed, indtil Aanden kom og Naadens Sol be
gyndte at skinne“, men dette kan han ikke. „Sorg bringer mig 
nærmere til Gud“, siger han, og der er Tider, hvor han kunde 
ønske sig, at Gud vilde tage al Glæde fra ham, men det vilde 
vel kun gøre ondt værre.“ Der er kun een Havn, men Indgangen 
er snæver, og Natten er mørk — hvor skal man finde den.“

I disse Aar har Hostrup oplevet, hvad han mange Aar 
senere sang:

Ungdomstid er Gæringstid, 
da Liv skal klares gennem Strid, 
til det en Sommer føder.

Han drog nu paa Landet for at overtage en Huslærerplads. 
I et Brev til Vennen Mantzius skriver han, at det er „for at 
stræbe at danne mig til Præst, for at blive klar og sikker og 
virksom, men jeg er endnu bestandig Studenten, der søger og 
ikke har fundet, fordi jeg ikke søger, som det sig bør. Paa en 
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Prædikestol tør jeg ikke træde, og dog tror jeg, vi skulde være 
et Folk af Præster, saa at man vel kunde være en god Præst, 
skønt man mangler et særegent gejstligt Talent, naar man blot 
har Livets Fylde. Et poetisk Talent har jeg vel, men Vennernes 
Bifald kan ikke overtyde mig om, at det er nok at bygge et Liv 
paa .... Jeg staar altsaa ved et Enten—Eller, som binder mig 
til det samme Sted, fordi jeg ikke véd, hvad Vej jeg skal gaa, og 
havde Lyst til at betræde dem begge.“

Det Enten—Eller, han opstillede i Brevet til Mantzius, blev 
alvorligere for ham, da han i 1848 fristede den tunge Sorg at 
miste sin unge Hustru. Paa samme Tid blev han stærkt op
taget af S. Kierkegaard, der en Tid fik stor Magt over hans 
søgende Sind. Dog blev Kierkegaard ikke det menneskelige 
Redskab, som hjalp Hostrup til hjertelig Tilegnelse af den le
vende Kristendom. Der var for meget Lov og kun lidet Evan
gelium i hans Forkyndelse. Af en af Hostrups Prædikener kan 
man se, at han lærte af Kierkegaard, at man ikke kan true et 
Menneske til at blive god eller troende. I dette Forhold har 
Trudselen og Tvangen ingen Magt, her afhænger alt af Ordets 
Magt. Det hedder i denne Prædiken:

„Man stoler saa meget paa, hvad Angsten skal udrette, saa 
naar man blot kunde pege klart paa Helvede, saa vilde de, der 
gaar ad Vejen, som fører dertil, ogsaa forfærdede vige tilbage. 
Aa ja, men man kommer ikke baglænds ind i Himlen“. Om
vendelsen bestaar i at faa Hjertet varmet af Guds Kærlighed. 
„Vi vender os kun, som en Blomst bliver vendt, naar den vender 
sig mod Lyset. Det er Lyset, der vender den, ikke Mørket, og 
det er Lyset fra Gud, Naadens Lys, som vender et Menneske
hjerte, og slet intet andet.“ Det er hans Overbevisning, at „Lyset 
kan ikke vende alle Hjerter. Kun hvad der i Grunden hører 
Lyset til og vil til Lyset, som Lyset kan drage, men de, som 
intet Samfund har med det, dem tvinger man ikke ved Trusler 
til at elske det.“ I Stedet for at true og tale om Omvendelse vil 
han derfor hellere forkynde Esaias’ Ord: Han er meget rund 
til at forlade.

Grundtvig fik en afgørende Indflydelse paa ham i disse Aar. 
Allerede o. 1840 havde Hostrup skrevet: Grundtvig drog mig 
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stærkest i saadanne Tider, da de religiøse Spørgsmaal blev 
levende for mig. Det var Grundtvigs mægtige sanddru Person
lighed, som drog ham. Der er ingen Tvivl om, at det er Grundt
vig, han tænker paa, naar han i den ovennævnte Prædiken 
siger, at første Gang Guds Naade fik fat i ham, traadte den ham 
i Møde i en kristelig Bekendelse, „saa jeg fornam, at den, der 
talte derom, han havde erfaret det, han havde ikke blot hørt 
derom som alle vi andre, nej, han havde ogsaa oplevet det som 
noget, der gjorde ham glad, at Gud var meget rund til at for
lade. Og saa følte jeg dobbelt, hvor fattig jeg var selv, ikke blot 
fordi jeg kendte mig selv som en Synder, men ogsaa fordi jeg 
erfor det paa anden Haand, at der var en Naade for Syndere, 
som jeg ikke havde. Saa var det, som Solen falder paa en Blomst 
i Vinduet, der er drejet galt, drejet indad, og vil have den vendt, 
og saa var det egentlig først, det lød til mig med nogen Magt: 
„Søg Herren, mens han findes! Kald paa ham, den Stund han 
er nær!“

Det gærede stærkt i ham i disse Aar. Han følte sig staaende 
overfor et Valg for Livet. Digter eller Præst. Poesien fortryllede 
ham, Præstegerningen havde hans dybeste Længsel. Være begge 
Dele kunde han ikke, følte han. I Breve fra Udenlandsrejsen i 
1850erne mærkes denne Vaklen stærkt. Da han kom hjem, for
dybede han sig i Kierkegaard’s „Øjeblikke“. Men Kristendom
men var bleven ham „en Livssag, hvortil alt, hvad der gav Livet • 
værd for mig, var knyttet.“ Kierkegaard kunde da heller ikke 
rokke Troen paa, at der var en levende Kristenhed paa Jord.

Ikke alene var det Kirken og Scenen, der vinkede ham. En 
Tvivl af dybere Art bar han paa i disse Aar. Mistilliden til egne 
Evner og Kræfter. Med hvad Ret turde han, svag og famlende 
som han var, stille sig frem som Livsordets Forkynder. Hvor 
kunde han være Vejleder, der selv havde søgt saa mange daar- 
lige Læger og endnu ikke fundet den rette. Da oplevede han, at 
det var en helt forkert Tro, han var hildet i. Det var ikke hans 
egen Fuldkommenhed, Gud spurgte om. Nej, Gud vil, vi helt skal 
opgive os selv og overgive os til ham. Det er det store og under- 
fulde, at han vil bruge os midt i al vor Skrøbelighed og Syn
dighed.
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Dette blev vel for Hostrup den „mageløse Opdagelse“, som 
gjorde ham Valget mellem Teater og Kirke let og naturlig. Nu 
vidste han, at et Menneske aldrig bliver „værdig“ til at forkynde 
Guds Ord i den Betydning, at man ved egen Fuldkommenhed 
kan føre Ordet. Tjenersindet, givet af Guds Naade, gav Bemyn
digelse dertil.

Nu blev det ham klart, at han kunde opgive sit Forfatter
skab for helt at vie sine Evner og Kræfter i en Præstegerning. 
Hidtil havde det vel tonet i ham: „Ja, syng og drøm kun Dagen 
lang, saa lever paa Folkets Røst din Sang, naar selv du er gemt 
i Mulde.“ Men hvad hjalp vel Mængdens Bifald og Jubel, hvis 
ikke Personligheden blev bevaret. Poesien maatte oversættes i. 
Prosa, Fantasien i Vilje, Digtningen i Daad, Livet skulde leves. 
Ungdomstiden ■— Valgets Tid — var endt; thi Valget var gjort. 
Manddomstiden, der er Daadstiden, begyndte, da han drog til 
Silkeborg som Sognepræst i 1855. Om dette Valg sang han 
senere:

Saa vendte han Ryg til Drømmenes Slot, 
han vilde sig hjem begive;
og dybt han sukked til Livets Drot;
Nu Herre jeg din vil blive.
O, giv mig blot, hvad de ringeste faa, 
ja, Herre, lad kun mit Værk forgaa, 
men hold du mig selv i Live.

Han blev Præst for at fordybe sig i sig selv, for at rives ud 
af en Verden, som overvældede og magtstjal ham, for at kunne 
gøre sit indre Livs Udvikling til sit egentlige Arbejde, for at faa 
Lov til at blive Kristen. Intet vilde han hellere end vidne om 
Gud, men han turde ikke sige, det var det, som drev ham ud i 
Præstegerningen. 25 Aar senere siger han, at „hvad jeg havde 
den Gang, det var mest Kundskab om vor Kristendom.“

Overgangen fra Drøm til Liv var saa alvorlig ment, at han 
var villig til at lade alt fare. Forfatterskabet maatte opgives for 
bestandigt, troede han, og det skete uden Klage.

Ej Sangen mer fra hans Læber lød, 
bort Tryllesynet var faret;
men Livet aabned’ sit rige Skød, 
og alle Himle sig klared’.
Og visned’ Frugten, som nys blev skabt, 
og gik der en Smule Digter tabt, — 
et Menneske blev bevaret.
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Hostrup drog ind i det andet store Afsnit af sit Liv, som 
baade blev det „lykkeligste og virksomste“. I de følgende Aar 
modnedes han til at blive den særprægede Forkynder af 
det evige Livs Haab, hvorved der tilførtes den danske Forkyn
delse en mild og hjertelig Tone af reneste Klang.

IL
Hostrup oplever Smertensaaret 1864, der berørte ham stærkt. 

Denne tunge Oplevelse bliver bestemmende for hans Livs
arbejde. Umiddelbart efter Nederlaget var det, som Mismodet 
og Tvivlen paa Danmarks Fremtid havde lejret sig i vort Folks 
Sind, saa Tilstanden var i folkelig Henseende, som naar man en 
tidlig Morgenstund gaar en Tur i det frie, endnu er der ingen 
Sol at se, ingen Fuglesang, ingen Vind, alt er som dødt. Da kan 
det ske, at en Lærke løfter sig fra sin Rede og flyver op mod 
den blaanende Himmel, jublende glad forkyndende Dagen, der 
skal stige. Og snart efter viser de svage Solstraaler sig i Østen, 
Fuglesangen toner, de svage Vindpust faar Træernes Blade til 
at skælve, Dagen er inde, Daadstiden begyndt. Men det var 
Lærken, som bebudede dette.

Det er vel Hostrups største Indsats, at han i den for vort 
Land saa mørke Tid var som den første Lærke, der profetisk 
forkyndte den nye Dag, som skulde stige. Han stemte sin 
Digterharpe over det svulmende danske Folkedyb, og hver Gang 
han anslog en Tone, gav den Genklang i manges Bryst. Han 
stiller sine digteriske Evner i Livets Tjeneste, og der fødtes 
Sang af Sorg. Hostrup blev Forsangeren i det danske Folkekor 
efter 1864. Som Aarene gik, blev der stadig flere og flere, som 
fik Frimodighed til at synge med paa den Haabets Sang, som 
Hostrup skænkede det danske Folk.

Arbejdsfeltet udvides nu. Hostrup bliver baade Højskole
lærer og Foredragsholder. Nu gjaldt det at vække det menneske
lige i Sindene, at gøre Folket til vaagne danske Mennesker. 
Kan han ikke naa ind til Hjerterne ved at tale om det kriste
lige, maa det menneskelige ligge i Dvale, og saa taler han da 
om det menneskelige, for derigennem at naa frem til Modtage
ligheden af det kristelige Vidnesbyrd om Syndernes Forladelse
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Først vender han sig mod den pietistiske Opfattelse af, at „det 
menneskelige egentlig skal sløjfes med Jorden, for at det kriste
lige kan komme frem, at Kristenlivet skal oprejses paa Men
neskelivets Ruiner.“ Det er „Munkekristendommen“, Pietist
erne gør sig til Talsmand for. De har villet gøre gældende, at 
det kristne Liv paa Jorden i sin bedste Skikkelse er Johannes 
Døber Livet i Ørkenen. Denne Forestilling om, at de egentlige 
Kristne „skal slagte den naturlige Følelse paa Guds Alter“, 
drager Hostrup stærkt til Felts imod.

Det menneskelige staar ikke det kristelige i Vejen. Naar vor 
Herre Jesus’ første Under øves ved et Bryllup, da er det „en 
Fredlysning over det menneskelige“.

Gennem Sang og Tale vil han være med til at vække det 
dybest menneskelige, løfte Tankerne over Døgnets Strid og Lyst. 
Det var Johannes-Døber Gerningen, som maatte gaa forud for 
det kristelige. At lære Ungdommen „hvad ædle kalde Livets 
Lyst“, var Maalet. De unge maatte først „blive sig hjertelig 
bevidst som de, der er skabt til noget bedre end at slide sig ihjel 
for Føden og Klæderne, skabte til evigt Liv i Sandhed og Kær
lighed.“ Til et naturligt Menneskeliv hører da, at man gaar 
gennem Livet

med Øjet, som det skabtes himmelvendt, 
lysvaagent for alt stort og skønt her neden, 
men med de dybe Længsler velbekendt, 
kun fyldestgjort af Glans fra Evigheden.

Da var baade Loven og Forjættelsen baaret frem i Sindene, 
og naar saa Evangeliet forkyndtes, „saa kender vort Hjerte sin 
Frelser, saa er det Johannes, det ædelt menneskelige i os, der 
vejledet af Aanden peger paa ham og siger: det er det Guds 
Lam, som bærer Verdens Synd“.

--------Ud over vort Land lød snart to forskelligartede 
Toner. Fra en Side: Hvad udad tabtes, skal indad vindes, og 
fra anden Side: Hvad kan det nytte? Begge har 1864 som Ud
gangspunkt. De første lagde særlig Vægten paa de praktisk
økonomiske Felter, og under denne Devise gik mange Fore
gangsmænd frem. Mange af dem mente muligt ogsaa, at nu 
mere end nogensinde gjaldt det om at opdrage „fromme stærke 
Kvinder“ og „Mænd med faste Viljer“, men den anførte Ud
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talelse kunde ogsaa læses som et Svaghedstegn, som Udtryk for, 
at man havde forligt sig med Skæbnen, d. v. s. med Sønder
jyllands Afstaaelse, og derfor maatte man stærkere end tidligere 
lægge Kræfterne i for at fremkalde nye Værdier i vort Folk. 
Det skarptformede: Hvad kan det nytte? var ganske vist udtalt 
ved en bestemt Lejlighed og møntet paa politisk-militære For
hold, men det bredte sig dog videre ud og blev manges Svar 
paa vort store Livsspørgsmaal mod syd.

Hostrup satte et højere Maal. Haabet om en Genforening 
maatte fødes og næres i Sindene. Han kunde gøre det, fordi han 
troede urokkeligt paa Sandheden i Grundtvigs Ord, at

immer det dages dog paa ny, 
hvor Hjerterne Morgen venter.

Og saa stemmer han da sin Harpe til en forjættende Haabets 
Sang. Som Profeten Esaias udtalte det: Trøster, trøster mit 
Folk, siger den Herre, staar Hostrup nu frem blandt sit Folk 
for at bringe den store Trøst, pege paa Vejen, Folket skal gaa, 
om det skal gaa det vel og de skal bo længe i Landet, Gud 
Herren har givet. Men der er Vemod i Stemmen, da det lyder:

Ak, Sangen her forstummed’ plat, 
hvor før saa liflig drømtes, 
den frøs ihjel hin Vinternat, 
da Dannevirke rømtes.

Men nu staar der 300 Sønderjyder, som er kommen til Kø
benhavn paa Besøg i 1867, og Haabet om en Genforening stiger 
frem i hans Sind, giver ham Kræfter til at udsynge de profetiske 
Ord: Vær tro mod jert Hjerteguld, bevar i Trofasthed i jeres 
Sind „et Tempel for Fædrenes Minde“. Lev jer sammen med 
vort Folk, søg ned i Historiens Strøm, lad jer gribe af den og 
aftvæt al det jeg-elskende. Da skal jert Sind fyldes af den virke
lige Danskhedsfølelse, saa at I oplever det at være dansk saa- 
ledes, at Sindet fyldes med jublende Glæde og Stolthed over at 
tilhøre det danske Folk, at dele Sprog, Historie og Minder sam
men med det, og dog samtidig kende den sitrende Angst, som 
kan fylde Sindet, naar man tænker paa, om vi, der lever nu, 
om jeg ejer Evne og Vilje til at værne om Arven, Fædrene 
har givet, og til at føre den videre. Er Fædrelandskærlighed af 
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den Art vakt, da er der ikke alene rørt ved Følelseslivet, men 
da vil Viljeslivet ogsaa bevæges. Hos Hostrup forenes denne 
Fædrelandsfølelse med Troen paa, at „end lever den Gamle af 
Dage“, og saa vokser da Troen paa det vidunderlige frem og 
tager Form af Sang. Vemoden over det tabte brydes med Haabet 
om en Genforening, og som i et Smil gennem Taarer kan Ho
strup fortsætte:

Men nu vi eder ser paa ny, 
skønt kort er Mødestunden, 
da er det som i Morgengry, 
da røres det i Lunden; 
hver lille Fugl da føler godt, 
at dømt er Mørkets Rige, 
og halvt i Drømme kvidrer smaat 
om Dagen, der vil stige.

Ja, Dagen kommer, vi det veed, 
skønt kun den ses i Drømme, 
den Dag, da Ørnen, som slog ned, 
maa hjem til Reden rømme, 
da frit i Sønderjyllands Skov 
det røde Flag tør gynge, 
og ikke Lærken blot faar Lov 
paa Heden dansk at synke.

vi ved det vist, I Brødre tro! 
I kommer dog tilbage!

Det Haab, Hostrup sang ind i danske unges Sind, var ikke 
vegt og skyggeagtigt, men det var „det Haab, som tror, det Haab, 
som vil, der smiler ad de stærke“, fordi han var forvisset om, 
at det er nu alligevel sandt: at den, der kæmper for Sandhed og 
Ret, kæmper ikke forgæves, for han kæmper ikke alene.

Der gaar næppe en Dag paa Højskolen, hvor vi ikke synger 
en af Hostrups Sange. Saa meget betyder han for os Nutids
unge. Daglig henter vi Frimodighed og Glæde ved at synge 
hans Sange. De er fyldte af Tro og Tillid til Ungdommen, friske 
og jævne i Sprog og Udtryk. Hostrup skrev engang, at Mindet 
er vort Guld, som vi skal sætte paa Rente. Alle, der kender 
Hostrups Sange, og hvem gør ikke det, maa sande, at Mindet 
om denne lyse Digterpersonlighed giver gode Renter, hvis det 
faar Lov at bundfælde sig i vore Hjærter og gøre sin Gerning der.

Ungdommens Sanger, Haabets Forkynder!
Frode Aagaard.



Helligkilder i Skjærup.
Af August F. Schmidt, Assistent ved Dansk Folkemindesamling.

Iden gamle Folketro spillede Vandet en stor Rolle. Man 
troede, at i Â og Sø levede Væsener, som hvert År krævede 
Offer. Derfor gjaldt det om at stå i godt Forhold til Vandets 

Væsener, såsom Damhesten, Åmanden o. fl. (i Norge Huldren 
og Nøkken). Det er også naturligt, at Vandet blev betragtet som 
en Naturgenstand, man skulde behandle med Ærbødighed. 
Vandet var jo den umiddelbare og uundværlige Livgiver. Det 
vældede frem af Bjærg og Jord som en klar, velsmagende 
Vædske. Tillige var det en stærk Naturmagt, der kunde bryde 
igennem Jorden, kunde endog slukke Ilden, som var stærk og 
altfortærende.

Vandets Hellighed må derfor anses for urgammel, måske 
det Naturelement, som først har været tillagt Hellighed.

Kilderne, som de vælder frem fra Jordens Indre, var det, 
man først dyrkede som hellige og ofrede til. Denne Kildetro 
har holdt sig helt op til den nyeste Tid. Endnu kan måske 
findes enkelte Gamle, der er bleven „helbredte“ ved Vaskning 
af en hellig Kildes Vand.

Der findes også et stort Antal Kildevæld rundt i vort Land, 
som har været hellige Kilder. I Nabosognet til Vinding, Skjæ- 
rup Sogn, findes to forhen hellige Kilder.

I afvigte Sommer, da jeg var i Besøg på Vinding Højskole, 
så jeg, sammen med Sune Andresen og Gårdejer Hans Damkær 
Nielsen, den ene af disse Kilder, nemlig Thyras Kleve (Kløft).

Thyras Kleve er nu en lille Grøft, hvis Vand vælder ud af 
en lille Bakkeskrænt, og løber igennem Grøften ud i Engen 
Nord for Skjærup By. Kilden, der findes i et vidunderligt dej-
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ligt Landskab, var ret vanskeligt at finde for en ikke stedkendt. 
Men i gamle Dage har den været anset for en hellig Kilde, og 
Vandet blev brugt af Bønderne „som en Medicin udi hidsige 
Sygdomme og mange Gange med god Virkning“. (Præsten 
1766).

Kilden har, som adskillige andre Helligkilder i Jelling-Eg- 
nen, Navn efter Dronning Thyra Danebod, der i gammel Tid 
blandt andet også blev anset for en hellig Kvinde.

I Dansk Folkemindesamling, København, findes seks Sagn
opskrifter om Thyras Kleve. Indholdet af disse er: Dronning 
Thyra lod hente det Vand, hun personlig brugte, fra denne 
Kilde, medens hun boede på Tyrsbæk, Nord for Vejle Fjord. 
En Tjener tabte engang Sølvbægeret, som han skulde tage Van
det i, i Kilden, og kunde ikke få det op igen, så dette Bæger 
må være i Kilden endnu. Andre siger, at det var et Guldbæger, 
han tabte.

Kildens Vand er meget koldt og velsmagende. Kilden skal 
have hørt til en gammel nu forsvundet Kongsgård, på hvis 
Mark den ligger. Både Kilden og Kongsgården ejes nu af Gård
ejer Hans Damkjær Nielsen, Skjærup.

På Kappelager findes et Væld, tæt ved Skællet mellem Klat
trup og Skjærup Bymarker, som tidligere var anset for en hellig 
Kilde, og blev meget besøgt som sådan. Kilden er kendt af Folk 
endnu, og dens Sted kan påvises. Det er en ejendommelig Sænk
ning i Jordsmonnet med Afløb for Vandet mod Syd og med 
temmelig stejle Brinker til de andre Sider. Selve Hullet og dets 
nærmeste Omgivelser er udyrket, da Stedet er blødt og med 
tydelige Tegn på Væld.

Navnet Kappelager siges at stamme fra et Kapel, som skal 
have ligget i Nærheden i den katolske Tid. Ved mange Hellig
kilder var der et Kapel, hvor de Besøgende kunde forrette Bøn
ner og ofre til Sognets Fattigfolk. Men Størstedelen af disse 
„Kilde-Kapeller“ er nu sporløst forsvundne — ligesom også 
Troen på og Kendskabet til de fordums hellige Kilder er i så 
stor Tilbagegang, at det er på Tide at få Besked om Hellig
kilderne hos stedkendte Folk.

August F. Schmidt.



Vinding

Ide sidste Årtier er der udført et stort og betydningsfuldt 
videnskabeligt Arbejde med Undersøgelsen af vore Sted
navne, særlig Landsbynavnene.

Disse Undersøgelser kan ikke alene yde sproglige Bidrag, 
hvor det gælder om at undersøge ældre dansk (og nordisk) 
Sprog, særligt hvor Undersøgelserne gælder Dialekterne, men 
disse Stednavneundersøgelser kan oplyse — i dette Tilfælde — 
om Danmarks Oldtidsbebyggelse og den ældre Middelalders 
Bondehistorie, ja, kan også sprede Lys over den nye Tids 
Bondehistorie.

For at få Rede på en Egns Bebyggelseshistorie fra Oldtid til 
Nutid, må man i første Række undersøge Landsbynavnene og 
Oldtidsminderne.

Man er udfra sproglige Studier kommet til det Resultat, at 
Landsbynavne, der ender på —mp[e] er de ældste. Dærnæst 
kommer de med Endelserne -lev, -løse, -høj og -sted.

Stednavne med Gudenavne og Helligdomsnavne — som 
Odense, Thorsager, Vium o. s. v. — i Rodstavelsen må bestem
mes i Forening med mytologiske Undersøgelser.

Da Landsbyer med Endelsen -ing — som nævnt — er de 
ældste (med få Undtagelser) er Vinding og Brejning de to ældste 
Bopladser Syd for Vejle Fjord. Oldtidsfolket har disse Steder 
først sat fast og varigt Bo. Efterhånden som Folkeantallet er 
vokset, er der så fra Moderbyen draget Nybyggere ud, der har 
anlagt Byer som Gårslev, Pjedsted, Højen, Horsted o. s. v. Se
nere fremstår Byerne med Endelserne -rap, -strap, -bøl, og -rød. 
-inge-Byerne ligger altid tæt ved Hav, Sø og Å, hvor Oldfolket 
har haft let Adgang til Vandet. Sprogligt set er -inge-Byerne 
vanskelige at tolke, da Navnene er så ældgamle.
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Så meget kan siges, at de altid er forbundne med et Natur
navn — ikke et Personnavn.

Endelsen -inge betyder sådan noget som hele Byens Om
råde. Hvad betyder da Vinding? Vinding stavedes 1340 Win- 
ningh og har da været udtalt omtrent som nu. Rodstavelsen 
Vin betyder Græsgang. Ordet Vin kendes ikke fra danske eller 
oldnordiske literære Kilder, da det var gået af Brug i levende 
Tale i den Tid, de ældste literære Minder (Sagaer og lignende) 
blev skrevne, men Vin findes i mange norske Stednavne, og man 
har — omend med Usikkerhed — tolket flere danske Stednavne 
som indeholdende dette Ord, således Vind, Vinum, Søvind, 
Vejen og Vinding.

Vinding betyder da frit oversat: Hele Engområdet, det vil 
sige det Engområde eller Græsgangsområde, man havde Brug 
for til Kreaturernes Ophold. Dette Navn kan godt passe paa 
Vindings naturlige Omgivelser. De ældste Landsbyer blev også 
oftest anlagt Steder, hvor der var vid Udsigt. Det er der også 
omkring Vinding. I Århundreder har denne lille, venlige By 
været Hjemsted for Jordens Dyrkere — for Jyder. Udviklingen 
har ført med sig, at også Folk med en anden Livsbeskæftigelse 
har slået sig ned i det skønne Landskab, hvori Vinding ligger.

August F. Schmidt.



Lidt om Andelsbevægelsen.
i.

Jeg har ofte, naar min Vej i de senere Aar er faldet forbi 
Thisted Arbejderforenings Bygning, maattet tænke paa, at her 
ligger altsaa en af de første Grundstene for Andelsbevægelsen 

i Danmark. Det begyndte jo saa smaat, og man kan næsten 
sige uforvarende. Det var i Vinteren 1865—66, at den da
værende Præst, H. Ohr. Sonne, i Thisted indbød til Møder Søn
dag Aftener i et Pakhus nede ved Havnen. Han vilde søge at faa 
de Folk i Tale, som kun sjælden eller aldrig kom i Kirke. Del
tagerne var mest Havnearbejdere og Smaakaarsfolk. Mildt og 
indtrængende lød Ordene i det uanseelige Lokale. Tilhørerne 
forstod, at den Mand, som holdt disse kirkelige og folkelige 
Taler, mente dem det godt, og de fik Tillid til ham. En Aften 
efter et Møde kom nogle af dem hen til ham og sagde, at det 
var jo godt nok med disse Taler, men det, de ellers trængte 
haardest til i Øjeblikket, var at faa deres rent ydre Kaar for
bedrede. Sonne var ikke den Mand, som afviste en saadan Tale 
uden videre. Han overvejede det, han havde hørt, og sammen
holdt det med sine egne Erfaringer. Og disse Erfaringer sagde 
ham, at et stadigt økonomisk Tryk i mange Henseender virker 
nedbrydende paa et Menneskes aandelige Liv.

I England var Brugsforeningsbevægelsen jo allerede i Gang. 
Sonne havde genném Læsning og maaske ad anden Vej, Kend
skab til den, og han søgte nu at faa lavet noget lignende i 
Thisted. Thisted Købstads Arbejderforening blev oprettet, og 
man skaffede sig Kapital til Starten, ved at Medlemmerne ugent
lig i Tiden Maj—Oktober indskød 8 Sk. og i de øvrige Maaneder 
mindst 4 Sk. ugentlig.

Grundlinierne i Loven for Foreningen var de nu saa alminde
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lig kendte: „Varerne udsælges til aim. Dagspris, og Overskudet 
fordeles i Forhold til Medlemmets Omsætning; hvert Medlem har 
kun én Stemme.“ Fra først af mente Sonne, at han kun var 
Raadgiver for Arbejderne. Han vidste fra England, at en Præst 
ofte var Arbejderne behjælpelig med Oprettelsen af deres For
eninger. Men han blev snart klar over, at det var nødvendigt, 
at han selv tog Styrelsen af den, indtil det hele var kommen 
rigtig i Gang. Og han fik Held til at faa det sat i Gang, saa det 
ikke gik i Staa siden. I de følgende Aar blev der oprettet flere 
og flere Brugsforeninger eller, som de den Gang ofte kaldtes, 
Husholdningsforeninger; men det gik jo naturligvis ikke lige 
heldigt alle Steder. Flere Steder havde man for lidt Kendskab 
til Sagen, for daarlig Ledelse og alt for megen Kreditgivning. 
Men naar en Sag er god, og der er Brug for den, saa kommer 
den med Tiden igennem Vanskelighederne. Folk var bievne 
opmærksomme paa, at Købmændene ofte beregnede sig ublu 
Avancer og førte for daarlige Varer. Efterhaanden fik man 
mere Overblik over Sagerne og Mod til at gaa løs paa Op
gaverne. Og Opgaverne voksede i Antal. Var et Maal naaet, 
blev man straks klar over, at der var et til længere forude, som 
ogsaa skulde naaes Jeg kan desværre i denne lille korte Opsats 
ikke nævne mange Navne. Men jeg vil dog lige have Lov til at 
nævne et Navn, som vi aldrig kommer uden om, naar vi tæn
ker paa de danske Brugsforeninger; det er Severin Jørgensen. 
Faa har haft et skarpere Øje og en sikrere Haand end han. 
Rolig, men med Ildhu, har han løst store Opgaver. Fra 1874 
var han Uddeler i Vester Nebel. Sammen med 20 andre For
eninger fik han i 1888 oprettet et Varelager i Kolding. Men 
Brugsforeningerne turde ikke staa bag ved med Kaution eller 
Forskud. Saa løste Sev. Jørgensen Borgerskab som Grosserer 
og stod selv delvis inde for Forretningen. Det var Principperne 
for denne lille Bygning, som nu er benyttede til Opførelsen af 
det mægtige Slot: „Fællesforeningen for Danmarks Brugsfor
eninger“.

Det var et slemt Slag, der ramte det danske Landbrug, da 
det amerikanske Korn flød ind paa Verdensmarkedet. Korn
priserne sank saa langt ned, at det var umuligt at klare Drifts



55

udgifterne med Kornsalget. Det var nødvendigt at faa en Æn
dring i Landbrugets Driftsmaade, men hvor gik Vejen? De 
førende Mænd talte og skrev om Sagerne, og man blev jo snart 
klar over, at det sikkert var bedst at give Koerne Kornet og faa 
kærnet Smør af Mælken; men saa var det jo med at faa dette 
Smør rigtig godt og at faa en antagelig Pris for det. Der var 
straks Folk til Rede med gode Raad. I Vinteren 1881—82 kom 
en ung omrejsende Mand til Ølgod Kro, og han lod gaa Bud 
omkring til Omegnens Bønder om, at han, en bestemt Efter
middag og Tid, for alle og enhver vilde give Vejledning i, hvor
dan man kunde faa det mest mulige og det bedste Smør ud af 
Mælken. Der kom ogsaa en Del Bønder til Stede, og for dem 
forklarede han saa, hvordan de skulde lave en Forening med 
det Formaal i Fællesskab at antage en Fagmand, som skulde 
gaa rundt i Hjemmene og undervise Bønderne i at lave godt og 
ensartet Smør. Senere skulde han saa, paa et centralt belig
gende Sted, modtage, veje og klassificere Smørret, ælte det i 
Fællesskab og slaa det i Smørtræer.

Forslaget satte Sindene i Bevægelse, og nogle Mænd indbød 
kort Tid efter til et nyt Møde om Sagen. Paa dette Møde viste 
det sig, at der var mere Stemning for at samle Mælken fra 
Gaardene og behandle den i Fællesskab, end at samle Smørret. 
Og denne Stemning støttedes af en ung tilstedeværende Mejerist, 
Stilling Andersen. Han anbefalede at bygge et Mælkeri i Fælles
skab, hvor enhver skulde have Del i Udbyttet i Forhold til 
leveret Pund Mælk. Det viste sig, at Flertallet var villig til at 
gaa med til dette, hvis der kunde blive indtegnet Mælk fra 400 
Køer. Stilling Andersen tilbød at købe Mælken af de, som havde 
Betænkeligheder ved at gaa med som Andelshavere, mod at 
han saa indtraadte som Andelshaver i Mejeriet. Det næste Møde 
om Sagen blev holdt hos Niels Kristensen, Petersborg. Det viste 
sig, at der var indtegnet Andelshavere med 300 Køer ialt, og 
Stilling Andersen havde købt Mælken af ca. 100 Køer, saa det 
kunde lige slaa til. Man vedtog saa at bygge Mejeriet og at an
tage Stilling Andersen som Bestyrer af Mejeriet. Om Natten 
efter Mødet udarbejdede saa Niels Kristensen, N. H. Uhd, Ek- 
knud og Stilling Andersen Lovene.
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Den 10. Juni 1882 begyndtes saa Driften af Hjedding Andels
mejeri. Det viste sig snart, at her var begyndt paa en god 
Maade. Man havde jo den Gang baade Fælles- og Aktiemejerier, 
men der var der jo altid Tilbøjelighed til at spille uheldige For
hold ind; der arbejdedes paa for kort Sigt, det skortede ofte 
paa gensidig Tillid mellem Ledelsen, Ejerne og Leverandørerne. 
Og det var jo mange Gange ikke let for en Ejer at faa de nød
vendige tekniske Forbedringer indført, at faa Driftslaanet ord
net billigt og betryggende. Anderledes her; Leverandørerne var 
selv Ejere; de vidste, at de fik den Værdi, som Mælken kunde 
udbringes i, og at denne Værdi var atter afhængig af Smørrets 
Kvalitet. For vi maa jo huske paa, at naar en saadan ny Form 
for Industri kommer frem, saa møder alle kloge Mænd og 
Koner frem med løftet Pegefinger og advarer af alle Kræfter. 
Saaledes ogsaa her. Man var vant til, at det saakaldte Bønder
smør kostede ca. 28 Øre mindre pr. Pund end Herregaards- 
smørret, og var det galt nu, saa maatte det jo da blive meget 
værre, naar nu al den Mælk fra forskellige Steder blev blandet 
sammen. Men det viste sig, at det slet ikke gik saaledes. Smør
ret fra Hjedding Andelsmejeri kunde godt sælges til gode Priser, 
og Kvaliteten var tilfredsstillende. Nu tog Bevægelsen Fart, 
indtil 1885 blev der oprettet 86 Andelsmejerier, den største 
Fremgang skete i 1886—90, da blev der oprettet 595 Andels
mejerier.

Før Andelsmejeriernes Fremkomst regnede man med, at de 
fire Femtedele af det producerede Smør var et uensartet Pro
dukt, som ikke kunde maale sig med Herregaardssmørret i 
Kvalitet. Det vakte derfor stor Forbavselse, da et Andelsmejeri 
ved Landmandsforsamlingen i København i 1888 fik Sølv- 
medaille, 4 fik Broncemedaille og 4 hædrende Omtale; det havde 
man dog ikke tænkt, at et Andelsmejeri, som modtog Mælk fra 
saa mange Steder, kunde naa op ved Siden af Herregaardene i 
Smørkvalitet. Der deltog 62 Andelsmælkerier i Udstillingen. Af 
33 Fællesmejerier, som deltog, hjembragte kun 4 hædrende 
Omtale. I 1888 udtalte en Taler paa et Delegeretmøde i Odense, 
at han saa en stor F are for vort Smørs Renomé i Andelsmælkeri- 
ernes Virksomhed. I 1894 holdtes Landmandsforsamlingen i 
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Randers, og der tog Andelsmejerierne 6 af 7 udsatte Sølv- 
medailler, 14 af 16 Broncemedailler og 22 af 23 hædrende Om
tale. Siden har man her i Landet være klar over, at Andels
mejerierne kan fremstille lige saa godt Smør som Herregaards- 
mejerierne, og i Almindelighed lidt til.

Naar det har været muligt her i Landet at oprette og opret
holde de mægtige Virksomheder, som er satte i Gang paa Grund
lag af Andelsprincippet, skyldes dette naturligvis ikke alene 
dette, at Landet trængte til dem, eller at der fremstod Førere, 
som var fremskuende; men det skyldes sikkert for en stor Del, 
at den danske Bondebefolkning gennem Skoler og Selvstudium 
havde faaet sine Evner udviklede, saa de kunde se stort paa en 
Sag. Uden den store Hjælp, som den danske Folkehøjskole 
ydede, havde det maaske været umuligt. Disse unge Bønder
børn, som kom hjem fra Højskolen, havde Mod paa Livet og 
de store Opgaver. Skolekundskaberne var bievne opfriskede, 
og for manges vedkommende udvidede. Men først og sidst, de 
var bievne oplivede, disse Mennesker, de havde været med paa 
Farten i Litteraturens og Historiens Verden, de havde prøvet at 
entre Lidskjalv og havde faaet Overblik ud over Markskellene. 
Da Spørgsmaalet om en Omlægning af vor Driftsmaade meldte 
sig, og klartskuende Mænd viste Vej, traf de en Befolkning, som 
var i Stand til at forstaa og følge med, og de turde kaste sig ud 
i Æventyret, fordi de havde Livsmod. Jeg véd naturligvis 
godt, at i mange Sogne var de Mænd, som førte an, ikke gamle 
Højskoleelever, men de var sikkert ofte indirekte berørte af det 
Liv, disse unge Mennesker førte med sig. Der er for Tiden et 
Slagord, som er stærk i Forgrunden, jeg tænker paa Ordet: 
„Kundskab er Magt!“ Det har den samme Svaghed som saa 
mange Slagord, at det kun indeholder en halv Sandhed. Kund
skab alene er ikke Magt; for at den skal blive en Magt, maa den 
tages i Tjeneste af levende Mennesker. Livet i Mennesket er en 
større Magt end den døde Kundskab. Først naar et levende 
Menneske med Tro paa Livet og Fremtiden tager Kundskaben 
i sin Tjeneste, bliver den en Magt.

Der er mange Mennesker, som i disse Tider ser saadan paa 
det, at de vil spare f. Eks. et Højskoleophold, fordi disse Penge 
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kan anvendes bedre et andet Sted, til at sikre sig en Stilling 
for o. s. V.

Jeg mener modsat. Netop i Tider, hvor Mørket og Kulden 
ruger, trænger man til Varme og Oplivelse.

Nors Andelsmejeri, d. 16. November 1922.
H. Vogensen.

E. S. Som Kilde til den lille Opsats om Andelsbevægelsen er hoved
sagelig benyttet: H. Hertel: „Andelsbevægelsen i Danmark“, Andelsbladet og 
forskellige andre Skrifter og Bøger. H. V.



Salen pyntet.

Aarsberetning.

À aret, der nu snart er gaaet, Staar ikke som et af de lyseste for 
JTx Elevforeningen. Den Nedgangsperiode, vi nu er inde i, mærkes 
ogsaa her. Der har ikke været saa mange Elever paa Vinding Høj
skole i Aar som i tidligere Aar, og der har været flere Tilbagesen
delser af Aarsskriftet paa Grund af fejl Adresse end tidligere. Re
sultatet deraf kan enhver slutte sig til, nemlig, at Medlemsantallet 
ikke er forøget, men snarere gaaet lidt tilbage. Det er heldigvis det 
første Aar, vi staar overfor den Kendsgerning. Jeg vil haabe, det 
ogsaa bliver det sidste; saa Foreningen stadig maa gaa støt og rolig 
fremad, saa at vor gamle Skole maa finde en god Støtte i den til at 
gaa de vanskelige Tider imøde, som de fleste grundtvigske Højskoler, 
og deriblandt Vinding, er inde i, og som desværre vist ikke er forbi 
endnu. Det lille Bidrag, som vi giver aarlig, kan vi alle faa Raad til 
at give, navnlig naar vi faar fuld Valuta for det igennem et smukt 
Aarsskrift, og tilmed støtter den gode Sag, som Vinding Højskole 
kæmper for.

Elevmødet afholdtes, som sædvanlig, den 3. Søndag i Juni og 
havde god Tilslutning trods de truende Regnskyer. Lørdag Aften 
samledes man i Gymnastiksalen, som Pigerne havde pyntet smukt i 
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Dagens Anledning. Der blev budt paa en Underholdning af Rang, nem
lig Koncert af Fru Brummer, Andreas Touborg, Sune og Jens Andre
sen. Klaver, Cello og to Violiner. Det var en dejlig Aften trods 
det, at det elektriske Lys lavede Strejke, og vi maatte sidde ved 
Stearinlys.

Søndag var der Gudstjeneste om Formiddagen ved Pastor Chri
stensen. Om Eftermiddagen Foredrag af Forstander Andresen og 
Lærer Aagaard. Ved dette Møde meddelte Andresen, at han havde 
købt Haandværkerskolen af Fru Brummer. Det var jo en meget 
interessant Meddelelse. Vi vil ønske for ham, at dette Foretagende 
maa lykkes, saa det ikke alene bliver en Udvidelse af Bygninger, 
men ogsaa en Udvidelse af Elevantallet. Om Aftenen var der Oplæs
ning af Hr. Andrup, Kolding, hvilket fornøjede Deltagerne meget. 
De glade og indholdsrige Timer sluttedes med Sangen »Der staar et 
Slot i Vesterled«. Under det sidste Vers gik det elektriske Lys ud 
igen, og Afskeden fra det gode Samvær foregik i Halvmørke. Med 
et »Farvel og paa Gensyn« spredtes Deltagerne ud til alle Egne af 
Landet glade ved at have faaet gamle Minder opfriskede.

Generalforsamlingen afholdtes ved Eftermiddagskaffen. Regn
skabet fremlagdes og godkendtes. Af dette fremgaar det, at der er 
ydet en Understøttelse til Elever paa ialt 725 Kr., hvilket er adskil
ligt mere end forrige Aar. Ligeledes er der anvendt 113 Kr. 33 Øre 
til Annoncering og Reklame, ogsaa mere end tidligere. Saa vi mener 
at anvende Medlemmernes Penge efter Hensigten. Samtidig er der 
anvendt 1094 Kr. til Aarsskriftet, men dette kommer Medlemmerne 
til gode, saa efter vor Mening anbringes Midlerne tilfredsstillende 
til alle Sider. Af Bestyrelsesmedlemmer afgik efter Tur Jens Skin
nebæk, Andreas Andresen og Knud B. Nielsen, nyvalgt blev Marie 
Andresen, Skovrup, Laurids Kruse, Brakker, og Niels Kaltoft, Limskov. 
Til Forretningsudvalgsmedlem valgtes Astrid Bertelsen, Vinding.

Glædelig Jul og godt Nytaar ønskes alle Medlemmerne.
P. B. V. :

Fr. Terkelsen.

Elevmødet er altid 3. Søndag i Juni.



„Vor egen bette Bøsse-Kalv“.

Det er sket i det Herrens Aar 1922. — Der havde været Foredrag 
med paafølgende Bal i Gummelstrup Forsamlingshus. Der var 

kommet tykt med Mennesker fra den hele Omegn — baade fra det 
nærliggende Fummelstrup og fra Mummelstrup og Rummelstrup — 
ja, om det saa var helt ovre fra Krummelstrup, saa var der Folk 
derfra. Og der havde været et Futten og et Sprutten og et Brum
men af Biler, og Klinglen og Ringlen af Bjælder og et Trampen af 
Heste og Menneskefødder.

For de Krummelstrupper, der var Fremskridtets Stormkolonner, 
var kommen rullende i »de hær’ Fordbiler«, mens Rummelstrup
perne, der var mere aristokratiske, var kommen ringlende i gummi
hjuls Jumber med raske Heste for. Fummelstrupperne og Mummel- 
strupperne var mere gammeldags. De kom bare kørende på rumlende 
Jernhjul, for de var nøjsomme Folk, og glade bare de var kørende.

Det havde da været saa meget et storartet Møde — og særlig de 
unge var højt begejstrede — i særlig Grad havde Dansen tilsidst 
været vellykket.

Men rundt i Smaahusene i Byen sad de gummelstrup Missionsfolk 
og granskede i gamle Bøger — for det var da tydeligt, at Verdens 
Undergang maatte være nær forestaaende, naar Folk førte et saadant 
»Leben«, og da særligt de Krummelstrupper, der var saa hengivne 
i denne Verdens Forfængelighed, at de kørte i Fordbiler.

Men nu var Mødet forbi, og alle de unge Karle og Piger fra det 
nærliggende Fummelstrup var paa Vej hjem. De var nemlig gaaende 
— for det var og blev jo dog alligevel den mest poetiske Maade at 
komme frem paa. Og de fummelstrup Unge var afgjort poetisk 
anlagt.

Det var Maaneskin og lunt Vejr, men af og til drog en let Dis 
hen for Maanen, saa det ligesom med et blev helt dunkelt — »et 
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rigtigt Spøgelsevejr«, sagde Niels, der var den mest højrøstede af de 
fummelstrup Karle. — — Og Niels, der syntes, det var Spænd at 
gøre de fummelstrup Piger bange, begyndte at fortælle haarrej sende 
Spøgelsehistorier om hvide Damer og graa Damer, om Ligtog og 
Varsler.

Det var ikke helt fri for, at de fummelstrup Piger følte sig lidt 
ilde til Mode — og da netop nu, da de lige skulde forbi Gummel- 
strup Kirkegaard. Niels fortalte de skrækkeligste Historier — og 
baade Karle og Piger syntes, at alle Korsene var dobbelt hvide i 
Aften, og de var ikke helt sikre paa, at der ikke var noget, der suk
kede bag Kirkegaardsmuren.

Naa — de slap da heldigt forbi, men skjules kunde det dog ikke, 
at baade den lille Karen og den endnu mindre Peter — og om det 
saa var den haandfaste Maren, der var den drøj este og modigste af 
Pigerne — og — som Købmanden sagde — »nødvendigvis maatte 
vejes i Lispund« — saa vendte de sig af og til og saa tilbage mod 
Kirkegaardslaagen — »for man kunde jo dog aldrig vide« —.

Men galt blev det da først, da de var kommet ned af Bakken 
mod Fummelstrup Enge. Taagen laa kold og klam om dem, saa det 
rigtig drev ind i Marv og Ben. Men da de kom hen til Aaen, der 
stille gled afsted i det disede Maanelys, saa begyndte Niels at for
tælle om den fummelstrup Kalv, der ved Midnat kom plaskende paa 
sine tre Ben op gennem Aaen — »med et Ho’de saa stort som paa 
en fuldvoksen Ko og med Øjne som nogen Eksprestogslokomotiv- 
lygte«. — For en Eksprestogslokomotivlygte var noget af det mest 
imponerende, der eksisterede inden for Nielses Forestillingskreds.

Men næppe havde han udtalt det sidste Ord, før der lød et Hyl 
fra Pigerne, der pludselig alle som een stod stive som Støtter — 
gispende af Bædsel, mens Karlene smurte Haser, det bedste, de kunde. 
— Men knap havde Niels set, hvad det var, der kom stolprende op 
mod dem nede fra Engen, før han med et Vræl satte afsted op ad 
Fummelstrup Bakke, saa Grus og Sten røg bagud.

Pigerne klyngede sig til hinanden i vild Skræk og stirrede paa 
det frygtelige Gespænst, der kom travende hen mod dem, — og ikke 
en turde røre sig af Flækken.

Men da lyder pludselig lille Trines Stemme, der raaber: »Ih, men 
te de’ æ jo da kun vor egen bette Bøsse-Kalv,« — og saa gik lille 



63

Trine lige saa rolig hen og tog det frygtelige Dyr ved Tøjret og be
gyndte at trække med det op ad Fummelstrup Bakke. — Snart fulgte 
Pigerne efter — lidt skamfulde, men glade over, at det dog kun 
havde været »vor egen bette Bøsse-Kalv«. Langs ad Vejen traf de 
saa Karlene rystende af Skræk, men først helt oppe ved Gaardene 
kom Niels krybende frem bag et Træ med et spagfærdigt — »naa — 
I haar da e Liv i Behold.«

Men den Historie maatte Niels døje saa tit, at han tilsidst maatte 
søge til en hel anden Egn af Landet for at faa Fred for den fummel
strup Kalv. — — Historien blev kendt over hele Egnen, og hvis I 
ikke tror paa den, saa spørg kun Folkene baade i Krummel-, Rummel-, 
Mummel-, Gummel- og Fummelstrup, for de kan maaske endda for
tælle den bedre end jeg.

Men »vor egen bette Bøsse-Kalv« blev foreviget ved Hjælp af lille- 
Trines Fotografiapparat —

og her er den.



Linden.



Regnskab
for

Vinding Højskoles Elevforening 
for Aaret 1921—22.

Indtægt:
Kr. Øre

Kassebeholdning....................................................................... 857 53
Medlemsbidrag........................................................................ 1732 15
Salg af Jubilæumsskrift........................................................... 23 00
Renter........................................................................................ 31 60

Indtægt ialt Kr.... 2644 28

Udgift:
Kr. Øre

Understøttelse til Elever................................  725 00
Krans til Brummer........................................................... 30 00
Annonce og Reklame........................................................ 113 33
Trykning af Aarsskrift...................................................... 1094 25
Elevmødet........................................................................... 201 40
Opkrævninger, Frimærker, Papir m. m............................ 306 74

Udgift ialt Kr.... 2470 72
Kassebeholdning ved Aarets Slutning.............................. 173 56

Balance .. 2644 28

Vejle Søndermarksgaard, d. 1. Juni 1922. Fr. Terkelsen,
Frmd. og Kasserer.

Ovenstaaende Regnskab er Dags Dato revideret og fundet i Over
ensstemmelse med Bilagene.

Vinding, d. 18. Juni.

Frode Aagaard. Astrid Bertelsen.



Bestyrelsens Adresser.

Jørgen Jørgensen, Alininde.
Astrid Bertelsen, Vinding, Vejle.
Frederik Terkelsen, Vejle Søndermarksgaard.
Marie Nielsen, Starup, Gravens.
Kamma Jørgensen, Skablund, Hundslund.
Olga Koed, Al minde.
Harald Rasmussen, Frederiksfeldt, Nr. Søby.
Laurits Kruse, Brakker.
Niels Kaltoft, Limskov.
Marie Andresen, Skovrup, Sønderjylland.

Mulige Fejl i Medlemslisten bedes mig meddelt inden November 
1923, for at de kan blive rettede. Sidste Aar gik der ca 40 Medlem
mer tabt alene paa Grund af Adresseforandring, som ikke var mig 
meddelt. Dette kan undgaas ved at sende mig et Brevkort, naar 
Adressen forandres.

Fr. Terkelsen,
Vejle Søndermarksgaard.

Vinding Højskoles Elevforening.

Vinteren 1921-22.
1. Lars Christensen, »Fuglsanggaard«, Jelling.
2. Klaus Horsted, Uhe, Farre St.
3. Hans Jensen, Engelsholms Mark, Bredsten pr. Vejle.
4. Hans Adolf Larsen, Asp, Tistrup St.
5. Peter Røpke, Bøgeskov Skov pr. Graasten, Sønderjylland.
6. Aage B. Beck, Gesing pr. Skærbæk, Sønderjylland.
7. Kristian Knudsen, Vestkær pr. Ølgod.
8. Peter Beck, Høgsbro pr. Vedsted, Sønderjylland.
9. H. J. Storm, Krogshøj pr. Holmstrup, Fyn.

10. Martin Damgaard, Viuf pr. Viuf St.
11. Ejner Pedersen, Limskov pr. Limskov St.
12. Alfred Hansen, Voldbro pr. Assens, Fyn.
13. Jakob Schmidt, Hjerpstedt pr. Højer, Sønderjylland.
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14. Tømrer Iversen, Anekshuset, Hørmested pr. Sindal.
15. Kristen Sørensen, Kragelund, Bække
16. Peder Larsen, Stubberup pr. Sandager, Assens, Fyn.
17. Hans Høegh, Frøruprø pr. Christiansfeld, Sønderjylland.
18. Anders Andersen, Søgaard pr. Ravning.
19. Erling Johannessen, »Toftegaard«, Vantinge Mark 

pr. Ringe, Fyn.
20. Mathias Andersen, Karpedam 28. Aabenraa.
21. Jens Møller, »Trappendal«, Hejis pr. Hejis.
22 Elmqvist Grøn, »Sødholm«, Vinding, Vejle.
23. Aksel Gejl, »Skovminde«, Brørup.
24. Marius Sørensen, Bredal pr. Vejle.
25. I. P. Holbæk Jensen, Tofthøj Mark, Gadbjerg St.
26 Hans P. Nissen, Rurup pr. Toftlund, Sønderjylland.
27. Peter Petersen, Stepping pr. Sommersted, Sønderjylland.
28. Jens Kusk Mikkelsen, »Ny Spøttrup« pr. Skive.

Sommeren 1922.
29. Ella Bøgelund Petersen, Rynkeby Mølle pr. Ringe, Fyn.
30. Inge Ladegaard, »Enemærke«, Skærup pr. Vejle.
31. Anne Marie Mathisen, adr. Jess Mathisen, Klingbjerg 

pr. Svenstrup, Als.
32. Mette Marie Lund, Tilise pr. Jebjerg St.
33. Agathe Poulsen, Skove Thorum pr. Roslev St.
34. Anna Aagaard, P. Aagaard, Sall pr. Sall St.
35. Gudrun Christensen, Maler H. P. Hansen, Østergade 18, 

Hjørring.
36. Gunder Lassen, Nørby pr. Løitkirkeby, Aabenraa.
37. Else Jensen, »Eskely«, Daugaard pr. Daugaard St.
38. Ragna Jørgensen, Korshøj pr, Daugaard St.
39. Kirsten Holm, »Skjoldborg« pr. Studsgaard.
40. Ida Pedersen, »Nedergaard«, Fensten pr. Ørting.
4L Kirsten Jepsen, Kjeldbjerg pr. Stoholm.
42. Olivia Jørgensen, Lyngbygaard, Boeslunde pr. Skelskør St, 

Sjælland.
43. Kristine Majgaard, Tømrer Niels Majgaard, Tæbring 

pr. Nykøbing, Mors.
44. Birtha Madsen GI Tistrup pr. Tistrup St.
45. Maria Majgaard, N. Majgaard, Tæbring pr. Nykøbing M.
46. Christiane Østergaard, Døstrup, Hobro.
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