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Vinding højskole.

Eleverne 1922—
1923 19’3

Sønner eller døtre af gårdmænd 13 4
— af husmænd....... 2 3
— - håndværkere . . 2 2
— - arbejdsmænd.. 2 2
— - forretningsfolk 3
— - plantør............ 1
— - skolelærere ... 2

Ialt.. 22 14

Fordelt efter Amter 1922—
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Vejle amt.................................... 6 2
Viborg amt................................ 2 1
Ribe amt.................................... 1 3
Odense amt................................ 5 1
Åbenrå amt ................................ 2
Sønderborg amt........................ 3 1
Haderslev amt........................... 1 1
Svendborg amt .......................... 1
Ringkøbing amt.......................... 1 1
Alborg amt................................ 1
Flensborg.................................... 1
Lolland........................................ 1
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Den beretning, som jeg skal nedskrive denne gang, kan af
fattes i korthed. De to hold, der har været her, har vi 

kun gode minder om, og vi tænker tilbage på tiden med glæde. 
I fjor vinter havde vi her et par arbejdsløse, bægge to fra 
Odense. Det var os en fornøjelse at have de to elever her på 
skolen, og det var ønskeligt, om højskolerne kunde få en hel 
del håndværkere fra byerne til at tage et ophold i den arbejds
løse vintertid som almindelige elever. Det er nok muligt, at 
byfolkene ønsker faguddannelse ved siden af den almindelige 
undervisning; men jeg har alligevel indtryk af, al det måske 
var muligt også at få mange til at indmælde sig på den al
mindelige afdeling. Den ene af de, der var her ifjor, stod til 
at begynde med tvivlende og prøvende; men det varede ikke 
ret lang tid, inden han satte sig trygt til rette imellem de andre. 
Nu bag efter sender han hilsen og breve — han er udvandret 
til Amerika som arbejdsløs — der næsten strømmer over af 
taknemlighed over for os og hans højskoleophold. Højskolen 
savner hårdt et fond, der kunde træde hjælpende til, så vilde 
sikkert mange følge opfordringen. Arbejdsløsheden synes jeg, 
er et af tidens vanskeligste og sørgeligste spørgsmål, og kunde 
højskolerne her række en hjælpende hånd ud, vilde den gøre 
sig fortjænt af samfundet. Vinding er jo ikke den eneste skole, 
der har havt arbejdsløse og været glade derved; men kunde 
sagen fremmes, vilde meget være vunden.

Tiden er gledet fremad siden sidst, og forholdene her har 
forandret sig meget. Elevantallet gik efterhånden noget ned, 
men dog ikke så meget, at jeg kunde bestemme mig til at sælge. 
Der var jo nedgang overalt i højskolebesøget. Men indmældel- 
serne til sommerskolen 1923 tegnede dårligt, og hvor nødigt jeg 
vilde, var der ikke andet at gøre end at se mig om efter en 
afløser. Sidst i april bestemte jeg mig til det.' Før den tid har 
jeg ikke forhandlet om salg af skolen med nogen som helst. 
Jeg skrev til mange venner og henvendte mig direkte til flere, 
om de vilde overtage skolen; men det lykkedes ikke.

Pastor Hedemann — som den gang var forstander på Born
holms højskole — skrev selv her til, om han kunde købe skolen. 
Jeg svarede tilbage, at han kunde få skolen til købs således, at 
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han kunde begynde novbr. 23. Personlig kendte jeg ikke pastor 
Hedemann, men vidste jo, at han var en dygtig og begavet 
mand, der havde været lærer på Frederiksborg og Roskilde 
højskoler og sidst forstander på Bornholms højskole. Hede
mann blev bedt herover til elevmødet og gjorde et lyst og til
talende indtryk på alle. Han havde flere planer, der skulde 
realiseres, og gode forhåbninger for hjem og skole. Alt tegnede 
godt; men så skete der en begivenhed under mødet, som jeg 
ikke nærmere skal omtale, da en meget stor forsamling af 
elever og egnens folk overværede den. Kun så meget skal siges, 
at siden den tid har jeg ikke havt en glad dag i Vinding mere, 
den har fyldt mig med sorg og bitterhed. Salget blev derved 
forhindret, og forholdet blev ordnet således, at Hedemann blev 
medforstander for vinteren, så han derefter senere kunde fore
tage købet.

Imidlertid indmældte der sig kun få elever. Der var mange 
forespørgsler, og jeg ventede stadig, at der skulde komme så 
mange, at jeg kunde holde skole. Endnu i de sidste dage i 
oktober var der kun indmeldt 6, så der var ikke andet at gøre 
end sende afbud. Man kan ikke holde skole med så få folk. 
Eleverne kan ikke være tjænt med det.

Nu bag efter har jeg nærmest det indtryk, at befolkningen 
ikke har været klar over, hvordan sagerne stod her. Der er 
meget, som tyder hen i den retning. Det skulde jo synes mærke
ligt, om jeg ikke kunde have fået så mange elever, at skolen 
kunde have gået i vinter. Så vidt jeg véd, er der henimod en 
snes skoler, som ikke har over 18 elever i vinter, og så mange 
kunde vel også være blevet mig beskåret. Men alt hvad der blev 
gjort her, virkede ikke, og resultatet af alt det, der blev gjort 
fra elevmødet til november endte med, at skolen standsedes, 
og jeg sidder nu her med tomme stuer.

Nu håber jeg at få en god mand til at overtage og fortsætte 
skolen. Da jeg overtog den 1908, havde jeg kun en elev ind
meldt den 8. avgust; men den 3. november åbnede jeg skolen 
med 56 elever. Det kan se mørkt og småt ud og så endda 
komme til at gå godt. Jeg håber så, at mine gamle elever vil 
vedblive at støtte skolen, så den kan blomstre og trives.
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I november var her på skolen samlet en kreds af mænd 
fra egnen, som vedtog at søge tegnet et rentefrit lån for en vis 
årrække. Der tegnedes samme dag en større sum straks, og 
det var forsamlingens mening, at skolen skulde fortsættes som 
almindelig højskole.

Dette, møde var en stor opmuntring for os og ligeledes en 
stor hjælp for den ny mand, som skal overtage skolen. Selv 
har vi gennem årene hjulpet os selv.

Nu på falderebet kunde der være meget, som det ligger 
mig på hjærte at få sagt til gamle venner om de mange svundne 
år. Men I må have mig undskyldt denne gang. Det er ikke 
let at samle sig sammen. Jeg kan ikke rigtig få pennen til at 
gå. Vi kom hertil på et tidspunkt, da meget skulde omordnes, 
vi har gennemgået hele krigen og nu sidst den almindelige ned
gang. Let har det ikke været; men mange glade og lyse år og 
dage har vi havt her. De vil være os uforglemmelige. Vort 
samliv vil stedse stå for mig som en lykkelig tid, da man i 
stilhed kunde gøre en gerning for landets ungdom. Jeg har 
altid befunden mig bedst herhjemme, når jeg time efter time 
har stået i skolestuen for at hjælpe folk til rette med at leve 
livet i alt godt og sandt. Jeg har stået der ikke som en kom
manderende general, men en hjælper for at fremme kærlig
heden til Gud, vort land og folk og vort daglige arbejde. Åndens 
lys og det gode hjærtelags vækst har været mit virke.

Jeg vilde helst være hjemme. Højskolearbejdet er så al
vorlig og vægtig en opgave i vore dage, at det må kræves, at 
arbejderne altid er ved hånden. Det går bedst, når man altid 
selv er tilstede, og det er en fast regel. Jeg har dog fået tid til 
at holde foredrag ude og af og til skrive noget. I feriemåne
derne er der god tid til at rejse ud, og jeg har ikke holdt mig 
tilbage. Så godt som hele landet har jeg været rundt mere end 
en Gang, og i enkelte egne har jeg været en stadig gæst.

Tiden er nu ikke mere til alt sådant arbejde. Lyse minder 
og erindringer husker jeg fra min arbejdstid inden for høj
skolen og ude omkring.

Jeg håber, at I vil blive stående i elevforeningen. Måske 
vi kan samles endnu en gang.
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Tak for alt godt og oprigtigt og tak for venlighed og gode 
tanker for os.

Vore elever er spredt over landet herhjemme og andre 
steder, i Kanada, Amerika, Norge, ja selv på Island og Grøn
land. Vi ønsker, at Gud vil holde sin hånd over jer alle og 
lade sin fred og velsignelse hvile over hver enkelt i fremtids
dagene.

Marie og P. Andresen.



Fra mit ophold i København.

Det er i år 40 år, siden jeg begyndte min højskolevirksom
hed på Københavns højskole, hvor Falkenstjerne var for

stander. Han havde oprindelig begyndt at holde skole i Messer
schmidts gård på Gamle Kongevej. Ejendommen lå ud til Set. 
Jørgenssø, men med facade langs gaden. Færdslen var stor, 
særlig gjorde hestesporvognene megen larm. Skolestuerne var 
i stueetagen ud mod gården.

Falkenstjerne kunde dog ikke blive ved at føre skolen 
videre i en ejendom, der kun var indrettet til brug for familjer, 
og han bestemte sig til at bygge. Med støtte fra forskellige 
sider fik han opført en stor ny skole med gymnastikhus på 
hjørnet af Chr. Winther svej på Frederiksberg. Ejendommen 
lå i et hjørne, således at haven var begrænset af hovedbane
sporet, der dengang gik over Frederiksberg station og Landbo
højskolens mark. Ud mod Ceresvej byggede grosserer Andersen 
senere børnehjemmet „Kana“. Højskolen kom da til at ligge 
uden for det daværende København og helt landligt.

Det var meningen, at Falkenstjerne vilde have fat i by
ungdommen, og hertil havde han også gode ævner. Han var 
selv bymand, født i Flensborg og opdraget i København. Hans 
åndelige interesse kredsede nærmest om nutidsopgaver, nutids
historie med den franske revolution som udgangspunkt.

Han var en dygtig taler, især grundig, og forstod at ordne 
sit stof, men han havde tilbøjelighed til at blive hængende ved 
et æmne vel længe, så det trættede eleverne noget. Han var 
teologisk kandidat, alsidig interesseret, og deltog i den offent
lige forhandling med lyst og iver og var kendt som skolemand, 
historiker og folketingsmand.

Han endte sine dage som sognepræst i Århusegnen.



9

Falkenstjerne og Morten Pontoppidan påbegyndte udgivel
sen af et nyt højskoleblad, „Tidens Strøm“. Det udkom samme 
år og kvartal som „Politiken“. Det var et ugeblad, „kun en 
lille skude“, men en årrække satte dette lille blad stor be
vægelse mellem højskolefolk ved de mange raske indlæg, der 
stod i bladets spalter. Pontoppidan var hovedmanden og hejste 
fanen på vikingeskuden næsten hver ugedag. Bladet blev i en 
årrække „tidens uro“ inden for den grundtvigske lejr og satte 
liv i forhandlingerne alle vegne, men om det hjalp Københavns 
højskole er tvivlsomt, i hvert fald næppe for byfolkenes ved
kommende. De belejrede tværtimod aviskonerne for at få fat i 
„Politiken“, der i løbet af kort tid slog sig vældigt op.

Det forekom mig allerede dengang, at tidens strøm gik 
noget i den retning. Den realistiske retning sejlede op for fuld 
fart. Ingen steder var det så tydeligt at mærke som i Køben
havn, hvor en stor del af „intelligensen“ sluttede sig til.

Københavns højskole havde ikke få elever til at begynde 
med, men der var en del landboere imellem dem, og de fleste 
byfolk, der var på skolen i min tid, var ikke fra „Køben
havn K.“, men var indvandrede landboere i første eller anden 
generation.

Falkenstjerne holdt kun en fast lærer, der boede på skolen, 
de andre var timelærere, og der var mange, f. eks. blandt de 
senere kendte: borgmester Marstrand, trafikminister Svend 
Høgsbro, frøken Ida Falbe-Hansen, cand. mag. Ernst York — 
og undertegnede, der var lærer i naturfag.

De to førstnævnte sad jeg i bestyrelsen sammen med i Kø
benhavns højskoleforening, hvor folketingsmand Harald Holm 
var formand og tillige foreningens vært.

Min første offentlige tale — jomfrutalen— holdt jeg i Ørs
lev skole ved Skelskør 1881 i anledning af Krügers død. Jeg var 
den sommer hos P. Nielsen, grundlæggeren af vort forsøgs
væsen i planteavl. Han var sønderjyde, født i Ørby i Vonsbæk 
sogn ved Haderslev, og skønt han var taler ved alle lejligheder, 
vilde han dog ikke føre ordet ved mindefesten for Krüger. 
Præsten Jens Schørring vilde heller ikke, og så måtte jeg gøre 
det. Helt let var det ikke, men jeg holdt stand, skønt mænd og 
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kvinder sad og så mig stift i øjnene, og de unge piger holdt 
hånden for ansigtet og kiggede ud mellem fingrene.

Da jeg kom til København, talte jeg flere gange i højskole
foreningen, så helt uøvet som taler var jeg heller ikke. Mit 
første foredrag på Københavns højskole var vel overvejet og 
opskrevet, men æmnet var skrækkeligt stort, og vistnok helt 
umuligt for de tilhørere, jeg havde, og forresten også for mine 
egne ævner. Æmnet hed: Menneskets naturerkendelse fra Ari
stoteles til vore dage. En kort, men god tale var målet. Jeg 
holdt talen hjemme på mit værelse for mig selv med uret foran 
mig. Når der blev begyndt 5 minutter over tiden og sunget en 
sang på 5 vers, vilde det hele blive en hel undervisningstime.

Imidlertid kom det til at gå anderledes, end jeg havde ven
tet. Eleverne var på deres plads, da jeg kom. De så på den 
unge mand med store øjne, særlig en lille bredskuldret mand, 
der havde langt hår og sad lige ned foran mig, kiggede mig 
skarpt igennem. Det var den senere kendte billedhugger Han- 
sen-Jakobsen fra Vejen. Talen begyndte, men munden rendte 
desværre straks løbsk, og inden jeg så mig om, var stoffet 
opbrugt, og der var ikke en stavelse mere at tilføje. Jeg gik 
og lod som ingen ting. Da jeg kom ud i gangen, så jeg, at der 
kun var gået en god halv time. Jeg lagde også mærke til, at 
eleverne blev siddende, som om de ventede på anden akt, og 
jeg hørte en af dem sige: „Den gik sandelig ikke på krykker“.

Det gik bedre, da jeg tog fat på den almindelige fortælling, 
ti da havde jeg mere end stof nok og fik ikke lejlighed til at 
rende på halvvejen.

Selve skolelivet deltog jeg ikke i. Falkenstjerne opfordrede 
ikke dertil. En gang imellem indbød han alle lærerne til en 
lille sammenkomst. Flere gange var også eleverne med ved 
sådan lejlighed, men jeg havde indtryk af, at de var lidt uden 
for det hele, især da samtalerne allerede i begyndelsen af 
80erne drejede sig om politik fra morgen til aften eller også 
særlig aktuelle spørgsmål, som de næppe havde fulgt med i.

Jeg husker afskedsmødet for det sidste pigehold. Falken
stjerne holdt en kort tale, og vi gik alle en tur i Frederiksberg 
have. Da jeg i mørkningen tog afsked med hver enkelt elev, 
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var der mange af dem, der takkede mig for mine timer, men 
på hjemvejen var jeg alligevel klar over det utilfredsstillende 
i for en ung mand at være timelærer. Jeg følte savnet af, at 
jeg personlig kun kendte meget lidt til eleverne, og at jeg ikke 
havde været noget videre for dem, udover hvad de kunde få 
i timerne.

Falkenstjerne var en ivrig mand i alt folkearbejde, ofte et 
stridens æble, men hans vilje til at udrette noget og at tjæne 
sit folk i alt godt og sundt var redelig og stærk. Svagelig var 
han altid, og det holdt ham tit tilbage, skønt der skulde meget 
til, inden han gav tabt. Hans hustru, Henriette Fritsche, en 
præstedatter fra Køgeegnen, mindes jeg for den store venlig
hed, hun altid viste mig.

Mit Københavns ophold var ellers en god og frugtbar tid. En 
ung højskolelærer kan have megen gavn af et par års ophold 
i København.

Et års tid havde jeg privat lærer i botanik en gang om ugen. 
Det var den senere kendte gærfysiolog Alfred Jørgensen, som 
førte et stort gærteknisk institut på Frydendalsvej. Han havde 
studerende fra mange evropæiske lande.

Jeg lod mig indskrive som privat studerende ved Landbo
højskolen og hørte her flere semestre professorerne Schødte 
og Krabbe, der begge var zoologer, og docent Fjord og Johan 
Lange, der var botaniker. Professor Schødte er den mest glim
rende naturhistoriske fortæller, jeg har hørt, og hans kridt
tegninger var ligefrem mesterværker. Der gik et suk gennem 
forsamlingen, når han med rask hånd slettede sine mange mor
somme og karakteristiske insekttegninger ud.

På universitetet hørte jeg professorerne Frederik Nielsen, 
Wimmer og Julius Lange. Imellem dem var Julius Lange især 
fremragende. Det var en oplevelse at følge hans kunsthistoriske 
foredrag om renæssancen og de gamle hollandske mestre.

Nogle gange hørte jeg også Georg Brandes holde forelæs
ninger, f. eks. over Salomons højsang. Jeg husker godt tanke
gangen i hans foredrag, men var dog mest overrasket ved at 
høre den smukke måde, hvorpå han kunde fremsige de gam
melhistoriske skriftsteder. Jeg husker ikke, at jeg har hørt 
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nogen udtale de gamle ord med en sådan betoning og så frit 
og naturligt. Det lod en formode, at en mand af jødisk æt 
måske her har et forspring. Senere har jeg ikke hørt nogen 
mand af jødisk slægt læse op af det gamle testamente og har 
altså ikke kunnet gøre nogen sammenligning.

København er en såre smuk by, og der er nok at se og høre. 
I de år, jeg var i byen, var den gamle, fornemme højreby ved 
at skifte karakter. Der blev stiftet en liberal vælgerforening, 
som jeg straks indmældte mig i. Ved valget til rigsdagen, jeg 
tror 1883, blev Trier valgt i Københavns 1. valgkreds, og skræ- 
dermester Holm og forretningsfører Hørdum i 5. og 9. De to 
sidste var de første socialdemokrater i den danske rigsdag. 
I 5. kreds blev afstemningen ikke sluttet før henimod midnat. 
Jeg og flere bekendte gik derud. Vi var mange tusinde men
nesker stuvede sammen på garderkasernens ekserserplads. Da 
borgmester Hansen efter lang ventetid kom op på tribunen 
og meddelte, at Holm var valgt, råbte arbejderne hurra med 
en sådan kraft, at det durede langt ind i Kongens have; men 
samtidig lød en frygtelig pibekommers. Den store menneske
mængde kom i bevægelse. Det så farligt ud, sådan som vi blev 
trykket og kvaset, og jeg tænkte: dette bliver til en kolossal 
grisesylte. — Vi slap med skrækken; en knivskarp stemme 
slog nemlig i at synge socialistmarchen, benene kom i takt, og 
vi nåede tilsidst ud på gaden mere døde end levende. Mine ben 
var ikke ved jorden, da jeg i stimlen blev maset ud igennem 
porten ved Gothersgade.

Den aften, studentersamfundets aftenundervisning for ar
bejdere blev stiftet, var jeg i Rømersgade nr. 22. Begejstringen 
var stor. Den ene arbejder stod op og talte efter den anden, og 
de forlangte undervisning i en mængde videnskaber. Falken
stjerne tog ordet og gjorde opmærksom på, at det jo kun blev 
få timer i hvert fag en vinters tid igennem — det blev kun en 
dråbe af videnskaben, de kunde få, — og han nævnte højskolen 
som stedet for en mere samlet undervisning. En møllersvend 
i islændertrøje tog straks ordet og fejede ham tilside med den 
bemærkning: „En dråbe af videnskaben fylder mere end en 
halv bajer i halsen på en mand“. En mægtig klapsalve fulgte 
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mølleren, da han gik ned. Falkenstjerne svarede ikke direkte 
igen, han var københavner og vidste, at man i de kredse kun 
kunde parere med en fældende brande, og det lå ikke for ham. 
Falkenstjerne var selvfølgelig ikke imod arbejderundervisnin
gen, og da den kom igang, tog også jeg del deri flere steder, 
f. eks. i Istedgadens asyl.

En oplevelse var det at overvære fagforeningernes march 
gennem byen på grundlovsdagen. Man måtte stå et par timer 
på et gadehjørne for at få hele optoget at se. På de henved 
100 silkefaner, der blev båret, en foran hver forening, kunde 
man se, hvilket håndværk der fulgte efter. Der var overmåde 
stor forskel at se på disse folk, f. eks. kraftige og stærke murere 
og tømrere, elegante malere, blege skomagere og cigarrullere 
o. s. v. — Det sås tydeligt, at arbejdet prægede dem legemligt, 
men jeg syntes også, at der var en stor forskel på intelligensen 
og fik indtryk af, at arbejdet og især dets art må være af 
betydning i den retning.

I den tid, jeg var i København, fik jeg flere gange lejlighed 
til at se meget store og festlige optog, f. eks. de sønderjyske pi
gers besøg og indtog i byen. En stor flok fabrikspiger, som stod 
foran mig, havde ventet at se dem i nationaldragt. De gik der
fra med den bemærkning: Det var der sku inte majet ved, de 
ser jo ud lisom andre piger.

Når kongehusets gæster: Kong Georg af Grækenland, king 
Edward af England, kejserne Aleksander III og Nikolaj II af 
Rusland med stort følge holdt indtog, var hele København 
rystet ud, og det var en ret sjælden, men interessant begivenhed 
at være vidne til. Ved en sådan lejlighed er tusinder af men
nesker på færde, og københavnerhumøret spiller på alle 
strænge. Københavnerne er i besiddelse af et uopslideligt vid 
og lune. Kun den, der har hørt det, kan gøre sig nogen forestil
ling derom.

Københavns museer gennemgik jeg grundigt, enkelte sam
men med Povl Hansen, Vallekilde, der også opholdt sig i Kø
benhavn i den tid. I samtlige københavnske kirker har jeg 
overværet en gudstjeneste, ligeledes i mange andre, som ikke 
hører til folkekirken, f. eks. den russiske, romersk-katolske. 
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engelske, irvingianerkirken o. s. v. I Synagogen var jeg også, 
men har ikke overværet nogen kirkelig handling der.

Kristiansborg slots brand overværede jeg. Denne sørgelige, 
men imponerende ild bar jeg ofte fortalt om.

I Københavns højskoleforening var jeg bestyrelsesmedlem, 
indtil jeg forlod byen. Folketingsmand Harald Holms opofrelse 
i den gærning var meget betydelig. Jeg beundrede ham. Let 
var det ikke, men han blev ufortrødent ved. Drøftelsen af 
foreningens sager var snart endt, og der gik da gærne et 
par indholdsrige timer ved almindelig samtale. Luften var i de 
dage svanger og fuld af spørgsmål.

I Nansensgade hos skomagermester Keiser havde en stor 
flok unge mennesker pension, og vi førte et fornøjeligt samliv, 
og ofte tog vi om søndagen i Dyrehaven alle sammen.

Jeg kom meget sammen med en del unge mennesker, der 
læste i København, f. eks. Jørgen Pedersen og Hans Appel, Da
lum, „Store Mads“, død som direktør for svineslagteriet i 
Herning, branddirektør Rasmussen, Højrupgård, Conrad Knud
sen, provst i Middelfart, forfatteren Bertel Elmgård, billedhug
ger Rasmus Andersen og mange andre.

I en købstad er det overmåde vanskeligt at blive optaget i 
familjelivet. Jeg kom dog enkelte steder. Det hjem, jeg skylder 
mest, er bispinde Grundtvigs. Hun boede dengang i Linde
alleen overfor Diakonissestiftelsen. Sporvognen gik ikke helt 
derud. Der var stille og landligt. I Smallegade gik folk i træ
sko, og udfor Diakonissestiftelsen var der en kornmark.

I fru Grundtvigs hjem har jeg været mangfoldige gange. 
Fruen og hendes selskabsdame Fillippine Larsen var lige elsk
værdige.

Her førtes jeg sammen med en mængde kendte mænd og 
kvinder. Samtalerne var livlige, fru Grundtvig var en ivrig 
dame og udtalte sig ofte radikalt, især i politik, og det satte 
fart i gemytterne. Grundtvigs yngste datter, fru Asta Poulsen, 
stiftede jeg bekendtskab med hos hendes moder. Jeg husker 
hendes kærlighed og iver for at frede om sin fars minde, da jeg 
samarbejdede med hende og opfordrede de grundtvigske folk 
i en artikel i Højskolebladet til at købe Grundtvigs gamle 
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bolig „Tuborg“ og her indrette „Grundtvigs hjem“. Fru Asta 
Poulsen, der havde de fleste ejendele efter sin fader, var ivrig 
for tanken, men den nød ingen fremgang. Jeg modtog kun 
tilslutning fra to mænd — en i Moskow og en i Berlin. I Dan
mark ingen.

De mange indholdsrige timer i bispindens hus er et af lys- 
punkterne i mit københavnerophold, og jeg er såre taknemlig 
for, at den dør blev åbnet for mig.

Mit bysbarn og min ven, P. Jessen, Danmarks første kon
sulent i husdyravl, boede i Lyngby. Han var gift med Henriette 
Povlsen, en søster til brødrene Alfred og Karl Povlsen i Rys
linge. I Jessens hyggelige hjem på „Villa Nova“ kom jeg ofte, 
og dette gav anledning til, at jeg i 1884 kom til Ryslinge høj
skole på Fyn som lærer, samme år som Alfred Povlsen blev 
forstander.

P. Andresen.



Gunnar Gunnarsson: Salige er de enfoldige.

Genfortælling1):
Det er Jón Oddsson, der fortæller —.
>'Jeg begynder med, hvad der skete den syvende dags morgen, fordi 

det ligesom ligger øverst i mit sind.«--------— Han fortæller om vennen 
Grimur — lægen — den menneskekærlige, ham som de alle ser op til, 
rordi han — synes de — er så stærk i sine meninger.

Kristen er han ikke, det siger han selv klart nok: »Det er sikkert og 
vist, at menneskenes forestillinger om Gud er barnlige og kun kan til
fredsstille meget uudviklede og enfoldige sjæle —« (54), men nogen for
håner af kristendommen er han ikke (se videre 54), for så vidt han 
har en »vis« forbindelse dermed, idet han stadig hævder, at et menneske 
må eje tro, der må være noget, et menneske skal tro på for at finde 
meningen i tilværelsen. Dette noget er for ham »menneskeånden« — og 
det er det, han lever på.

Vi begynder med at høre om denne mands nederlag. Det han troede 
på er bristet for ham, han er blevet sindssyg — åndelig død.

Det er delte, der er sket den syvende dags morgen — og nu begynder 
så skildringen af, hvad der er sket fra den første til den syvende dag.

»Jordskælv kunde man ikke kalde det. For det var blot en lille 
rystelse.«

Det begynder varslende — en mindelse om en fjærn jordkatastrofe, 
— men da Jón Oddsson sidder sammen med Grimur og hans hustru 
Vigdis i deres hjem, kommer vulkanasken drivende ind over byen; — 
alt biir gustent gult — solen formørkes. Det slår dem med anelser, som 
om noget ondt var kommet til landet.

De taler dæmpet sammen om det skete — da træder Pall Einarsson 
ind ad døren; han er kommet ude fra, som var det ham, der var selve 
vulkanudbrudet. — — — Mellem ham og Grimur er del, handlingen 
står, mellem dem kæmpes tvekampen.

Vi lærer først Pall Einarsson at kende gennem Grimurs og Jón Oddssons 
erindringer — og siden gennem hans egne handlinger og ord. Han er 
»overmenneske« forguderen; han kuldkaster begreberne godt og ondt og 
dermed alt, hvad der førhen gjaldt for ret og skel; han håner alt, der

') Genfortællingen er medtaget til støtte for dem, der ikke har læst nogen. 
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hedder tro, og det eneste, der gælder for ham, er kampen for sejren —. 
Og her må den stærke sejre, uafset på hvilken måde.

Der må blive kamp mellem disse to mænd, og allerede nu på den 
første dag hører vi krigserklæringen— »— og hvem af os to der er den 
stærkeste ........... vil tiden vise«— og det gentages — »tiden vil vise
det.« (52, 53.)

Senere da Jón Oddsson følges med Pall, siger denne: »Han er egentlig 
en svag mand, Grimur Ellidagrimur.« (60). Grimurs stræben efter det 
positive står for Pall som svaghedstegnet.

Men Grimur er mindre svag, end han er mild, den styrke han har, 
ligger i mildheden overfor mennesker og menneskers tro, selv om det 
ikke er hans. — Vi ser ham stå ved den gamle Jons dødsleje. Han søger 
at folde hans hænder, og han slår korset over den gamle mands lig, 
mens han siger til vennen ligefremt og stille: »Det kan jo aldrig skade.«

Grimur og Jón Oddsson følges hjemad — da standser Grimur med et: 
»Se deri«, siger han. Det er vulkanudbrudet. Langt ude i sydøst står 
en luende ildsøjle. »Der brænder det«, siger Grimur. Sydøst er ikke det 
tilfældige verdenshjørne, derfra kom Pall Einarsson til Island.

Asken drysser tæt — den første dag svinder. Men videre fortsætter 
Jón Oddsson.

»Det var en grå og grumset dag, der sparsomt sivede ind i min stue, 
da jeg morgenen efter sendte rullegardinet tilvejrs.«

Den dag viser Pall Einarsson, hvem han er. Han kommer til Jón 
Oddsson for at »fritte« — ikke sådan, at han håber på at få denne til 
at røbe noget om Grimur, men blot for at »tale« om ham. Og han 
kommer her frem med det, blot som en »hypotese«, at hvad Grimur 
tror på, er ikke i lige linje menneskeånden som sådan, men indirekte — 
gennem hans hustru Vigdis. Hvis Pall kan få fastslået, at dette passer, 
véd han, hvor han kan ramme Grimur. Pall Einarsson siger det sådan: 
»— enhver som tror, har en afgud, der betinger hans tro«, (82) — falder 
afguden, falder troen og mennesket med den. Det er her, han vil ramme 
Grimur — ti er »troens klippe« for ham et menneske, da kan han 
rammes.

Pall Einarsson er snart sikker, og han vil vove alt for at ramme 
Grimur — kaste tvivlen ind over ham.

Han spiller god komedie, simulerer fuld og fører så det første stærke 
slag mod Grimur, da han bøjer sig hen mod fru Vigdis og siger: »Kys 
mig — som i gamle dage«. (117). ■—

Tilsyneladende preller skudet af. Pall når ikke denne gang sin hen
sigt. Men sket er sket. Ildsøjlen luer stadig i synskredsen —■ asken falder.

Vi kommer til den tredje dag.
»Der var det ved den dag, der nu oprandt, at solen skinnede«, — 

men det er et blegt og forblæst solskin — og rå, isnende blæst.
Her føres vi til den brystsvage, syttenårige Annas dødsleje, den unge 
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pige, som Jón Oddsson holder af. Han — tvivleren — famlende og 
søgende, hun — kristen — stærk i troen. Alt hvad godt der findes 
kommer op i ham, det skærer ham med knive, at han ikke kan trøste 
hende overfor døden. Han forsøger det, men det brister: »Englene vil 
blive glade, når du kommer«, siger han, men ordene er tomme. Hun 
ser på ham: »Tror du ikke på englene?« — men selv hans tvivl i dette 
øjeblik kan ikke rokke troen hos hende en millimeter — og hun hvisker: 
»Hvor du dog må blive overrasket, når du dør.« (131.) —

Hun dør, mens han er borte, og han ved, at hans forvildede sjæl har 
et fristed mindre. Hendes faste tro kunde lægge solstrejf ind over hans 
mørke tvivl. Han har set hendes kristendom som den hvide due på den 
blå grund, som det blide menneskebærende, det der har båret hende 
gennem et kummerligt liv og gjort hende stærkere end døden. Men han 
kan ikke give sig over, han prøver på at bede til hendes Gud, for hende, 
men det glipper — han har ingen tro. —

Influenzaen er kommet til Island, og den griber om sig stærkere og 
stærkere. På kontoret, der leder den frivillige sygepleje, mødes Grimur og 
Jón Oddsson, og de følges ud gennem byen. Grimur er gået fra dødsleje 
til dødsleje, han er oprevet og tvivlende. Det er kommet over ham, at 
han egentlig aldrig er blevet fortrolig overfor det at se folk dø — brutalt 
rives bort fra det liv, som de klamrer sig til. Al den jamren og skrigen 
— det slår ind over ham — hvorfor er deres sorg så jamrende, så skæ
rende fortvivlet, hvis de virkeligt tror, at døden blot er en overgang til 
det bedre?

Af alt dette rives han selv ud i tvivlen, og han finder sin selvbeken
delse bygget på et hvis. »Selv om også sjælen går til grunde — hvis — 
hvis man blot tror på de kommende slægter — guddomsgnisten i men
nesket — menneskets ideelle stræben i sig selv — så —.

Der må tro til for at leve — tro på lykken, på livet selv, på det 
kommende. »Det er et meget stort ansvar at påtage sig at sætte nyt liv 
i verden. Man må tro for at kunne gøre det --------« (162). Den tro, som
han har levet på, begynder mere og mere at samle sig om hans hustru 
— han siger det selv. »Tilliden til hende er vistnok i grunden min livs
nerve« (163). — Men så kommer også spørgsmålet om, hvad kærligheden 
egentlig er.

Jón Oddsson frygter for Grimur. Hvor bærer det hen med ham. Ude 
i natten luer ildsøjlen. Fjerdedagen oprinder.

»At genleve disse dage i erindringen er som at gendrømme en ond 
drøm.« —

Vi stilles overfor spiritismen. Bjørn Sigurdsson har talt med den 
afdøde Anna gennem et bordben —■ han bringer hendes hilsen til Jón 
Oddsson. »Jeg har det godt«, har hun sagt. »Tror du på det der?« 
spørger Jón Oddsson, og Bjørn svarer: »Man kan ikke længere siges at 
tro på, hvad man ved«, (173), så sikkert står det for ham.
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Det trækker sammen over hovedet på Grimur. Pall Einarsson ar
bejder på hans fald — kaster tvivlen ind over ham, tvivlen på sig selv 
og på hustruen. Og Pall skyr ingen midler, han er ondskaben selv, han 
bider fint som hugormen, og bidet er døden.

Jón Oddsson sidder og tænker — tænker på Grimur og på Vigdis — 
og på den lille Anna, og ved tanken på hende finder han en smule 
fred------- . Så glider vi over i den femte dag.

Handlingen skrues mod afgørelsen. Striden står på sygeplejekontoret, 
hvor Pall og Grimur mødes. Og Grimur er stærk og rolig — ingen ser, 
hvor det kæmper i hans indre, men Pall sender pil på pil, og de træffer 
ham under den rolige maske. Det går sådan, fordi det gode er så svært 
at holde rent, og det onde så let at anvende. —

»Da du så legemets forgængelighed, da tyede du til ånden som det 
sikre« — siger Pall — »det har altid været enfoldige sjæles tilflugt (256).« 
— »Men du må dog erkende, at menneskesjælen er en ligeså skrøbelig 
ting som dets legeme (257).«

— Så kommer det rent ud fra Grimur: »— så længe der er een, man 
ubetinget kan tro på, — tro på Pall Einarsson! — så længe har man 
ikke gnist af ret til at tvivle om, at der er åben vej fremover, — (259).« 
Da smiler Pall: »— den som kendte et sådant menneske!« — men Grimur 
vakler ikke et øjeblik nu: »Jeg kender i det mindste eet sådant men
neske, —«------- Pall Einarsson tøver et nu — som for at forhøje virk
ningen — så hvæser han det op i Grimurs øjne: »Salige er de enfoldige« —.

Her falder Grimur. Han ved, at Pall og Vigdis har været venner engang 
— bare det —. Nu raser' tvivlen ind over ham — tvivlen på Vigdis — 
det er det grusomste, der kunde ske ham.

Pall Einarsson lyver, i det han siger, sådan som han løj på den anden 
dag, da han bad hende om — »et kys — som i gamle dage«. —

— Nu står alt på Vigdis — svigter hun, er alt tabt. Men endnu er 
Grimur rolig — frygtelig rolig. Da han tar afsked med Jón Oddsson, synes 
denne, det er en dødsmærket mand, der går bort. Han skælver over den 
forfærdelige ondskab. »Jeg har gjort den erfaring, at det, som overgår 
en selv, aldrig er så frygteligt, som det der overgår andre — og som 
man hjælpeløs og viljeløs må være vidne til.

Den sjette dag kommer. —
»Der er døde dage, — dage med tung luft —«. Intet særligt sker der, 

men langsomt glider det mod opgørelsen, som forestår mellem Grimur og 
Vigdis. Der ligger utryghed i luften. Vi ser Grimur køre fra patient til 
patient, optaget af arbejde — og dette er det, som holder ham oppe. Vi 
ser Grimur og Jón Oddsson hos Olafur Jónsson, da denne ligger for 
døden. Han er et vrag — onde magter har drevet ham ud i fortvivlelse: 
»Kender du ikke de onde ånders magt, Grimur Ellidagrimur« (2851, 
hvisker han — og Grimur biir bleg.

Det biir aften, de to venner skilles udenfor Grimurs hus. Der er lys 
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i vinduerne — Vigdis er deroppe. Så går Grimur ind ad døren, og den 
smækker i efter ham; — det blev sidste gang, Jón Oddsson saa ham.

»Så oprandt da den søndag morgen, hvis tildragelser jeg i begyndelseir 
af denne beretning har gjort rede for«. —

Da Jón Oddsson har hørt det — at Grimur er blevet sindssyg, er hans 
første gang til fru Vigdis. Af hendes mund hører vi, hvordan det skete: 
»— da Grimur kom hjem i aftes, sad Pali Einarsson her —«. (299.)

Pall har ringet på, han har en meddelelse at bringe. Vigdis vil ikke 
byde ham ind, — men han håner hende, og i sin stolthed befaler hun 
ham at komme ind og vente til Grimur kommer. — Nu skal Grimur selv 
afgøre, om hun har svigtet eller ej.

Men da han kommer og finder sin dødsfjende ene hos sin hustru, 
den mand, som han har forbudt at komme i sit hjem — da ramler alt — 
alt det, som så længe er forberedt, styrter ind over ham. Lyset i hans 
øjne dør langsomt — som en gnist der slukkes — og det biir mørkt. 
Men han er rolig, rolig som altid, men der er is i hans ro. Han vender 
sig mod Pall: — »Farvel«, siger han — og Pall svinder bort gennem 
døren som en skygge af sig selv.------- Grimur begynder at tale — roligt. 
Han har ingen bebrejdelser — ingen stærke ord, kun tomhed og med
lidenhed overfor Vigdis. Og hun ved, at der ingen redning er — Grimur 
siger det selv: »Tilgivelse? —■ Hvad er egentlig tilgivelse? De sidste tre 
skovlfulde på kærlighedens grav!« (308).

Efter de første fortvivlelsesanfald ringer han selv til sindssygelægen 
-— og han biir indlagt. — Sådan endte kampen. —

Fru Vigdis’ fortvivlelse kender ingen grænser, men hun græder ikke 
»Man græder, så længe man har håb, ikke når alt er tabt.« — Men det 
går dog sådan, at håbet kommer til hende igen. Hun opgiver de vild
somme tanker, hun har gået med------- hun vælger det tungeste: at leve 
og vente.

Jón Oddsson møder Pall. Han er for bedrøvet til at være vred, men 
han siger til ham stille og sorgfuldt: »•— Og når Grimur Ellidagrimur dør 
en dag, kan du morgenen efter finde Vigdis i stranden ...... (328). — 
Da endelig træffes Pall Einarsson. — I al sin ondskab har han glemt, 
at han selv inderst inde er fejg. —

Så svinder dagen, og mod aften sidder Jón Oddsson og gør op med 
sig selv. Han siger det sådan: »Hvis den eneste guddom, der vedkom
mer os.............. er den godhed og kærlighed, vi er i stand til at nære...........  
kan så ikke al den visdom, vi har brug for, udtrykkes i så enkle ord: 
Vær gode mod hverandre.« (332). —

Og det blev morgen, og det blev aften den syvende dag.

Der er en egen storslåethed over Gunnarssons værk, noget 
der ligesom er i samklang med det vulkanudbrud, der bogen 
igennem står som baggrund for handlingen. Hvis det ikke 
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vilde være alt for almindeligt, kunde man godt sammenligne 
hans stil med sagastilen, og der er da virkeligt heller ikke så 
lidt af den gamle sagas sværdklang i Gunnarssons bøger.

S. e. d. E. omhandler ikke særligt islandske forhold, og 
det er ikke specielt islandske profiler, der males, men per
sonerne i bogen har dog en egen djærvhed i deres væsen og tale 
overfor hinanden, der røber slægtskabet med forfatteren. — 
Det er ikke fløjelstunger, der tales med — det er den såkaldte 
„nordiske bersærkerjargon“, og selv om sagaens sværdslag er 
afløst af talens „maskingevær“, mærker man dog stålet hvine 
gennem luften. Men det er hovedsagelig i talen, at det vold
somme ligger. Gunnarsson er ikke, som f. eks. Jakob Knudsen, 
en ynder af dueller — eller pryglescener; — ad den vej kan 
konflikten ikke løses. Og selv om der rent menneskeligt set 
kunde være en tilfredsstillelse i at give en mand som Pall Ei- 
narsson en „omgang klø“ — så må han dog hos Gunarsson 
nøjes med Péturs velanbragte lussing.

Man kunde sige om Gunnarsson, at han bruger brækjærn. 
Han stikker ikke med syle, og de små jærn er ham for besvær
lige, — men brækjærnet kan han anvende, så splinterne fyger. 
En solid kølle må han bruge, ti undertiden hører man ligefrem 
slagene gennem handlingen — og hårdt slår han, så hårdt, at 
man imellemstunder reagerer og udbryder: „Slå bare til, der 
er dog alligevel ingen, der tror på, at du er andet end et men
neske“.

Det er morsomt at lægge mærke til, hvordan et værk som 
S. e. d. E. er bygget op.

Sådan som man bygger et hus — føjer sten til sten — sådan 
er bogen bygget — handling ved handling. Og ind imellem 
ligger det nødvendige materiel, der binder sten til sten — det 
skete til det der næst vil ske.

Inden for den smalle ramme af tid er handlingen — den 
lille som den store — stillet op med ikke så lidt snille. Og det 
er nødvendigt. Det er det samme, som hvis man skal møblere 
en lille stue med alt for mange møbler — der skal en vis kunst
nerisk arrangering til, for at det ikke skal tage sig pakket ud.
— Man finder det på ingen måde unaturligt, at alt det meget, 



22

der sker, begyndes og fuldføres indenfor rammen: fra den før
ste dag til den syvende; — ti i virkeligheden er jo det, der sker, 
et menneskes kamp gennem livet fra vugge til grav. — Det 
sammentrængte i bogen er netop det, der gir den sin styrke og 
gør, at den virker så stærkt på læseren. Kun et par gange har 
det været nødvendigt, at vi føres ud af rammen (på den første 
dag), men da sker det også kun indirekte gennem Grimurs 
hukommelse og Jón Oddssons minder. I det øvrige er det ikke 
nødvendigt — vi kender personerne ud og ind trods det, at vi 
kun lever med dem i syv dage.

Man føler sig ikke brøstholden overfor det, at der kun skal 
så kort tid til at fælde Grimur, men heri ligger netop kunsten, 
idet den snævre ramme ved hjælp af handlingens storhed ud
vides; — ti det, der sker, er ikke dages værk, men tiders.

Gunnarsson er en mester i at male — ikke alene med 
hensyn til stilen, men også selve personerne. Bedst maler han 
måske nok de forskellige sindsstemninger. Det gøres med så 
få hjælpemidler, og tit bruges ganske udvortes ting som f. eks. 
side 86: „Jeg var så rasende, at det tog mig flere cigaretter at 
falde til ro igen“. Her kan cigaretrygeren stille sit regnskab 
op — „tænk, at det tar så lang tid“ — ja„Tænk det, Hedda!“

Ved en ganske ubetydelig ting kan handlingen, på de ste
der, hvor den går over i spænding, hæves i læserens bevidsthed. 
Side 203 lader Grimur den brændende tændstik falde på tæp
pet; — han ænser det ikke; — Herre Gud, hvad er en bræn
dende tændstik imod det, der brænder i ham selv. Men Jón 
Oddsson slukker den — og læseren føler sig ligefrem i taknem
melighedsgæld til ham, fordi han er tilstede og redder huset 
fra ildsvåde; ti om huset så var brændt, havde Grijnur intet 
ænset — sådan males der.

Side 227 fejer Pall Einarsson pengesedlerne hen ad gulvet. 
Hvem ænser det? — Ingen, — det vilde være for småt, når 
mænd er vrede. Først næste dag samler Grimur sedlerne — 
og brænder dem. Man føler ligefrem lyst til at spytte ved 
tanken på de pengesedler, og der mangler kun, at Grimur 
skulde vaske sine hænder efter besmittelsen — men sådan er 
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Gunnarsson ikke — han driver ikke over i det latterlige og 
hårtrukne.

Influenza-epidemien fører en vis rastløs bevægelse ind over 
det hele, og en levende skildring fører læseren så vidt med, at 
han næsten føler en legemlig udmattelse ved sammen med 
bogens personer at gennemgå alle sygeplejens strabadser. — De 
spiser på vejen fra det ene sygeleje til det andet — og om der 
endelig serveres kaffe, „sluger“ de et par kopper, så man uvil
kårligt farer sammen med et: „Brændte han sig?“ — Men ikke 
engang det er der tid til.

Hele værket — endelig — med alle dets mange farver og 
overgange, står på baggrund af luende ild og vulkan. Ildsøjlen 
i sydøst, der luer ved slutningen af hver dag, er den store 
anelsesvækker, og askeregnen er formældingen om det, der vil 
komme. — At ildsøjlen står i sydøst er sikkert ikke tilfældigt 
valgt, idet det jo er mod det verdenshjørne, at så mange unge 
islændinge drager, og hvorfra de atter vender hjem til sagaøen.

De to hovedpersoner betegner hver sin side af det menne
skelige væsen — det onde og det gode. Disse to modsætninger, 
der i hvert menneske kæmper om herredømmet, er her udskilt 
til hver sin person, og hermed skabes de klare linjer. Jón Odds- 
son spørger: „Hvorfor hader Pall Einarsson Grimur?“ — og 
Pétur Olafsson giver ham svaret: det er rent instinktivt, sådan 
som der altid må eksistere had mellem godt og ondt.

Grimur Ellidagrimur ejer viljen og troen på det gode. Han 
er den menneskekærlige — lægen, der i sin tro på „menneske
ånden“ vil hjælpe mennesker i strid mod døden, som han — det 
viser sig — ikke engang selv er fortrolig med.

Han kan ikke, sådan som Pall Einarsson, råt erklære: 
„— det hele er meningsløst“, han må finde en mening med livet 
— ellers er det ham umuligt at leve det. Men han vægrer sig 
ved at give sig over i en rent religiøs tro på en Gud; — for ham 
må der være et vist mål af viden, for at han kan tro. Den reli
giøse tro er den rent kritikløse „enfoldighed“ sådan ser han 
på det — men tro på livet må ban ha — „hvordan kan jeg 
ellers sætte nyt liv i verden. Hvis alt er meningsløst — hvordan 
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kan jeg da bære det ansvar at skabe nyt liv, der blot skal gen
nemgå elendigheden — og så gå til grunde“.

Grimur mener at have fundet løsningen i det, som han 
kalder „troen på menneskeånden“ — og denne tro munder ud 
i kærligheden til hustruen.

Karakteristisk nok former det hele sig for ham i spørgsmål, 
som det er ham livet om at gøre at finde svar på. Han spørger 
sig selv: Hvad er kærligheden? Er det blot en legemlig sym
pati — eller er det selve livets egentlige bærekraft. Men sva
rene falder i ene spørgsmål.

Hvis han kan tro på, at der mellem to mennesker kan eksi
stere et virkeligt åndeligt troskabsforhold, så er det ham tro 
nok; — men det er netop dette „hvis“, han aldrig kommer uden 
om. „I troen på Vigdis ligger vistnok min livsnerve“, siger han 
— men sikker er han ikke.

Det er mærkeligt at lægge mærke til dette famlende hos 
Grimur. Han lægger alt i forholdet mellem sig og sin hustru, 
men alligevel kommer han (side 205 og 308) med udtalelser 
som disse: „Ja — tale ud — har to mennesker mon nogen
sinde. . . . talt ud med hinanden. Jeg ved ikke engang, om jeg 
vil give dig ret i ønskeligheden deraf —“ og „— Tilgivelse — 
hvad er egentlig tilgivelse? De sidste tre skovlfulde på kærlig
hedens grav“.

Men — hvordan kan et forhold mellem to mennesker bestå, 
når der ikke må tales ud og ikke tilgives?

Pall Einarsson er ondskaben i renkultur — den „personifi
cerede“ ondskab plejer man at kalde det med et lige så langt 
som rædselsfuldt ord.

Pall er udstyret på det pragtfuldeste, med alle de hæslig
heder der tænkes kan, lige fra „abefjæs“ til „to store næver“, 
der „dingler“. Så grim er han, „at kvinderne ikke vilde være 
kvinder, om de ikke fandt behag i ham, og mændene ikke 
mænd, om de forstod det“. (46). — Mændene afskyr ham, 
men hos kvinderne vækkes en slags medlidenhed med grim
rianen — halvt på trods. Det er dette, der biir ulykken for 
fru Vigdis.
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Pall har en skarp tunge, der er ikke den ting, der går ram 
forbi — alt hånes — intet på denne grønne jord har hans re
spekt undtagen hans egen vilje til ødelæggelse. Han er negati
vist — som det hedder. Han finder ikke den ting i livet, som 
det er værd at løfte fingeren for, og han ser i det hele kun 
en meningsløs pærevælling — som det — med respekt at 
mælde — bare er til at grine sig en pukkel til over. Hans tanke 
er „den stærkes ret“ — og her hæver han ikke alene fingren, 
men hele sin personlighed for at komme svagheden til livs. 
Her igennem vil han synes sig selv stærk.

Og hvordan kan han det som menneske? — Pall Einarsson 
har kastet over bord alt det, som mennesker er vant til at kalde 
moral — og det egentlige princip ligger deri, at han — som 
han siger — „moderniserer“ begreberne god og ond — og 
kalder dem stærk og svag. Om man sagde til ham: „Du er ond, 
Pall Einarsson“, vilde han blot smile hånligt og svare: „Nej — 
jeg er stærk“. Som når storkene holder efterårsmanøvre, og 
de svage unger ubarmhjærtigt hugges ned — sådan ser Pall 
Einarsson på sagerne.

Vi finder anvendt i den Pall’ske ondskab en hel del af 
Nietzsche-ideerne. Det begavede menneske — eller højere — 
overmennesket er det eneste virkeligt eksistensberettigede indi
vid. Overklassen — de vel åndeligt udrustede — de leve! — 
det øvrige er ligegyldigt. Flid biir for ham „den geniforladtes 
kamp for at nå op på højde med de åndeligt bedre ud
rustede“ (52).

Han ejer en komplet foragt for mennesker: „At du gider 
gå og rode med rakket“ (39), siger han til Grimur — og re
spektløs er han i sin tale. Han omtaler f. eks. sit eget bedrøve
lige endeligt sådan: „— velsignet være hans minde. Det er 
udlagt: Gud ske tak, at han endelig er kreperet og af vejen, det 
svin! — Det er blot en skam, at mit ærede lig ikke vil kunne 
godte sig i sin grav. — Skål! — “

Overfor en sådan flothed i vendingerne står man uvilkårligt 
måbende.

En ting undrer blot: at Pall er professor i historie. Her 
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følger han ikke Nietzsche-principerne, og man kunde bedre 
forlige sig med, om Grimurs replik side 114: „Historien er jo 
løgnen sat i system“, var lagt Pall Einarsson i munden.

I Kampen mellem Grimur og Pall er denne ondskaben selv. 
Han tåler hån og foragt — lige fra Grimurs „skabede hund“ 
til Pétur Olafssons knaldende lussing — han bider det i sig, 
„hævnen er sød“ — selv for et overmenneske. Pall biir i det 
ydre den sejrende, men det vender sig alligevel tilsidst imod 
ham. Han har overset en eneste ting, og den falder han på: 
han er selv fejg. Og det viser sig, at trods Grimurs fald var 
Pall Einarsson alligevel ikke stærk nok til at sejre over kærlig
heden: Vigdis vil stride livet hen for at dø i samme time som 
Grimur. Her må en vældig fejghed have stormet over ham: 
„Du formåede det ikke — fallit, Pall Einarsson!“

Bipersonerne i bogen optræder som enkeltindivider, der 
ingen egentlig indflydelse har på handlingen, men kun følger 
det, der sker, med bekymrede blikke — ja, så stærkt virker 
det på dem, at Jón Oddsson føler det, som om andres lidelser 
kendes langt stærkere end ens egne (264).

Lægen Pétur Olafsson tar alt, som det nu engang er: Det 
eneste, det gælder om, er at klare livet fra dag til dag; — og 
døden — den er blot som en bitter medicin.

„Men hvad så — hvad så bagefter“, spørger Jón Oddsson. 
„Det får vi jo at se“, lyder svaret. Og det er jo naturligvis 
også et standpunkt.

Anderledes stiller det sig for Bjørn Sigurdsson —spiritisten. 
Han har i spiritismen fundet det, der kan dræbe tvivlen — ja, 
han behøver ikke engang længer at tro: „Man behøver (kan) 
ikke længer at tro på, hvad man ved“, siger han.

Kønt er Jón Oddssons forhold til den unge pige Anna 
skildret. Hendes kristendom er for ham det lyse og rene. Han 
kommer til hende oprevet og tvivlende, men det er, som om 
hendes faste tro og fortrøstning sender et mildt fredbringende 
solstrejf ind over hans tvivlersind. Han ser, hvordan kristen
dommen formår at gøre hende stærk overfor døden og tål
modig blid i sit livs lidelse. Aldrig klager hun — trods de 
sytten år — for hun har troen på det evige. Her ser han kri
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stendommen som det egentlige — som duen på det bibelske 
billede.

Det er ikke alene Jón Oddsson, der ser på det religiøse som 
det, der kan bære mennesker sikkert gennem liv og død, men 
også for Grimur står det som fredens land, hvor der er hvile. 
Selv siger han det — henvendt mod det religiøse i almindelig
hed: „— men jeg tillader mig at hævde, at de (religionerne) 
dog og trods alt sammenlagt vidner om en længsel, en stræ
ben, en vilje til noget godt og — ja, lad mig sige ophøjet, som 
vi ikke alene må blotte vore hoveder og bøje os for, men som 
til syvende og sidst er det eneste, vi kan leve videre på“. (54). 
Men selv give sig over kan han ikke.

Hans stilling overfor det religiøse, og specielt overfor det 
ord tro, er åbenbart den, at han — som før sagt — deri ser en 
kritikløs enfoldighed, altså på en måde dumhed. Dette kan 
han ikke gå med til, han må forstå for at kunne tro, men netop 
her er det, at han går vild — han forstår ikke, at ordet tro 
egentlig betegner tillid til Gud, og ikke „blind tro“.

Jón Oddsson er Grimurs og Vigdis’s nære ven. Han følger 
deres kamp som en lænkebunden tilskuer, — og selv om han 
optræder som „jeg“, er hans optræden dog yderst beskeden. 
Så meget som muligt træder han selv tilbage for at lade de 
andre personer „punge ud“ med deres meninger.

Som sagt er han den lænkebundne tilskuer. Trods det, at 
han har den bedste vilje til at hjælpe og trøste, hævder han dog 
gang på gang: at vi mennesker står hjælpeløse overfor hin
anden.

Og det er ikke alene Jón Oddsson, der hævder det, men det 
synes, som om det er noget, forfatteren vil slå fast med syvtom- 
mers søm. Det gentages idelig (f. eks. side 72, 94, 263, 264, 
275, 297) — men skal dette hævdes, må det jo sige det samme 
som at vi mennesker ikke kan tale sammen, men kun til hin
anden. Viljen til at være god, hjælpsom mod andre, der er i 
nød, er altså unyttig. — Så grusomt er livet dog vist ikke.

Undertiden hører vi „Jeg’s“ egne tanker om det skete, og 
mere og mere mod slutningen. Han gør op, men det biir altid en 
sær mål-løs gøren op.
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Og så ender da også bogen karakteristisk nok med et tviv
lende hvis. Hvis det er sådan og sådan— og hvis — hvis -— 
hvis------ ja, så kan vel alt udtrykkes i dette: Vær gode mod 
hverandre1).

1) En anden islandsk digter, Gudmundur Kamban, begynder sin bog 
Ragnar Finsson« sådan: »I dag vilde han være god imod alle«. Ragnar 
vil gærne være god mod sine medmennesker, men det brister for ham, fordi 
disse medmennesker ikke altid er åbne — modtagelige for det gode. — 
Kamban begynder der hvor Gunnarsson slutter, og resultatet er ikke just 
opmuntrende. Lad os håbe, at det kun er det specielle tilfælde, Kamban 
behandler.

Alt hvad der i bogen er lidt og stridt — formår kun hos 
Jón Oddsson at skabe et hvis. — Man føler sig skullet — men 
man kan jo klare sig med ordet: „Skæbnens veje er mang
foldige“.

Sune Andresen.



Ungdommen og dens Forhold til Højskolen 
og andre Skoler.

Det er blevet fremhævet af mange, at det væsentligste, den 
franske Pædagog Rosseau har udrettet, er, at han har 

hævdet og fastslaaet Barnealderens Ret, d. v. s. Retten til for 
Barnet at leve Barneaarene som Barn, fordi Barndomstiden var 
en selvstændig Del af det hele Menneskeliv. Det var en almin
delig Opfattelse, at Barnets Liv blot var en Forberedelse til 
Menneskelivets senere Aldre, og man manglede Sans for, at 
Barnealderen havde Krav paa at blive levet i sig selv; men Ros- 
seaus Tanker kom til at præge adskillige af senere Tiders Pæ
dagoger. Det skal her dog ikke undersøges, hvorvidt disse Tan
ker i vor Tid danner Grund for Børneopdragelsen, men istedet- 
for fremhæves, at ligesom Barndommen har sin Ret, saaledeg 
har Ungdomstiden ogsaa sin, Manddomstiden og Alderdommen 
ogsaa deres. Ja, det skal nok vise sig, at lever man ikke Barn
dommen som Barn, Ungdommen som ung, Manddommen som 
Mand eller Kvinde, Alderdommen som gammel, da faar vi al
drig Fylde og Indhold i vort Menneskeliv, da gaar det os, som 
det gik Ulrikka i „Søstrene paa Kinnekullen“. Hun, der altid 
levede i Fremtiden og ikke turde leve Nutiden; derfor svandt 
Livet, uden hun kom til at leve det. Da hun som gammel op
dagede det, forstod hun, at netop deri laa hendes Livs Ulykke, 
og at det var det, der havde gjort Livet indholdsløst for hende.

Ligesom det blev Rosseaus Fortjeneste at slaa Barnealde
rens Ret fast, saaledes blev det Grundtvigs at hævde Ungdoms
tidens Ret, siger Ludvig Schrøder i et af sine Foredrag.

Hvad er det da at leve sit Ungdomsliv som ung? En Mand, 
der hedder Adam Dan, har prøvet at svare paa det.
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»Hvad er det ung at være?
— det er at være glad 
som Skovens Sangerskare 
bag Bøgens lyse Blad.«

og længere henne i Digtet siger han, at
det er at være stærk, 
det er at leve rigt; 
det er at gaa paa Tog 
og vinde Kongedatteren, 
det halve Kongerige og de kække Drømmes Land; 
det er at haabe stort
og aldrig Fanen sænke selv ej ved Dødens Port.

Men Adam Dans Sang er alligevel ingen rigtig Ungdoms
sang; den stiller nemlig Programmet op udenfor Ungdommen 
og spørger ikke om, hvad der lever i den, og forudsætter ikke, 
at Ungdom er Gæring og Uro.

Det forstaar Jannik Lindbæk, naar han bruger sine prægtige 
Sammenligninger i Sangen:

»I Strømlejet bruser den stærke Flod« —

Her ser vi Ungdommen med Kraft og Lidenskab, med 
Friskhed og Ynde. Modet er brusende som Floden, og Haabet 
højere end nogen Fugl kan flyve. Fart i Sindet som den kaade 
Vind og de friske Bølger. Evnen til at føle Livets Poesi og 
drømme skønnere end Rosen dufter i Sommernatten. Det er 
da en Skat at eje, langt rigere end økonomisk Overflod, og kan 
vi løfte den, eller med andre Ord, kan vi leve det Ungdomsliv 
fuldt og helt efter dets Bestemmelse, saa har vi de største Be
tingelser for at finde Glæden og Lykken i Livet.

Et andet Billede paa Ungdomssind har vi i Bjørnsons Sang:
»Jeg vælger mig April — fordi den stormer fejer, 
fordi den smiler, smelter — fordi den Evner ejer, 
fordi den Kræfter vælter;
i den biir Somren til.

Her er Billedet paa Gæringen og Uroen i den unges Sind. 
Ja, Ungdomstiden er Tiden, hvor det stormer, hvor det fejer, 
hvor det smiler, hvor det smelter, og hvorigennem alt dette 
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brydende en Sommer skal skabes. Den er Gæringens Tid, den 
er Brydningens Tid, den er Kampens og den er Klaringens Tid. 
Det er i den Tid, Livet omsluttes af Drømmen, men det er ogsaa 
i den Tid, hvor Drømmen skal blive til den Virkelighed, hvori 
Livets Herlighed aabenbarer sig; men det sker kun gennem 
en langsom Grotid.

Det kan vel ofte være svært nok for den unge alene at finde 
sig til Rette med sig selv, og derfor er det vist almindeligt og 
ogsaa ret naturligt, at Ungdommen vil spejde efter Hjælp ude
fra, maaske for det meste ubevidst for den selv. Men et af 
Kendemærkerne paa det sunde, naturlige Ungdomssind er, at 
det er meget følsomt og fint reagerende overfor Paavirkning 
udefra, det lukker sig let og aabner sig med varsom Skyhed, 
og længes dog efter at betro sig. Er det vaagent, suger det 
endnu til sig som Barnets, ofte maaske med en endnu stærkere 
Trang, for derigennem at faa klaret de frembrydende Spørgs- 
maal, thi der hvor Barnet aabent og troskyldigt spørger sine 
Omgivelser, der vil den unge med blysomt Sind lukke sig til. 
Det er en af de væsentligste Forskelle mellem Barn og ung, at 
Barnet direkte kræver Svar og er tilfreds med det Svar, det 
faar af den, det føler Tillid til, men den unge maa i sig selv 
finde de klargørende Svar, og dens Spørgsmaal til Omgivelserne 
er af indirekte Art.

Her er det, vi i Ungdomsarbejdet maa komme Ungdommen 
i Møde. Vi maa se at finde de Midler, hvori vi kan besvare 
Ungdommens indirekte ofte ustillede Spørgsmaal.

Der er bleven sagt, at Svarene paa Ungdommens dybe 
Spørgen ligger i den kristne Børnelærdom. Der kan Ungdom
men hente Fred i al dens Uro, deri ligger Vejledningen fra alle 
Vildfarelser, der kan den spørgende, ængstede Sjæl linde Hvile 
og Ro, thi der raades Bod for alle Savn. Og det vil jo være rig 
tigt nok, forsaavidt Børnelærdommen blev Oplevelse, men skal 
det finde Sted, da kan det kun ske ud fra Menneskelivet selv; 
og kun gennem Personlighedslivets Udvikling vil Børnelærdom
men erfares og blive virkelig sand Kristendom, den, der bærer 
over alt, og gennem alle jordiske Tilskikkelser modner Men
nesket. Men der er ingen andre Veje dertil end gennem Men
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neskelivet; som det vokser og vinder Omfang, i samme Forhold 
vil Betingelser være til Stede for, at det dybeste og højeste kan 
blive tilegnet Virkelighed.

I dette finder Mødet Sted mellem Ungdommen og Højskolen, 
thi dens Maal var og er altid det personlighedsdannende; lades 
det ude af Syne, da er Højskolen ingen ejendommelig Skole 
mere, men blot at sammenstille med vore andre Skoleformer, 
og sidestillet med dem vil den jo endda falde ynkeligt igennem. 
Nej, den maa være det Sted, hvor Ordet er det egentlige, som 
en af vore Højskoleførere udtalte under en Debat om Høj
skolen. Men dette er ikke selve Foredraget, det er ikke selve 
Oplysningen, det er ikke Kammeratskabslivet eller Samværet 
i sig selv, men det er om Guds levende Ord er til Stede deri, 
om disse Ting kan blive Aabenbaringsf ormer for det, først da 
mærkes Fællesskabets Samliv, først da er det til Stede, som er 
Højskolens inderste Væsen, og først da er Mulighederne der 
for, at Ungdommen kan modtage det, hvori den finder Klaring 
i sin Spørgen og i sin Uro.

Nu faar jeg Lyst til i denne Forbindelse at omtale en anden 
Slags Skole, nemlig den, hvorunder alle de reelle Kundskabs
skoler er samlede, og som vi godt for at faa en Fællestittel til 
kan kalde „Kundskabsskolen“. Denne Skole er ofte blevet 
angrebet af Højskolens og Friskolens Folk, undertiden uret
færdigt, undertiden lidt overlegent; det er jo ikke nok, naar 
man med et foragteligt Skuldertræk udslynger det Udtryk, der 
er gentaget saa ofte, at det næsten lyder som en Floskel: den 
sorte Skole og dermed mener at have dømt den ned i det 
sorteste sorte, hvor kun „hundkloge Jætter“ regerer.

Hvis man vilde spørge denne Skoles Mænd: „Hvad er jeres 
Maal?“, saa vilde Svaret sikkert blive noget lignende: Vi vil 
bygge op en Kultur gennem de Kundskaber, vi meddeler, og 
derigennem skabe en sand Dannelse.

Viggo Stuckenberg har skrevet et Digt engang til en af disse 
Skolers Indvielse.

»Du har tusind Ting at lære, — før du bliver klog, 
mindst er det at tælle, skære — og forstaa en Bog, 
større Arbejdet at ære — Medgang, Modgang støt at tære, 
størst sig selv at være.
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Du maa ikke tro, al Skolen er en Lektiegaard, 
hvor man bleges, medens Solen over Livet staar. 
Lektier maa vi alle slide, — men fra Bogens døde Side 
Irænger frem, hvad der er skrevet, Livet dybest levet.

Se, en saadan Skole var jo ikke ilde, for det var jo Skolen, 
hvor Livet strømmede fra Bogens gulnede Ord ned gennem Ti
derne, og i dette Historiens Liv maatte Ungdommen jo finde 
Svar i meget. Og hvis dette var almindeligt for de unge, som 
færdedes i disse Skoler, at de modtog en saadan Livets Strøm, 
fristedes man til at sige: her er den egentlige Ungdomsskole.

Men er den lærde Skole saadan? Ja, den kan være det for 
den enkelte, men aldrig for de mange; de mange sløves, og 
Spørgsmaalene i dem dør uden Svar. Hvorfor da? Jo, for det 
første: fordi man ikke har Tid til at afvente en naturlig, rolig 
Udvikling, men fremmer en kunstig. Man vil altid i de mange 
komme til at forcere Livsvæksten, og man handler imod Livets 
vigtigste Lov, idet Maalet tager Sigte i Fremtiden. Hvor mange 
af dem, der sad i den lærde Skoles Klasser, førtes ikke ind i 
Fjældkongens Hal, hvor Timer og Dage gled bort uden Fylde. 
Og for det andet: fordi det aldrig bliver gennem Lektier, Livet 
strømmer til de mange. Den historiske Livsstrøm, Stucken
berg taler om, og 'som, han mener, vil strømme til de unge 
gennem Lektierne, vil for de mange aldrig rinde der, men gen
nem et personligt Vidnesbyrd.

Det vil da ses, at Kundskabsskolen aldrig bliver det Sted, 
hvor Ungdommen i Almindelighed vil finde Hjælp, der, hvor 
den dybest trænger; det bliver blot de enkelte, hvis naturlige 
Udviklingstempo kan falde sammen med Skolens forcerede; 
men det vil ogsaa forstaas, at det for Ungdommen kan blive 
betydningsfuldt, om dens Vej falder indom Højskolen. Og saa 
er der vist alligevel god Grund til at spørge, om vor Tid har 
Brug for Højskolen, for det synes, som der gaar en Strømning 
i vort Folk bort fra den, en Strømning, som lægger mere Vægt 
paa reelle Kundskaber og faglig Dygtighed end paa menneskelig 
Udvikling. Svaret herpaa maa hentes ud fra Ungdommen selv. 
Hvis Ungdommen er en anden, hvis dens grundmenneskelige 
Egenskaber er andre end her omtalt, ja saa er det muligt, at 
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den maa søge Hjælpemidler af helt andet Væsen. At den i sit 
ydre Liv er forskellig fra Ungdommen før, er jo rimeligt, men 
heller blot naturligt, Tidens Forandring maa jo nødvendigvis 
indvirke paa os Mennesker; men ingen vil vist mene, at Ung
dommens menneskelige Grundegenskaber er andre end tidligere 
Tiders. Nej man kan nok dristigt paastaa, at hvad der af Gud 
er nedlagt i Mennesket, det forandres ikke fra Tid til anden, 
her er Gud den uforanderlige. Naar da Stillingen for Højskolen 
er saa vanskelig, som Øjeblikket viser — det gælder ikke en 
enkelt Skole, men det gælder hele Højskolebevægelsen i Dan
mark — da er den væsenligste Aarsag dog maaske, at Ud
viklingslinjen i vort Folk, vi kan vist sige fra 70ernes Dage, 
har bevæget sig ad andre Baner end dem, et virkeligt dybt 
Aandslivs Udvikling kunde følge. Bevægelsen har vi maaske 
ikke mærket ret, før vi nu staar overfor et folkeligt Udslag, og 
Højskolerne, der laa der som Oaser i Ørkenen, har altsaa ikke 
formaaet at standse denne Udviklingsbølge. Det er jo ikke 
alene i Æstetikken, vi har vandret Realismens Veje, det er ikke 
alene i overkultiverede Kredse, men hele den folkelige Bølge 
er rullet ad samme Vej. De store Realiteter, Landbruget skabte 
ved dets Fremgang og Reformer, ved dets Andels- og Fælles
foretagender, de Realiteter, Industrien og Storhandelen frem
bragte, og den Kamp for Realiteter, vore Arbejderførere førte 
Arbejderne ind i, bragte os dybt ind i Realismen. Saa er vi 
maaske da fjernede saa langt fra Aandsliv, at vi kun har at 
give op? — Nej! for vi har set enkelte lyse Vaartegn hist og 
her, som giver os fornyet Haab, Tegn, der kunde tyde paa, at 
vi er ved Indgangen til Foraaret — i den Tid, hvor Vinteren 
ikke ret vil vige, og hvor Blæsten endnu er skærende kold. Vi 
har set Vaartegn spire derude i Europa, selvom Frosten og 
Kulden dræbte dem igen, og vi har set Vaartegn herhjemme, 
som naar man f. Eks. ude fra fremmede Lande søger hertil for 
at lære den danske Højskole at kende og for at prøve at om
plante dens Idé i de fremmede Hjemlande. Er det ikke et 
Vaartegn, naar man i det Land, hvor man mere end andre 
Steder troede paa den tekniske Kultur som Menneskehedens 
Frelse, begynder at undres over sine egne Fejltagelser og lige
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som at skimte, at en menneskelig Udvikling maa ligge til Grund 
for Livets Vækst. Og er det ikke et Vaartegn, naar enkelte af 
de unge baade blandt Førerne og de „menige“ indenfor Ar
bejdernes Kredse begynder at tale om Aandsliv paa en saadan 
Maade, at man mærker en Længsel derimod, netop der, hvor 
man før skyede alt dette og vilde mene, at Livet kun bestod af 
materielle Goder.

Saa lad os da haabe, at al det Virvar, al den Nød, Verden 
endnu ligger i, er de barske Vintervinde, der gaar forud for 
Foraaret. Og gid vi saa i Ventetiden kunde lære at nynne:

— just ved at vente — naar vi at hente vor Sommer ind.

Johannes Rasmussen.



Aarsberetning.
Aaret har været roligt for Elevforeningen, hvad Medlemsantallet 

angaar. Paa Grund af det lille Elevhold har Tilgangen af nye Med
lemmer været for lille, saa den har ikke kunnet veje op med Ud
gangen. Vi har derfor ikke saa stor en Indtægt i Aar som i det 
foregaaende; men trods dette drister vi os alligevel til at lade Aars- 
skriftet udføre i samme Format som tidligere. Vi har nemlig den 
Tro til Medlemmerne, at de vil paaskønne dette, saa de vedblivende 
hvert Aar vil have denne Julehilsen fra Vinding Højskole tilsendt.

Elevmødet afholdtes Lørdag den 16. og Søndag den 17. Juni i det 
herligste Sommervejr, hvad nok maa kaldes heldig i denne regnfulde 
Sommer. Lørdag Aften spillede Jens, Sune og Fru Brummer for os, 
og som sædvanlig vakte deres ypperlige Musik stort Bifald. Om Søn
dagen stævnede gamle Elever til Vinding fra alle Landets Egne paa 
Cykle og pr. Bil, saa Salen var fyldt til sidste Plads, da vi satte os 
til Kaffebordene. Men selv om vi alle var glade ved at hilse paa 
gamle Kammerater og opfriske lyse Minder, saa var der dog noget, 
som trykkede Sindene, saa den sædvanlige Festsstemning ikke var til 
Stede i saa høj Grad som ved tidligere Elevmøder. Og Grunden 
dertil var den, at Andresen havde meddelt os, at han paa Grund af 
det lille Elevantal det sidste Aar, samt andre Grunde, saa sig nød
saget til at sælge Skolen. Dette fyldte selvfølgelig os alle med Vemod, 
og det prægede selvsagt hele Mødet. Vi forudsaa, at vi muligvis ikke 
oftere skulde blive budt velkommen til Elevmøde af vort gamle 
Forstanderpar.

Der vil jo nu ske en Omvæltning indenfor Vinding Højskoles Mure, 
hvad Personerne angaar, men vi haaber, at den samme Aand, som 
har raadet der altid, maa bevares og vedblivende sidde i Højsædet, 
saa vi gamle Elever som sædvanlig kan føle os hjemme der, naar 
vi mødes til Elevmødet. Lad os da, som en Tak til dem, som har 
lagt deres Livsgerning der, hædre og bevare Mindet om dem ved 
vedblivende at staa i Elevforeningen og derved støtte den grundt
vigske Højskole.

Ved Generalforsamlingen Søndag Eftermiddag oplæstes Regn
skabet, der godkendtes. Af Bestyrelsesmedlemmer afgik efter Tur, 
Marie Nielsen, Kamma Jørgensen, Olga Koed, Harald Rasmussen, 
Jørgen Jørgensen og Frederik Terkelsen, som alle genvalgtes.

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

Fr. Terkelsen.



Elevforeningens Regnskab 
for Aaret 1922—23.

Indtægt:
Kr. Øre

Kassebeholdning ved Aarets Begyndelse................................. 173.56
Medlemsbidrag......................................................................... ... 1624.60
Indvundne Renter................................................ ...................... 11.59

Indlægt: ialt Kr.... 1809.75

Udgift:
Kr. Øre

Understøttelse til Elever.............................................................. 380.00
Trykning af Aarsskrift................................................................. 872.65
Krydsbind og Frimærker............................................................ 385.00
Brevkort til Elevmødet............................................................... 86.00
Annoncer og Papir m. m.............................................................. 33.20

Udgift: ialt Kr.... 1756.85
Kassebeholdning ved Aarets Slutning.......................... 52.90

Balance... 1809.75

Vejle Søndermarksgaard, d. 15. Juni 1923. Fr. Jerkelsen,
Fmd. og Kasserer.

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

Vinding, d. 27. Juni 1923.
Astrid Bertelsen. Frode Aagaard.



Bestyrelsens Adresser.

Frederik Terkelsen, Søndermarksgaarden, Vejle.
Jørgen Jørgensen, Alminde.
Astrid Bertelsen, Vinding, Vejle.
Marie Andresen, Skovrup, Christiansfeldt, Sønderjylland.
Niels Kaltoft, Limskov.
Marie Thomsen, f. Nielsen, Viuf V. Mark, Viuf.
Kamma Jørgensen, Skablund, Hundslund.
Olga Koed, Alminde.
Harald Rasmussen, Frederiksfeldt, Nr. Søby, Fyn.

Vinding Højskoles Elevforening.

Vinteren 1922—23.
827. Viggo Larsen, Set. Hansgade 13, Odense.
828. Nis Petersen, »Vennersminde«, Aabenraa.
829. Hans Jepsen, Bodum pr. Aabenraa.
830. Henrik Sveistrup, Fredensgade 30, Odense.
831. Peter From, Rørkær pr. Haderslev.
832. Alfred Julius Dam, Hostrup Damgaard pr. Dau

gaard St.
833. Aleksander Aagaard, Adr.; Simonine Aagaard, 

Thorsø St.
834. Rasmus Iversen, Heager pr. Ringkøbing.
835. Hans S. Nielsen, Kjerte pr. Aarup.
836. Klaus L. Jensen, Ruhe pr. Jerlev.
837. Ejnar Jensen, Nisset Søndermark, Silkeborg.
838. Asmus Christensen, Lundsgaard, V. Sottrup.
839. Peter Jensen, Østergaard, Bideballe St.
840. Lorens Lorensen, Nybøl St., Sundeved.
841. Johannes Hansen, »Birkelund«, Baardesø pr.

Otterup.
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842. Sigurd Buhl, Vester Nebel pr. Dybvadbro.
843. Peter Koch, Lundsgaardsmark pr. V. Sottrup.
844. Marinus Aagaard, »Holmehøjs Heils St.
845. Kristian Nissen, Lejrskov pr. Kolding.
846. Niels Ilium Madsen, Lille Solbjerg, Faaborg
847. Niels Olav Bendtsen, Vidtskue, Vinding pr. Vejle.

Sommeren 1923.
1. Asta Dalberg, Sig Lærerbolig pr. Sig St.
2. Signe Thomsen, Ankær Skole pr. Børkop.
3. Antoinette Christensen, Adr.: Johan Petersen, 

Ullerup, Avnbøl St., Sundeved.
4. Karoline Kristensen, Gyttegaard pr. Hejnsvig.
5. Bolette Kjær, Adr.: Mads Kjær, Kjøbenhoved,

Skodborg St. .
6. Johanne Kristensen, Adr.: K. J. Kristensen, Skril- 

linge Mark, Middelfart.
7. Astrid Frederiksen, Lidstrup pr. Tingsted, Falster.
8. Anna Ladegaard, Ankær pr. Børkop.
9. Karoline Jensen, »Folstedgaard« pr. Langholt,

................................... Vendsyssel, rvi
10. Karen Pedersen, Adr.: Søren Pedersen, Bredmose 

pr. Oksbøl.
11. Karen Andreaséh, Adr.: Viggo Andreasen, Tim St-
12. Alma Albertsen, Iglsø pr. Stoholm.
13. Jensine Ferchsen, Wenningstedt, Sylt.

Elevmødet er altid 3die Søndag i Juni.
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Til Elevforeningens Medlemmer.

Naar Vinding Højskole nu skal over paa andre 
Hænder, fremstaar selvsagt det Ønske hos alle, 

som staar den nær, at den maa bevares som grundt
vigsk Høj- eller Landbrugsskole. Men for at den kan 
dette, maa der ogsaa være en solid økonomisk Grund 
at arbejde paa. For at der kan blive dette, havde en 
lille Kreds af Skolens Venner indbudt alle Interesserede 
i Omegnen til et Møde paa Skolen Mandag den 19. 
November. Paa dette Møde, som vandt god Tilslutning, 
blev der oplyst, at der kan laanes et første Pants Laan 
paa 20—25000 Kr. Der vedtoges derefter at tegne et 
Laan uden Pant, rentefrit i 5 Aar, til hvilken Tid det 
indfries. Laanet tegnes paa Andele i Portioner à 100 
Kr. Der blev straks tegnet et større Beløb, men der er 
langt frem endnu. Elevforeningens Medlemmer opfor
dres derfor til et tegne dem. Der er maaske een og 
anden, der mener ikke at have Raad til at ofre 100 Kr.; 
men der kan jo udmærket være flere om een Portion, 
som saa gaar paa et af Navnene. Alle, som har Inter
esse for at bevare Vinding Højskole i grundtvigsk Ret
ning, bør tegne sig. Navn og Adresse samt Antal 
Portioner bedes sendt undertegnede.

Fr. Terkelsen.


