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SKOLEN OG LIVET
vis man med få ord skal karakterisere det krav, som Grundtvig
stillede til skolen, så kan man vist bedst gøre det med de ord,
som er titlen på et af Grundtvigs egne skrifter: »Skolen for livet«.
At der for Grundtvig er eller skal være en sammenhæng mellem
»skolen« og »livet«, det er åbenbart, men spørgsmålet om, hvori denne
sammenhæng består, har ofte givet anledning til diskussion, en dis
kussion, der er velkendt fra den stadig løbende debat, om hvorvidt
skolen skal være »forkyndende« og »vækkende« eller blot »oplysende«
og »kundskabsmeddelende«.
Imidlertid er der måske i dag grund til at stille spørgsmålet om
skolens forhold til livet på en lidt anden måde. Man kan spørge:
Hvorfor kæmpede Grundtvig for »skolen for livet«? Var det, fordi
Grundtvig mente, at livet var at finde i skolen? Nej, det var tværtimod,
fordi Grundtvig havde opdaget, at livet var der i forvejen, og derfor
var det simpelthen skolens opgave at oplyse det menneskeliv og folke
liv, som allerede var tilstede, men som blot hidtil skammeligt var ble
vet overset og forsømt, skønt det nok var oplysning værd. Grundtvig
skriver i »Skolen for livet«: »Først vil jeg da nu stræbe, saa tydeligt
som muligt, at sige, hvad jeg forstaaer ved Skolen for Livet, da jeg
har mærket, at de fleste ej blot har meget dunkle, men meget vrange
Forestillinger om en saadan indretning, .... saa immer tænker man,
det maa dog være et bogligt Arbejdshuus, hvor man faar de Regler
indpræntede og indskærpede, hvorefter man skal rette, forbedre og i
Grunden aldeles omskabe Livet, hvortil Begyndelsen naturligvis er en
Opløsning, altsaa en Død. Denne høityske Indbildning, at Livet kan og
skal lade sig forklare, før det leves, kan og skal lade sig omskabe efter
de Lærdes Hoved, denne Indbildning, som maa gjøre alle Skoler, den
grunder, til Opløsningens og Dødens Værksteder, hvor Ormene leve
flot paa Livets Bekostning, den Indbildning har jeg aldeles forsaget
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og paastaaer, at naar Skolen virkelig skal blive en for Livet gavnlig
Oplysnings-Anstalt, da maa den for det Første ikke gjøre Oplysningen
eller sig selv, men Livets Tarv til sit Øiemed, og for det Andet tage
Livet, som det virkelig er, og kun stræbe at oplyse og fremme dets
Brugbarhed; thi ingen Skole kan skabe et nyt Liv i os,...«.
Når Grundtvig kræver, at skolen skal være en skole for livet, så
protesterer Grundtvig altså dermed mod den tanke, at vi skulle kunne
finde livet i skolen, eller at skolen skulle kunne skabe livet. Vel priser
Grundtvig »oplysningen«, sådan som det sker i de kendte strofer:
»Oplysning være skal vor lyst / er det så kun om sivet / men først og
sidst med folkerøst / oplysningen om livet.« Men sådan synger Grundt
vig ikke fordi han mener, at skoleoplysningen er vejen til livet. Det
fremgår allerede af den følgende linie, hvori det hedder om denne
oplysning: »Den springer ud af folkedåd«. Livet skal altså findes og
leves i det folkelige fællesskab, og når Grundtvig priser oplysningen,
så er det fordi han har opdaget, at der med folkelivet er givet os et liv,
som det vel er værd at oplyse. Ligesom Grundtvig vil hævde, at kristen
livet ikke er nogen »skolesag«, for kristenlivet er skænket os med vor
plads i menigheden, således vil Grundtvig hævde, at menneskelivet
ikke er nogen »skolesag«, for menneskelivet er skænket os med vor
plads i det folkelige fællesskab. Netop derfor er det simpelthen skolens
opgave at oplyse om det fællesskab, hvori vi har livet.
Når jeg mener, at der er grund til at gøre opmærksom på dette
forhold mellem »skolen« og »livet«, så er det fordi, der i vore dage er
en tilbøjelighed til at mene, at når blot man priser »oplysningen« og
sætter »skolen« i en eller anden forbindelse med »livet«, så er alting
godt, og så er det et tegn på, at Grundtvigs tanker har sejret. Men
denne lovprisning af oplysningen kan altså også være et tegn på det
modsatte. Den kan være et tegn på, at man forguder oplysningen og
gør livet til en skolesag. Så glemmer man, hvad det var, man skulle
oplyse. Så kommer man ikke fra livet til skolen for atter at vende
tilbage til livet, men så begynder man i skolen og forbliver — billedlig
talt — i skolen i et forfængeligt håb om at finde en livsanskuelse, der
kan løse alle problemer og gøre en ende på al strid.
Men »skolen for livet« ejer ikke en sådan livsanskuelse, og den
søger den ikke — for den tror ikke på den. Det er jo netop derfor,
skolen for livet anser det som sin opgave at oplyse om det liv, som er,
d. V. s. det liv, som ikke forener os alle i en fælles livsanskuelse, men
som forbinder enhver med sin næste i det praktiske folkelige fælles
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skab. Skolen for livet har vel en livsanskuelse, og det en anskuelse,
der anskuer os alle som tilhørende et stort fællesskab, men der er det
ejendommelige ved denne anskuelse, at den ubønhørligt viser bort fra
sis selv hen til det liv, hvor vi ikke alle er forbundet i en fælles
anskuelse, men hvor enhver er forbundet med sin næste. Og i det liv
er enhver strid ikke afblæst, og skolen for livet vil være den sidste
til at afblæse den. Men skolen for livet stiller os alle under det krav,
at enhver strid skal være en strid i ånd og sandhed.

H. Østergaard-Nielsen.

INDTRYK FRA GRUNDTVIGS SALMEDIGTNING
en danske folkehøjskole kaldes for en grundtvigsk højskole. Man
skulle jo så mene, at Grundtvig og hans syn på tingene var al
mindelig kendt og tænke sig, at hans tanker og skrifter var daglig kost
på en højskole. Endelig var det vel rimeligt, at lærerne var overbeviste
»grundtvigianere«. Men jeg tror ikke, det er tilfældet. Mon ikke en
del højskoleelever slipper igennem et skoleophold uden at have hørt
et foredrag direkte om Grundtvig og hans syn på livet, jeg har en
anelse derom. Så kan man jo se det som et nedgangstegn og jamre
sig derover. Personligt tror jeg ikke, det gør så meget, for det er bedre,
at man kender mindre til Grundtvig direkte, og i stedet møder synet
indirekte igennem undervisning og samvær. Forholdene er således, at
der hersker en ret udbredt uvidenhed om, hvem Grundtvig var, og få
ved noget præcist om, hvad han har sagt og skrevet. Vi bliver som
højskoleelever og højskolelærere beskyldt for at være »grundtvigi
anere«. Sandheden er, at vi ikke ved, hvad det er. Men sandheden er
også en anden, nemlig at vi som nutidsmennesker nikker genkendende
til problemer og spændinger, vi træffer på, når vi synger Grundtvigs
historiske og bibelhistoriske sange og salmer, og vi føler sandhed i
det syn på menneskelivet, som kommer til udtryk i Grundtvigs folke
lige sange. Og det er, når alt kommer til alt, mere afgørende og betyd
ningsfuldt end at være »grundtvigianere«, for vi undgår således at
være bundet af noget dogmatisk. Vi ved ikke, hvad en rigtig »grundt
vigianer« er. Men vi ser, at det, Grundtvig har skrevet, er aktuelt, det
har bud til os og kan være det moderne menneske til hjælp. Det
hænger sammen med, at det ikke bare er grundtvigsk, men alment.
Det er ikke bundet til mennesket Grundtvig alene, men til menneske
livet til alle tider. Og så har vi anbragt Grundtvig rigtigt, som en, der
stærkere end nogen anden har fortalt om, hvad menneskelivet er for
noget mærkeligt noget. Hvor stort og småt, hvor vidtspændende og
nært det alt sammen er. Altså, det drejer sig om det menneskeliv, han
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fortæller os om. Hvad fortæller han, og hvor møder vi det? Vi møder
det i alt hos ham. Men hvem får læst den store reolfuld bøger og
værker, han har skrevet? Vi må ofte vende os til det mere koncen
trerede og kortfattede, til hans poesi, hans historiske, bibelhistoriske
og folkelige sange og ikke mindst hans salmer. De sidste har måske
allermest at sige os, og jeg vil da gerne i det følgende give et lille ind
tryk af, hvad han har at sige. Jeg ved, at jeg ikke kan gøre det fyldest
gørende, måske ikke engang forsvarligt, men det kan måske alligevel
blive en beskeden vejviser.
Grundtvigs salmeværk afspejler hans eget livsforløb med dets mange
oplevelser og spændinger, men hvad der er mere vigtigt: et livssyn og
et forhold til livet, vi som nutidsmennesker har brug for at styrkes i.
Nemlig det enkelte menneskes og det enkelte folks plads i helheden
og livet som en betydningsfuld og nærværende virkelighed af nutidig
og fremtidig værdi. Jeg vil da samle mig om det sidste samt søge at
antyde den udviklingslinie, der spores i salmerne.

Forudsætninger for salmedigtningen.

Baggrunden for Grundtvigs salmedigtning er ikke at søge i den
voksne alders oplevelser, men i barndomshjemmet. Den ægte salme
tone havde dybe rødder i hans liv, det kan vel siges, at det blev sunget
over hans vugge, at han skulle være en sanger for folket. Og han be
tragter da også selv sine evner som skjald som værende en arv fra
moderen. Han siger det i et digt

»Båret har du under hjerte
alt mit syn og al min sang,
født til verden den med smerte:
Skjalden af dit skød udsprang,
i de gamle heltedage,
gennem dig han har sin rod,
sans for sang og syn for sage
fik han med dit adelsblod«.
Faderens indflydelse spores også stærkt hos ham, hvad han også
selv var klar over og udtrykte i en strofe om faderen.

»En troende fader var fader Johan,
en glødende kæmpe i luthersk forstand,
med øre for salmer, som Kingoer sjunge,
med barnet i hjerte og skriften på tunge«.
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Endnu en klang, et tonefald må tages med, det er den gamle amme
Magdalene, som fortalte eventyr og sang folkesange, viser og salmer
for ham under den daglige færden i barndomshjemmet. Hun kom
måske til at betyde allermest.

»Den tone, den stemme
ej manden kan glemme
om end han blev hundrede år.....

O, Jesu! genlød,
forlad for din pine
mig synderne mine,
frels mig fra den evige død !....
Med værkende lænder,
i svaghedens bånd,
med rystende hænder,
i fædrenes ånd
sang højt Magdalene
med toner fuldrene,
med tårer, den salme så skøn«.

Han lærte her i barndomshjemmet noget om livets fylde og livets
spænding, en spænding mellem lys og mørke, som han senere oplevede
det i sit eget liv i forholdet til Constance Leth og i sine religiøse anfæg
telser 1810, hvor han bevægede sig på sindssygens rand, ja, måske ude
over den. Livet var skildret som en kamp og oplevedes som sådan af
ham selv et langt liv igennem. »Altid jeg sang, hvad jeg havde i sinde!
Kamp er min sang, thi det kæmper herinde«. Dette er et typisk udtryk
for hans syn på poesien og den poetiske gave. Poesi var ikke noget,
man puslede med. Han har selv sagt det kort og præcist i et af sine
fejdebreve.
»Fryd dig bævende, o, skjald!
som dit kår er og dit kald,
gennem dig skal sig afbilde,
hvad du så i livets kilde. ...
Du er livets spejder,
du er Herrens medarbejder!«
Digterevnen er et kald, et stærkt og ufravigeligt kald og »ikke en
sammenhobning af velklingende ord, der berører genstande for følel
sen ogO indbildningskraften«.
o
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Carl Thomsen :
Grundtvig i Udby kirke.

Han stiller et direkte budskabskrav til poesien, som han selv siger
det. »En salme skal sige mere end en tør paragraf i systemet, den skal
i yndige og bevægede toner udsjunge det barnlige, broderlige sindelag.
Den skal henrykt kvæde om Faderens og Jesu Kristi uudgrundelige
kærlighed og male et sanddru, levende billede af den efter skriftens
hellige historie, især Jesu levned«.
Dette er hans syn, men det griber langt videre ud til alle livets for
hold. For ham var poesien i slægt med livet og båret af længsel mod
det evige. Denne længsel efter det evige og præg af livet er det særlige
i hans salmer, og undertonen er kampens vilkår, som det var det i
hans eget liv.
Han siger:
»Kæmpe vi må i den løbende tid:
Livet hernede er strid !
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Stride må ånden så såre her nede,
før end sin vinge den mægter at sprede.
Stride må ånden med vind og med vinge,
før den til himlen sig mægter at svinge,
kun om den sejrendes sårede tinde
palmer og evigheds-blomster sig vinde,
længe i kamp sig må røre vor tunge,
før om freden den kan værdeligen sjunge.
Aldrig et hjerte i kærlighed smelted.
Hvo kender freden og har ikke stridt?
Hvor er den frelste, som intet har lidt?«

Hvis man læser hans digtning, slås man af kontrasterne i den, det
er da også det gennemgående træk, kontrasten mellem anfægtelse og
tro, mellem synd og nåde. Disse forhold er det, han tumler med og
belyser på mange måder, med forskellige udgangspunkter og forskel
lige virkemidler.

Motiver og virkemidler.
Grundtvig hentede inspiration til sine salmer mange steder fra. Det
var ikke så meget til selve salmernes indhold — det var mere givet —
som til den iklædning, han gav dem. Mærkeligt er det at se, hvordan
han kunne lade naturbilleder indgå som et led i lovsangen. Vi ser det i
en salme som »Vaj nu Danebrog på voven«. Han bruger her naturen
som indgang til salmen, stemmer sindet til glæde og forventning og
højtid.
»Vaj nu Danebrog på voven,
rul nu, bølge himmelblå,
spring nu ud, hver bøg i skoven,
sjunger, alle fugle små!
Lilier i højtidsdragt,
I som fik, trods konger, pragt,
samler eder, som vi synger,
medens det kimer, tæt i klynger.«

Det er, som han magter at få naturindtrykkene til at stemme sindet
dybere, så det danner grobund for den religiøse følelse. Salmen »I al
sin glans nu stråler solen« viser os hele det dejlige sommerlandskab,
og parallelt dermed findes et endnu skønnere og endnu rigere land
— kirkevangen og den kristne menighed.
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»Det ånder himmelsk over støvet,
det vifter hjemligt gennem løvet,
det lufter lifligt under sky
fra Paradis, opladt påny,
og yndig risler ved vor fod
i engen bæk af livets flod.
Det volder alt den ånd, som daler,
det virker alt den ånd, som taler
ej af sig selv, men os til trøst,
af kærlighed med sandheds røst,
i ordets navn, som her blev kød,
og fo’r til himmels, hvid og rød«.

Og efterårssalmen, hvor efteråret males for os som billede på sindets
efterår. Hele den stemning, der vender sindet til modtagelighed over
for solhvervet og julen.
»Skyerne gråner, og løvet falder,
fuglene synger ej mer,
vinteren truer, og natten kalder,
blomsterne sukke: det sneer!
Og dog bærer blus vi med glæde!

Vinteren kommer, og sneen falder,
blomsterne visner i muld,
isen optøs ej af gråd for Balder,
tårerne stivner af kuld!
Og dog bærer blus vi med glæde!
Betlehemsbarnet i krybberummet,
det er den evige vår,
troende hjerter det har fornummet:
Jul gør lyksaligt nytår.
Derfor bærer blus vi med glæde«.

Skønnere poetiske billeder skal man lede efter, men de er ikke
poetiske billeder i sig selv, de er også redskaber og suger deres liv af
eet, som han udtrykker det et andet sted.
»Herrens røst var over vandet,
Herrens røst med ånd og liv,
Herrens røst og intet andet
var det store skaberliv,
deraf skinner sol og måne,
deraf sky og bølger blåner,
deraf blomstrer mark og eng«.
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For Grundtvig er naturen, som han glæder sig over og betages af,
sat på plads i helheden, og dette gælder også de andre begreber i til
værelsen. For ham er kristendom og liv et sammenspil.
Vi fødes ind i fællesskaber og må og skal leve med og i dem. Et af
disse, og måske et meget væsentligt for Grundtvig, er det danske fæl
lesskab, som han udtrykker det stærkest i de historiske og folkelige
sange. Det nationale og det kristne er to ting, men de berører hinan
den, derfor finder vi også det nationale i hans salmer. Gud og Danmark
har noget med hinanden at gøre. Det smukkeste udtryk for kristelig
danskhed giver han i digtet »Til Danmark«. Her siger han noget om
de ydre kårs omskiftelighed, men ud over det alt sammen »lever den
gamle af dage«.
»Fædreneland!
Ved den bølgende strand,
i den maigrønne lund,
ved det dejlige sund,
af de gyngende vover omskyllet,
sidder bleg du i sorgen indhyllet,
dog for dig er det bedste tilbage,
thi end lever den gamle af dage. ...
Højt over sol
på sin konninge stol
om end skyerne brast,
sidder kærligt og fast
han, som vogtede Danmark så længe,
end hans bue har klangfulde strenge,
og hans bue slår aldrig tilbage,
tro som guld er den gamle af dage!«

Det var vel ikke tilfældigt, at netop denne fædrelandssalme var en
af de mest sungne under besættelsen. Det er iøjnefaldende, hvor
stærkt optaget han har været af det nordiske — af det historiske.
Det dukker op gang på gang i alt, hvad han har skrevet også i
salmerne. Vi støder på udtryk som Gladhjem — Hel — Gimle —
alfer i stedet for engle o. s. v. Alle disse billeder fra den gamle
hedenske tid, som kan forvirre os, når vi møder dem i salmerne, skal
vel blot tages som udtryk for den stærke sammenhængsfølelse, som
er så udpræget for Grundtvig, der jo kaldte sig for en hedensk kristen.
Han brugte også ordsprogets form ret ofte. Der er noget præcist og
rammende i denne form, som sikkert må have tiltalt ham, så han
anvendte den i sin digtning. Et par eksempler skal nævnes i denne

13
forbindelse. »Menneske først, kristen så, den gamle regning lød«, eller
det o, så forkørte »Kun ved badet og bordet«, eller endnu bedre »Han
har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først ej havde kær«.
Der er noget rammende, som gør, at man husker disse, man kan
næsten sige slagord.
Det er i forlængelse heraf forståeligt, at folkevisen også har præ
get ham, da han arbejdede meget med den en tid. Vi har da også en
del salmer, hvor han har brugt folkevisens stil.

»Vor dronning hun er da vor moder fin,
så mange, som kristne vi ere,
og troens ord det er vort modersmål,
vi må af vor moder det lære.
Hører du, sjæl, hvem der taler.«

Eller som det lyder i en anden endnu mere karakteristisk.
»Guds menighed, syng for vor skaber i løn!
— Engle synger med —
han gav os til frelser sin enbårne søn!
Så liflig lege vi for Vorherre!
Slå harpen, du fromme salmist på jord,
— strengen er af guld —
for Jesus, vor konge, Guds levende ord!
Så liflig lege vi for Vorherre!
Da høres de glødende tungers røst,
— ånden er os nær —
som bringer os altid den evige trøst.
Så liflig lege vi for Vorherre!«
Her har han omsat folkevisen med svenden, der leger for sin jom
fru, og han har gjort det, så salmetonen er kommet frem alligevel.
En af de største inspirationskilder var for Grundtvig Det gamle
Testamente og herfra igen de gamle salmer, som han har gendigtet en
del af. Jeg nævner blot nogle stykker. »Blomstre som en rosen
gård, skal de øde vange«. »Hyggelig rolig, Gud, er din bolig«,
»Sin vogn gør han af skyer blå«, »For dig o Herre, som dage kun,
årtusinder er at regne«, disse sidste er fra Davids salmer, som han
særlig var optaget af. Ialt har han gendigtet omkring et halvt hun
drede stykker af de gamle salmer.
Også Det nye Testamente har tjent som udgangspunkt for hans
salmedigtning, omend i mindre udstrækning. At han selv mente, at
det var en væsentlig del af salmerne, der var inspirerede af bibelen,
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fremgår af hans egne udtalelser. »De fleste kirkesange burde være
levende billeder af Jesu og de hellige mænds liv«. Dette må også være
baggrunden for alle hans dejlige bibelhistoriske sange, som desværre
må forbigås her.
Grundtvig søgte og fandt inspiration overalt, han gendigtede salmer
fra den græsk-katolske kirke, fra den romersk-katolske kirke og fra
de engelske menigheder. Han gendigtede eller omdigtede salmer
af Kingo, Brorson og Luther. Dertil kom det væld af salmer, som han
selv skrev. Hvor omfattende en produktion han havde, fremgår af, at
han har skrevet eller oversat over 250 af højskolesangbogens 800 sal
mer og sange, ligesom han har haft med over 200 af salmebogens sal
mer at gøre og selv digtet den væsentligste del deraf. Han har altså
skænket os en uvurderlig salmeskat af indhold såvel som omfang.
For at fuldende billedet af hans salmevirksomhed er der grund til
at gøre sig klart, til hvilke lejligheder han skrev sine salmer. Den
væsentligste grund er mangel på salmer til brug i hans egen menig
hed, men også mange andre lejligheder kan nævnes. F. eks. skrev han
både bryllups- og sølvbryllupssange. Her skal blot nævnes en af vore
mest sungne bryllupssange: »Det er så yndigt at følges ad, for to, som
gerne vil sammen være«. Den blev skrevet til vennen P. A. Fengers
bryllup. Men han skrev også lejlighedssange med modsat fortegn, som
salmen »Som markens blomster henvisner fage«, der blev skrevet til
den anden broder Fengers begravelse. Den smukke begravelsessalme
»Som dug på slagne enge« skrev han ved moderens død.
Ellers var det mest til kirkeårets højtider, han skrev sine salmer,
som så blev brugt i hans egen menighed. Han skrev julesalmer, og
man bliver betaget af at se den spekulative digter udtrykke sig så
enfoldigt og stilfærdigt, som tilfældet er i f. eks. »Dejlig er den himmel
blå«. I hans påskesalmer ligger hovedvægten på påskedag, og her har
vi nogle af vore allerdejligste påskesalmer »Tag det sorte kors fra
graven«, »Krist stod op af døde«, »Som forårssolen morgenrød«, »Vaj
nu Danebrog på voven« og ikke at forglemme påskedigtet »Påske
blomst«. Men ellers må man vel sige, at som Brorson er julens, Kingo
påskens, er Grundtvig pinsens salmedigter. Tænk blot på »I al sin
glans nu stråler solen«, »Var I ikke galilæer«, »Du som går ud fra den
levende Gud« og mange flere.
Det må jo være en selvfølge, at for en salmedigter, der som Grundt
vig lagde stor vægt på dåb, nadver og ordet, måtte mange salmer om
handle netop denne side af kristenlivet, hvad der også er tilfældet.
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Alle disse forskellige typer af salmer får varme og fylde af det dybe
personlige forhold til livet og til kristendommen. Dette dybe personlige
gør, at man netop i salmerne ser hans eget liv afspejlet så stærkt og
betagende. Hele hans syn og den udvikling, der sker i de enkelte tids
perioder hans liv igennem, føles som en klangbund under al hans
salmedigtning. Det er vel værd lige at standse op ved og se lidt på
dem igennem et par eksempler.

Livslinien spejlet i salmerne.

Hans salmeforsøg fra tiden før 1810 var en mærkelig blanding af
gammel nordisk hedenskab og kristendom. Det meste af dette værk
var stærke angreb på rationalismen i dansk kirkeliv. Men da han
selv var uden ståsted, blev alt dette uden større virkning. Midt i
revselsen af kirke og præsteskab dukkede det store og pågående
spørgsmål op for ham. »Er du selv en kristen?« Dette førte ham ind
i en meget svær sjælelig krise, der drev ham til sindssygens rand, ja,
vel ud derover, sådan som man føler det igennem noget af det, han
skrev i denne periode.
»O, Herre, Jesus Krist!
o, tør jeg til dig bede:
Fra Satans magt og list
du nådig mig udlede!
O, frels min sjæl fra død,
fra Helveds store nød,
fra evighedens pine!«
Da han i denne sjæleligt nedbrudte forfatning var på vej hjem til
faderens præstegård i Udby, hedder det, at han følte Djævelen sno sig
som en slange om sin krop.
»Når Satan tager på mig fat
med sine slangetænder,
og når han i den mørke nat
mig gruelig omspænder,
da hjælper ingen kløgt og kunst,
ikkun dit ord er ej omsonst,
det ene kan ham binde«.
Denne dybe sjælekval er det, som bringer ham nær forstandens for
tabelse. Og så er det ejendommeligt at se, hvor stille og enfoldigt hans
kristendomssyn giver sig udtryk ind imellem netop i sådanne perioder.
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Vi har fra tiden 1810 julesalmen »Dejlig er den himmel blå« og fra
en senere depressionsperiode 1844 den vuggeviselignende salme »Sov
sødt barnlille, lig rolig og stille«.
»Sov sødt barnlille,
lig rolig og stille!
Så sødelig sov
som fuglen i skov,
som blomsterne blunde i enge!
Gud fader har sagt:
Står, engle! på vagt,
Hvor mine de små er i senge!«
I denne voldsomme sjælelige spænding finder han hvile og fred i at
forestille sig barnets forhold til faderen, som sit forhold til Gud. Så
spredt var han i disse perioder. Men han levede sig igennem angst til
håb og higen mod frelse, som det findes udtrykt i »Som tørstige hjort
monne skrige«.
»Som tørstige hjort monne skrige
alt efter det rindende væld,
så monne og efter dig hige,
o, Herre min tørstige sjæl.
Thi du er den levende kilde,
og drikke så gerne jeg ville
for aldrig at tørste igen.«

»De dage og nætter henskride,
og sjælen kun læskes med gråd,
med sorrig jeg hænder må vride,
jeg ved ej frelse, ej råd,
ak, når vil dog Gud sig forbarme,
ak, når må jeg usle og arme
indgange for Herren at stå?«

Denne periode var vel den sværeste, han kom ud i, og der fulgte
flere efter. Men han kæmpede sig igennem hver gang, og efter sådanne
perioder kom der vældige arbejdsår. Efter en krise 1924 skrev han sit
store digt »Nyårsmorgen«, hvor han giver udtryk for sin følelse af, at
nu lysner det for ham, nu ligger der atter en gerning til ham.

»I kvæld var det broget,
i nat var det tyst,
i morges fuldtåget,
men nu er det lyst.
Hvad dagen skal bringe,
det gjættes vel kun,
dog ej bredes vinge
for intet i lund,
og altid en gjerning
det spår, når guld-terning
hentriller på blad-tavle-bord !

Gak ud, sagde ånden,
forkynd over land,
at dåben trods hånden,
er mere end vand,
at nadverens nåde,
i viin og i brød,
på underfuld måde
kan frelse fra død.
Ved midvinter tide,
du selv fik at vide,
hvad glimrende skygger formåe!«
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Hans forkyndelse havde været præget af et stærkt fordømmende
luthersk-pietistisk syn, som kampsange fra denne tid afspejler det,
men han forstod efterhånden selv, at han måtte forstå og føle for men
nesker og folk, om han ville bringe et budskab. »Da følte jeg arme, i
midvinter sval, at lys uden varme var helvedes kval«. Siger han selv
senere i »Nyårsmorgen«. Han trak sig nu i årene 1826—27 tilbage og
fordybede sig i studier. Igennem disse søgte han at trænge tilbunds i,
hvad mennesket, folket og folkelivet var. Igennem sine historiske stu
dier og sin fordybelse i bibelen, rettedes hans blik mere og mere mod
det folkelige. Først menneske og så kristen, som det siges i de meget
omstridte strofer.
»Menneske først og kristen så,
det er et hovedstykke,
kristendom vi for intet få,
det er den pure lykke,
men lykken, som kun times den,
der alt i grunden er Guds ven
af sandheds ædle stamme.

Stræbe da hver på denne jord,
sandt menneske at være,
åbne sit øre for sandheds ord
og unde Gud sin ære!
Er kristendom da sandheds sag
om kristen ej han er i dag,
han bliver det i morgen.«

Mon ikke det er noget med det skabte menneske, der må have en
evighedslængsel i sig. Først i et sådant levende menneske er der mulig
heder for det kristne, for frelsen. Og her dukker så hans syn på sam
menhæng op: forbindelse mellem det levende menneskeliv her og kri
stendommen med Guds virke i det enkelte menneske. Han oplever,
at den levende kontakt er noget afgørende, det, som vi må sande idag
så stærkt som nogen tid. Han forstår betydningen af ordet som for
bindelse mennesker imellem. Og han føler, at han nu må gå ud i livet
igen. Og så får han da sin præstegerning. Og i den følgende tid modnes
hans syn på mennesket og menneskelivet, som han senere udtrykker
det i »De levendes land«. I de første vers skildrer han de levendes land
og umuligheden af for mennesker at hæve sig opad eller forestille sig
livet der. »Når skyggen er ligest, da hulker de små«. Men så kommer
hans tro på Guds forbindelse til mennesket.

»Vor fader så huld!
du gerne vil trone i templet af muld,
som ånden opbygger i midlerens navn,
med rygende alter i menneske favn,
med himmellys-bolig for gnisten i løn,
til dig og din søn.
2

»Viborg-Elever«
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O, kristelighed !
du skænker vort hjerte, hvad verden ej ved,
hvad svagt vi kun skimte, mens øjet er blåt,
det lever dog i os, det føle vi godt,
mit land siger Herren, er himmel og jord,
hvor kærlighed bor!«
Og endelig ser han betydningen af menneskers medvirken igennem
deres færd på jord. »Da vorde vi kæmper i dværgegestalt, da Guddom
men lever og bygger og bor i hytter af jord«. På den måde rejses et
Gudstempel på jord i menneskehjertet. Himlen er ikke bare noget
fjernt, der er som en afglans i os. Trods ringhed og skrøbelighed kan
mennesket blive bolig for Guds ånd og virke. Denne erkendelse er vel
det egentligste i hans fremtidige syn.
Han førte stadig en kamp mod rationalismen i kirken, og det kræ
vede, at han fandt et ståsted kirkelig set. Dette blev hans »Mageløse
Opdagelse«. Nemlig, at kirken skulle bygge på nadveren, dåben og
frasigelse af djævelen og bekendelse til Faderen, Sønnen og Hellig
ånden.

»Pagt! ja pagt med hjærtens glæde,
nu et lys for mig opgår,
Jesus! du var selv tilstede,
nu jeg ved det hvor og når,
hånd du på mit hoved lagde,
grant jeg ved nu hvad du sagde,
hvor jeg døbtes med dit ord,
hvor du bød mig til dit bord.«

»Ja, med ordet, som os døber
og bespiser ved dit bord,
når for alt, vi perlen køber,
dig vi har; Gud Faders ord,
og med dig din ånd og tale,
plads og i din faders sale,
døden da har mist sin brod,
evigt liv er ordets lod!

Grundtvig er nu fremme ved det syn, som senere prægede hans stil
ling til skoleliv, oplysning og det folkelige som det kristelige. Dette
syn hævdes og føres ud i livet på mange måder igennem kampskrifter
om næsten alle livets forhold og igennem hans store salmeværk »Sang
værk til den danske kirke«. Der var en samling af egne, omdigtede,
gendigtede og oversatte salmer og sange.
Sangværket blev kronen på hans arbejde med salmer. Men han ved
blev at skrive salmer, sålænge han levede. Men det var ret begrænset,
hvor store forandringer der skete med hans syn på livet. Der er da
heller ikke større ændringer at spore i hans salmer, og dog er det, som
tonefaldet ændres lidt, der sker en afdæmpning, en inderliggørelse i de
sidste salmer. De afspejler nok hans tvivl og kamp, hans tro og håb,
men der er kommet en mild og stille fortrøstning ind i dem, som var
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Dalsgård :
Grundtvig i Vartov.

ukendt i de tidligere salmer, eller i det mindste kun var at ane. Maleren
Chr. Dalsgård, har skildret dette i sit billede af den gamle Grundtvig i
Vartov.
Det er som døden forberedes i disse sidste salmer, og den samme for
trøstning og stilhed prægede hans sidste dage, ja, prægede hans død.
Hele det spændingsfyldte livs kampe som selve livet mundede ud i
denne stilhed.
Søndag den 1. september 1872 prædikede han for sidste gang i Var
tov kirke uden at der sporedes nogen svaghed. Om eftermiddagen
drøftede han verdenspolitik med en mindre vennekreds i sit hjem.
Men mandag eftermiddag, da hans hustru kom ind i hans arbejds
værelse, sad han død i sin stol. Anderledes kunne han vel ikke dø,
midt i arbejdet, præget af det lys, som det havde kostet et langt livs
kampe at finde frem til.
Han var et mærkeligt stort og stærkt men ydmygt menneske, der
levede livet i en uafbrudt spænding, som han havde set den hos de
2*
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gamle nordiske guder. Mennesket anbragt imellem Aser og Jætter, og
som lian oplevede det som kristen med mennesket som slagmark for
kampen mellem lys og mørke. Han så mennesket i en spænding mellem
anfægtelse og tro, mellem tvivl og håb. Han opfattede menneskelivet
som en stående strid, hvor mennesket var en direkte del af kampen. I
kraft af hans stærke følelse af sammenhæng og fællesskab, på bag
grund af den udvikling, han stred sig igennem, næret af hans store og
altomfattende kærlighed til mennesker og menneskelivet, måtte han
ende i forvisning om lysets sejer over mørket, han måtte ende i op
standelseshåbet. Det er derfor ikke tilfældigt, at den gamle Angelsacher
Cædmons digt om Ragnarok gjorde et stærkt indtryk på ham, så
stærkt, at han omdigtede det som billede på nedstigeisen til helvede
og opstandelsen.

»I kvæld blev der banket på helvedes port,
så dundre den rullende torden,
herolden var stærk, og hans budskab fuldstort,
thi lytter alt under jorden.
Fra himlen jeg melder nu helvedes kryb:
Fra jorden nedstiger en kæmpe,
han springer i gry over svælgende dyb
for gråd selv i Helved at dæmpe!

Han vandred på gløder som jomfru på gulv,
han tramper på øgler og drager,
hugormen han knuser, og helvedes ulv
han binder, medens afgrunden brager!

På albu sig rejste hver fange så brat,
det kunne ej dj ævle afværge,
som storm de hyled i bælgmørke nat
og fnøs som ildsprudende bjerge!
På albu sig rejste hver fange så brat,
ej før blev i helved lyttet,
de lured om dag, de lured om nat,
de ænsed ej ilddragespyttet!
Og trediedagen, da helhanen gol,
og genfærd kom alle tilbage,
da skinned i helvede himmerigs sol,
i drømme slet ingen så mage.
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Joakim Skovgårds af Grundtvigs digt inspirerede billede: »Kristus i de dødes Rige«.

og han fortsætter senere med opstandelseshåbet.

Triumf blev der nu, hvor kun gråd hørtes før,
kun død sad i helved bedrøvet,
keruben oplod den forseglede dør,
skjoldvagten sig kasted i støvet!
Så herlig opstod på den tredie dag
vor frelser, uskyldig korsfæstet,
thi er det på jord nu en salighedssag:
Guds søn haver helvede gæstet!«
Det er Grundtvig i den store styrke, som holdt sig til hans sidste
stund. Vi ser det, måske lidt mere afdæmpet, i den sidste salme.

»Gammel nok jeg nu er blevet
mellem vugge min og grav,
nu jeg står ved falderebet
ved det store vilde hav,
hvor magneten er Guds-ordet,
og Guds ånd står selv ved roret.
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Stormene er frygtelige,
stille står her mandevid,
nærmest er de dødes rige,
nemt det er at stævne did,
men, o ve for ugle-sangen,
bundløs der er undergangen.
Vel, på jordisk vis at regne,
langt af led er Paradis,
er os nært dog alle vegne,
hvor os ordet er Guds pris,
så for sjæleøje-stavnen
brat sig åbner himmelhavnen!«

Til det sidste er døden fjenden, til det sidste er angst og anfægtelse
med, men også til det sidste forhåbningen og fortrøstningen.
Brorson og andre salmedigtere ser på livet som noget underordnet
og unærværende, noget man skal igennem. De samler sig derfor helt
om det hinsidige. Grundtvig derimod har skildret mennesket som stri
dende og kæmpende, som anfægtet og troende, tvivlende og håbende,
som et gudgivent led i en stor sammenhæng mellem livet på jorden og
evigheden — gudsriget begynder her og i os. Dette gør livet til noget
meningsfyldt og nærværende, og Grundtvig bliver herved stærkt nuti
dig, idet han griber direkte om roden til det moderne menneskes
største problemer.
Johs. Stræde.

VORE DOMSTOLE
eg mindes fra min barndom — jeg har vel været en ca. 5—6 år,
min fader var da byfoged i Slagelse — at en gammel, elskelig dame
engang sagde til mig: »Din far står over kongen, for han kan dømme
ham«. Nå, jeg blev jo snart klar over, at bemeldte dame ikke havde
været helt klar over kongens og domstolenes forfatningsmæssige stil
ling i vort samfund. Når jeg nævner dette lille barndomsminde er
det, fordi senere erfaring har vist mig, at der hos mange mennesker
råder en mærkelig mangel på interesse for og kendskab til domstole
nes placering og indbyrdes virkeområde, hvad der må siges at være
så meget mere beklageligt, som befolkningen jo i vidt omfang kaldes
til deltagelse i domsmagtens udøvelse på strafferettens område som
domsmænd og nævninger. Navnlig i den første tid efter domsmands
institutionens indførelse (i 1936) hørte man meget hyppigt fra de ind
kaldte mænds eller kvinders side en udtalelse som: »Det har jeg
ingen forstand på«, »hvorfor skal jeg kaldes fra det arbejde, som jeg
er uddannet til, for at udtale mig om spørgsmål, som dommerne har
forstand på«. Jeg tror, at sådanne synspunkter nu er stærkt aftagende,
og jeg ved, at de allerfleste mennesker, der har medvirket som næv
ning eller domsmænd, er såre optaget af og interesseret i den gerning,
de derved har fået indblik i og selv udøvet.
Det ville også være i høj grad mærkeligt, om det ikke var sådan.
Man stilles jo, ikke mindst i straffesager overfor en mangfoldighed af
menneskeskæbner, ved hvis behandling udfindelsen af årsag og virk
ning, den arvelige belastnings og miliøets betydning ikke alene er
afgørende, men også af langt større menneskelig interesse end alle de
mere eller mindre konstruerede kriminalsager, som man diverteres
med i bøger og radio. Naturligvis er der spørgsmål af ren juridisk
karakter, hvis besvarelse forudsætter juridiske kundskaber og sko
ling, men det udelukker ikke, at den erfarne mand eller kvinde kan
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give vægtige bidrag ved løsningen ikke blot af de rent faktiske bevis
spørgsmål (d. V. s. må de handlinger, som tiltalte sigtes for, efter det
af anklagemyndigheden oplyste anses foretaget af ham), men også
ved afgørelsen dels af, om han må antages at have handlet forsætlig
(eventuelt uagtsomt), dels af, hvilken reaktion der — indenfor de i
loven fastsatte rammer — må anses mest formålstjenlig.
Det er min bestemte opfattelse, at lægmandsmedvirken i domsmyn
dighedens udøven som nævninger og domsmænd er af største betyd
ning for den tillid til domstolene, som disse ikke kan undvære, idet
det giver en efterhånden større og større kreds af befolkningen et
direkte, ved egen erfaring skabt indblik i domsmyndighedens ud
øvelse. Jeg mindes — selvsagt med stor tilfredsstillelse — at en
kvindelig nævning, der havde medvirket i en meget stor og vanskelig
nævningesag, efter dens afslutning sagde til mig, at hun havde været
meget ked af at skulle med til at dømme i sagen, »for det syntes hun
ikke, hun havde forstand på«, men at hun nu, da sagen var afsluttet,
syntes, at det havde været noget af det mest interessante, hun havde
oplevet, og at hun var glad for at have set, med hvilken omhu en sådan
sag blev behandlet.
Det må jo også erindres, at befolkningens deltagelse i retsplejen
ikke er noget nyt, men kun en — delvis — tilbagevenden til tidligere
tiders forhold. I de oprindelige, mere primitive samfund var forholdet,
efterhånden som man blev klar over, at retsudøvelsen ikke kunne
overlades til enkelte samfundsmedlemmer, jo det, at man samledes
på tinge (herredsting og landsting) bl. a. for at afgøre retstrætter.
Dette må antages at have fundet sted længe, inden den såkaldte histo
riske tid her i landet tager sin begyndelse (c. år 800 efter Kristi
fødsel), omtrent samtidig med, at kristendommen indførtes ved mun
ken Ansgar (virkede her i landet fra 826 til 865) og med, at de for
skellige danske lande (den jydske halvø, øerne samt Skaane, Halland
og Blekinge) samledes til et rige under Gorm den Gamle. Tingenes rets
afgørelser hvilede oprindelig ikke på forud fastsatte og skriftligt ned
fældede retsregler, men må antages at have støttet sig på, hvad der
måtte anses for sædvane. Efterhånden som der forelå tidligere af tin
get trufne afgørelser i beslægtede tilfælde, som kunne påberåbes af
den ene eller anden part i trætten, opstod der jo tillige noget i retning
af det, som vi i vore dage kalder domspraksis; denne omstændighed
tilligemed tingenes efterhånden stigende lovgivende virksomhed med
førte, at tingmændene, der særlig havde helliget sig beherskelsen af

25

retskilderne (tingenes afgørelser i konkret foreliggende retstrætter og
for samtlige fremtidige tilfælde, nu kl. henholdsvis domme og love)
fik en afgørende indflydelse på tingenes dømmende myndighed, og at
denne efterhånden helt overgik til dem med udelukkelse af den egent
lige folkeforsamling. Man kender således fra Island, Norge og Sverige
»lov-« eller »lagmændene«, medens denne betegnelse af de retskyndige
her i landet ikke med sikkerhed vides anvendt. Den, der har interesse
for et nærmere studium af forholdene, kan henvises til vor bekendte
retshistoriker, afdøde professor, dr. jur. Poul Johs. Jørgensens værk:
»Dansk Retshistorie«. Omtrent samtidig med, at kongens indflydelse
på lovgivningen steg (jfr. Jydske lovs fortale: »Ingen skal dømme
imod den Lov, som Kongen giver og Landet vedtager«), fik kongen
tillige en overvejende indflydelse på domsmyndigheden, idet udøverne
af denne på tingene — de retskyndige mænd — blev udnævnt af ham
og altså kgl. embedsmænd, der affattede og afsagde dommene til at
begynde med under medvirken af andre retskyndige tingmænd. Disse
embedsmænd kaldtes for landstingenes vedkommende landsdommere,
for herredstingenes herredsfogder; de førstnævnte beskikkedes di
rekte af kongen, medens de sidstnævnte vel beskikkedes af lensman
den (den nuværende amtmand), men dog repræsenterede kongemag
ten. Senere opstod tillige birkefogder og (for købstæderne) byfogder,
der ledede henholdsvis birketingene og bytingene.
I denne forbindelse må endnu omtales spørgsmålet om, hvorvidt de
af tingene trufne afgørelser kunne appelleres. Oprindeligt da afgørel
serne blev truffet af samtlige de fremmødte tingmænd, var der selv
sagt ikke tale herom, ligesom der ikke var faste regler for, hvilke sager
der skulle indbringes for landstingene, hvilke for herredstingene. Som
omfattende hele landet fik de førstnævnte dog efterhånden en større
betydning, dels således at visse større straffesager (manddrabssager,
fredløshedssager) var forbeholdte landstinget, dels således at herreds
tingenes afgørelser kunne indbringes for landstinget til fornyet prø
velse. Denne udvikling tog dog lang tid og kan først anses afsluttet
efter reformationen (reces 1537). Det er interessant at bemærke, at
denne langsomme udvikling stod i forbindelse med den måde, hvorpå
beviset i en sag førtes, nemlig ved partsed med mededsmænd eller
jernbyrd, senere ved ed af udmeldte nævninger, der i modsætning til
mededsmændene selvstændigt skulle undersøge sagen. Disse mænds
udsagn tjente som bevis i sagen og var ikke undergivet tingenes prø
velse, og som følge deraf havde en appel til landstinget for så vidt
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angik bevisets stilling intet fornuftigt formål. Efter reformationen
åbnes der imidlertid mulighed for (ved landsdommerne oprindeligt
med bygdemænd) virkeligt at prøve og vurdere det førte bevis, og
dermed er grundlaget for en egentlig appel tilvejebragt. Endelig førte
kongemagtens stigende indflydelse på udøvelsen af domsmyndigheden
til oprettelse af en kongelig domstol, der vel i middelalderen kun dømte
i 1. instans i visse sager (håndfæstningerne forbød ligefrem kongen
at drage nogen fra herredsting eller landsting), men som efterhånden
udviklede sig til at blive øverste retsinstans i hele riget, for hvilken
landstingenes afgørelser kunne indbringes. Dette »Kongens Retterting«, hvis domme altid afsagdes i kongens navn, blev efter enevæl
dens indførelse erstattet med højesteret, der oprettedes ved en frd.
14. februar 1661.
Det anførte er formentlig tilstrækkeligt til at antyde den udvikling
på retslivets område, der er foregået her i landet fra den historiske
tids begyndelse til enevælden, hvilken forfatningsform reelt fastsloges
ved den af adelen, gejstligheden og borgerstanden underskrevne »suve
rænitetsakt« af 10. januar 1661 og formelt indførtes ved kongeloven
af 14. november 1665, der tillagde kongen alle forfatningsmæssige be
føjelser i staten herunder domsmyndigheden. Denne blev vel ikke
udtrykkelig nævnt, men det var også for så vidt overflødigt, som
myndigheden — som det fremgår af, hvad tidligere er anført —
allerede i længere tid havde været udøvet i kongens navn.
At kongen således blev indehaver også af domsmyndigheden fik dog
— bortset fra ganske enestående undtagelser, der nærmest bekræfter
reglen —■ ikke nogen virkning for domsmagtens udøvelse. Vel ansås
kongen lige op til junigrundloven som den egentlige indehaver af
højesterets domsmyndighed, medens de øvrige medlemmer nærmest
var hans stedfortrædere, og dette forhold fik sit ydre udtryk ikke blot
ved, at dommene — som hidtil —• afsagdes i hans navn, men tillige
ved, at formandsstolen, kongens sæde, under rettens forhandlinger
stod tom, bortset fra de tidligste år efter enevælden, hvor kongen af
og til præsiderede i retten. Senere åbnedes vel højesteretssessionen
højtideligt af kongen, men positiv indsats fra hans side udøvedes alene
i de efterhånden færre og færre tilfælde, i hvilke retten selv henskød
den endelige afgørelse i en sag til kongen. Resultatet blev da, at der
længe inden Grundloven af 5. juni 1849 her i landet var opstået en
selvstændig, fra administration og lovgivningsmyndighed adskilt
domsmagt, hvis myndighed til også at afgøre tvistemål mellem den
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enkelte borger og staten dog først langt senere anerkendtes. (Jfr. her
ved og til det følgende: Troels G. Jørgensen, Bidrag til Højesterets
historie, 1939, p. 238 ff, og Poul Andersen, Dansk Forvaltningsret,
1946, p. 559 ff). Så sent som ved Instruks for Københavns Magistrat
af 1795 blev det fastslået, at overpræsidenten i København og dennes
magistrat ikke kunne sagsøges ved domstolene for så vidt angik deres
embedsforhold, men klager herover måtte rettes til kongen gennem
kancelliet. Kongen kunne da enten selv afgøre klagen eller henvise
afgørelsen til de af ham beskikkede kommissarier, hvis domme dog
henhørte under højesteret i sidste instans.
Ved grundloven af 5. juni 1849 fastsloges imidlertid, at de alminde
lige domstole skulle påkende også tvistigheder mellem staten (d. v. s.
administrationen) og borgerne, idet § 77 siger, at »Domstolene er be
rettigede til at paakende ethvert Spørgsmaal om Øvrighedsmyndig
hedens Grænser . ..« De senere grundlove af 28. juli 1866 og 5. juni
1915 fastholdt denne regel, der også uændret er overgået til den nu
gældende grundlov af 5. juni 1953 § 64.
Det er klart, at skal domstolene opfylde deres formål i forholdet
mellem administrationen og de enkelte borgere, må der tilsikres de
enkelte dommere en af administrationen uafhængig stilling. Dette er
da også, når en dommer først er udnævnt, sket ved de skiftende
grundloves bestemmelser om, at dommerne i udøvelsen af domsmyn
digheden alene skal rette sig efter loven (altså ikke efter administra
tive befalinger), og at dommerne før det fyldte 65. år kun kan afske
diges ved dom og ikke kan forflyttes mod deres ønske. Ved opnåelsen
af nævnte alder kan en dommer ganske vist afskediges af regeringen,
men uden tab af embedsindtægter indtil det tidspunkt, da han skulle
være afskediget på grund af alder (det fyldte 70. år). Det vil forstås,
at disse bestemmelser er givet ikke i dommernes, men i befolkningens
interesse, thi dommernes uafhængighed af den til enhver tid siddende
regering er en absolut betingelse for borgernes beskyttelse mod admi
nistrative overgreb.
Der har været rejst spørgsmål, om det ikke for til bunds at sikre
domstolenes uafhængighed ville være rigtigt, at også selve udnæv
nelsen af dommerne var henlagt til et organ bestående af dommere.
Nu er forholdet jo det, at dommere — ligesom i almindelighed andre
tjenestemænd — udnævnes af kongen efter forestilling af vedkom
mende minister, for dommernes vedkommende justitsministeren. Det
ville dog efter min mening føre for vidt og være i strid med de
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herhjemme fastslåede forfatningsmæssige principper. Som det er lov
givningsmagtens opgave at fastslå betingelserne for at blive dommer,
jfr. grundlovens § 62: »Den dømmende magts udøvelse kan kun ordnes
ved lov«, således må det være den udøvende magts indehaver, der
fastsætter, hvilke personer der — når de iøvrigt opfylder betingel
serne — i det enkelte tilfælde skal kaldes til hvervet. Det skal dog
nævnes, at der ved retsplejeloven for så vidt er givet højesteret selv
en afgørende myndighed med hensyn til beskikkelse af højesterets
dommere, som aspiranter til denne værdighed må underkaste sig en
prøve ved at votere i retten i fire sager og først kan udnævnes, når
prøven efter højesterets skøn har været forsvarlig. En tilsvarende
indflydelse er ikke af lovgivningsmagten givet de øvrige domstole
(landsretterne, sø- og handelsretten og underretterne), men admini
strativt (af justitsministeriet) er der dog tilsikret domstolene en vis
indflydelse på dommerudnævnelserne, idet landsretternes præsidenter
skal erklære sig om ansøgernes egnethed. Denne ordning, hvis indfø
relse naturligvis har til hensigt at sikre, at de bedst egnede beskikkes,
har nu i en årrække med — hvad vist erkendes fra alle sider — i det
hele tilfredsstillende resultat.
Et spørgsmål, der i tiden efter grundloven af 1849 har været meget
omstridt, og som heller ikke er løst i grundloven af 1953, er, om dom
stolene kan afgøre, om en lov er stridende mod grundloven. Denne er
jo, som man kan sige, »lovenes lov«, d. v. s., at de bestemmelser, der
er givet af grundloven, ikke kan tilsidesættes eller ændres ved al
mindelig lov, men kun ved en ny grundlov (d. v. s. efter de regler,
som grundloven selv giver om ændring af denne), med mindre grund
loven selv hjemler, at ændring kan ske ved almindelig lov.

Herom er der ingen tvivl. Men naturligvis kan der opstå den situa
tion, at den almindelige lovgivningsmyndighed (kongen og folketin
get) udfærdiger en lov indeholdende bestemmelser, der af borgerne
anses som stridende mod grundloven. Navnlig i de seneste årtier, hvor
der fra statsmagtens side gribes dybere og dybere ind i samfunds
livet og dermed i de enkelte borgeres rettigheder, kan denne situation
let opstå, og der har da også været forelagt domstolene adskillige
sager, i hvilke påstanden gik ud på, at loven helt eller delvis var
grundlovsstridig. Nu er der jo ingen tvivl om, at såvel regeringen (der
jo i almindelighed affatter lovforslag), som folketinget er særdeles
omhyggelig med hensyn til at undgå, at et lovforslags bestemmelser
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strider mod grundlovens. Men i særlige tilfælde kan tvivl opstå, og en
afgørelse må da træffes. Omend domstolene endnu ikke har tilsidesat
en lov som grundlovsstridig (det er en selvfølge, at der ved skønnet
herover må udvises den største varsomhed), har de på den anden side
klart givet udtryk for, at de anser sig berettigede hertil, og da den nye
grundlov som nævnt ikke tager afstand herfra, skønt man under
forhandlingerne om dens tilblivelse var ganske klar over spørgsmålet,
må det vel nærmest forstås som en — stiltiende — godkendelse af
domstolenes holdning.
Jeg har nu kort gennemgået domsmagtens historiske udvikling her
i landet og skal nu gøre rede for, hvorledes domstolene virker. Lands
tingene blev ophævet i 1805 og afløst af to landsoverretter (i Køben
havn og Viborg), medens de øvrige retter bibeholdtes. Bortset fra
oprettelsen af Sø- og Handelsretten i København i 1861 fortsatte denne
ordning, indtil retsplejeloven af 1919 trådte i kraft. Efterhånden som
det folkelige element i retterne var forsvundet, var også den oprinde
lige offentlige og mundtlige behandling af retstvister gået af brug.
Retssagerne forelagdes skriftligt og blev afgjort på dette skriftlige
grundlag såvel for herredsretterne (byretterne) som for landsdom
merne (landsoverretterne). Derimod har proceduren i højesteret (og
sø- og handelsretten) lige til vor tid været mundtlig og offentlig. Sam
tidig med de frihedsrørelser, der gik over landene i første halvdel af
det 19. århundrede, og som her i landet førte til afskaffelsen af kon
gens enevældige magt, blev også kravet om genindførelse af de kau
teler med domsmagtens udøvelse, som ligger i, at retssagerne behand
les mundtligt og i fuld offentlighed, stærkere og stærkere, og det blev
da også i grundloven af 1849 fastlagt som et vigtigt programpunkt, at
offentlighed og mundtlighed »så snart og så vidt muligt« skulle »gen
nemføres ved retsplejen«. Gennemførelsen af denne løfteparagraf lod
imidlertid vente på sig, hvilket bl. a. stod i forbindelse med en anden
løfteparagraf, hvorefter retsplejen skulle adskilles fra forvaltningen.
Dommerne i de overordnede retter (højesteret, sø- og handelsretten
samt landsretterne) havde ganske vist ingen administrative forret
ninger, men samtlige underretsdommere (herreds- og byfogder, birke
dommere) var samtidig politimestre, byfogden tillige borgmester, og
i denne administrative funktion regeringen og departementerne under
ordnede. Det er klart, at dette måtte ændres, hvis dommerstandens
uafhængighed skulle blive effektiv. Efter et langt og omfattende kom
missionsarbejde lykkedes det endelig at få nyordningen gennemført
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ved retsplejeloven af 1919, der gennemførte mundtlighed og offent
lighed i retsplejen, overførte de administrative funktioner til særlige
embedsmænd (statsadvokater og politimestre) og i et begrænset om
fang tillige genindførte folkets deltagelse i strafferetsplejen, nemlig
ved nævninger. Senere — i 1936 — skete en yderligere udvidelse ved
indførelsen af domsmænd.
Jeg kan naturligvis ikke her gå i detailler med hensyn til, hvilken
betydning hele denne reform har haft for vor retspleje. Hvad angår
betydningen af befolkningens deltagelse i straffemyndigheden har jeg
allerede i begyndelsen af artiklen kort gjort rede for min opfattelse
heraf. Hvad angår mundtlighed og offentlighed skal jeg blot bemærke,
at erfaringen viser, at den skriftlige behandling frembyder visse uhel
dige forhold. Papiret er tålmodigt. Den skriftlige procedure, hvor
parterne veksler indlæg og deri fremsætter og begrunder deres på
stande, fortaber sig let i bemærkninger og benægtelser, som ikke kan
opretholdes, når parterne må fremstille deres opfattelse af tvisten
mundtligt for dommeren, der kan — og også bør — gribe ind ved
spørgsmål, der kræver en nærmere begrundelse og udredning. Det er
ejendommeligt at se, at den adgang, som retsplejeloven giver retten
til at bestemme, at indviklede regnskabssager — der jo på forhånd
skulle synes ikke at egne sig til mundtlig behandling — kan behandles
skriftligt, så godt som aldrig benyttes. Naturligvis er i mange sager
et vist skriftligt grundlag nødvendigt, men den afgørende forhandling
(domsforhandlingen) bør i så godt som alle tilfælde ske mundtligt
med begge parters (eventuelt vidners) tilstedeværelse for dommeren.
At der i offentlighedens (særligt pressens) adgang til at overvære og
derved kontrollere, at alt går rigtigt til, ligger en betydningsfuld
garanti for retsplejen, turde ikke behøve nærmere påvisning.
Det kan være naturligt i denne forbindelse at nævne den vigtige
udvidelse af domstolenes kompetence, som er hjemlet ved grundloven
af 1953, der fastsætter, at administrativ frihedsberøvelse (tvangs
anbringelse af sindssyge, åndssvage, smittefarlige, vagabonder, fjer
nelse af børn m. v.) undergives domstolskontrol. Som ovenfor nævnt
var der også tidligere givet domstolene ret (og pligt) til at afgøre, om
en sådan administrativ frihedsberøvelse opfyldte de i vedkommende
lov foreskrevne betingelser herfor. Men når dette var tilfældet, var
domstolenes kompetence udtømt, idet skønnet over, hvorvidt den på
gældende person efter det oplyste burde være anbragt som sket, eller
barnet være fjernet fra hjemmet o. s. v„ henhørte under administra-
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tionens endelige afgørelse. Dette er nu fuldstændig ændret ved de
nye love, der i henhold til den nye grundlov er givet herom. Det er
herefter reglen, at enhver frihedsberøvelse, som foretages af de admi
nistrative myndigheder, af disse skal forelægges domstolene til prø
velse, også af det anvendte skøns rigtighed, når den, hvis frihed der
er gjort indgreb i, eller den, der optræder på hans vegne (værgen,
forældrene) begærer det. Det er en såre vigtig beskyttelse for bor
gerne, der herved er grundlovsmæssig hjemlet, og der kan næppe
være nogen tvivl om, at lovgivningsmagten har set rigtigt ved at hen
lægge disse sager til de ordinære domstole, hvis uafhængighed af
administrationen er sikret, indenfor hvis almindelige område og erfa
ring afgørelse af tvistigheder falder, og hvis skøn ikke vil være påvir
ket af hævdvunden administrativ praksis og opfattelse.
Jeg bør vist endnu nævne et forhold med hensyn til appel, som
næppe står alle klart. Før retsplejeloven var forholdet det, at der i
princippet — dog med visse værdibegrænsninger — kunne appelleres
fra underretten til landsoverretten og fra denne til højesteret; man
havde altså principielt 3 instanser. Ved retsplejeloven blev dette for
hold ændret således, at såvel borgerlige sager som straffesager prin
cipielt kun kan prøves i 2 instanser. Underrettens dom i en sag kan
altså i almindelighed kun påankes til landsretten, hvis dom er endelig
(dog kan justitsministeriet i særlige tilfælde tillade, at dommen prøves
ved højesteret). Hvis sagen derimod må anlægges ved landsretten, kan
dennes dom indankes til højesteret uden tilladelse. Det må herved
erindres, at efter indførelsen af domsmænd i straffesager afgøres alle
sådanne — bortset fra nævningesager, der altid er landretssager —
i 1. instans ved underretten, således at anke uden særlig tilladelse kun
kan ske til landsretten. Man kan vel også sige, at det er naturligt og
påkrævet, at en sag kan prøves i 2 instanser, idet sagen ofte »tilspid
ses« således under behandlingen i 1. instans, at mangler ved beviset
eller den juridiske argumentation kommer skarpt frem, så den tabende
part får øje for, på hvilke punkter der skal sættes ind under anken.
Men med den nye behandling, sagen får under denne, må der i al
mindelighed være tilstrækkelig garanti for, at tvisten er afgjort på
forsvarlig måde.
Efter denne kortfattede gennemgang af vor nuværende retspleje
ordning og dens historiske baggrund skal jeg til slut blot gøre nogle
bemærkninger om et forhold, som ikke-jurister ofte findel- uforståe
ligt. Hvor kan det dog gå til f. eks. i en straffesag, at den ene domstol

32
frifinder, og den næste dømmer eller omvendt? Når således en under
retsdom ændres af landsretten eller en landsretsdom af højesteret,
er der måske folk, som tænker, at dommeren (dommerne) i under
instansen jo ikke må være sin plads voksen. Så lige til er sagen nu
ikke. Jég har allerede berørt en af de hyppigste årsager til, at dom
men kan falde forskelligt ud i de to instanser, nemlig den, at der i
ankeinstansen ofte netop foranlediget af den første doms argumen
tation for sit resultat, tilvejebringes nye oplysninger eller procederes
på en anden måde end i 1. instans. Og herved må bemærkes, at til
vejebringelsen af processtoffet (det faktiske grundlag, kontrakter,
forklaringer m. v., hvorpå sagen skal afgøres) er parternes egen sag,
ligesom det beror på parterne selv, hvilke påstande og anbringender
der fremføres. Er der i så henseende forsømt eller overset noget i
1. instans, kan dette rettes i anken, og er det nye, der således kommer
frem her, af væsentlig betydning, kan det jo være, at sagen må få et
andet udfald. Men en anden mulighed foreligger, nemlig den, at anke
domstolens dommere bedømmer beviset anderledes end dommeren i
1. instans, eller mener, at andre retsregler må komme til anvendelse
på tvisten, eller at de samme regler, som dommeren i 1. instans an
vendte, må fortolkes anderledes, end denne har gjort. Vel er der en
mængde små sager (incassosager og lign.), hvor udfaldet er klart,
idet grunden til, at sagen indbringes for retten, alene er, at sagsøgte
ikke er i stand til at betale eller på anden vis opfylde sin utvivlsomme
pligt, hvor sagsøgeren altså ved dommen alene tilsigter at skaffe sig
et grundlag for at få fyldestgørelse (i almindelighed gennem udlæg
og tvangsauktion) ; men hvor virkelig tvivl foreligger, er det med
dommere som med andre mennesker, at de kan se menneskeligt og
juridisk forskelligt på en sag. Det er netop derfor, at ankeinstansernes
domme altid afsiges af flere dommere (i landsretten mindst 3, i høje
steret mindst 5). Derved søges tilvejebragt sikkerhed for, at de for
skellige menneskelige og juridiske synspunkter, der med rette kan
anlægges, får mulighed for at gøre sig gældende under drøftelsen og
afgørelsen af en foreliggende tvist. Det er kun såre sjældent, at en
sags udfald — bortset fra hvad ovenfor er omtalt — er »oplagt«, det
følger af livets og retsreglernes mangfoldighed og umuligheden af ved
disses givelse på forhånd at forudse alle de komplicerede tilfælde, der
kan komme til at foreligge i praksis.
C. Bang.

SKOLEN - SAMFUNDETS KULTURKILDE
ed ny kraft og voldsomhed er diskussionen om folkeskolens
struktur blusset op, og enhver, der kan se børneskolens afgø
rende betydning, tvinges atter til at klare sig sine synspunkter og
danne sig en mening; for en skoledebat er ikke ene for lærere og
politikere, men kommer alle landets borgere ved og skal derfor være
præget af stemmers iblanden fra alle lag og alle kredse.
De to slagord, som deler, er: den delte skole og den udelte skole.
Og lad os først slå fast, hvad der forstås herved.

M

Den delte skole.

Den folkeskoleordning, der er gældende i dag, hviler på en lovgiv
ning fra 1903 og 1937. Der indførtes i 1903 bl. a. en deling af skolen
således, at børnene i 11—12 årsalderen, efter 4—5 års skolegang,
kunne gå ind i en eksamensskole med afsluttende eksamen i 15—16
årsalderen, mens de øvrige — de ikke eksamensduelige — fortsatte i
den eksamensfri skole. Det er det, vi kender under benævnelsen eks
amensmellemskole (med mellemskoleeksamen) og den eksamensfri
mellemskole. Her er altså tale om en sortering af børnene efter boglig
dygtighed i 11—12 årsalderen. Foruden de, der afslutter eksamens
skolen med eksamen, er der mange (25—40 pct.), der afbryder ved
14 år, uden at ha fået en afrundet skolegang. —■ Det er denne skole
ordning, den delte skoles tilhængere kæmper for at bevare.
Den udelte skole.

Denne skolestruktur eksisterer endnu kun som forslag, og der er
flere udkast til den udelte skole. Alt i alt kan de samles i det såkaldte
Askov-forslag, da afvigelserne ikke er i selve grundopbygningen af sko
len. I forslaget udtrykkes det ønskelige i, at børneskolen — såvel i by,
3
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som på land — er udelt og eksamensfri indtil det 14. år, således at
alle børnene får samme form for børneskole. Børnene skal så i de
sidste skoleår ha lejlighed til at lære sprog og elementær matematik,
hvis det ønskes. Efter denne børneskole kan børnene fortsætte med
erhvervsuddannelse i en 3-årig erhvervsskole eller et 5-årigt gymna
sium, hvis studievejen vælges. Begge disse skoler skal ha forskellige
linier alt efter hvilken erhvervsgruppe, der stiles mod. Man vil i denne
skoleform opnå, at alle — uanset levebrød — har gået i samme børne
skole side om side. Denne form er det, den udelte skoles talsmænd
ønsker som afløser for den bestående.
Når en sag er til debat, skyldes uenigheden ofte, at vi er tilbøjelige
til kun at se den i relation til en enkelt ting ell. fra et ensidigt person
ligt ståsted, og det gør sig i høj grad gældende i skolestriden og er
med til at forvandle uenigheden til en hård og bitter kamp. — Der
kan her især være tale om tre ensidige samstillinger: 1. reformen set
fra skolen, 2. reformen i forhold til samfundet og 3. reformens ind
flydelse på kulturlivet.

Reformen set fra skolen.

Selvfølgelig skal skolen — d. v. s. lærerne ved den skole, der er til
debat — høres. De sidder med erfaringer fra den bestående skole og
kan bedre end nogen anden påpege mangler og fordele ved dens ord
ning — rent pædagogisk, og det er lærerne, der skal udfylde de ny
rammer, som vil blive resultatet af en ændring. Derfor skal de også
helst tro på nyordningens muligheder, da det ellers vil være tvivlsomt,
om ændringen fører til noget bedre. Men det kan dog ikke blive lærer
standen, der skal træffe bestemmelsen. De er i skolens tjeneste og må
søge at opfylde de krav, som skoleformen stiller til dem. Man må ikke
være blind for, at der for lærerne kan være en standsinteresse, dei- er
bestemmende for deres stillingtagen, så de også tager hensyn til, at
den bestående ordning for lærerne er lettere og mindre krævende, end
nyordningen evt. vil være. Dette synspunkt er sagen ganske uvedkom
mende.
Der afspejles noget af denne indstilling i udtalelsen: »Vi skal vel
ikke ofre den gode(?) eksamensmellemskole til fordel for den mindre
gode eksamensfri?« Spørgsmålet er lige så hyppigt som dårligt. For er
det på grund af delingen, at den ene anses for dårlig og vanskelig, så
er det selvfølgelig nødvendigt at samle de to dele, da det ingenlunde
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afgjort betyder en nivellering af kvaliteten. Det sker, at en legering af
et ædelt metal og et ringere metal bliver noget brugbart og meget nyt
tigt.
Da lærerstanden langt fra står enige i skoledebatten, vil det også af
denne grund være udelukket at lade den være bestemmende om sko
lens ordning. Det er lærerne ved eksamensmellemskolen, der er mest
mod en ændring. De står så godt som samlet, mens den øvrige part
er delt; men det er også eksamensskolens stab, der har de letteste
arbejdskår i kraft af udvalgte elever, en kar akter tru sel og et fast
begrænset pensum. Det er muligt at klare sig som lærer her uden store
pædagogiske evner og uden eksperimenter og fornyelse, hvilket er
betingelser for en levende og god undervisning.
Lærerne skal høres, men kan kun være rådgivende. Lærerne er
tjenere, og det er ikke hensynet til dem, der kommer i første række,
men hensynet til helheden. Der skal være rimelige arbejdskår, da
opgaven er svær og ansvaret stort, men gerningen er frivillig valgt, og
lærerne må affinde sig med den skoleordning, der er vedtaget fra
anden side.

Reformen i forhold til samfundet.
Folkeskolen er samfundets skole, og det må derfor være en sam
fundssag at fastlægge skolens rammer. Spørgsmålet må drøftes af alle,
og alle må kunne udtale sig uden tilrettevisning fra skolefolks side
om, at det har vi ingen forstand på. Enhver kan ha en mening om,
hvilke heldige og uheldige sider, der var ved skolegangen, og enhver
bør ha et ønske om, hvordan den skole, børnene skal gå i, er ordnet.
Derfor er det også rimeligt, at det er samfundets repræsentanter i
folketinget, der bestemmer, om der skal en skoleændring til. De må
lytte til ansvarlige skolefolks erfarne tale og folkets røst i debatten,
og der ud af må de så drage et skøn og løse spørgsmålet i overens
stemmelse med egen mening ved at forme en bestemmelse, der i hvert
fald fjerner skavankerne ved den bestående. — Hvordan skulle æn
dringen ellers komme og af hvem?
En ting, vi kan være bange for, når et kulturspørgsmål skal til
behandling i den politisk valgte forsamling, er, at der går partipolitik
ind i behandlingen. Da vi stort set kan sige, at det ikke er et spørgs
mål, der på forhånd glider ind i partiprogrammerne, vil det være
meget forstemmende, hvis ikke en skoledebat kan blive tværpolitisk.
Det lover også godt i rigtig retning. Ser vi på de navne, der står under
3*
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Askov-udtalelsen, vil det være let at opdage, at det ikke er en politisk
enhed, men folk, der har taget et standpunkt og skrevet under uden
hensyn til, hvordan de andre underskrivere sætter deres kryds ved et
valg. — Således skulle det også gerne være ved en behandling og
afstemning i folketinget; ellers er det tvivlsomt, at en ændring af sko
len kan gennemføres med fordel. Skole og partipolitik er to af hin
anden uafhængige ting.
Når skolen kaldes en samfundsskole, ligger der også heri et ønske
om, at skolen skal stile mod at gøre børnene til mennesker, der kan
falde til i samfundsordenen og tjene samfundshelheden. Nu er det
ikke et mål i sig selv at være en god og nyttig samfundsborger, men
det at føle sig som medborger og være i kontakt med sine omgivelser
er ofte en betingelse for at være et veltilpas menneske med lyst til at
udvikle sig som menneske. Det er et afgørende spørgsmål, om skolen
i sin nuværende form virker i den retning.
Vi har her i landet søgt at nedbryde skel i befolkningen, stræbt mod
i så høj grad som muligt at give samme ret og samme mulighed for
alle for at fjerne falske mål for menneskeværd. Det er i forbindelse
med skoledebatten blevet sagt, at vi har fjernet standsforskellene mel
lem de enkelte stænder, men i stedet for har vi med vor skole lavet
en langt mere ubarmhjertig sortering efter intelligens. — At delingen
finder sted, er en kendsgerning, om den så har de uheldige følger, som
det hævdes af den delte skoles modstandere, er stridens kerne. Det er
ikke hensigten her at komme med alle for og imod set fra et sam
fundssyn, men det synes indlysende rigtigt, at en deling efter evner
aldrig kan falde i tråd med en demokratisk samfundsopfattelse, og
når vi ønsker en demokratisk samfundsform også i fremtiden, er det
nødvendigt, at vi søger frem til en skoleform, der passer til dette
ønske og fremmer det. Udtalelsen fra delt-skole-folkene: »Eliten må
ikke hæmmes af urealistiske hensyn til de mange«, viser en ånds
aristokratisme, som dårligt passer til dansk folkeskole. —
Samfundet har ret såvel som pligt til at ændre sin skole sådan, at
den svarer til de krav, man stiller til dets voksne borgere.

Reformens indflydelse på kulturlivet.

Det må være skolens egentlige opgave at stå som højner af dansk
kultur. — Børneskolen skal ikke være et uddannelsessted med be
stemte erhvervsgrene som mål. Der er så store mængder af kunnen og
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viden af almen art, som enhver uanset fag har brug for, så der er
tilstrækkeligt for skolen at tage sig af.
I eksamensmellemskolen i dag lægges vægten så ensidigt på at give
børnene en ofte gold viden og opøve en teoretisk kunnen, at der bliver
dårlig plads til opdragende og interesseskabende fag, som modner og
udvikler. Hvis man her tog eksamenspresset og erhvervssigtet bort,
ville der blive mulighed for at sætte børnene i forbindelse med vær
dier, som senere kan blive berigende ved siden af deres erhvervs
uddannelse, og de ville gå til denne med større forståelse og modtage
lighed. — I børneskolen skal der undervises sådan, at børnene ikke
bliver gjort til »små voksne«, at de i undervisningen møder ting, der
både i barneår og voksenalder kan give dem beskæftigelsesmuligheder,
de kan ha glæde og udbytte af at udnytte og udvikle i fritid, og så
ledes, at de i så høj grad som muligt lærer selvstændigt at skønne over
tingene. Den undervisning har alle — uanset erhverv — brug for, og
den kan alle beriges af uanset evner. Der kan ikke være tvivl om, at
en sådan skole for alle til det 14.år vil være med til at højne det folke
lige kulturliv.
En sådan fællesskole ville også udskyde valget af næringsvej til et
tidspunkt, hvor børnene selv har haft lejlighed til at møde forskellige
muligheder at vælge imellem, og hvor de i højere grad er klare over
valgets betydning. I dag er mange på grund af en tilfældig mellem
skoleeksamen blevet »tvunget« ind i en beskæftigelse, som de på for
hånd ingen kendskab havde til — og som de forøvrigt kunne have mag
tet lige så godt, måske bedre, ved en god folkeskole til det 14. år —
bare for dog at »udnytte« denne eksamen.
Det er forkert vurdering af menneskelige værdier, der vedblivende
giver eksistensmulighed for børneeksaminer. Vi sætter karaktergiven
over personlighedsdannelse, specialisering over samarbejdsevne og ind
tjeningsmuligheder over en rolig og lykkelig udviklingstid i barneårene.
For en demokratisk kulturstat er det en eksistensbetingelse, at alle
borgere på baggrund af en rolig udvikling vinder et personlighedspræg,
som kan passe ind i helheden.
Ud af skolediskussionen skulle gerne komme et resultat, der ta’r
hensyn til alle de tre nævnte faktorer — for de udgør en absolut enhed.
Skolen skal være samfundets egentlige hjælpemiddel til fremme og
højnelse af landets kultur.
Povl Brøndsted.

TYSKLAND EN DEL AF EUROPA
å den tid — midten af oktober — da jeg skriver dette, må det
betragtes som mest sandsynligt, at Vesttyskland i løbet af få måne
der påny har sin suverænitet, og vesttysklands ungdom vil få militær
uddannelse.
Det ville være gavnligt, om alle her hjemme nu forstod, at vor frem
tid på godt og ondt i høj grad vil blive påvirket af udviklingen i Tysk
land.
Kontrol med NATO-landenes og dermed nu også tysk militær kan
være meget godt, men giver os ikke nogen fuldstændig sikkerhed mod
genopståen af en ny, aggressiv tysk militærmagt.
En større sikkerhed mod tysk militær aggression ligger i dette, at
Tyskland ikke længere er nogen stormagt. Det kan lige så lidt som
nogen anden europæisk magt gå til en storkrig uden samarbejde med
USA eller Sovjetunionen. Men 100 pct. sikkerhed for, at et sådant sam
arbejde med aggressive mål ikke kan blive skabt i fremtiden, har vi
ikke.
En betydelig større sikkerhed giver bevidstheden om, at i tilfælde af
en ny verdenskrig, vil Tyskland som følge af sin beliggenhed være et
af de lande, der er mest udsat for total tilintetgørelse, uanset hvem der
efter krigen vil stå som sejrherre.
Men kan der ikke være fare for, at tyske ledere sammen med andre
sætter håbet til en lynkrig, der kun skal virke ødelæggende for mod
parten?
Jo, Europa er i en farlig situation, og dets fremtid er i høj grad
afhængig af udviklingen i Europas stærkeste land, Tyskland.
Men denne er ikke noget nyt. Det er ikke en situation, der opstår
som følge af Vesttysklands genoprustning. Havde det været sådan, ville
de vesteuropæiske lande ikke på nuværende tidspunkt have givet deres
ja til denne oprustning.

P
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Havde det enkelte vesteuropæiske land efter krigen haft kraft til at
genrejse en national selvstændighed og et demokrati, som det man
kendte før krigen, da havde situationen været en ganske anden. Nu
var situationen en sådan, at man måtte erkende, at ville man nægte
Tyskland ret til eget forsvar i fremtiden, så måtte man også selv give
afkald på et sådant.
Der kan i fortidens tyske handlinger findes adskilligt til begrundelse
for, at det tyske folk betragtes som et farligt folk, som nabolandene
ved hjælp af deres militære styrker skulle holde nede i en særstilling
lang tid fremover.
Men det er umuligt at bygge et demokratisk Europa på denne mili
tære overlegenhed hos Tysklands nabofolk. Og det er til et fremtidigt
demokratisk Europa, vi må sætte vor lid.
Hverken Frankrig, Tyskland, Danmark eller noget andet land i
Europa har mulighed for at genrejse den nationale selvstændighed, på
grundlag af hvilken den demokratiske udvikling før krigen foregik i
enkelte stater.
Grundene til denne ændring i de europæiske landes muligheder er
ikke så meget at finde i selve Europa som i den mægtige forskydning
i verdens økonomiske og politiske magtforhold, der foregår i vor tid.
Mens verdens førende magter for blot 40 år siden var europæiske,
og de vesteuropæiske arbejdere den gang præsterede en helt overlegen
produktion, så er i dag USA og Sovjetunionen de to eneste virkelige
stormagter, og i gennemsnit fremstiller en amerikansk arbejder nu tre
gange så meget som en vesteuropæisk, mens den russiske arbejder
efter al sandsynlighed vil komme til det inden så længe, hvis udviklin
gen fortsætter uden et virkeligt europæisk samarbejde.
At Europas situation er farlig, har nogle fået en forestilling om ved
at blive stillet over for vesttysk genoprustning nu. Men det er for sent,
de er begyndt at vågne til forståelse heraf, for situationen har hele
tiden efter den sidste krig været meget farlig, særlig for det svage
demokrati i Europa.
Det kan undskyldes den almindelige borger i Danmark, at han først
nu begynder at vågne op, for takket være Marshallhjælpen, der holdt
de hårde realiteter noget på afstand, har han hidtil levet i en illusion
og ment, at al ting egentlig gik meget godt i vort land. Borgerne i de
store vesteuropæiske lande har af forskellige grunde på et tidligere
tidspunkt fået et andet syn på forholdene i deres lande.
For eksempel gjaldt det, at den almindelige indstilling hos den jævne
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franskmand i sommer var den: Frankrig kan kun frelses gennem en
revolution, og der er ingen, der har haft mod til at rejse en sådan. Det
var den fortvivledes drøm om diktatur uden håb om nogen diktator.
På den tid var man i udlandet begyndt at oparbejde en tillid til den
nye franske førsteminister Mendés-France. Men for dette havde den
jævne franskmand kun en hovedrysten tilovers. Det er muligt, han nu
er ved at rejse sig fra den frygtelige selvopgivelse under en glædelig
overraskelse.
Mendés-France synes ikke alene at have forståelse af det nødvendige
i europæisk enhed — det har også andre af Frankrigs betydeligste
statsmænd — men han synes tillige at have politisk evne til at arbejde
frem derimod.
Det skal ikke glemmes, der var andre, der havde handlet før ham.
De havde forlængst set det nødvendige for Europa i en fjernelse af de
bånd, man havde lagt på Tysklands økonomiske liv, og været medvir
kende til at fjerne dem. Det var franske statsmænd, der fremsatte
udarbejdede planer for europæisk kul- og stålfællesskab, for land
brugsfællesskab og forsvarsfællesskab.
Men ingen af dem havde mulighed for at få en traktat om forsvarsfællesskab med tysk deltagelse godkendt i den franske nationalfor
samling.
Det er heller ikke sket endnu. Men meget tyder på, at Mendés-France
har politisk evne til at føre dette vanskelige problem frem til løsning.
Når det lykkes ham at få traktaterne formet, så de ikke alene svarer
til tidens politiske muligheder, men også til Europas allernødvendigste
krav, så skyldes det måske nok først og fremmest, at han har større
politisk evne og held end forgængerne i det franske ministerium,
men også i høj grad hans forståelse af, at Frankrig kun kan genrejses
gennem et snævert økonomisk, politisk og militært samarbejde med de
øvrige vesteuropæiske lande og først og fremmest med Tyskland.
Der ligger store opgaver og venter på de europæiske folk. Det vil
føre for vidt at komme nøjere ind på dette her. Jeg skal kun lige hen
vise til de store kapitalinvesteringer i de underudviklede lande, der er
en nødvendighed, hvis den frie verden skal holdes mod det kommuni
stiske stormløb, men som man knap har påbegyndt, og som de vest
europæiske lande ikke vil få styrke til at deltage tilstrækkeligt i, før de
har samarbejdet og rationaliseret deres økonomiske liv og derigennem
skabt en tidssvarende produktion.
Men der er også store fremtidsmuligheder for et samarbejdende
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Europa. Jeg kan her lige som et eksempel anføre et uddrag af, hvad
»Information«» medarbejder, Erling Bjøl, skriver i bladet for 20. no
vember om fremtidsmulighederne i fransk Afrika:
»... Den geologiske udforskning af Sahara står først ved sin begyn
delse. Men allerede fund, der er gjort, berettiger visionen af Afrika
som Europas fjerne Vesten eller Sibirien. Her er nogle enkelte eks
empler: I det nordlige Sahara lige syd for grænsen til Marokko findes
kullag, der omfatter millioner af tons antracit og milliarder af almin
deligt kul. Der er tale om et leje, der skønnes større end Nordfrankrigs
og Saars. I samme region er konstateret et leje på 30 millioner tons
mangan, et strategisk såre betydningsfuldt mineral, som USA f. eks. er
henvist til at importere. Kobber, et metal, USA også må købe, er fundet
talrige steder i Sahara. Jernmalm, -wolfram, bly, tungsten, tin og guld
findes ligeledes i betydelige mængder. Olie udvindes i Marokko og
Algier. De mest optimistiske ser allerede fremtidens Nære Orient i
Afrika. I Mauritanien er man netop i gang med at udnytte et jern
malmleje, der anslås til 100 millioner tons.
Kontinentet er rigeligt forsynet med vandkraft. Henved halvdelen
af verdens hydrauliske ressourcer findes efter nogle eksperters skøn
i Afrika. Og så er verdensdelen naturligvis den største producent af
råstoffer til atomindustrien........
Men som sagt står man kun ved begyndelsen. Vej- og jernbanenettet
er endnu ufuldkomment, og udforskningen er endnu langt fra af
sluttet.«
Man står kun ved begyndelsen, men der er muligheder. Ja, men ikke
for et splittet Europa, da intet enkelt europæisk land i fremtiden vil
få tilstrækkelig styrke til at udnytte disse muligheder på en sådan
måde, at herredømmet over dem kan bevares.
Det er derfor ikke underligt, at disse problemer er af den største be
tydning for de mænd, der nu forhandler om Vesttysklands suverænitet
og genoprustning, og det er under disse forhandlinger ikke militærproblemer, ikke sikkerhedsproblemer, men økonomiske samarbejds
problemer, der giver de hårdeste nødder at knække. Det danner alt
sammen en helhed.
Derfor må det også nærmest betragtes som »leg i sandkassen« at
behandle spørgsmålet om vesttysklands genoprustning som et selv
stændigt problem, man kan tage stilling til uden hensyntagen til, at de
vesteuropæiske lande er tvunget af verdensforholdene til det snævreste
samarbejde med Tyskland på alle områder.
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Og det er ensidigt og urealistisk kun at se på farerne ved genoprust
ningen af Vesttyskland. Man bør også se på det nye, der ligger deri, at
den nu sker som et led i en frivillig udvikling af et vesteuropæisk
samarbejde, der omfatter mange andre områder end det militære. Det
er nemlig en kendsgerning, at den bedste vej til udvikling af gensidig
forståelse og fred er frit samarbejde om løsningen af fælles opgaver.
I et svagt og fortvivlet Europa må det derfor betragtes som et lys
punkt, at det er lykkedes at spænde Frankrig og Tyskland for samme
vogn i kul- og stålfællesskabet og nu i forsvarsfællesskabet.
Allerede i sin store tale i Zürich den 19. september 1946 opfordrede
Churchill franskmænd og tyskere til forsoning, fordi han forstod, at
en fredeliggørelse og genrejsning af Europa kun kunne ske på grund
lag af et godt forhold mellem de to hidtil så bitre modstandere. Denne
tale var som en aprilstorm mod gammelt had og mistillid. Men der var
ikke mange, der den gang turde tro, at den gik forud for væksten af
noget nyt, forud for en tid med positiv handling.
Vi har grund til at håbe, at de nu underskrevne traktater vil føre
tidligere modstandere ind i fælles handling, der kan fremme forening
og fredeliggørelse af det hidtil så splidagtige Europa.
Forholdene er meget komplicerede. Men man kan ikke se bort fra
den mulighed, at de, der i mangel på forståelse af helheden har modsat
sig Vesttysklands forsvarsmæssige ligestilling med de andre lande,
imod deres vilje har modarbejdet udviklingen af fred og frihed.
Det vil imidlertid være farligt at falde fra én illusion ind i en anden
og tro, at der straks vil brede sig forsoning og forståelse mellem de
europæiske folk som følge af underskrivning og ratificering af nogle
traktater. Hvad der derved er sket, er, at der er banet vej for et sam
arbejde, hvoraf fred og forståelse med tiden kan vokse frem, hvis fol
kene har tilstrækkelig vilje og dygtighed. Men let bliver det ingenlunde.
Der er meget, der tyder på, at de vesteuropæiske folk mangler noget i
viljen — ikke til at kræve fred, men til at bære de byrder, der er nød
vendige, og i dygtighed til at forstå tidens opgaver. Og en demokratisk
udvikling vil stille store krav til vilje og dygtighed, for demokratiets
stilling i Europa er meget svag.
Førkrigstidens demokrati er ikke »en saga blott«, men et fremtidsmål.
At opgøre demokratiets status i Europa i dag er ikke muligt, dertil
er alt endnu for flydende. Men skal vi gøre os håb om en fremtidig
demokratisk udvikling, må en af de første betingelser være, at de vest
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europæiske folk efter bedste evne tilstræber en ordning, hvorunder de
i alle forhold kan møde hinanden som frie og lige i pligter og rettig
heder.
Som den betydelige faktor, Tyskland er, vil det få en meget stor
indflydelse på udviklingen — så stor, at en fremtidig demokratisk ud
vikling i det tyske folk er en livssag for os. Vi må ikke alene knytte
vort håb til en sådan udvikling, men vi må også af al kraft støtte den
ved at møde de demokratiske kræfter i Tyskland i et tillidsfuldt sam
arbejde.
For mange vil håbet være spinkelt, og det tillidsfulde samarbejde
synes farligt. Men heldigvis er det ikke af demokratiets øjeblikkelige
stilling, vor vilje til kampen bestemmes, men af vor tro på selve fri
hedens og den demokratiske idés værd og bærekraft.
Er denne tro stærk nok, overvinder vi vor egen frygt og mistænk
somhed og går ind i kampen under de kår, vor tid byder os.
Rask Nielsen.

De bedste hilsener til sommerpigerne 1954 fra min kone og jeres
Rask Nielsen.

VORT SANDE HJEM
Vort sande hjem er kærlighed.
Som træer med nøgne grene
vi lever uden den og veed,
vi er kun sten blandt stene.

Hun er vor gode, strenge mor,
det største i det liv, som gror,
alt andet: skygge jagen,
som ej kan klare sagen.
Naar hun er hos dig, livets mor,
vil hjertet varmes, og du tror
paa sol og vaar. Da lever du,
som ej har levet indtil nu,
og du vil da fornemme,
kun der har ret du hjemme.
Da spirer blomster paa din vej,
og slægten trives efter dig.
Du er ej længer bare du,
dit væsen dig forvandler nu,
din stamme sig forgrene.
Du er ej til alene.
Blidt stryger dig den milde luft
af vaarlig, krydret blomsterduft,
de lune vinde træet naar,
en solvarm hymne fra det gaar,
ud fra de lyse grene,
som kærlighed forene.

Pär Lagerkvist.

SVENSK FRIVILLIG GYMNASTIK
rganiserai! frivillig gymnastik forekommer i Sverige forst mot
slutet av 1800-talet. De två första föreningarna bildades nämligen 1869 resp. 1875. Det var Göteborgs Gymnastiksåliskap och Stock
holms Gymnastikforening. Det kan synes egendomligt, att det skulle
dröja så länge efter Lings död, innan de första föreningarna kom
i verksamhet. Ling dog ju 1839 och hade då under många år verkat
som lårare först i Lund och sedan i Stockholm — på den señare
platsen såvål vid Gymnastiska centralinstitutet som på Krigsskolan
på Karlberg.
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Smedgymnastik på 1820-talet.
I själva verket har såkert också många av Lings elever på sina olika
platser ute i landet sökt fora sin lårares verk vidare — inte bara som
skolgymnastik utan också som frivilligt utövad gymnastik. Ett intressant exempel på detta år Jonas Waerns »smedgymnastik« på Adolfs
bergs bruk i Värmland på 1820-talet. Løjtnant Jonas Waern — ågaren
till Adolfsberg — hade under sin kadettutbildning på Karlberg haft
Ling som lårare, och han sökte tillåmpa sina gymnastiska lårdomar
på smederna på sitt bruk. Det var den första »industrigymnastiken«
i vårt land, och den finnes förevigad på en tavla i Nationalmuseum i
Stockholm (konstnären Thor Fagerkvist).
Även på en hel del andra platser ha sporadiska försök gjorts av
Lings elever att starta frivillig gymnastik, men man har i allmånhet
icke forstått betydelsen av att ge verksamheten en organisatorisk rygg
rad. Så har den blivit beroende av den personliga entusiasmen hos
initiativtagaren — och därför fått rel. kort varaktighet.

Gymnastiken börjar i de »høje Sale«.
Länge saknades dock i Sverige några av de viktigaste förutsättningarna för en allmånt frivillig gymnastik: ordnad fritid, låmpliga
lokaler och låmpliga ledare.
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Då man på 1860—70-talen bor jade med frivillig gymnastik var det
också sådana kretsar, som tog upp den, som hade tillråcklig fritid
till førfogande. Det var officerare samt de äldre eleverna i lårdomsskolan. K. A. Knudsen såger också i sitt tal i Vallekilde 1934 på tal
om den svenska gymnastiken, att den »kom fra de høje Sale, hvor
svenske Officerer og den lærde Skoles Folk færdedes«. Det var just
denna gymnastik, som med Vallekilde folkhögskola som inkørsport
år 1884 inførdes i Danmark, men då icke via »de høje Sale« utan —
dessbåttre! — via højskolen!
De førsta gymnastikføreningarna i Sverige blev exklusiva såvål med
avseende på de medlemmar de fick som med avseende på den gymna
stik de utøvade. Nya medlemmar invaldes vanligen av dem, som redan
voro med, och dårvid stålides mycket høga krav på gymnastiskt kunnande. Som man lått forstår utgjorde dessa föreningar knappast den
råtta groningsgrunden før en folklig gymnastik.

Gymnasterna och idrotten.
Det var dock dessa föreningar, som på 1870—80 talen foretog de så
berømda gymnastiska vikingafårderna till kontinentens huvudståder,
och som dårigenom lade grunden før den Lingska gymnastikens
vår Idsrykte. Under en sådan fård till England år 1880 med dåvarande
løjtnanten Viktor Gustaf Balck som ledare gjorde de svenska gym
nasterna før førsta gången bekantskap med den moderna idrotten. De
blev så entusiasmerade av vad de såg, att de sedan i sitt hemland
kom att bli pionjårer før just den moderna idrotten. Truppens ledare
— Viktor Gustaf Balck — har sedermera tillagts hedersnamnet »den
svenska idrottens fader«.
I Sverige var på det idrottsligt-gymnastiska området 1800-talet en
experiment- och försöksperiod. Sålunda møter vi redan 1891 namnet
Svenska Gymnastikførbundet — ett forbund huvudsakligen avsett
för föreningar i Stockholm med amnejd. Det var ej enbart avsett
før gymnastik utan upptog åven idrott — fråmst då allmån idrott.

Svenska Gymnastikförbundet vildas.
Den 27. november 1904 såg emellertid det nuvarande Svenska
Gymnastikførbundet dagens Ijus. Initiativtagare till och ordforande i
det nya forbundet var Einar Nerman — i den señare egenskapen
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kvarstod han till 1930. Antalet anslutna föreningar var 1905 endast
45 — och dessutom bedrevs gymnastik ytterligare i ett 15-tal ej an
slutna föreningar. Det var sålunda ett »ouppröjt fölt«, och de ekonomiska betingelserna för det nya forbundets arbete voro mycket dåliga.
Men hår fanns mängder av ungdomlig entusiasm, framtidstro, arbetsvilja och uppslagsrikedom. Man var från början inställd på att skapa
en bredare bas for det gymnastiska arbetet. Dittills hade man s. a. s.
endast havt en topp av elitgymnaster men saknat den starka for
ankringen i folkets breda lager, saknat den breda basen for arbetet.
Men det var mycket tungt arbete i början. Marken var icke förberedd
— det kråvdes upplysning om vad gymnastiken var och vad den
avsåg.

Olympiska Spelen år 1912.
Den definitiva våndpunkten kom med de Olympiska spelen i Stock
holm år 1912. Det unga Gymnastikforbundet hade tagit på sig den
gymnastiska delen av Spelen, och man hade t. o. m. ståilt upp en masstrupp på 192 man samt dessutom ett par elittrupper — givetvis.
Av de utlåndska uppvisningarna vid Spelen var det framförallt två,
som fick betydelse för den fortsatta utvecklingen i Sverige — Dan
marks och Finlands! Danskarna mötte upp till Stockholmsolympiaden
med 500—600 gymnaster, bl. a. en manlig elittrup på 148 och en man
lig masstrup på inte mindre ån 320 deltagare! Donna väldiga kontin
gent imponerade oerhört starkt på de svenska arrangörerna. I den
digra, officiella redogörelsen för Spelen konstateras lakoniskt om den
danska truppen: »Truppen räknade inte mindre än 320 man och var
sammansatt af personer från alla samhällsklasser samt visade hvad
systemet kan och vill åstadkomma från synpunkten af massuppfostran
i gymnastik.« — Den svenska gymnastiken »fra de høje Sale« hade
tråffat på den folkliga gymnastiken, klådd i »jævne danske Klæder«,
för att använda Knudsens talesätt. . .
Efter 1912 blev den folkliga tendensen ån starkare markerad i
svensk frivillig gymnastik. Forbundet tog som motto »Gymnastik åt
alla«, s. k. »Allmänna gymnastikavdelningar« i de större ståderna blev
allt vanligare, och man lyckades också i stor utstråckning att i gymnastiksalarna fora samman månniskor från de mest skilda samhälls
klasser.
Men åven Niels Bukhs elituppvisning vid Spelen kom att betyda
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niycket. Den väckte stark diskussion — och även om Bukhgymnastiken inte med en gång kom att påverka den ännu mycket konservativa svenska gymnastiken, så sådde dock Bukh vid Speien 1912 det
första fröet till en rationalisering och effektivisering av den svenska
mansgymnastiken.
Den finska gymnastiktruppens uppvisning under Stockholmsspeien
blev für många en mäktig upplevelse. Under sin benådade ledarinna,
Elli Bjôrkstén, visade de finska flickorna en för den svenska expertisen
helt ny form av kvinnogymnastik, i vilken ledarinnen sökt anpassa
rörelserna efter det kvinnliga kynnet och sökt utnyttja rytmens livgivande, uppfriskande egenskaper. Det blev något av en revolution
inom den dåtida kvinnogymnastiken — och från detta framträdande
vid Spelen kan man råkna med en ny aera inom nordisk kvinno
gymnastik. Den nya gymnastikformen var mera lämpnad för kvinnans behov av kroppsrörelser än den tidigare, klart manligt betonade
gymnastiken. På detta vis fick man också ett tekniskt medel i arbetet
att få ut gymnastiken till allt fiera människor. Den svenska kvinno
gymnastiken har sedan radikalt gått sin egen våg, den har icke stannat vid Elli Bjôrksténs gymnastik — vilken i själva verket är ett för
länge sedan passerat stadium — utan på señare år mer och mer nårmat sig den konstnårliga dansen. Under den långa utvecklingen från
1912 och fram till våra dagar ha betydande insatser för spec, kvinno
gymnastiken gjorts av J. G. Thulin, Elin Falk, Maja Carlqvist, Hinrich
Medau, Hilma Jalkanen och Ernst Idla m. fl.

Arbetet décentraliseras.

Men jag har vandrat alltför snabbt . . . Åren efter 1912 blev det
nödvändigt att skaffa gymnastiken en fast organisatorisk grund att
stå på. Det ena lokala distriktsforbundet bildades efter det andra, och
1932 — då Gotlands Gymnastikforbund kom till — var i huvudsak
den stora gymnastiska riksorganisationen fårdig. Att eftei- 1932 en
del nya distrikt tillkommit genom uppdelning av tidigare befindtliga,
men alltför omfattande, åndrar icke på detta faktum.
Distriktsforbunden ha betytt oerhört mycket för utvecklingen av
den svenska frivilliga gymnastiken. F. n. finns det 24 distriktsforbund,
vilka vart och ett inom sitt geografiskt beståmda område organiserar
och administrerar den frivilliga gymnastiken. Distriktsforbunden åro
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i högsta grad sj ålvbeståmmande, trots att de åtnjuter rel. rikliga an
slag från Svenska Gymnastikförbundet.
Den decentralisering av det gymnastiska arbetet, som distriktsfor
bundens tillkomst faktiskt medförde, visade sig synnerligen befruktande på intensiteten i arbetet. Man hade hunnit en forstå liten bit
på den vågen, då det första världskriget bröt ut 1914. Inkallelser i
militärtjänst, brånslebrist, svårighet att få gymnastikskor och -klåder
forsvårade gymnastikarbetet, som delvis under dessa år kom att ligga
nere.
Efter kriget följde emellertid åter en livlig utveckling. Så blev fem
årsperioden 1919—1923 den livligaste under Forbundets första kvarts
sekel, under vilken antalet gymnaster steg från 1919 års 8.372 till
39.950 år 1923! Nåstan en femdubbling!
Vid sidan av den direkt gymnastiska verksamheten hade distriktsforbunden i viss utsträckning börjat arbeta med gymnastiklåger for
barn och åven for vuxna. Denna verksamhet fortsåtter ån i dag och
har haft stor betydelse som ett medel att skape intresse för och ökat
deltagande i gymnastiken.
År 1926 hade Svenska Gymnastikförbundet vunnit en sådan omfattning, att man ansåg det nödvändigt att engagera en heltidsanstålld
ombudsman. Det blev Gerhard Winroth, en erfaren och skicklig arbetare i den gymnastiska ortagården, som trådde till. Under de fyra
år han från det centrala kansliet i Stockholm ledde Forbundets verk
samhet ågde en lugn och såker utveckling rum. År 1930 låmnade han
emellertid sin befattning för att tillträda chefsskapet for Gymnastiska
centralinstitutet.

Agne Holmström biir Svenska Gymnastikforbundets ledare.
Svenska Gymnastikförbundet kunde vid sitt 25-årsjubileum, som
firades år 1930 (egentligen 1929!) i samband med den stora Stockholmsutstållningen, råkna in 59.000 medlemmar. Jubileumsfesten arrangerades i form av stora massuppvisningar på det s. k. Ladugårdsgårdet i Stockholm — en kvinnlig trupp på 7.000 och en manlig på
3.600! Åven vid delta tillfälle gavs det tillfälle att se Niels Bukhs
gymnaster (på Kungl. Operan) och Elli Bjôrksténs (i Konserthuset)
— men nu var s. a. s. bakgrunden en annan. En hångiven elev till
Elli Bjôrkstén, Marrit Hallström, hade lett jåttetruppen på Ladugårds4

»Viborg-Elever«
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gårdet — med andra ord, Elli Bjôrksténs gymnastik var väl känd och
redan accepterad. Niels Bukhs ideer hade däremot betydligt hårdare
motstånd att kämpa emot — och hans gymnastik har i Sverige vunnit
insteg på ett annat sätt. I många fall har man accepterat hans arbetssått, utan att veta veins det var och var det kom ifrån. Att det emellertid kommit att verka forvandlande och befruktande på svensk frivillig
gymnastik (manlig!), dårom råder intet tvivel! Men åven hår råder
nu det forhållandet, att utvecklingen passerat »den Bukhska epoken«
— och den manliga gymnastiken vandrar vidare — om mot båttre
eller såmre former får framtiden utvisa.
Den l.juli 1930 tilltrådde Agne Holmström platsen som generalsekreterare i Svenska Gymnastikforbundet efter Gerhard Winroth.
Holmström kom nårmast från Göteborg, dår han under några år utfört ett synnerligen energiskt och framgångsrikt arbete för den fri
villiga gymnastiken. Holmström inledde sin verksamhet som generalsekreterare i Svenska Gymnastikforbundet med att söka kontakt med
de kulturella och ideella folkrörelserna (= Arbetarnas Bildningsförbund, Goodtemplarrörelsen, Sveriges Blåbandsforbund, Jordbrukarnas
Forbund osv.). Han fick dessa att upptaga gymnastik på sitt program,
och han stålide Svenska Gymnastikforbundets resurser till deras förfogande for att utbilda ledare. På mindre tid ån två år bildades 300
nya avdelningar inom dessa roreiser och Svenska Gymnastikforbundet
utbildade under samma tid omkring 800 ledare inom deras led! Och
den takten hölls ånnu ett par år framåt. Agne Holmströms uppslagsrika och energiska arbete satte snabbt spår i forbundets statistik. Efter
fem år hade han lyckats fördubbla antalet medlemmar i Svenska Gym
nastikforbundet. 1929 hade man haft 56.000 medlemmar och 1934
räknade Holmström in 115.000! De nårmaste åren blev håndelserika.
Agne Holmström kom med det ena nya projektet efter det andra —
hans uppfinnsrikedom och arbetsformåga syntes sakna grånser. År
1934 startade han en stödorganisation, Gymnastikfrämjandet, som
sedan årligen utkom med en årsbok, skildrande de gymnastiska håndelserna under det år som gått. Den sista boken i serien — »Boken om
den andra Lingiaden« — utgavs efter hans död, och med den upphörde
såvål Gymnastikfrämjandet som denna förnämliga serie av årsbocker.
År 1934 fick Svenska Gymnastikforbundet som donation egendomen
Lillsved på Värmdö, 42 km. från Stockholm, och därute uppfördes
under de nårmaste åren Sveriges forstå och hittilis enda gymnastikfolkhögskola. Den invigdes 1937.
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Lillsved.

Lingiaden 1939.
Till de Olympiska spelen i Berlin organiserade Holmström en svensk
representation på 1.430 deltagere, den största som något land någon
gång sånt till dyl. spei. Holmström ville gårna att hans projekt fick
något av »våridsformat« over sig. Så kom år 1939 med Agne Holm
ströms största framgång — Lingiaden med dess »vårldskongress« och
»Internationella gymnastiklåger«. Det torde vara onödigt att hår nårmare orda om denna utomordentligt lyckade fest. Inte minst de danska
massuppvisningarna blev stora framgångar — och jag år övertygad om
att de fiesta deltagarna ånnu bevara dessa soliga Lingiad-dagar i
Stockholm i Ijust minne.
Samma år kom det andra vårldskriget — och redan de sista Lingiaddagarna förmörkades av de internationella oros-molnen. Pakten mel
lan Nazi-Tyskland och Sovjet på eftersommaren 1939 skråmde bort de
kvarvarande utlåndska Lingiad-deltagarna från Sverige.

»Spånstpropaganden«.

Agne Holmström forstod att utnyttja åven denna dystra situation.
År 1940 sånde han ut ett upprop om en landsomf attande » Folks pänst4*
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Agne Holmstrøm.

propaganda«., vari svenska folket uppmanades att hålla sig i form och
genom regelbunden gymnastik träna upp sin kondition och sin motståndskraft, vilken eventuellt kunde komma att behövas, om kriget
kom inom landets gränser . . . Detta var det mest geniala av alla hans
olika propagandaprojekt — att det genomfördes med uppbåd av alla
de medel den moderna tekniken ställer till förfogande var klart. Ingen
ting lämnades opgjort. På ett slag ökades forbundets medlemsantal
med 57.000 — och 2.000 nga gymnastikledare snabb utbildades ! —
allt under en tid, då den manliga ungdomen var inkallad i militärtjänst utmed landets gränser, då gymnastiksalarna användes till förläggningslokaler och då kvinnorna i stor utsträckning fätt övertaga
männens arbete. Agne Holmströms uppslagsrikedom hade vunnit sin
största seger. Resultatet var helt enkelt fantastiskt!
År 1942 gav Svenska Gymnastikforbundet ut en folkhälsotidsskrift
»Frisk Folk« med Agne Holmström som redaktør. Den kom att minska
Holmströms anseende bland gymnasterna ute i landet, ty distriktsfor
bunden, som fått såtta in pengar på tidningen, förlorade alla denna
sin insats. Tidningen var utmärkt och fortsatte att utkomma till 1945,
då den gick overstyr.
Någon kanske anmårker mot denna artikel — den handlar ju bara
om Agne Holmström! Det är riktigt, men det måste bli så, ty åren
1930—1949 är Svenska Gymnastikforbundets historia i hög grad också
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Agne Holmströms. Med sin starka och dominerande personlighet, med
sin uppslagsrikedom och sin otroliga arbetsformåga kom han att helt
sätta sin prågel på svensk gymnastik under dessa år.

Lingiaden 1949. Världssportutställningen.

Så tog åntligen kriget slut! Man kunde se tillbaka på svåra år men
med ett intensivt, konsoliderande arbete inom Svenska Gymnastik
forbundet. Medlemsantalet var 1946 uppe i 290.356!,— I Svenska
Gymnastikforbundet hörjade Agne Holmström organisera för den
andra Lingiaden. För att förbereda denna väldiga fest gjorde Holm
ström bl. a. två långa propagandaresor till Amerika.
Den andra Lingiaden genomfördes programenligt trots mycket dåligt våder. Den gick med förlust, men detta hade i och för sig gjort
mindre, om inte ett gigantiskt projekt med en samtidigt anordnad
»Världssportutställning« också hade resulterat i förlust — och en
jåttelik sådan.
Efter sommarens slut 1949 svåvade Svenska Gymnastikforbundet på
grund av de ekonomiska natgångarna i största fara. Det ekonomiska
låget var absolut ohållbart, och frågan var om man skulle göra kon
kurs eller ej. Såsmåningom bedarrade stormen — vid rodret på den
sjunkande gymnastikskutan hade under stormen stått forbundets ordförande, Carl-Albert Anderson, och dess arbetsutskottsordförande,
Henry Allard. De hade skickligt lotsat sig förbi skåren och därigenom
råddat Svenska Gymnastikforbundet.
Som ballast hade man dock nödgats taga på sig en mycket stor
skuld (650.000 kronor!), vilken skulle avbetalas på 25 år.
För Agne Holmström blev alla dessa överraskande och svåra motgångar för mycket. En hård och orättvis förföljelse mot honour personligen i vissa Stockholmstidningar rågade måttet. På høsten 1949
avled han.

Utvecklingen efter 1949.

Sedan 1949 har fem år gått — och i år (1954) kan Svenska Gymna
stikforbundet alltså lira 50-årsjubileum. Det år märkligt att nu kunna
man konstatere, att Svenska Gymnastikforbundet aldrig haft en starkåre
ställning, att dess siffror för aktiva deltagare i gymnastiken aldrig
varit högre och att Forbundet med största tillförsikt kan se framtiden
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an. Detta vittnar gott om den inneboende styrkan hos roreisen, om
livskraften i de idéer den bygger på — men också att forbundet under
senaste femårsperioden haft en skicklig och framsynt ledning.
Några allmänna synspunkter på den gymnastiska utvecktingen.

I Sverige har den manliga och den kvinnliga gymnastiken från år
1912 vandrat skilda vägar. Den kvinnliga har — mera obunden av
gammal tradition — kunnat arbeta utan förutfattade meningar, och
har också genomgått en fullständig förvandlingsprocess. Gymnastiken
har passerat den ena »förvandlingskonstnären« efter den andra: først
Elli Bjørksten — om hvilken ovan redan något sagts — så Elin Falk
och hennes med avseende på den frivilliga gymnastiken ån betydelsesfullare lårjunge, Maja Carlqvist, vilken först framträdde inför den
stora allmänheten 1936. Så gjorde musikaliteten och den djupare for
ståelsen för musikalisk rytm-rörelsesrytm sitt intråde med de eminenta
»rörelsesmusikerna«, Hinrich och Senta Medan! Hilma Jalkanen berikade gymnastiken med sina teorier om »rörelsecentralen« m. m. och
om det temperaments- och känslobetonade i rörelserna. Den baltiska
flyktningen Ernst Idla drog även sitt strå till stacken — men han var,
stort sett, en eftersägare till Medau spec, med avseende på den musikaliska utformningen. Som regissör och show-man er han emellertid
denne klart överlägsen. Den kvinnliga tävlingsgymnastiken, som kom
1944, har ej heller kunnat undgå att påverka utvecklingen. Givetvis har
påverkan här varit störst på den elitbetonade gymnastiken. De ryske
gymnasterna, som vid ett par tillfällen uppträtt i Stockholm, ha därvid givit tydliga prov på att backom deras prestationer ligger en omsorgsfull skolning i konstnärlig dans. Detta förhällande har medfört,
att de svenska tävlings- och elitgymnasterna allierat sig med danskonstnärer, varigenom den kvinnliga gymnastiken kommit att i viss
utsträckning närma sig dansen.
Att musiken efter hand blivit fullständig oumbärlig i kvinnlig
gymnastik torde f. n. vara att betrakta som ett axiom bland svenska
gymnastikledare och gymnaster.
Den manliga gymnastiken.

På den manliga sidan har utvecklingen gått betydligt lugnare. Den
kraftigaste omvandlingen här sedan 1912 måste nog fortfarande till-
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skrivas Niels Bukh! Under det att vi på den kvinnliga sidan kan peka
på en mångd framstående ledare och nydanare, kan vi på den manliga
icke pega på en enda! Det rytmiska arbetet har ju gjort sin entré —
men med en betydligt lugnare rytm än den av Niels Bukh tillåmpade.
Musiken börjar också hår komma in — men ånnu blott sporadiskt.
Med avseende på de lätta handredskapen följer man de kvinnliga gym
nasternas exempel — men medan dessa ha bollen, kåglan, hopprebet,
tunnbanet — så ha de manliga bollen, skivstången, medicinbollen,
tråstaven och [mycket sporadiskt] den s. k. Hanebuthringen, en 2 kg
tung jårnring. Tåvlingsgymnastiken har också påverkat den manliga
gymnastiken genom att större betoning kommit att låggas på de prestationsbetonade övningarna, dvs. svårighetsgraden har stegrats.
Hur ggmnastikans utformning påverkar deltagandet.

Vad har nu dessa förändringar haft for återverkan på deltagandet i
den frivilliga gymnastiken? — Det år mycket svårt att svara på denna
fråga, och fiera svar åro möjliga. Personligen tror jag, att den nedgång, som man faktiskt kunnat notera de senaste åren med avseende
på de vuxna ggmnasternas antal, delvis kan återforas på denne komplicering och forsvåring av gymnastiken. Såkerligen spela åven andra
faktorer in — sålunda torde den höga levnadsstandarden i Sverige
bidraga till att överhuvad göra folk mera obenågna att deltaga i ordnade kroppsövningar, tidens hastiga tempo gör vål också sitt till att
många anser sig sakna for gymnastiken.
Att emellertid det sammanlagda antalet gymnaster i Sverige visar
en stigande tendens måste återforas på två saker: 1. Ungdomsgymnastikens och 2. husmorsgymnastikens kraftige framvåxt.
Svenska Gymnastikforbundet har sedan några år lagt ner ett ener
giskt upplysnings- och propagandaarbete for att få med ungdomen i
frivillig gymnastik — och hår har man lyckats över förväntan. Av de
omkring 125.000 gymnaster, som Svenska Gymnastikforbundet redovisar for arbetsåret 1953—1954 år intet mindre ån omkring 42.000,
dvs. omkring 33 % gymnaster under 16 år! (Antalet medlemmar for
samma år 260.000).
Antalet husmödrar bland de vuxna gymnasterna år det svårt att få
fram, da dessa redovisas tillsammans med de övriga gymnasterna, men
om vi våga uppskatta husmödrarnas antal (dvs. de, som redovisa sina
övningar till Sv. G. F.) till (lågt) 15.000, så få vi kvar följande antal
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vuxna gymnaster: Kvinnliga omkring 38.000 och manliga omkring
32.000!
Båda dessa kategorier — ungdomar och husmödrar — kunna genom
låmplig upplysning och propaganda ytterligare stimuleras till ökat deltagande. Problemet hår ligger möj ligen i ungdomsgymnastiken, dår
man har att kåmpa med svårigheten att få ungdomarna att fortsåtta
med gymnastik. En stor procent år med i något eller några år, men
försvinner sedan från gymnastiksalarna — och Statistiken!
Det stora och aktuella problemet i svensk frivillig gymnastik kunde
alltså formuleras sålunda: »Hur ska vi få de vuxna att deltaga mera
allmänt i motionsgymnastik? Hur skull vi utforma vår gymnastik för
att den battre skall passa de vuxnas smak och behov?«
Personligen tror jag, att vi måste gå tilbaka till en form av gymna
stik, som år så enkel, att alla kunna vara med och så tiltalande
(lockande), at alia vilja vara med! Jeg tror, att det år en våsentlig sak,
att man drar en klar gråns mellan de olika gymnastikformer vi har i
svensk gymnastik: den folkliga motionsgymnastiken, elitgymnastiken
[och tåvlingsgymnastiken] och ungdomsgymnastiken. Till den folkliga
gymnastiken råknar jag da givetvis husmorsgymnastiken, som hela
tiden fast hållit på sin sårart och avvisat alla försök (som faktiskt
förekommit) att införa i den moment av prestation eller tåvling. Re
sultatet har for husmorsgymnastikens vidkommande också visat sig —
den har genomgått en strålende utveckling.

Den svenska gymnastikens idéinnehåll.

Till slut några ord om det ideella underlaget för svensk frivillig
gymnastik. Frågan om »gymnastikforbundets ideologi« har på sistone
i samband med en stadgerevision varit uppe till diskussion.
Den präget av nationell rörelse, som den danska, folkliga gymna
stiken alltid haft och ännu har, söker man forgåves efter i svensk,
frivillig gymnastik. Måhånde kånde vi åren 1940—45 under det andra
vårldskrigets dagar något av en stark ström, som gick med egna vågor
genom vår gymnastik, men det var i så fall enbart en episod. Visst för
vi vår flagga framför uppvisningstruppen och visst talas det om foster
landet i högtidstalen — men dårvid stannar det. Denna syn på förhållandet bekråftas genom det åndringsforslag, som vår stadgekommitté lagt fram til årsmotet i november (1954). Man vil åndra från:
»Svenska Gymnastikforbundet vill genom svensk gymnastik åt alla
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dana ett stärkt, fosterlandskärt och friskt folk.« till »Svenska Gym
nastikförbundet vill genom gymnastik åt alla skapa sunda och friska
människor.«
Begreppet »svensk gymnastik« är i högsta grad oklart, och om vi vill
göra anspråk på att gymnastiken verkligen vilar på vetenskaplig
grund, biir begreppet svensk gymnastik lika oegentligt som »svensk
anatomi«, »svensk kemi« eller »svensk fysiologi« osv. Lyckas vi verk
ligen skapa friska och sunda människor med gymnastiken, så har vi
vål dårmed också samtidigt gjort en fosterländsk gårning, utan att vi
därför behöver taga detta stora ord i munnen! Det år klart, att fysiologerna kunna protestera mot påståendet att månniskorna skulle bli
»friskare« genom att deltaga i gymnastiken. Men vi tyda begreppet
»frisk« som något mer ån låkarintygets »fri från påvisbar sjukdom
eller lyte«, vi se det som något positivt, som ett tilistand av högre vita
litet, intensivare prestationsformåga och ökad motståndskraft, kroppslig såvål som sjålslig. Tydes begreppet »frisk« på det såttet, har vi
utan tvekan i vår gymnastik ett gott medel att förverkliga detsamma.
Med sin kamratliga samvaro, sin sunda glådje och stimulerande målsåttning bir gymnastiken ett från psykologisk synspunkt mycket vårdefullt komplement till förvärvsarbetets allvar och enahanda.
Jag skulle kanske också kunna uttrycka saken på det såttet, att
inom Svenska Gymnastikförbundet har man efter 1949 tagit av fracken
och ordnarna — man har tagit av sig i skjortårmarna. På det viset har
man kommit ner på ett nyktrare plan i fråga om argumentering— åven
om det skulle forsvåra festtalandet. Från »de höje Sale« har åven vi i
Svenska Gymnastikförbundet klått os i »jævne Klæder« — och det
ger oss måhånde en båtre utgangspunkt i arbetet med den folkliga
gymnastiken. Vi åro f. ö. vål medvetna om att vi just på det arbetsfåltet har mycket att låra av vårt broderland i söder.

Erik Westergren.

HVOR KOMMER HØJSKOLEELEVERNE FRA?
aturligvis kommer den Ungdom, der hvert Aar den 3. Maj og 3.
November — i større eller mindre Grad — fylder vore Højskolers
Foredragssale fra hele Landet. Men Tilslutningen er ikke lige god fra
alle Egne. Der er mange Steder, hvor der er Tradition for, al langt den
overvejende Part af unge — i hvert Fald af Gaardmands- og Hus
mandssønner og -døtre — tager paa Højskole, men der er ogsaa Be
folkningslag i forskellige Dele af Landet, hvor en saadan Tradition
ikke er indarbejdet fra gammel Tid. For at give et Bidrag til Klaring
af Højskoleelevernes Fordeling efter Hjemsted, samt i hvilket Omfang
de vælger den ene eller anden Form for Højskole, skal i det følgende
meddeles Elevernes Fordeling efter Hjemsted1) og Undervisningens
Art i Finansaaret 1950—51. Undersøgelsen bygger paa Materiale fra
Undervisningsministeriet og Det statistiske Departement.
I Tabel l’s Kolonne I er anført Antal ugifte 20-aarige i hver Amts
kommunes Landdistrikter (incl. Stationsbyer og Forstadsbebyggelser),
Sognekommunerne ialt, Købstadskommunerne, København samt hele
Landet2). — Da Antallet af ugifte 20-aarige ikke var opgjort amtskom
munevis, har det maattet beregnes ved fra det samlede Antal 20-aarige
i Sognekommunerne under et at trække Antal gifte og forhen gifte.
Det viste sig da, at Antallet af ugifte — og det er jo af dem, Højsko
lerne faar Eleverne — udgjorde 78.5 pCt. af det samlede Antal 20aarige. Antal 20-aarige i hver Amtskommunes Landdistrikter er ganget
med denne Procent, hvorved man faar et tilnærmelsesvis Udtryk for
det Antal unge, Højskolerne har »at tage af«. — I Kol. II—IV ses Antal

N

*) En Elevs Hjemsted regnes i O. m. Indberetningerne til Undervisnings
min. at være i den Amtskomm., hvor han sidst havde fast Opholdssted, da
lian kom til Skolen. Eleverne fra Købstadskommuner er udskilt og optalt i
en Gruppe for sig.
2) Tallene er foreløbige. Folketællingstabelværket for 1950 er ikke kommet
endnu.
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Tabel 1. Højskoleelever 1950/51 fordelt efter Hjemsted og i pCt. af det

samlede Elevtal og af en Aargang ugifte 20-aarige.
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Elever paa »de almindelige« Folkehøjskoler og Husmandsskolerne3),
Højskoler tilsluttet Indre Mission og andre Trossamfund4) og Elev
antallet paa alle Højskoler tilsammen. Af Kol. V ses Antal Elever i pCt.
af det samlede Antal Højskoleelever, og i Kol. VI—VIII er Elevtallene
udregnet i pCt. af Antal ugifte 20-aarige.
Af Aarets 6279 Elever besøgte 4770 eller 76 pCt. almindelige Høj
skoler og Husmandsskoler, mens 1509 Elever eller 24 pCt. var paa
Højskoler tilsluttet Indre Mission eller andre Trossamfund. Da det
samlede Elevtal har ligget nogenlunde konstant paa omkring 6000
gennem en længere Aarrække, bortset fra Krigsaarene og de første
Efterkrigsaar, hvor en Del af Skolerne var beslaglagt, kan Aaret 1950/51
formentlig betragtes som et nogenlunde normalt Aar for Højskolerne.
Af Kol.V fremgaar, at kun 15 pCt. af Eleverne kom fra Købstæderne
og København. Selv om visse Skoler, fx. Husmandsskolerne, væsentlig
tager Sigte paa Elever fra Landbohjem, er dette ikke meget, naar godt
en Fjerdedel af Danmarks Befolkning bor i Købstæder og en Fjerdedel
bor i København. 5 pCt. kom fra Færøerne, Sydslesvig, Norge, Sverige
og andre Lande. Fra Sognekommunerne kom 80 pCt., og heraf var
2.3 pCt. fra Øernes og 57 pCt. fra Jyllands Landdistrikter. Det ses end
videre, at de enkelte Amter var meget ulige repræsenteret. Fra Ring
købing og Ribe Amter kom saaledes henhv. 9 og 7 pCt., fra Roskilde
Amtsraadskreds, Frederiksborg, Bornholms og Tønder Amt samt
Aabenraa og Sønderborg Amtsraadskredse kun 1 pCt. af det samlede
Antal Højskoleelever.
Heri er der egentlig ikke noget overraskende, da Antallet af unge er
meget større i Landdistrikterne i Ringkøbing og Ribe Amter end fx. i
Bornholms og Tønder Amter.
Kol.VIII giver derfor et bedre talmæssigt Udtryk for Højskolernes
»Tag« i Ungdommen. Antal Højskoleelever pr. 100 ugifte 20-aarige—her
kaldet Højskoleprocenten — var for hele Landet 14, for Købstadkommuneme 4 og for København 3, mens Landdistrikterne under et havde

3) Naar Eleverne fra Husmandsskolerne (Høng, St. Restrup, Fyns Stifts og
Østjyllands Husmandsskole samt Kalø Landboskole) er medregnet her, i
Mods, til hvad Tilfældet er i den officielle Statistik, er det, fordi Husmands
skolerne ved Siden af den landbrugsfaglige ogsaa har en Del almendannende
Undervisning. De kan principielt sidestilles med fx. Højskoler med en land
brugsfaglig Uddannelse, Gymnastiklederuddannel.se eller Sygeplejeuddan
nelse.
4) Til denne Gruppe er henregnet Nørre Nissum, Horne, Rønde, Børkop,
Hoptrup, Tommerup, Haslev, Haslev udvidede, Luthersk Missionsforenings
og Baptisternes Højskole samt Diakonhøjskolen og Menighedshøjskolen »Mar
th abo«.
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en Højskoleprocent paa 22. Den varierer imidlertid fra 4 til 38 pCt.
I Landdistrikterne paa Øerne var Højskoleprocenten 14, i Jylland 28,
altsaa det dobbelte! Til de mest højskoleinteresserede Amter hørte
Bornholms, Ringkøbing, Thisted, Ribe og Hjørring Amter med henhv.
38, 38, 38, 37 og 32 pCt. Endvidere maa nævnes Tønder Amt med
29 pCt., hvilket er meget, naar man tager i Betragtning, at mindst
15 pCt. af Befolkningen i dette Amt slutter sig til det tyske Mindretal,
og fra hjemmetyske kredse kommer yders! faa paa dansk Folkehøj
skole. Det kunde næsten se ud, som de tyndest befolkede og i Forhold
til Hovedstaden mest afsides beliggende Amter var de mest højskole
interesserede?) Her er ogsaa de største Afstande til Eksamensskoler.
Lavest laa Højskoleprocenten med 4 i Københavns Amtskommune
(med den store Forstadsbebyggelse) og i Frederiksborg Amt med 8.
Noget højere — omkring 15 — men, som man ser, en Del under
Gennemsnittet for Landdistrikterne, laa Højskoleprocenterne i Ros
kilde Amtsraadskreds, Maribo Amt og Sønderborg Amt (mange natio
nalt »blakkede«?) henhv. 15, 15 og 13 pCt. Ogsaa i Odense Amt laa
den noget under Gennemsnittet (17 pCt.). Blandt de nørrejyske Amter,
hvor Højskoleprocenterne gennemgaaende laa over Gennemsnittet,
dannede først og fremmest Randers Amt en Undtagelse med kun 19
pCt. Det er det af de nørrejyske Amter, der har den mest frugtbare
Jord og svarer altsaa ogsaa i »højskolemæssig« Henseende til Øerne.
Af Kol.VI (Eleverne paa de ahn. Højskoler og Husmandsskoler) ses,
at her laa Ribe Amt højest med 28 pCt. (her er der ogsaa god Gang i
den folkelige Gymnastik). Derefter kom Thisted, Bornholms, Viborg
og Skanderborg Amter med henhv. 25, 24, 23 og 23 pCt. af de ugifte
20-aarige. Det er værd at lægge Mærke til, at her kunde Ringkøbing
Amt kun indtage Femtepladsen med 20 pCt.
De egentlige indremissionske Skoler har altid haft bedst Grobund
blandt Landboungdommen i jyske Amter med overvejende let Jord,
saaledes ogsaa i Thisted, Hjørring og Ribe Amter (henhv. 13, 9 og
9 pCt. af ugifte 20-aarige).

5) Redaktør Taaning fra Ugebladet »Landet« har vist mig en interessant
Opgørelse af Antal faste Abonnenter paa Landet sat i Forhold til Antal Hus
stande i de forskellige Amters Landdistrikter. Den viser, at ogsaa her ligger
Bornholms, Ringkøbing og Ribe Amter i Spidsen. Men derfor kan man dog
ikke uden videre heraf frimodigt drage den Slutning, at Viljen til at ofre paa
Kulturens Alter staar i omvendt Forhold til Billetprisen til København. Der
findes jo ogsaa andre Kulturformidlere end Højskolerne og Ugebladet Lan
det!
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' Hntaílet aJ højskoleelever i % ai uqltte Zo-aatige mcend ughwinder' I
fímiernes landat'¿vMer.^^o -^Sj.
( ¡Se.ye.g'net e/¿2> kol^eíallst 195o.~)
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Forfatteren Hans Kirk skrev i sin Tid6) :
»I enkelte Egne, fx. Thy og Lemvigegnen er Overgangen fra første Klasses
Jord til fattige og udyrkelige Egne meget brat. Og Forskellen i Livssyn bliver
næsten lige saa afgørende. Paa den gode Jord er Befolkningen overvejende
grundtvigiansk, mens den faa km borte er overvejende missionsk. Vi har to
Religioner, som hver har sin naturlige Jordbund bogstavelig talt.... En
grundtvigiansk Præst vil have gode Muligheder for at vinde Tilhængere
imellem en solid og velhavende Befolkning, mens Missionsmanden sjældent
faar fat i andre end de daarligst stillede og mest forkomne.«

Det er muligt, at nogle vil finde Hans Kirks Paastand overdreven,
men den her foretagne Undersøgelse afkræfter den i hvert Fald ikke.
Og for Resten er det en kendt Sag, at der er meget faa grundtvigske
Friskoler (og Højskoler) i Egne med ufrugtbar Jord. Omvendt har de
indremissionske Højskoler haft sværere end de øvrige Højskoler ved
at vinde Terræn paa den frugtbare Jord. Vejle-Koldingegnen maaske
undtaget.
Tabel 2 viser en mere detailleret Opdeling af Eleverne efter Under
visningens Art og Skolens Karakter:
Tabellen, der skal læses vandret, viser bl. a., at af de 1464 Elever,
der kom fra Øernes Landkommuner, valgte 224 eller 15 pCt. Højskoler
tilsluttet Indre Mission eller andre specielle Trossamfund. I Jyllands
Landdistrikter valgte 999 af 3592 eller 28 pCt. af Eleverne disse Skoler.
Navnlig i Ringkøbing Amt var Missionens Højskoler en farlig Konkur
rent for de folkelige Højskoler i Kampen om Ungdommens Gunst. 227
Elever eller 47 pCt. af alle Eleverne herfra foretrak saadanne Skoler.
En lignende Konkurrence synes der at være i Bornholms Amt, hvor
disse Skolers Andel var 36 pCt. Her var det dog især Luthersk Mis
sionsforenings Højskole i Hillerød, der satte Procenten i Vejret.7)
Angaaende Tilslutningen til de andre Højskoleformer viser Oversig
ten, at af samtlige Højskoleelever fra hele Landet valgte 41 pCt. al
mindelig Højskoleundervisning, 6 pCt. udvidet Undervisning, 10 pCt.
Gymnastikhøjskoler, 7 pCt. Husmandsskoler og 12 pCt. Skoler med
andet specielt Sigte.
°) Religion og Hartkorn, Clarté 1926, S. 337.
7) En Undersøgelse af Højskoleelevernes Fordeling efter Forældrenes Bo
pæl vilde utvivlsomt vise, at Vestjylland og Bornholm afgav en endnu større
Andel, ikke blot af Eleverne fra disse Egne, der kom paa Missionens Højsko
ler, men ogsaa af det samlede Antal Højskoler i hele Landet. Der foregaar,
som bekendt, en betydelig Bortvandring af unge Mennesker fra Landets Yder
distrikter. Det er fx. ikke saa almindeligt, at Karle og Piger fra Øerne tager
Plads i Vestjylland, som det omvendte er Tilfældet.
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Tabel 2. Antal Elever fordelt efter Undervisningens Art og udregnet
Almindelige Højskoler og Husmandsskoler

Landdistrikter
i Amtskommuner

Københavns ................................
Roskilde .......................................
Frederiksborg ...........................
Holbæk .........................................
Sorø ................................................
Præstø ...........................................
Bornholms ..................................
Odense...........................................
Assens ...........................................
Svendborg ..................................
Maribo ...........................................

Øernes Sognekommuner ....
Aalborg .........................................
Hjørring ......................................
Thisted .........................................
Viborg ...........................................
Aarhus ...........................................
Skanderborg .............................
Randers .........................................
Ribe ................................................
Ringkøbing ..................................
Vejle................................................
Haderslev ....................................
Aabenraa ......................................
Sønderborg ..................................
Tønder ...................... ....................

Jyllands Sognekommuner .. .
Sognekommunerne ialt...........
Købstadskommunerne ialt .. .
København ..................................
Fra Færøerne og andre Lande

Tilsammen

................................

Aim.
Hsk.uv.

Udv.
Hsk.uv.

24
32
27
98
62
90
33
80
24
97
79
646

20
2
8
7
10
8
2
9
6
9
6

125
157
104
176
112
107
103
219
207
149
55
29
21
57
1621

6
18
5
13
14
4
13
12
24
6
11
2
__
—

2267
103
88
116
2574

87

128

215
91
45
41
392

Gymn.
hsk.

Husm.
skoler

Andet
spec. Sigte

6
15
10
24
29
32
4
35
9
31
16
211

6
3
4
19
14
17
2
23
10
35
7

26
6
15
7
20
19
17
15
7
13
11

140

156

45
46
18
39
16
16
20
24
11
29
12
—
3
3

29
13
13
31
8
14
17
44
41
35
15
5
8
5
278

282

32
32
29
31
20
22
17
20
28
22
13
7
5
6
284

489
54
38
50
631

422
8
5
4
43.9

440
178
67
49
734

I Købstæderne og København valgte kun 17 og 28 pCt. af Ele
verne herfra Højskoler med almindelig Højskoleundervisning uden
nogen konkret faglig Uddannelse ved Siden af. Forholdet var noget
lignende i Københavns Amtsraadskreds, hvor kun 25 pCt. valgte almin
delig Højskole. Til Sammenligning kan nævnes, at i Aarhus og Skan
derborg Amter, hvor de grundtvigske folkelige Traditioner altid har
været stærke, valgte henhv. 60 og 55 pCt. almindelig Folkehøjskole.
Det er samtidig den Del af Jylland, hvor Tilslutningen til Missionens
og de andre Trossamfunds Skoler var mindst, henhv. 9 og 17 pCt. af
Eleverne fra disse to Amter.
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i Procent af det samlede Antal Elever fra Amtskommunerne.
Indre Mis
sions og
andre
Trossamf.s
Skoler

21
10
25
39
24
11
33
16
14
21
10
224

Tilsammen

Aim.
Hsk.uv.

103
68
89
19 i
159
177
91
178
70
206
129

1464

79
108
83
106
16
33
45
102
277
90
33
8
3
16

316
37b
252
396
186
196
215

421
588
331
139
51

999

40
87
3592

1223
177
73
36

5056
611
316
296

1509

6279

Indre Mis
sions og
andre
Andet
Trossamf.s
spec. Sigte
Skoler

Almindelige Højskoler og Husmandsskoler

Udv.
Underv.
%

Gymn.
hsk.
%

20
3
9
4
7
4
3
5
9
4
5
6

6
22
9
12
18
18
4
20
13
16
12
14

40
42
41
44
60
55
48
52
35
45

2
5
2
3
7
2
6
3
4
2

51

%
23
47
30
50
39
51
35
44
34
47
61
44

Husm.
skoler

Tilsammen

%
6
4
4
10
9
10
3
13
14
17
5

%
25
9
23
4
12
11
19
9
10
6
9

%
20
15
25
20
15
16
36
9
20
10
8

%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

10

11

15

100

9
4
5
8
4
7
8
10
7
10

14
12
7
10
9
9
9
6
2
9

10
8
12
8
10
10
8
5
5
7

25
29
33
27
9
17
21
24
47
27

4

11

6

10

19

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

45

3

8

8

8

28

100

45
17
28
39
41

4
15
14
14

9
9
13
17

8
1
1
2

9
29
21
16

100
100
100
100

6

10

7

12

25
29
23
12
24

100

Paa Øerne (det er stadigvæk Landdistrikterne alene, vi taler om)
valgte henhv. 6, 14, 10 og 11 pCt. af Eleverne Højskoler med udvidet
Undervisning8), Gymnastikhøjskoler, Husmandsskoler og Skoler med
andet specielt Sigte. I Jylland laa de hertil svarende Procenter kun
paa henhv. 3, 8, 8 og 8 pCt. Det ser ud til, at Højskoler, der ved Siden
af den almendannende Undervisning ogsaa byder paa en faglig Ud
dannelse, fik forholdsvis flere af de faatallige Øboer end af de mange
Jyder, der besøgte Højskolerne. Saaledes var Gymnastik- og Idræts
8) Krogerup Højskole og Askov udvidede Højskole.
5

»Viborg-Elever«
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højskolernes Andel af Amtskommunens samlede Elevtal størst i Ros
kilde Amtsraadskreds, Odense (Esther Skriver??), Sorø og Præstø
Amter, henhv. 22, 20, 18 og 18 pCt., og lavest i Bornholms og Thisted
Amter, henhv. 4 og 5 pCt. Husmandsskolernes Tyngdepunkter laa i
Svendborg Amt (uden Husmandsskolerne vilde Højskoleprocenten sik
kert have ligget lavt paa »det grundtvigske Sydfyn«), Odense og Assens
Amtsraadskredse, Aalborg og Hjørring Amter med henhv. 17, 13, 14,
14 og 12 pCt. af Eleverne fra de paagældende Amter. Daar ligst Tilslut
ning fik Husmandsskolerne af Eleverne fra Ringkøbing Amt (2 pCt.).
Paa den lette Jord føles Standsforskellc og politiske Modsætninger
mellem Gaardmænd og Husmænd ikke saa stærkt, som hvor Jorden
er mere tung, og Forudsætningen for en klassebevidst radikal Hus
mandsbevægelse er derfor ikke til Stede her i samme Grad som fx. paa
Øerne. Højskoler med andet specielt Sigte9) havde en forholdsvis stor
Andel af den ringe Tilslutning fra de »daarlige« Højskoleamter, henhv.
27 og 23 pCt. af Eleverne fra Københavns Amtsraadskreds og Frede
riksborg Amt tog paa disse Skoler. Men til Gengæld var deres Andel af
Eleverne fra de »gode« Højskoleamter yderst beskeden (5 pCt. fra
baade Ringkøbing og Ribe Amter). Ogsaa Højskoler med udvidet Un
dervisning fik en stor Andel af Eleverne fra Københavns Amt (20
pCt.).
Kan man nu paa Grundlag af denne Undersøgelse sige noget om,
hvor Højskolernes Fremtidschancer ligger? Ja, men kun med det For
behold, at da denne Undersøgelse alene vedrører et enkelt Aar, kan
Tilfældigheder spille ind. Det er dog mit Indtryk, at de her udfundne
Resultater stemmer nogenlunde overens med Resultaterne af tilsva
rende Undersøgelser, jeg har foretaget for 1940/41 og 1946/47. Derfor
maa det være berettiget at drage den Konklusion, at dersom man i de
mindre højskoleopdyrkede Egne og i højskolefremmede Kredse vil ani
mere Ungdommen til at tage paa Højskole i større Omfang end nu, gør
man det sikkert lettest, hvor Skolen tillige har et konkret fagligt Sigte.
Derved slækker man saamænd ikke paa ældre Tiders Idealer, selv om
man kommer i Modstrid med visse Folks bornerte Forestillinger om,
hvordan en Folkehøjskole rettelig bør være. Det maa ikke glemmes, at
tidligere havde mange Højskoler ogsaa en faglig Afdeling, fx. en Land
brugsafdeling eller en Haandværkerafdeling, men nu er denne Under
9) Den internationale Højskole, Højskolen »Købmandshvile«, Sygeplejehøj
skolerne, Hindholm Højskole, Fiskerhøjskolen samt Krabbesholm Højskoles
Fortsættelsesafdeling.
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visning gaaet over paa rene Fagskoler. Det er muligt, at de faglige Krav
i vore Dage er blevet saa store, at der ikke indenfor et 5—6 Maaneders
Kursus ogsaa kan blive Plads for en almentdannende Undervisning,
men paa den anden Side maa en alt for omsiggribende Specialiserings
tendens indenfor de Skoler, som befatter sig med Ungdomsundervis
ning, altid beklages.
Thomas Rørdam.

5*

DANSK SKOLEARBEJDE I KAPPEL
45 km sydøst for Flensborg i en smuk og frugtbar egn ligger den
lille idylliske købstad Kappel ved den lange, smalle fjord, der kaldes
Slien. Før krigen havde byen ca. 3000 indbyggere; i dag har den med
flygtninge over 5000.
Kommer man ad den nye betonvej fra Flensborg, kan man ikke
undgå at se den smukke, nye trefløjede, danske skole, der ligger i
byens udkant. Den er ikke helt færdig endnu, men når det danske
skolearbejde i Kappel i maj 1955 fejrei’ sin niårige beståen, håber
man at kunne holde indvielsesfest.
Efter det tyske sammenbrud i 1945 opstod der mange steder i Syd
slesvig et stærkt ønske hos sydslesvigske forældre om at få oprettet
danske skoler, og i løbet af kort tid skød den ene danske barakskole
efter den anden i vejret.
Også i Kappel ønskede man en dansk skole. I tiden fra 1850—1864
havde der i Nordangel og også adskillige steder i Sydangel været dan
ske skoler, men aldrig i Kappel. Man havde i den tysksprogede skole
haft nogle enkelte dansktimer, og der havde været et dansk bibliotek,
men dansk havde aldrig været hovedsproget i skolen. Dog havde der
gennem årene været en livlig handelsforbindelse med København.
Kappel skippere havde solgt landbrugsprodukter fra Angel til hoved
staden. 1807 var byen blevet den danske konges ejendom. 1863 havde
Frederik d. VII boet i Kappel en uges tid og var blevet modtaget med
jubel af byens befolkning. I slutningen af 1863 og begyndelsen af 1864
lå sjællandske soldater indkvarteret i byen for at forhindre prøjserne
i at gå over Slien. Dansk fortid var ikke glemt i Kappel. Jeg tror, det
er på grundlag af denne danske fortid, at de danske skoler i Sydslesvig
først og fremmest er rejst. Der er mange andre ting, der har spillet
en rolle, men danske minder er ikke udvisket i Sydslesvig, og de har
givet skolen en solid grundvold at bygge på.
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Det blev den dansksindede købmand Moltzen, der i Kappel gik
stærkest ind for at få en dansk skole oprettet. Han henvendte sig til
Dansk Skoleforening, Flensborg, som erklærede sig villig til at skaffe
danske lærere og være behjælpelig med at få den danske skole i gang.
Den 15. okt. 1945 kom den første danske lærer, M. Mortensen fra
Sønderborg, til Kappel for at begynde et dansk skolearbejde. På dette
tidspunkt var der tilmeldt 60 børn, men da der ingen lokale var til
undervisningsbrug, gik den første tid med husbesøg og hjemmeundervisning. Imens henvendte en kreds af forældre sig til Kappels tyske
borgmester — en flygtning — og bad om at få overladt et par klasse
værelser i den tyske skole til undervisningen; men de blev pure afvist.
Der var ikke brug for nogen dansk skole i Kappel, hævdede man.
I løbet af kort tid voksede børnetallet til 200. Forældrene henvendte
sig til Skoleforeningen og Grænseforeningen om hjælp, og både
Grænseforeningens formand og skoledirektøren var til forhandling
med borgmesteren, men de opnåede intet resultat.
Så besluttede forældrene at tage sagen i deres egen hånd. De gik
i skolestrejke og beholdt alle børnene hjemme. Samtidig rettede de en
henvendelse til den britiske militærregering. I deres begrundelse for
en dansk skole erklærede de bl. a. :

Vi er danske, fordi vi bor på gammel dansk jord.
Vi er danske, fordi vi er af dansk rod.
Vi er danske, fordi vi tænker demokratisk.
Vi er danske, fordi vi elsker fred.
Vi er danske, fordi verdener skiller os fra tysk væsen og psyke (en
noget kras udtalelse).
Denne henvendelse hjalp. Det tyske byråd fik ordre til at overlade
3 klasseværelser i den stedlige skole til de indmeldte børn. Den 14. maj
1946 holdt de 3 danske lærerkræfter, der nu var i Kappel, deres første
skoledag med 200 børn, en broget forsamling, hvoraf ingen kunne
et ord dansk, men med sindet opladt til at lære om alt det nye.
1% år havde den danske skole til huse her, så flyttede den ud i
nogle barakker, der var rejst i byens udkant, hvor nu den nye skole
ligger. 7 år holdt man skole i barakkerne; nu er de borte alle med
undtagelse af een, der står, til den nye skole er helt færdig; så falder
også den.
I dag har den danske skole i Kappel — Kaj Munk skolen — som
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den hedder, 170 børn og 9 lærerkræfter. Desuden er der knyttet en
børnehave med 35 børn til skolen. I de nye skolebygninger er der ind
rettet skolekøkken og sløjdsal, gymnastiksal og kirkesal, der også
bruges som sanglokale og bibliotek. Rammerne er nu i det store og
hele i orden. Så står det til os lærere at fylde dem og give dem et
indhold, som vore forældre og børn kan være tjent med.
De fleste af vore børn har besøgt børnehaven, når de indmeldes i
1. kl., d. V. s. at de kan så godt som alle tale dansk. Fra det 3. år, når
de bliver indmeldt, har de været på sommerferie i Danmark 1 måned
hvert år. Desværre kommer ikke alle de børn, der har gået i børne
haven, i dansk skole. — Af vore mødre er 28 pct. enker. En del af
dem har senere giftet sig med flygtninge eller tysksindede sydsles
vigere, og de »nye« børn kommer sommetider i tysk skole, selv om
de har gået i dansk børnehave. Hver gang et barn skal i skole, må
der træffes et valg. Er begge forældre dansksindede eller dansk
orienterede, kommer barnet i reglen i dansk skole; men er den ene
part tysksindet, kan det være vanskeligt for forældrene at blive enige.
Tysk presse har skadet den danske skole en del ved altid at frem
hæve, at børnene lærer for lidt tysk, og at de vil have svært ved at
få lærepladser, når de har gået i dansk skole.
Det er vore erfaring her ved skolen, at enhver elev, som vi kunne
anbefale, har fået plads.
Dansk skolearbejde i Sydslesvig har været rigt på gode oplevelser,
men der har også været modgang. De fleste af vore børn er vokset
op under meget vanskelige forhold, først krigen, så de dårlige økono
miske forhold hjemme, de ofte spændte nationale forhold og måske
savnet af en far. Alt dette præger børnene. De trænger til kærlighed,
fortrolighed og tillid, og de trænger til at mærke en rolig og myndig
hånd. — Vor klassekvotient i Kappel er lille, især i mellemskolen, og
det har bevirket, at læreren kan tage sig mere af den enkelte elev,
end hvor man har den store klassekvosient.
Dansk, tysk og regning er hovedfagene, og det er af stor betydning,
at børnene kan noget her, bl. a. fordi der altid vil blive draget sammen
ligning mellem dem og børnene i den tyske skole; det sker især i
teknisk skole, på handelsskole og mejeriskole. — Historie, kristen
domskundskab og sang lægger vi også megen vægt på.
Men trods alt er kundskabstilegnelse jo ikke det vigtigste. Vigtigere
er det, at børnene lærer godt kammeratskab, at tænke selvstændigt,
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lærer ordholdenhed og trofasthed, hvis det da kan læres — og vi
lærere tror jo da, at børnene kan påvirkes her.
Den danske skole skulle helst være et sted, hvor børnene er glade
for at komme, også efter skoletiden.
Hvert år rejser så godt som alle vore børn på en måneds sommer
ferieophold i Danmark. Mange af de ældste har været i samme ferie
plads 7—8 gange. Man kan roligt sige, at et sådant plejehjem er blevet
deres andet hjem, og det danske sprog er ikke mere noget fremmed
sprog for dem. — Her har de set, hvordan livet leves i et godt, dansk
hjem. Det vil, det er min overbevisning, præge hele deres indstilling
og få betydning, når de selv stifter hjem. Det danske er blevet en del
af deres væsen.
De danske efterskoler har haft stor betydning for vore børn. Høj
skolerne har desværre endnu ikke været besøgt af ret mange. I den
tid, jeg har været i Kappel (siden 1950), har 64 elever fra Kaj Munk
skolen besøgt danske høj- og efterskoler, 3 har fået læreruddannelse
og virker nu ved danske skoler i Sydslesvig, og 4 går på Haderslev
Statsseminarium.
Over en snes af vore drenge er i handels-, kontor-, håndværker- eller
landbrugslære i Danmark. — Der går som tusinder af usynlige bånd
tværs over grænsen og knytter landsmænd nord og syd for den
sammen.
Det frivillige børne- og ungdomsarbejde er for størstedelen knyttet
til skolen og udføres af dens lærerkræfter. Der er 40 pigespejdere og
ca. 30 F. d. F.er. I vinter er der 4 frivillige børnehold til gymnastik
og 2 til folkedans. Disse hold fortsætter senere ungdomsholdene, og
vi håber engang at se dem på motionsholdene. Af dem er der 10.
Hvis ikke vi får de unge over i det frivillige ungdomsarbejde, vil en
del af dem glide fra os, når de senere kommer blandt tyske kamme
rater. — Det er ikke altid let at være dansk, især da ikke i egne, hvor
danskheden står forholdsvis svagt. Mange af vore landsmænd hernede
anerkendes jo ikke som »ægte« danske.
På kontorerne ,i butikkerne, i værkstederne, og hvor vore unge ellers
har deres arbejde, er hovedparten af unge og ældre tysksindede og
modstandere af det danske arbejde. Og på handelsskolen og teknisk
skole undervises de udelukkende af tyske lærere, der ved, at de har
besøgt den danske skole ,og det ved kammeraterne også.
Man kunne stille det spørgsmål: »Har den danske skole ret til at
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virke i Sydslesvig«. — Den tager jo dog børnene bort fra det tyske,
som de er opdraget i og gør dem ofte fremmede for deres kamme
rater. Den giver dem et fædreland, som de måske aldrig bliver
borgere i.
For mig er der ingen tvivl om, at den danske skole har ret til det.
Ja, jeg vil endog sige, at det er dens pligt.
Sydslesvig er en gammel, dansk landsdel. Hver eneste landsby og
hvert eneste marknavn i Angel taler om en dansk fortid. Når man
kører på den nye vej fra Flensborg til Kappel, kan det ikke undgå at
gøre indtryk på en at se alle disse gamle, danske navne på vejviserne:
Ulstrup, Terkelstoft, Munkbrarup, Husby, Studebøl, og hvad de hed
der alle. —
Ved alfarvej og på kirkegårde taler mindestenene over vore faldne
danske soldater deres alvorlige sprog om fædres vilje til at værne,
hvad dansk er.
Men mere afgørende er det måske, at det er sydslesvigerne selv,
der har ønsket de danske skoler og danske lærere til deres børn.
Den danske skole har en opgave i Sydslesvig. Bare vi så kan løse
opgaven! —- De bedste egenskaber i vort folk er venlighed og hjælp
somhed, retsind, tålsomhed og trofasthed. Kan skolen opelske lidt af
disse egenskaber hos sine børn, så har den en mission i Sydslesvig.
Drivkraften i arbejdet er kærlighed til børnene og til Danmark,
en kærlighed, der gør ydmyg i erkendelse af egen ufuldkommenhed,
men den giver også kraft til handling. — Vor sag er god, den kan
ikke tabes, når blot vi fuldt og helt går ind for den.
Vi danske nordslesvigere, der havde den lykke at komme i dansk
skole efter 1920, har især en forpligtelse over for de danske sydsles
vigere. — Vi lærte, at det danske er bedst for os, at dansk sind og
væsen er vort.
Hvis de føler det samme som vi, så er det vor pligt at støtte dem
af al vor evne i deres nationale kamp.
Kappel, den 9. november 1954.

Jørgen Pors.

DANSK MANDSGYMNASTIK
sommerens landsstævne har emnet for det følgende sin anledning,
og tidsbegrænsningen har sin årsag i »D. d. G«s 25 års jubilæum.
Gymnastikhistorisk får det spand af tid, der skal omtales, sine græn
ser naturligt sat af landsstævnerne på Dybbøl i 1928 og i Odense 1954.
I de mellemliggende 25 år har så 2 andre — stævnerne i Ollerup 1935
og i Odense 1947 — været mærkepæle, hvor mønstringen af de mange
hold fra enhver egn af vort land gav mulighed for dannelsen af et
helhedsbillede, der viste, hvortil udviklingen havde ført, og gav finger
peg om retningen, den ville følge i fremtiden.
Med sin udformning af den såkaldte »primitive« gymnastik eller
grundggmnastikken er det manden Niels Bukh, dei- mer’ end nogen
anden i dette tidsspand har præget dansk mandsgymnastik — mange
andres værdifulde og uundværlige arbejde ikke at forglemme. Det vil
blot her føre for vidt at gå ind på den enkeltes indslag i udviklingen.
Fra andre lande synes mandsgymnastikken ikke i de sidste år at
have modtaget impulser, der har givet sig mærkbare udslag. Måske
dog i nogen grad de senere år og da tildels via kvindegymnastikken.
Det var i tiden før landsstævnet 1928, at Niels Bukh om sin egen
gymnastik erklærede, at nu måtte »den desperate forsøgsperiodes tid«
være forbi. Bag den oprigtige og noget chokerende udtalelse lå en er
kendelse af, at grundgymnastikken måtte ændres. Ved selvsyn havde
han erfaret, at chancen for den gode påvirkning, han gennem den anså
for muligt, i mange lederes hænder forspildtes gennem forjaget tempo
og dårlig form.
Bestræbelserne for at modvirke dette satte da også især ind på at
ændre en lang række af øvelser, så deres form blev lettere at præcisere.
Derved fik også den jævne leder større chancer for at anvende dem,
så de vandt i både virkning og skønhed. Denne omformning bidrog
desuden meget til at mange øvelser fik et stærkt symmetrisk præg.

I
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Omkring 1928—30 var dette endnu langtfra slået igennem. Der
imod var det klart, at bevægelsesgymnastikken nu var på vej til helt
at fortrænge den »gamle« stillingsgymnastik. Det væld af nye øvelser,
den havde bragt, dominerede efterhånden dagsøvelserne, men arbejds
form og udførelse fik sit hovedpræg af hårdt, undertiden forjaget,
tempo og uafbrudt arbejde mere end af stil, mandig ro og god hold
ning. Når kritikken i disse år satte ind, var det ikke uden grund, at
den tog sigte mod netop de punkter, der for den kyndige siger mest om
lederdygtighed og sigte: gangen og holdningen.
☆

Igennem 30-erne er det så, at den førnævnte omformning af de nye
øvelsesformer slår igennem. Den vurdering, landsstævnet i 1935 gav
anledning til, gik da også stort set ud på, at lederne betydeligt bedre
end før holdt sig fri af den fare, en udpræget bevægelsesgymnastik
altid rummer: sjuskeri med formen og for ringe bund i de mange
bevægelser.
Arbejdsmåden var stadig præget af stor intensitet, selvom tempoet
afgjort var blevet bedre tillæmpet og roligere. Man gik helst direkte
fra den ene øvelse til den anden, og der ofredes ofte vel rigeligt af
tid og arbejde på at kombinere overgange. Øvelserne var tidt bygget op
i serier, ofte for lange og indviklede, og i rytmisk henseende var kom
binationerne sjældent gode. Mange tog slet ikke hensyn til den side
af sagen. Tilgangen af mandlige gymnaster landet over var stigende i
disse år, og amternes hold til landsstævnet større end nogensinde før.
Når der så til dette kom en bedring af den gymnastiske kvalitet, var
det naturligt, at gymnastikkens linje i almindelighed ansås for stadig
stigende. Men på visse punkter satte kritikken ind, en kritik, der
egentlig ikke er forstummet siden.
Den gjaldt stærkest det forhold, at gymnastikken var for ensartet.
Det blev hævdet med styrke, at dagsøvelserne på den tid var skåret
over samme læst. Med andre ord: det var Niels Bukh’s signatur, man
så alle vegne. Og der var grundlag for den kritik. Forholdet kunne
sådan set ikke bebrejdes ophavsmanden — ikke direkte da, men de
mange delingsførere — og ikke blot hans egne elever — der vel ufor
beholdent efterlignede ham. Man så for lidt af den enkelte leders
personlige præg i valg af øvelsesstof og i arbejdsmåde.
Stillingsgymnastikken syntes i det store og hele afskrevet.. Sprin
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gene var uden større variation. Ribberne blev flittigt anvendt, bom
mene yderst sjældent. Sliddet med de lange øvelsesserier gav under
tiden gymnastikken et bundet og noget maskinmæssigt præg.
Og i en mere ideologisk betonet debat rejstes det spørgsmål, om vor
mandsgymnastik i sine bestræbelser for at være effektiv og rationel
havde sat til af sin værdi som middel i et folkeligt ungdomsarbejde.
I de efterfølgende år fik dansk mandsgymnastik fra flere sider en
dom så hård, at det både tyngede og sved i sindet hos dem, der for
alvor følte sig ansvarlig og forpligtet overfor dens linje. Stagneret
kedelig, åndsforladt var ofte de udtryk, situationen karakteriseredes
med.
☆

Hvordan blev så svaret, de 2 sidste landsstævners mandsgymnastik
har givet? — for det er jo ved dem, der især bydes mulighed for at
tage pejling.
I 1947 var der kun enkelte tilløb til egentlig fornyelse, men der var
et så stort indslag af stillingsgymnastik igen, at det i synlig grad præ
gede billedet. Øvelsesvalget var afgjort bedre og mere æstetisk betonet.
Udførelsen af de fritstående øvelser for mange holds vedkommende så
god, at den aftvang publikum mere interesse og bifald end store spring.
Gangen var blevet friere og smukkere. Arbejdsmåden var ændret bety
deligt. Metoden med ved indskudte overgangsbevægelser at gå direkte
fra øvelse til øvelse uden standsning havde de fleste ledere afskrevet.
Mandig ro og renere form vidnede om dygtig ledelse. Der var mere end
før — og med afgjort held — lagt vægt på holdning. Det sidste også
indadtil, betonede en kritiker. Det tør hævdes, at der denne gang var
mere kultur over den mandlige gymnastik end set før efter bevægel
sesgymnastikkens gennembrud. Uden at der med dette skal være
påstået noget om, at der var kultur nok.
Dette stævnes mandsgymnastik var for mange en stor opmuntring
— og jo da ganske særligt på baggrund af de foregående års mange
pessimistiske bedømmelser.
Men eet er jo, at der konstateres grund til glæde over fremskridt på
det punkt, man anser for det absolut væsentligste: et rankt, lyst og
ædelt præg på gymnasten. Det præg, der fortæller, at hans møde med
gymnastikken har givet ham andet og mere end træning, et møde med
værdier, der gav ham menneskelig rejsning. Noget andet er spørgsmå
let om omformning og egentlig fornyelse af selve gymnastikken. Her
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viste stævnet i 1947, at adskillige ledere havde både vilje og evne til
gennem valg af øvelsesstof og undervisning at give udtryk for en per
sonlig præget opfattelse. Der var gode tegn på, at en udvikling, en
omformning, var sat i gang, men ikke på nogen revolutionerende for
nyelse. Hvordan stiller det sig så med dette nu — og dømt efter ind
tryk fra stævnet 1954??
At udviklingen er fortsat. Der er ihvert fald nu stærkere nuancer,
mere variation. Opvisningsprogrammernes øvelsesstof havde nu fået
større spændvidde — fra ortodoks primitiv gymnastik og regulære
stillingsøvelser til øvelser opbygget med totalbevægelser. I valg af
spring gjaldt det samme: fra ledere, der vovede at give de enkleste
spring over hest og på rullemåtte en fortjent plads i programmet, og
til dem, det ved hjælp af springbrædt og trampolin lader dem gå mod
højder — og en tendens — som man må frygte, at vor folkelige gym
nastik’s sale ikke kan svare til. Vi så et af anitsholdene benytte musik
ledsagelse, og flere mandlige ledere viste ret varierende opstillinger og
ganske fikse ændringer af dem.
Kvaliteten, udførelsen, var mindst på højde med, hvad der vistes i
1947. At der, hvad dette angår, må sættes et spørgsmålstegn for sprin
genes vedkommende, skyldes i væsentlig grad forhold, der ligger uden
for denne artikels emne. Tempoet var gennemgående godt, men den
rytmiske indføling med øvelserne ikke altid sikker. Holdningen — i
gængs forstand — var god, men den virkeligt frie og høje rejsning ses
for sjældent endnu. Gangen var bedre, friere, end nogensinde før.
I det, der vistes, var der mange tegn med gode løfter om, at en sund
udvikling er i gang. Når disse tegn er der, har det sammenhæng med
den kontakt, der især gennem Landsdelingsførerforeningen i de sidste
åi’ er skabt mellem ikke blot den frivillige gymnastik’s ledere indbyr
des, men også mellem dem og gymnastikpædagoger og — teoretikere
fra andre lejre. I modsætning til 30’ernes mandsgymnastik, der præ
gedes næsten suverænt af en enkelt mand, får 50-ernes gymnastik sit
præg af mange. Skal vejen gå over en jævn udvikling, da beror meget
på, at denne kontakt bevares, og at der også fremover er vilje til sam
arbejde.
☆

Altså, hvis det er den jævne udviklings vej, vi skal gå. Der er jo
flere der mener, at der for at få mere liv i mandsgymnastikken må ske
en revolution, som dens situation er. Og denne tegnes jo ikke lys i
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disse år, er det heller ikke. Tilslutningen har været vigende. Det kan
bl. a. »D. d. G.«s årsberetninger bekræfte. Nu gælder dette ikke mandsgymnastikken alene, og for dennes vedkommende kan tallenes tale
tildels forklares gennem de store indkaldelser til værnene, ledermangel
o. fl. a. forhold.
Men dette må ikke forlede til at overse spørgsmålet om, hvorvidt vor
mandsgymnastik i sin nuværende form ikke virker tiltrækkende på
de unge, som den gjorde det før. Det er vel angsten for dette, og for
at mandsgymnastikken skal tabe sin plads i det folkelige ungdoms
arbejde, der fører nogle ind på den opfattelse, at der skal et nybrud, en
revolution til, om situationen skal ændres. Enkelte efterlyser en ny
gymnastikkens profet, andre at vi snarest bør afskrive, hvad der be
gyndte at tage form for 20—30 år siden. Det havde sin mission den
gang, ikke mere.
Eet er jo klart, at skal vi få et herrens vejr over landet i form af et
revolutionerende nybrud, da må der en profet til. Med oplagt fare for
at få prædikatet: nær- og kortsynet, må jeg erkende, jeg ikke kan se,
at der endnu er nogen opstået eller på vej. Jeg tror, at dem, der i disse
år er ombord i dansk mandsgymnastiks båd på dens ikke altfor lette
sejlads, selv må klare spørgsmålene om last og ballast, ror og sejl.
Opgaven er ikke let, for tiden heller ikke særlig taknemmelig, men den
er god, er forpligtede mænds arbejde værd.
☆

Nu er det nok sådan, at gymnastikken på et vist felt er under en lov,
der næsten slet ikke synes at berøre idrætten: at skal den bevare sin
plads i et jolkeopdragende arbejde, må den altid være i udvikling,
aldrig være færdig, altid på vej. Intet system eller nogen arbejdsmåde
må lukke af for ændringer eller fornyelse. Men tyder det sidste lands
stævnes gymnastik da på, at dette sker?
Mit svar er: nej. Det kan diskuteres, om fornyelsen sker hurtig nok,
men udviklingen står ikke stille. Den kreds af ledere, vi må regne med
skal forme den nærmeste fremtids mandsgymnastik, er særdeles vågne
overfor nyt, der kan inspirere, uanset om det kommer fra videnskabe
ligt eller pædagogisk hold. Og der er hos dem en levende erkendelse
af, at der må ændres, udbygges. Også det bar det sidste landsstævne
vidnesbyrd om.
De sidste års debat om afspænding m. v. havde sat sig spor. Endnu
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ikke så meget i nye øvelsesformer, men synligt i manges undervisning.
Der er også taget enkelte trin på den vej, der fører til en sikrere og
mere rytmisk opbygning af øvelserne. Nogle få trin på en vej, hvor vi
har fumlet forfærdeligt, men hvor det er vigtigt, at vi når videre.
Der blev efter stævnet i 1947 skrevet, at den ungdom, der dér i
arbejde, holdning og færd vidnede om det præg, en folkelig gymnastik
kan give, pegede hen mod et kulturideal, det i vor tid er værd at holde
levende.
Det blev ikke skrevet på baggrund af mandsgymnastikken alene,
men i en artikel, der især handlede om den. Der var mange, der da
syntes, at dette ikke alene var godt, men også rigtigt sagt. Er der ikke
baggrund for, at det samme kan siges med lige så stor ret efter stævnet
i 1954? Jeg mener det. Når vi kommer til det sted, hvor det virkelig
gælder, er det spørgsmålet om præget på de tusinder af unge bag gym
nastikkens faner, og ikke om hvor underholdende 3 dages opvisninger
har været for publikum.
Typen på den danske, mandlige gymnast, vi så nu, og som vi er
mange, der gerne kendes ved, han er jo fostret gennem netop de
år, hvor mandsgymnastikken så ofte er blevet dømt til at være
yderst ringe. Hermed intet sagt om, at den nu er god nok. Men
når søgelyset svinges ud for at finde, hvad der kan styrke dens stilling
igen, da har jeg endnu ikke mødt det, der kan overbevise mig om, at
det er en revolution, der skal til. Der er guldbarrer endnu i den, vi
har, men vi må sætte ind for at få dem udmøntede.
Varme hjerter har dansk mandsgymnastik behov i dag. Ikke just
dem, der skal en gymnastisk paladsrevolution til at tænde i brand. Det
er dem, der er rigeligt af i tider, hvor man kæmper drabeligt for —
eller imod — et »system«. Det kan give megen røre, men det er også i
de tider, man løber fare for at forveksle sigtet, når det gælder mål og
midler, og hvor gymnastikken får sange med en selvbeskuende tendens.
Har de, der skal bære gymnastikken i dag ikke set, hørt og især
oplevet så meget i foreningsliv og på højskoler, at de føler og forstår,
at det indslag, mandsgymnastikken er i opdragelsen af vore drenge
og unge mænd, ikke må savnes? Siger mandstypen, som f. eks. et
landsstævne viser os, ikke noget stærkt om, at vi var vel farne, om
flere kom ind under den påvirkning, vi der så præg af? Det burde
sætte igang. Er der brand nok i sindene, da kommer den fornyelse, vi
har behov.
Det er klart, at de skoler, der uddanner lederne, overfor det sidst
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nævnte må bære et hovedansvar. Viden, dygtighed er så uundværlige
faktorer i uddannelsen som nogensinde, men det gælder eet mere end
noget andet: tro på gymnastikkens betydning.
Og der er selvsagt flere forhold, der vil berøre og bestemme den
fremtidige udvikling. — Hvordan møder drengene gymnastikken i
skolen og i det frivillige arbejde? Tændes lysten ikke dér, vil få af dem
møde op i de voksnes rækker.
En bestemt kategori af ledere, ungdomsskolernes gymnastiklærere,
har en helt særlig mulighed for at give de mange ungersvende, de der
kommer til at undervise, den oplevelse, der får dem til at melde sig
blandt de aktive hjemme i sognet.
Hjemmenes syn på — og deres uundværlige støtte til — det ung
domsarbejde, gymnastikforeningerne indbyder til, er en af de væsent
ligste faktorer for dets beståen og fremgang. —■ Pressen kunne — og
burde — vække den offentlige mening til større interesse og mere for
stående indstilling overfor det arbejde med legemsøvelser, der har sit
virkested i landets tusinder af foreninger.
Trods alle brist — og må kritikken overfor dem altid være vågen —
så har vi dog i dag en mandsgymnastik, der stort set har holdt en linje
lige langt fra den kurs, der ender i alene at gøre den til motion, rekrea
tion og underholdning, som fra den, der tilrettelægges efter, hvad man
tror et mere eller mindre kyndigt publikum helst vil se.
En nordisk linie, i sin grundide og folkelige sigte retningsbestemt af
mænd, der har navnene Ling, Trier og la Cour.
En linie, der er værd at tro på — og at holde.
Mads Nielsen

ET HJEMSTED
Man maa have et Sted at høre hjemme.

Man maa have et Sted at bo,
stort eller smaat — det er lige godt,
blot man finder Stilhedens Ro.

Man maa have et Sted at bo,
man maa pleje lidt grønt — og se noget skønt,
saa Blomster og Tanker kan gro.
Og Hjemstedet — der, hvor man bor —
er Fristed for Leg — er Maal for den Vej,
der er mærket af Fortid — af Slægternes Spor.

Man skal bygge og bo under Stjernernes Bro,
hvor Strenge kan stemmes — det værdiløse glemmes,
saa man styrkes i Livshaab og Tro.
Man maa have et sted at høre hjemme.

Anne Marie Børup.

TANKER OM KVINDEGYMNASTIK
EFTER LANDSSTÆVNET
(Indledning til en debat om kvindegymnastik ved ledermødet
på Dalum Landbrugsskole i oktober 1954.)

rundlaget for efterfølgende betragtninger er lidt spinkelt. Jeg så
ca. Vs af kvindegymnastikken ved landsstævnet. Det havde været
mere reelt, om den, der skulle sige noget om kvindegymnastikken ved
landsstævnet, havde set størsteparten af den. Men indtryk fik jeg rige
ligt af; og mange tanker om kvindegymnastik trængte sig på under
stævnet — og især efter. Jeg har ikke tidligere deltaget i et lands
stævne, så jeg kan ikke drage sammenligninger mellem før og nu. Det
kunne have haft en vis interesse, men det må for øvrigt være den nu
tidige gymnastik, det drejer sig om ved denne lejlighed.
Vor nutidige gymnastik er sammensat af og påvirket af mangfoldige
fortidige ting, men den har bestemte tendenser i sig, der er bestemte
midler og bestemte mål for vor nutidige kvindegymnastik.
Disse nutidige tendenser, idealer, midler og mål kom til udtryk på
landsstævnet. Det billede, der rullede sig op for vore øjne, var ind
holdsrigt. Og det ville være meget nemt at påpege en mængde positive
tendenser i den nutidige kvindegymnastik, som den viste sig i Odense.
Det er taknemmeligt at finde frem til de positive sider ved en gymna
stik, mere utaknemmeligt er det at påpege eventuelle negative sider.
Det må på dette sted være opgaven at diskutere de sidstnævnte. Vi må
håbe, at vi ikke har slået os til ro med det, vi nåede ved landsstævnet.
Vi skulle gerne videre, og derfor er der vel netop grund til at tale om
tendenserne i kvindegymnastikken.
Når der holdes fest, består festen af 2 faser. Der er forberedelsen til
festen og så selve festen. Sådan var det også ved landsstævnet. Det
havde været rart at se, på hvad måde man nåede det synlige resultat
i Odense. Der foregik under træningerne mange ting, som tilskueren
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ved festen var uvidende om. Og til syvende og sidst er det disse ting, der
er det væsentlige i arbejdet. Man må uvilkårligt spørge: Hvordan havde
vi det i alle hverdagene? Var der en naturlig forbindelse mellem hver
dag og søndag? Eller var vi så ivrige efter at opnå dygtighed, efter at
finde frem til det mest spraglede søndagstøj, at vi glemte, at søndags
tøjet skulle passe os?
Det arbejdsforhold, der har været mellem leder og gymnaster gen
nem alle hverdagene, er meget afgørende for en trænings værdi. Det
er betydningsfuldt, om lederen i arbejdet har afsløret en myndighed,
der fik gymnasterne til at skabe et kunstværk — i meget lille format
ganske vist -—■ men dog indeholdende form, skønhed og rytme. Det er
noget meget væsentligt, om lederen forstod at stille de rette krav til
gymnasterne, for en gymnastikkultur hviler på det, den kræver af
gymnasterne, ikke på det, den giver gymnasterne.
Hvordan disse forberedelser til festen har formet sig, ved jeg ikke
noget om. I nogle, måske mange tilfælde, kan man se det på resultatet,
men det er ikke sikkert, for der er så mange ting, der spiller ind ved
en opvisning. Det er ikke sikkert, at festen blev højdepunktet; små til
fældigheder kan nemt ødelægge et resultat.
I de synlige resultater ved sådant et stævne er der måske et og andet,
man bedømmer forkert, fordi man ikke kender baggrunden. Men det
afholder mig ikke fra at pege på nogle tendenser, som, så vidt jeg kan
se, må have alle lederes interesse.
Vi må være interesserede i, hvordan tendensen var 1) i øvelsesvalg,
2) i dagsøvelsens opbygning, 3) i dagsøvelsens udførelse, 4) i valg af
musik og 5) i den praktiske ordning.
Man forbavsedes over opfindsomhed hos lederne.
Hvorfra hentede de alle de ideer, der kom frem i øvelserne? Hvad
var det, der havde inspireret dem til de mange gode bevægelsestyper?
Når der skal skabes øvelser, er der en vældig frodighed. Det vidner om,
at gymnastikken er i udvikling. Der blev skabt mange øvelser, der er
små, fine kunstværker, i anledning af stævnet. Men var der intet som
helst i øvelsesstoffet, der havde en foruroligende tendens? Jo, jeg synes,
der var fire ting inden for valget af øvelsesstof, der virkede sådan på
en, at man må erkende, at der kan være fare på færde, hvis udvik
lingen fortsætter i samme bane!
Der oprulledes et mylder af ideer for vore øjne, da vi så de forskel
lige øvelser. Men spørgsmålet er, om ikke mange af vore øvelser var
for spækket med ideer! Kan en øvelse ikke blive for indholdsrig? Kan
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den ikke indeholde for mange forskellige bevægelsesformer og for
mange forskellige stillinger? Og er der ikke grænser for, hvor mange
ideer den enkelte øvelse har gavn af at rumme? Ville det kønneste ikke
være at lade en enkelt idé udfolde sig i een øvelse? Denne idé kunne
så understreges på forskellig vis eller fremhæves ved et tilskud af
bibevægelser, men den skulle have lov til at udfolde sig i al sin enkel
hed. Det enkle og klare, den simple bevægelsesform hører hjemme i
den gymnastik, der passer for de almindelige piger rundt omkring i
gymnastiksalene. Hvad man arbejder med i elitegymnastikken, er en
helt anden sag.
Man kan f. eks. have en idé om et sideudfald, man ser faldet, man
ser den lige linje fra hoved til fod, hvorfor så ikke holde fast ved faldet
og den lige linje? Det er ideen i øvelsen. I al stilfærdighed kan den så
pyntes op med bibevægelser med arme eller ben — og bibevægelserne
kan fremhæve ideen. Der er ingen grund til at forflygtige ideen ved at
kæde f. eks. en ligevægtsstilling, ryggyngning eller andet til; en øvelse
kan blive for indholdsrig.
Er det mon ikke sundere at lære gymnasterne at kaste sig ud i
forsøg på at finde den rene stilling, den frigjorte bevægelsesmåde i en
enkel opbygget øvelse end at forsøge at lære dem gangen i en lang,
meget indholdsrig øvelse? Jeg tror, det giver størst glæde at arbejde
med en enkelt idé ad gangen. Der ligger efter min mening en opgave i
at lære gymnasten at holde af det rene og enkle. En ting, der er pyntet
meget op, kan blive begravet i pynt; man kan glemme grundbevægel
sen — ideen i øvelsen.
Hver gymnast på holdet må have en mulighed for at arbejde på
ideen i øvelsen, og hun skulle gerne kunne finde glæde ved at bakse
med at få form, linje og bevægelse frem. Resultatet skulle gerne vise
både renhed og skønhed.
Det må dreje sig om at gøre grundbevægelsen til det bærende, den
skal ikke forflygtiges, men gøre sig gældende som idé midt i pynten!
Pigernes øvelser ved landsstævnet havde hist og her tendens til det for
idéfyldte indhold.
En af de fornemste opgaver i kvindegymnastikken må være at få
vore gymnaster til med glæde at gå ind under krav om rene linjer og
stillinger, rigtige og frigjorte bevægelser. På dette område er opgaven
at opdrage, men skal opdragelse nås, må stoffet vælges med megen
sans for det kønne, enkle og simple.
Hist og her kunne man ved landsstævnet spore en tendens til at
6*
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vælge for svære øvelser og til at vælge øvelser, der var bygget med
en effektfuld slutning.
Jeg synes, det er skammeligt, at formen i en øvelse bliver uren, fordi
øvelsen er for svær. Var det ikke bedre at tage en øvelse af en lidt
lavere sværhedsgrad og få den udført nogenlunde frigjort og formrent?
På et stort hold er der mange småfejl, der ikke ses, man ser helheden;
men tendensen er forkert, den enkelte gymnast må kunne stå for nær
mere eftersyn. Der må være stræben efter formrenhed!
Mange øvelser var bygget sådan, at slutningen var højdepunktet.
Gymnasterne blev stående i en stilling, og den var måske tit så kræ
vende, at den blev formløs hos en del gymnaster, men den kaldte på
publikums opmærksomhed, og de opfordredes til at sætte ind med for
styrrende klappen. Ens tanke fandt ordet attituder. I det brogede bil
lede, man går med fra landsstævnet, er der stillinger, hvorom jeg ville
bruge ovennævnte ord. Er det ikke sådan, at de rene stillinger kommer
kun frem i glimt, forsøger vi at holde dem fast for længe, kan de virke,
tør jeg sige, lidt krukkede. Er dette ikke en ting, vi skal være på vagt
overfor?
Og inden for øvelsesstoffet skal så endelig boldøvelserne nævnes.
Med hvilken begrundelse anvendte så mange hold øvelser med bolde?
Der må være en årsag, der har foranlediget lederen til at tage disse
øvelser i anvendelse. Var det mon det, at det er fornøjeligt for en gym
nast at få en bold i hænderne? Var det det, at gymnasten opnår fri
gjorthed i bevægelser? Jeg ved ikke noget om, hvad der var årsag til,
at man anvendte dem i så udstrakt grad. Men skal jeg være ganske
ærlig, så synes jeg ikke, at alle gymnaster tog sig yndefuldt ud under
boldøvelser; det var, som om en del af gymnasterne ikke helt var i
besiddelse af den bevægelighed i kroppen, der skal til for at få disse
øvelser stilfulde og smagfulde. Jeg underkender ikke den værdi, disse
øvelser kan have i arbejet, det er sikkert rigtigt, at gymnasterne glem
mer sig selv og bliver mere frigjorte, de kan sikkert få spændthed i
bevægelserne væk, når de får en bold i hænderne. Men der er et spørgs
mål tilbage vedrørende boldøvelser. Er de ikke for de gymnaster, der
i forvejen har deres bevægelsesapparat nogenlunde i orden? Har vi
mulighed for med et ganske almindeligt hold piger, der også består af
stive gymnaster, at vise boldøvelser udført med ynde og smag? Og der
skulle gerne være en legende ynde over netop denne type af øvelser, for
er det ellers ikke forfejlet at anvende dem? Boldøvelser er måske
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noget, vi på almindelige hold kan arbejde henimod! For mig at se er
det synd, at den lidt stive gymnast opfordres til at vise sin manglende
ynde ved opvisninger. Disse ting om øvelsesstoffet!
Men hvordan var så dagsøvelserne som helhed? Var der variation i
stof og i opstillinger?
Der er en ting, man gang på gang må gribe sig selv i. Har man
fundet en bevægelse frem, og man synes om den, så har den en særlig
tendens til at stikke frem både i tide og i utide i dagsøvelsen. Men selv
om en ting er god, skal den ikke gentages for tit. Kropbøjning frem
med afspænding i ryg og arme, holder vi f. eks. meget af, og man siger
til sig selv: »Kan du dog ikke finde anden form for afspænding?« På
dette felt burde vi sætte ind med vor opfindsomhed !
Men når vi til spørgsmålet om variation i opstillinger, så må det
straks siges, at mage til idérigdom træffer man sjældent! Somme tider
synes jeg næsten, at man i sit inderste bad om: »Bliv dog stående, lad
mig lige have lov til at nyde synet af alle de mange fine linjer, en
almindelig udrykket opstilling giver!« Hvorfor skal man absolut presse
en usædvanlig opstilling igennem, hvis øvelsen gør sig bedst i ganske
almindelig udrykket opstilling? Men hvor var det i øvrigt velgørende,
at de malede pletter ikke bandt gymnasterne fast, der var liv og fart
i forflytningerne.
Hvordan blev så dagsøvelserne udført? — Pigerne, der udførte dem,
gjorde vist alt, hvad de kunne, for at yde det bedst mulige. Men er
der ikke noget om, at vi ledere af og til har lidt svært ved at finde et
passende tempo til vore gymnaster? I lutter energi og stræben efter
livlighed glemmer vi at udnytte f. eks. svingets muligheder. Sving
er dejlige bevægelser, men ikke hvis tempoet umuliggør afspænding.
Og får gang og løb ikke sin tid, hvordan går det så med afviklingen
og faldet? Der må være rimelighed i tempoet.
Hvilke tendenser var der i musikvalget til øvelserne ved stævnet?
Dette spørgsmål er lidt vanskeligt at besvare. For i mange tilfælde var
det vanskeligt at opfange musikken — måske stod man for langt
væk — måske virkede højttaleranlægget ikke. Når øvelse og musik
stykke er så nøje forbundet med hinanden, som tilfældet er i nu
tidens kvindegymnastik, mangler der noget i helheden, når man ikke
opfatter den ene del. Men nogle musikstykker nåede mine ører, og
jeg har gjort mig mine tanker om dem.
At der er sket kolossale fremskridt i brug af musik til gymnastik,
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er ganske givet. Jeg tør ikke afgjort sige, at den musik, der direkte
er komponeret til gymnastik, virker bedst og giver det bedste gym
nastiske resultat, men min fornemmelse går i den retning!
Vi mangler det, at musikken ganske naturligt understreger bevægel
sen uden patos og følthed. Tendensen går i retning af for »følt«
musik. Måske har det sine årsager. Selv om vi har et stort udvalg af
gymnastikmusik, er det muligt, at den forandring, der er sket i gymna
stikken, også kræver en ændring i musikstoffet. Vore bevægelser i
øvelserne er blevet større, og disse bevægelser må have en passende
musik. Det er muligt, at det kan være svært at finde den i de for
håndenværende hefter, og så tyr man til at plukke ud af større styk
ker, eller man finder et stykke, der passer i rytme og takt, men ikke
i indhold.
Jeg synes, det er forkert at plukke større værker i stykker, de skal
høres i deres helhed og vel netop høres — ikke gøres!
Jeg tror, at løsningen ligger i en musik, der er komponeret direkte
til gymnastik. Der må kunne bygges musikstykker, der er enkle og let
tilgængelige — også for den spillende. Det er muligt, at vi ville, komme
noget af det sammensatte øvelsesstof til livs ved samme lejlighed.
Alle de mange forsiringer i musikken opfordrer ikke til de enkle
øvelser, men til pynt og forglemmelse af grundbevægelsen. Selvfølge
lig kan det være meget morsomt for videregående folk at arbejde med
den slags. Men det er nok muligt, at vore delingsførere, i højere grad
end tilfældet er, burde lære at lytte til og at vurdere musik.
Dette er, hvad jeg har at sige om det, der efter min mening er det
egentlige og vigtigste at drøfte inden for kvindegymnastikken. Men
der er et par praktiske ting, som også bør nævnes.
Hvordan var opvisningspladsen, og hvordan blev den udnyttet? At
den forreste række mærker var for tæt på redskaber, og hvad der
ellers stod foran holdet, står vist enhver klart. Pladsen bagude burde
være udnyttet. Det ville have været lettere for lederen at klare disse
ting, hvis der havde været givet flere oplysninger på den tilsendte
plan over opvisningspladserne. Ligeledes havde det været en lettelse
for lederen, om der havde været lidt mere hjælp til at få plint, højt
taler og klaver anbragt på det for holdet bedste sted; dette sted kan
skifte, når holdene er af så forskellig størrelse, som tilfældet var i
Odense. Disse ting har ikke en altoverskyggende betydning, men
hvorfor skulle man ikke give de enkelte ledere de allerbedste betin
gelser for en god opvisning.
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Hvordan var gymnastikdragten ved stævnet? Også på dette felt var
opfindsomheden stor ! Efter min mening bruger man næsten for megen
energi på at finde frem til dragter, der er anderledes, end gymnastik
dragter før har været — både i farve, facon og kvalitet. Det er pigen
i dragten, det kommer an på, så hvorfor ikke putte hende i en dragt,
der er så enkel og diskret som overhovedet mulig, så er det problem
overstået.
I det foregående har jeg forsøgt at gøre rede for nogle tanker, der
er kommet under og efter landsstævnet. Stævnet afslørede, at der
stadig er ledere, der sætter ind med vældig energi, de vil gerne nå
det fuldkomne; men det er ingen beskåret, og det er heller ikke det,
det drejer sig om! Det drejer sig om at have en idé med sin gymnastik,
og denne idé må bestemme og forme gymnastikken og forme under
visningsmåden !
I et stykke musik er der en idé — et tema — til tider bliver det væk
for os i musikkens vildsomme krat, men det hænder sig, at vi op
dager det igen, og vi forsøger at holde fast ved det! Det vil altid
være svært at holde fast ved en idé — også ved gymnastikkens idé!
Men det er sikkert, at en leder både gør fejltrin og lykkelige fund,
sådan er kårene for en leder! Og derfor kan der være grund til at
tale rent ud om tendenserne i vor kvindegymnastik, så fejltrin og
lykkelige fund går op i en højere enhed!
Elisabeth Hasselager.

VORT 3. ÅR
Kære elever!

å har 2 hold igen forladt skolen, siden vi sidst sendte et årsskrift
ud. Et år til er gået. Knap til at forstå. Men en række notater
minder om, hvad der er hændt siden da, og at det ikke er så ganske
lidt, der kan skrives om til dette, det nye årsskrifts sidste afsnit.
Der er »stof« nok, og dog har det været lidt svært at komme igang.
Et par verslinier, jeg mindes at have læst engang, siger noget om,
hvad grunden dertil kan være. — »I mindets guld dét gror, der dybest
bor«.
At skrive om det, der satte præg på vort 3. skoleårs forløb, bliver
jo at fortælle om begivenheder og oplevelser, der for de 2 sidste elev
hold og os her er minder. Derom kan der fortælles adskilligt, men om
alt det, der er »guld« i mindet, det »der dybest bor«, alt det i et skole
arbejde, der knytter sig til dagligt virke i skolestuer, foredrags- og
gymnastiksale, til stilfærdige samtaler med en lærer eller varme dis
kussioner med kammeraterne, og til stunder, hvor samværets tone
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fandt sin rene klang, fordi dets fællesskab havde basis i noget værdi
fuldt, og fri, fordi der føltes tryghed overfor dem, man var iblandt —
om alt det, der er det egentlige i, hvad der knytter sig til året, alt det
kan jo ikke gengives. Måske ville det også være forkert at forsøge
derpå. Måtte så det rids, der kan gives af de mere iøjnefaldende ting,
bidrage til, at »guldet« i minderne fra den enkeltes skoleår — fra
dette år og de forrige — får lov til at glimte og lyse op igen.

☆
Det går selvfølgelig her som de fleste steder, at af de oplevelser,
som udflugter, underholdninger o. lign, giver udover dem, der knytter
sig til det daglige skoleliv, vil en del være baseret på det samme fra år
til år, bestemt som de er af skolens beliggenhed og andre forhold.
Derfor først — og kun lidt — om disse, inden der skal fortælles om de
begivenheder, der særligt i dette år har knyttet sig til de 2 holds
skoleliv.
Vi har også i år været på besøg i Domkirken. Begge gange aftenture,
og den ené gang hørte vi en lille afdeling kirkemusik ved domorgani
sten Richard Sennels. I vinter vil dette besøg formodentlig udgå.
Kirken undergår i vinter en hovedreparation, får nyt gulv, et andet
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Aftenstemning
december 1953.

varmeanlæg og nye stole. Den har været lukket siden først i oktober
og vil være det omtrent hele vinteren.
I Vestre landsret har vi også været med begge hold — og 2 gange
været ude for det uheld, at retssagen, vi skulle følge forløbet af, i
sidste øjeblik blev afblæst. Noget, der ingen gardering findes imod.
Når vi dog alligevel fik noget ud af besøgene — den ene gang gennem
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et foredrag og den anden ved, at man »flyttede« en mindre sag, så vi
kunne overvære dens behandling —- skyldtes det den venlige imøde
kommenhed og forståelse af vore særlige ønsker, vi stedse møder hos
alle, der virker ved retsplejen på dette sted.
Hedeturen — Hjerl hede, Kongenshus mindepark, Hald sø og Dolle
rup bakker — skulle begge hold have haft, men for vinterholdet gik
vejrguderne os for meget på tværs, med sommerskolen lykkedes det
da, omend med besvær, men dog under sådanne vilkår, at vi havde
glæde af denne tur, der i sin art er ret enestående.
Vinterskolens fastelavnsfest og den for sommerskolen tilsvarende
»fætterfest« havde stort set det samme program som ifjor. Forældredagene var også både i program og forløb de foregående lig. Til stor
glæde for os alle havde disse sammenkomster — med den begræns
ning, indbydelserne giver — næsten 100 pct. tilslutning, ved sidste
forældredag endda over, altså ved hjælp af enkelte andre familie
medlemmer, der i den givne anledning også gerne ville regnes som
»forældre« til pigen. At det lader sig gøre, hvor indbydelserne gælder
»fætrene« og »kusinerne«, er der jo ikke noget mærkeligt i, men at
det i fuldt så høj grad gælder forældredagene, regner vi stadig til årets
bedste oplevelser her.
☆

Vinterskolen talte 9 kvindelige elever til holdet med udvidet leder
uddannelse og 56 til det mandlige hold. Dette udviste en lidt lavere
gennemsnitsalder end de foregående 2 vinterhold. Den 1%-årige mili
tære tjenestetid har vel sin andel deri. I 21—22-års alderen vil det
være helt undtagelsesvis, om unge mænd kommer på skole. Holdet
virkede noget yngre end de foregående, men det lå nok i fuldt så høj
grad i dets gemyt som i dets alder. Det ungdommelige hos holdet gav
sig da også ret snart udslag i, at de gav andetårspigerne en fælles
betegnelse, der almindeligvis anvendes om lidt ældre damer. Omgangs
tonen de 2 parter imellem fandt hurtigt en form, vi vinteren igennem
glædede os over. Den bidrog ofte til et friskt indslag i og en festlig
kolorit over det daglige samvær.
Let — og usædvanligt hurtigt — fandt holdet et arbejdstempo, der
var godt, og hvorpå der stort set aldrig blev slækket. Når fodslaget
hurtigt og sikkert blev fundet — og på alle felter af undervisningen •—
kan ihvertfald en del af årsagen ret sikkert tilskrives det forhold, at
mange af dem var godt indspillede til skolearbejde. Omkring 70 pct.
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af dem havde været på ungdomsskole før. Et forhold, der iøvrigt ikke
afviger væsentligt fra de andre elevhold, vi har haft.
Ved åbningsmødet talte Thomas Rørdam om »Højskolen og det
moderne samfund«, jeg om »At vurdere og at vælge«. Om aftenen
læste lærerkredsen skuespillet »Løgnen og Lgkken« af A. Brinkmann.
Til de offentlige møder kunne vi også i år glæde os over godt besøg
fra både byen og et ganske stort område af amtet — og over at have
talere, der ud fra de forudsætninger, som reel viden om og personlig
stillingtagen til emnet giver, lagde disse mødeafteners samvær i et
niveau, vi har grund til at være taknemmelige for.
Ved novembermødet talte højskolelærer Engberg Pedersen, Ollerup
(nu Krogerup), om »Den kolde skole«. Ved mødet i december var
taleren redaktør Børge Outze, Information, og emnet: »Pressen og den
offentlige mening«. Februarmødets taler var Grønlands-forskeren, grev
Eigil Knuth. Hans foredrag omhandlede Grønlands udforskning og
blev ledsaget af hans smukke film derfra. Dagen efter foredraget
glædede han os med at fortælle om og vise lysbilleder fra udgravnin
ger og fund ved de gamle bopladser i vor nordligste landsdel.
I februar havde vi et møde endnu, forskellig fra de andre, ikke just
i sit sigte, men ihvertfald i sin ydre form. Det lå nok så meget på
underholdningens plan, bød på et mere varierende program: Frem
førelse af Nis Petersen’s novelle: »Breve til William Kumbel«, lyst
spillet »Lykkelige Marianne« og korsang. Det var instrueret af lærerne,
men fremførtes af eleverne. Efter programmets første del samledes
vi som sædvanlig ved kaffebordene med de af vore gæster, der havde
lyst dertil, men denne aften gav vi mødet en forlængelse i form af en
times folkedans. I sin tilrettelæggelse sigtede mødet mod at få kon
takt med flere af byens og egnens unge, end det var sket ved fore
dragsmøderne. Det lykkedes ganske godt. Foruden os hjemmehørende
var der den aften 2—300 til stede.
Den 9. marts havde vi så det sidste af vinterens møder. Vor taler
den aften var en god kending, pastor Dons Christensen, Askov. Med
udgangspunkt i en ung piges dagbog talte han om ungdomssind og
-problemer og forståelsen af dem.
Et par delingsførermøder var vi i vinterens løb værter for. Den
21.—22. november havde vi besøg af »Aalborg amts gymnastik- og
idrætsforening« og »Silkeborgegnens gymnastikforening«, der altså
holdt mødet i fællesskab. Lisbeth og Stræde var dets ledere, og der
var ca. 100 deltagere. Med de 2 formænds, Gert Jensen’s og Troels
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Gedsø’s, stilfærdige, men sikre ordning af tingene, forløb mødet, så
vi havde glæde — og kun det — af at have de 2 foreninger som gæster.
Og den 24. januar var det så Viborg amts delingsførere og gymna
ster, der samledes her. Lederne var Elly og Stræde, hvilket forsåvidt
var ligetil, da mødet udover et delingsførermødes sædvanlige for
mål tillige skulle være optakten for amtsholdenes træning til lands
stævnet. Der var godt fremmøde, og det blev en god optakt.
I dagene den 5.—7. februar satte et kursus i foreningsarbejde, af
holdt af »D. d. U.« og meget dygtigt ledet af organisationens daværende
formand, Jens M. Jensen, Aarhus, sit præg på vort skolearbejde — og
noset
O stærkere end vi ellers tillader et udefra kommende kursus at
gøre det.
Men dette lå i sit sigte såvel som med sine emner i et plan, der gav
mening i at stryge nogle timer af de sædvanlige for at kunne deltage
i det, hvad der beredvilligt var givet os adgang til. Det var et godt og
interessant supplement til den lederuddannelse, vi selv arbejder med,
og tillige et inspirerende møde med de mennesker, der ledede og præ
gede dette kursus. Under dets forløb konstaterede man — med glæde
og igen — hvor nær »D. d. U.« og gymnastikforeningerne ligger hin
anden, når det gælder endemålet for deres arbejde. Hos mig fører dette
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som en naturlig konsekvens tanken hen på det spørgsmål, om det
ikke ville være en vinding for ungdomsarbejdet som helhed, hvis de
2 parter tiere mødtes i et reelt samarbejde. Som vilkårene er for
ungdomsarbejdet de fleste steder, tror jeg, vi på dette felt har en
række muligheder, der endnu ikke er, men burde udnyttes.
Vort største og betydeligste møde i dette år havde vi så i nytårs
dagene, da Landsdelingsførerforeningen holdt års- og repræsentant
møde her. Det havde fået så vældig en tilslutning, at skolens kapacitet
egentlig var overskredet. Men foreningens ledelse — her med Jon
Thorsteinsson og Bent Andersen som de særligt ansvarlige — kan
magte store møders ordning, og deltagerne er for de flestes vedkom
mende også »hjemmevante« i sådanne, så afviklingen af mødet føltes
ikke vanskelig og — bortset fra en lille teknisk fejl ved indstillingen
af gymnastiksalens varmeanlæg, der var ved at genere den sidste
dag — så lykkedes den forhåbentlig så godt, at mødedeltagerne har
befundet sig vel her. Af grunde, der ikke her behøver nogen forklaring,
står denne forening, dens arbejde og dens medlemmer mig og flere
her særlig nær, og det var påny en inspirerende oplevelse i et par dage
at være i selskab med denne kreds af ungdomsledere, levende og per
sonligt engagerede i ungdomsarbejdets og tidens spørgsmål, som de er.
Den faglige ledelse var denne gang betroet Rigmor Hansen, Idræts
højskolen i Sønderborg, og Kristian Krogshede, Idrætshøjskolen ved
Gerlev. Dets talere var Jens Marinus Jensen, Hal Koch og Frede
Bording.
Også i år var vi på en søndagstur til Aalborg, efter invitation fra
»Aalborg amts gymnastik- og idrætsforening« til at vise gymnastik
med både det kvindelige og mandlige elevhold ved foreningens amts
stævne. Det imponerende bygningsværk: »Aalborghallen« var igen den
storslåede ramme for opvisningerne, og påny oplevede vi det værdi
fulde i på dette tidspunkt at komme ud at se det snit af såvel land
sognenes som byernes gymnastik, som et sådant stævne giver mulighed
for. Det gav indtryk, der var af betydning for de sidste ugers under
visning i lederuddannelsens fag. løvrigt havde vi så en festlig aften
sammen med vore værter som afslutning på en god dag.
Den udflugt, vi plejer at have midt på vinteren, undlod vi i år.
Grunden dertil var den, at vi allerede før vinterskolens begyndelse
gennem Troels Pedersen, Føvling, havde fået indbydelse til at give
opvisning ved det jubilæumsstævne, Ribe amts 3. hovedkreds agtede
at holde i »Vejenhallen« den 21. marts. Desuden var der før jul gen-
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nem skoleinspektør Jørgen Pors, Kappel, kommet indbydelse fra gym
nastikudvalget i »Sydslesvigs danske ungdomsforeninger« om at
komme og vise gymnastik ved et gymnastikstævne i Slesvig. Det viste
sig at skulle være samme dag, som opvisningen i Vejen, men dér var
man forstående overfor både os og ønskerne fra Sydslesvig. Med et
par gode biler kunne det klares, når vi fik vor opvisning i Vejen tids
nok til at nå igennem til Slesvig. En tidligere indbydelse fra Sydslesvig
havde vi i sin tid måttet undslå os for. Det ville vi nødigt denne gang.
Både tidsmæssigt og økonomisk set var det mere overkommeligt, når
vi alligvel skulle til Vejen. Det anspændende ved at give opvisninger
både i Vejen og Slesvig indenfor et tidsrum af 7—8 timer tog de im
plicerede ikke så tungt på — hverken før eller i tiden. Bortset fra en
kalamitet med motorskade i den ene bus på hjemturen, der voldte,
at den ene halvpart af selskabet kom nogle timer senere hjem end
beregnet (hvilket forøvrigt ifølge mundtlige overleveringer synes at
have berørt de pågældende mindre end os, der ventede på dem), så
forløb turen helt efter programmet. Dette var blevet stort. Når vi havde
afblæst turen til Aarhus, var det ikke særligt eller mest for at spare
pengene til denne, men nok så meget for ikke at få for mange brud i
undervisningen. Og planen var så, at denne tur — udover at give de
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nævnte opvisninger — skulle ordnes som en udflugt, hvor vi udnyttede
en del af de muligheder for at se og lære, som rejseruten bød på.
3 dage tog vi til den. Jeg tror, de var vel anvendt. Det var ikke alene
i tid og kørte kilometre, at det var vinterens store tur. At give en
egentlig beskrivelse af alt det, den bød af oplevelser og seværdigheder,
vil tage alt for megen spalteplads. Men et rids af den må med.
Den 20. marts kl. 8.15, i to af P. Hansens bedste og største busser,
ført af et par chauffører, sikre og dygtige til at køre og i enhver hen
seende hjælpsomme overfor os, startede vi vor færd mod syd.
I Herning havde vi et stop på en times tid, hvor vi så Mads E. Dam
gårds store væve- og spindefabrikker. Både produkterne og de vældige
væve til gulvtæpper vakte megen interesse.
Vi havde så god tid, at vi kunne tillade os et lille ophold i Jelling,
fik set gravhøjene og — takket være kirkebetjentens venlighed trods
uanmeldt besøg — tillige Jellings gamle kirke.
Næste mål var Askov højskole. Vor foreviser var Johs. Engberg, del
irisk og gemytlig fortalte om skolen, og gjorde det sådan, at det gav
forståelse af, hvad der giver denne skole sit særlige præg.
»Skibelundgård« var næste mål. En af vore elevers forældre, Johs.
Nederby’s, havde herfra sendt os en storslået indbydelse til at drikke
kaffe — alle på een gang. Både i egentlig og overført forstand mærkede
vi, at dørene stod os åbne. Besøget vil huskes for al den venlighed,
vi mødte i det hyggelige hjem.
Turen gik videre til Ladelund landbrugs- og mælkeriskole, og dens
forstander, Johs. Dons Christensen, log selv imod os. Den meget klare
orientering, han gav os om skolen, blev tillige et fint rids af udvik
lingen i egnen omkring den gamle grænse og de frie skolers indslag
i den. En fremstilling, der naturligt fik sin slutning med det valg
sprog, grundlæggeren af Ladelund, Niels Pedersen, gjorde til sit, et
valgsprog rummende en appel til den ungdom, der har virketrang,
fremsyn og ideel stræben i sig:
»Det gælder at le jre sig der,
hvor man tror,
fremtiden gror.«

Hvad vi hørte, gav baggrund for andet og mere end den skole, de
næste 2 limers studium nu koncentreredes om.
Dagen sluttede hos de gæstfrie beboere i Føvling, der havde indbudt
hele flokken til aftensmad, overnatning og adskilligt mere. Om aftenen
7
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var vi til fest hos dem i forsamlingshuset, hvor hygge og hjertelige
ord slog stemningen an, og hvor aftenens program viste, at der er
foreninger endnu, der tør tiltro de unge så megen vurderingsevne og
sjælelig karskhed, at de tør byde dem en underholdning på et niveau,
hvor der ikke på noget punkt angles for et billigt grin. Programmets
centrale del den aften var fremførelsen af Karin Boye’s : »Hun som
bærer templet«. En god aften.
Den følgende dag måtte kræfterne nødvendigvis samles om de to
opvisninger.
På turen til Vejen afså vi dog tid til at se Brørup mejeri, Danmarks
største landmejeri, nybygget og særdeles praktisk og moderne ind
rettet. Under dens leder, Tage Hansen’s, kyndige vejledning fik vi et
fortrinligt indblik i mejeriets funktion.
»Vejenhallen«, nylig indviet og iøvrigt et ganske storslået udtryk
for en driftig bys initiativ og fremdrift, gav os — med tæt besatte til
skuerpladser — gode vilkår for vore opvisninger. De lykkedes også,
så ihvertfald jeg mindes dem med glæde. Var nok indtil da højdepunk
tet for holdenes kunnen.
Turen til Slesvig gik fint — også uden unødig tidsspilde ved grænsen.
Vi nåede uden særligt jag Slesvig til aftalt tid. Her — i »Slesvighus«s
store sal -— optrådte vi så om aftenen. Det kunne ses på forhånd,
at det gymnastisk set ville have været en fordel at dele det mandlige
hold i to. Der var for lidt plads til, at deres arbejde kom til sin ret,
men andre hensyn, og fuldt så vægtige, talte for at undlade det. Vi
kneb os igennem. Aftenen havde selvfølgelig helt sit præg af stedet,
hvor vi var.
Den nat boede vi på »Dansk Ungdomshjem« i Slesvig. Husrum var
der vist intet tilovers af, da hele skaren omsider var kommet derind,
men vi var intet øjeblik i tvivl om, at der var rigeligt af hjerterum.
For følelsen af det — og for god forplejning — sørgede vore værter,
Esther og Sv. Lovmand.
Den sidste dag skulle selvfølgelig benyttes til at se mest muligt i
Sydslesvig — og til at høre om landsdelens historie, den, der er skrevet,
og den, der skrives i disse år. At også det sidste skete fyldest så godt,
som tilfældet var, kan vi takke de mænd for, der tog sig af os den dag.
Det var vandrelærer Jørgen Jørgensen, der var os en usædvalig fin
leder på en tur til Dannevirke, Hedeby, Gottorp slot, og Slesvig dom
kirke. Det var lærer Wehlitz i Isted, som tog mod os i sin skole og
viste os den historiske egn. Ganske enkelt, men med selvoplevelsens
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vægt bas ordene gav han os forståelse af de dansksindedes kår i de
brydninger, der foregår. Og så var det forstander Jørgen Jessen på
Jaruplund højskole, der redeligt og gennem mange belysende eksemp
ler gav os et værdifuldt bidrag til at forstå dybden i de spørgsmål, der
er brændende i Sydslesvig.
Efter at have nydt et måltid mad tog vi afsked. De ord, der faldt,
var præget af, at Jørgen Jessen’s og hans kones virke på Jaruplund
højskole ville være sluttet om 2—3 uger. Dem træffer vi ikke tiere
som forstanderpar dér, men vi bør huske hans ord tilsidst: en bøn om,
at vi fremover ville have sind og vilje til at støtte Jaruplund højskole
og den sag, den virker for.
Inden vi sluttede vinterskolen, var skolens vennekreds indbudt til en
lille fest, hvor eleverne underholdt med korsang og viste gymnastik
for dem — meget dygtigt forøvrigt.
Endnu eet må bemærkes om denne vinter: en række underhold
ninger af fin kvalitet skabt gennem et samarbejde mellem elevholdets
festkomitéer og lærerkræfterne på skift — samt den glæde vi ved
disse og andre lejligheder havde af at høre vore sangkor. Vi havde
foruden det sædvanlige ledet af Søjbjerg — et, Martha Stræde havde
dannet af pigeholdet, som hun vinteren igennem underviste i sang.
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Sommerpigerne 1951.

Sommerskolen. — Alt tegnede til, at starten skulle være normal.
Næsten nøjagtig samme antal som ifjor. Ikke lærerskifte af nogen art.
Men så sketer der noget, det var alvorligt nok. En af de sidste dage i
april fik Rørdam pludselig en meget kraftig maveblødning og måtte
omgående lade sig indlægge på sygehuset. Lægerne klarede blødningen
uden operation, og han begyndte forholdsvis snart at bedres, men var
selvsagt stærkt fysisk svækket af sygdommen. Det blev hurtigt klart,
at vi ikke måtte regne med hans hjælp ved undervisningen de første
5—6 uger af sommerskolen.
Vor hjælper i nøden blev min gode kollega og ven fra min lærertid
i Ollerup, højskolelærer Rask Nielsen, nu boende i Jelling og kendt i
vide kredse som taler og forfatter.
Skolemæssigt var hans hjælp så omfattende, som vi kunne ønske
det. Han overtog nemlig samtlige fag og hold, som Rørdam skulle
have haft.
Ligefremt og stilfærdigt gled han ind i lærerkredsen. Jeg tror, han
var glad for igen at undervise højskoleelever, og vi konstaterede snart,
at han var afholdt af pigerne. At han var villig til en tid at lægge sit
eget arbejde til side for at hjælpe os, har vi megen grund til at være
taknemmelige for.
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Rørdam vendte tilbage til sit arbejde midt i juni, har været fuldt
arbejdsdygtig siden og synes glædeligvis at være sluppet over sit syg
domsanfald uden alvorlige følger.
Pigerne, der kom her den 3. maj, viste sig snart at være en vågen,
venlig og virkelysten flok. Efter at have markeret 4. maj-aftenen og
5. maj-dagen gennem samvær med fortælling, oplæsning, musik og
sang, var vi hurtigt i fuldt sving med undervisningen.
Ved åbningsmødet talte Povl Brøndsted om »Frihed og orden«, og
jeg om »Mennesket i »Ottevejskrogen«« (Kirkegård).
Den 14.—16. maj havde vi besøg af 25—30 seminarieelever fra Kol
ding seminarium og dets forstander Carl Clausen. De ville bruge deres
St. bededagsferie til at se lidt på, hvordan højskolearbejde og -liv for
mer sig. En interessant og tiltalende flok at have som gæster.
Den 29. juni gæstede Statsradiofoniens drengekor os. Om aftenen
gav de en fornøjelig og god koncert. De friske og veloplagte drenge
og dirigenten, Viggo Kirk, kunne med os glæde sig over at synge for
en stopfyldt sal, ca. 600 mennesker.
De blev her en dag over. Både de og vi havde glæde af kampene i
håndbold og fodbold, de udkæmpede med pigerne. Denne gang vandt
drengene dog fodboldslaget — og så glædede de os 2. dags aftenen med
endnu en festlig sangunderholdning.
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Statens feriekursiis for gymnastiklærerinder var vort eneste egent
lige kursus under denne sommerskole. Lederen var gymnastiklærer
inde Aase Nielsen, København. Hun gjorde det godt og med aldrig
svigtende hensyntagen til vor undervisning. Vi har sjældent haft et
hold kursister med så megen forståelse af en højskoles daglige liv.
En nobel repræsentation for deres stand.
Sommerens store begivenhed var selvfølgelig Landsstævnet. En stor
og god oplevelse tror jeg, den var for vore piger. Tarup skole var vort
tildelte kvarter — og det var udmærket. Skolens inspektør og pedel
kan trygt regne med mangen taknemmelig tanke fra deres gæster,
når landsstævnets minder bliver drøftet.
Betragtninger over gymnastikken findes andetsteds i årsskriftet,
men her vil jeg gerne fremhæve et par sider af det, der for mig hører
til de bedste blandt minderne fra Odense. Det var en god oplevelse at
følge vore sommerpigers færd under opholdet i Odense, og at se
Lisbeth’s og deres udholdende og koncentrerede arbejde for at klare
den opgave, de så i at give en fin opvisning — med en gymnastik der
var helt fri for de virkemidler og kunstgreb, der så ofte bruges til at
dåre et publikum med. Opvisningen blev ellers en hård prøve for dem.
Af uopklaret grund blev mikrofonen ikke sat til klaveret, og en stor
part af holdet kunne derfor ikke høre ret meget af musikken. Det er
mig stadig en gåde, at de klarede den opvisning, som de gjorde.
Og så var det en daglig og stor glæde under stævnet at konstatere,
så mange af jer, både drenge og piger, der var med på amtsholdene.
Midt i den mærkelige følelse, det var for første gang at være passiv
ved et landsstævne, følte jeg nok denne glæde dobbelt stærkt. Den
oplevelse, der lå i at se det, opvejede rigeligt skuffelsen over selv at
skulle være blot tilskuer.
14 dage efter stævnet havde holdene fra Viborg amt afslutningsfest
her. Opvisningerne af dem og vore piger samt et par håndboldkampe
udgjorde det offentlige program. Efter et kaffebord med adskillige
taler dansede vi et par timer.
Elevmødet blev større, end vi havde turdet tro. At der kom så
mange, var os til stor glæde og opmuntring. Dertil så alle de hilsener,
der kom fra dem, der var forhindrede. Disse breve og kort bringes
der her en stor og hjertelig tak for. De gav os en følelse af stort set
at have været i kontakt med samtlige skolens elever ved det møde.
Underholdningen lørdag aften var fremførelsen af Priestley’s: »De
kom til en stad« ved os lærere og sang af sommerskolens kor. Fore-
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Landsstævnet 1954.

Indmarch.

Lisbeth.
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Fra Landsstævnet.
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dragene blev holdt af Povl Brøndsted med emnet: »Kinas nyere
historie«, og jeg om spørgsmålet: »Folkelig eller populær«. — Og
så havde vi det ellers festligt med at vise gymnastik for hinanden, ret
god tid til frit samvær og en lille svingom den sidste aften.
En skøn og festlig aften ovre hos vore venner på landbrugsskolen
havde vi endnu tilgode, inden vi sluttede. Dens hovedpunkt var en
sang- og musikunderholdning ved organist Lund og frue, Randers.
Og så sluttede vi på vanlig vis en sommerskole, der ganske uanset
det vejr, der er talt så meget om, står med en lys og varm tone for os
ved tanken om dem, der da blev »vore piger«.
Af større møder og kursus udenfor skoletiden kan jeg så nævne, at
vi i de sidste påskedage var værter for »F. D. F.«s førerstævne. Fuldt
hus. Dygtigt ledet af forbundsinstruktør Aage Sørensen.
Straks efter sommerskolens slutning havde vi nogle gæster, som
det var os til stor glæde og inspiration at have her en tid. Det var
»D. d. G.«s 2 landshold, der gav opvisning ved jubilæumsstævnet i
Aarhus og lededes af Esther Skriver og Jens Ejsing.
Den 22.—25. september havde vi så vort hidtil største møde: »Husmoderstævnet«. Det var husmødre fra hele Jylland — og 700 den dag,
der var flest. Men det klappede fint. Det lededes af fru Rigmor Pin
strup og var tilrettelagt dygtigt og fast af konsulenterne Kirstine
Andersen og Bodil Frederiksen, Skanderborg. Dets talere var Haustrup
Jensen, Grundtvigs højskole, Olga Kane, Testrup højskole, og jeg. Der
var sangtimer ved Søjbjerg og en diskussion, hvor forstander Fastrup,
Asmildkloster, var en af indlederne.
Viborg-kursus’et i oktober kunne igen melde fuldt hus, men det
forholdsvis lille antal mandlige delingsførere, der var kommet, var
vel et af udslagene af det arbejdspres, den vanskelige høst har voldt
i landbruget. Vore medhjælpere var Anne Marie Børup, Gudrun Worm
og Jens Krogslund. Så fik kursus’et iøvrigt et både lødigt og festligt
islæt ved den smukke musikalske underholdning, organist Lund og
frue gav os den første aften. Med hans inciterende bemærkninger som
»forbindende tekst« et fornemt bidrag til musikforståelse. Og i ugens
løb tillige gennem 2 foredrag, et af Karsten Gundersen om hans rejse
til Kina, og det andet af Jon Thorsteinsson om »Island i dag«. De 2
mænd har begge evnen til at kunne fortælle.
☆

Om andre forhold et par ord endnu. Først gælder det enkelte æn
dringer i vor kreds af faste medarbejdere. Alfred Jensen, elev hos os
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Jens Krogslund.

den første vinter og siden da den mand, der forestod pasningen af
have, varmeanlæg m. v., har fra 1. november fået stilling som lærer
på Vesterlund ungdomsskole. Og Elly Bystrup, der dels har været
timelærerinde og dels hjulpet os med kontorarbejdet i ca. 1% år, har
i vinter plads med fuldt timetal på Vestbirk højskole. Vi er dem tak
nemmelige for de evner og kræfter, de lagde i denne skoles virke.
Begge har nu fået muligheden for helt at kunne lægge kræfterne på
det arbejdsfelt, deres lyst står til, den mulighed, som vi ikke kunne
give dem her. For Elly er det jo ikke noget nyt at gå til. Derimod for
Alfred, men når vi her med taknemmelighed mindes hans venlige
færd og hans fine samarbejde med de helt unge mænd, der var hans
nærmeste medhjælpere, ser vi i dette et godt varsel for det arbejde,
han nu står i — og ønsker ham lykke dertil.
Som lærer har vi nu igen Jens Krogslund. Han var her jo også vor
første vinter. For denne vinters hold og for vi andre her, er han altså
ikke nogen ny mand, men jo nok for en del af jer. Han har siden da
fuldendt sin uddannelse fra »Den frie lærerskole« og nu sidst »Dan
marks højskole for legemsøvelser«. Af grunde, der dækker mere end
den arbejdsmæssige lettelse, hans hjælp betyder, er vi meget glade for
at have ham i lærerkredsen igen.
Til arbejdet i kontoret, i haven og ved de tekniske anlæg har vi så
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fundel vore nye medarbejdere i et ungt par: Ellen Margrethe og Harald
Hansen. Ellen Margrethe — eller »Tut« som hun kaldes — er fra
Aashøj ved Køge, hvorfra de nu er kommet hertil. Harald er fra
Hodde i Vestjylland. Tut er der vel ikke mange af jer, der kender —
endnu. Harald en del flere. Nogle fra hans arbejde som delingsfører
i Ribe amts 2. hovedkreds, andre fra hans ledelse af Roskilde amts
mandlige hold til landsstævnet i sommer, og så vil en del huske ham
fra Lingiade-holdet, hvis fine og sikre forsanger, han var. Både i sind
og af evne er de gået til deres nye opgaver på en måde, der er os til
daglig glæde.
Til sommerskolen får vi — med særlig opgave i uddannelsesfagene
— en ny lærerinde. Det er Bodil Bjerre fra Lem i Salling. Hun har
lederuddannelse fra Rødding højskole, Snoghøj gymnastikhøjskole
(udvidet 5 mdr.s) og »Danmarks højskole for legemsøvelser (4 mdr.s
kursus).
Bodil Bjerre har tidligere undervist på Vestbirk efterskole en
sommer og på Vestbirk højskole en vinter. Hun ledede Hobroegnens
piger til landsstævnet, og har i vinter plads som gymnastiklærerinde
på gymnasiet i Tarm, hvor hun desuden leder gymnastikforeningens
pigehold.
I årets løb har vi måttet notere os 2 formandsskifter på meget nær
liggende felter. Ved repræsentantmødet i sommer trak Karsten Gun
dersen sig tilbage som formand for skolens styrelse og repræsentant
skab. Ingen af jer er uvidende om denne mands andel i skolens
rejsning, så ord om dette vil kun være gentagelser. Udover den
tak, som vi altid vil være ham skyldig, skal her blot siges, at vi tror,
ja, egentlig ved, at hans fratræden ikke betyder, at han derfor person
ligt står skolen og os mindre nær. Som ny formand valgte repræsen
tantskabet gdr. Jens Kirk, Veiling.
Det andet formandsskifte omtales i elevforeningens beretning.
Egentlig havde vi håbet, at Niels Pedersen kunne have fortsat lidt
længere, men hans grund må vi bøje os for. Et for skolens tarv var
mere formandshjerte har vi ikke lov at kræve. Det var en stor glæde
i samarbejdet at mærke det hos Niels.
Vort forsøg med månedskursus har vi gentaget i år. Om årsagen
til, at vi tog det op her, og om forsøgets formål, skrev jeg ifjor. Til
dette skal blot føjes, at kursus’et, hvad tilslutningen angår, er blevet os
en skuffelse. Der er i år kun 6 mand. Et udmærket hold, men der kan
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jo nok blive et spørgsmål i, om det skal fortsætte. Det er jo et lille
hold at belaste en række lærerkræfter ekstra for. Den side af sagen
beklager vi os nu ikke over. Mere betænkeligt er det, at vi — med
enkelte undtagelser — egentlig ikke mærker videre til, at der fra
foreningsledelsernes side er nogen større interesse for dette kursus.
Mere end én gang til tror jeg næppe, der vil være mening i at forsøge,
om ikke tilslutningen til det ændres i gunstig retning.
Men ledermanglen er der. Det faktum ændres ikke af de forsøg på
bortforklaringer, man har set i et par artikler. En erkendelse deraf
ligger da også deri, at enkelte amtsledelser foranstalter lyn-»uddannelse« gennem aftenundervisning i nogle uger. Spørgsmålet får et
videre perspektiv i dette. Tror man virkelig, at lederproblemet kan
klares ved at springe over gærdet på så lavt et sted? Vil man ind på
en vej, der fører imod instruktør- i stedet for lederuddannelse?
Opførelsen af lærerboligen er ikke helt færdig endnu, men bliver
det før jul. Når dette byggeri også har trukket ud, skyldes det nu mest
det, at et uheld med en brænding på teglværket bevirkede, at vi ikke
fik murstenene leveret førend omkring l.juli. Men nu skal der ske
noget helt uberegneligt, om ikke det er færdigt til indflytning sam
tidig med, at I får denne hilsen ihænde.
På stadion har vi taget et par trin igen mod fuldendelsen. Et i april
og et andet i sommerferietiden. Da var det igen nogle mandlige elever,
der holdt »ferie« heroppe nogle dage ved at slide af karsken bælg med
harpning, muldblandning og udkørsel af slagger. Vi skal gøre vort
bedste for, at det arbejde får sin afslutning i år. Især de mange, der
har arbejdet for ringe eller ingen vederlag derfor, fortjener det. Fol
det er der nu en reel chance. Så får vi se, hvornår vi kan tage fat
på en ny etape. I ved, at jeg ikke anser skolen for fuldført endnu.
Af det, der ligger for i vinter, skal jeg kun nævne vort kursus i
januar. Det bliver i ugen den 9.—16. Gudrun Worm kommer her for
at undervise i børnegymnastik et par dage. Den øvrige undervisning
klarer vi selv, men et særligt islæt får kursu’et i år ved, at forstan
deren for »Danmarks højskole for legemsøvelser«, professor Emanuel
Hansen, kommer her et par dage og vil da holde 2—3 foredrag. Den
første aften skal vi se Niels Fenger’s film fra Grønland, og den sidste
bliver der oplæsning af boghandler Niels Pedersen fra Askov.
Vi håber at møde mange af jer til Landsdelingsførermødet i Sønder
borg i nytåret, og ikke mindre at mange af jer også i det kommende
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âr vil søge og få lejlighed til at se ind til os. Husk elevmødet, men
lad ikke det blive jert eneste besøg.
*
Vi takker så igen for et år, hvor det var skolearbejdet med de
2 elevhold og mødet med så mange fra de foregående, der gav de
oplevelser, som giver arbejdsmod fremover og rummer årets lyseste
stunder og bedste minder.
Tak for hvert besøg, anmeldt og uventet, og for de breve og hilsener,
I til festdage, til jul og mange andre tider har glædet os med.
Så får I vor bedste hilsen — med ønsket om en god jul og om, at
dens budskab må bringe jer sand og megen glæde.

Herdis og Mads Nielsen.

Kære gamle elever!
Med tak for breve og hilsener i årets løb sender vi jer alle de bedste
ønsker om en glædelig jul og et godt nytår!
Lærerkredsen.

ÅRSSKRIFTET
m dets redaktion et par oplysende bemærkninger: Vi har ment,
det ville være af værdi, at det — fordelt over nogle år — bragte
en række artikler, tildels historiske, omhandlende Viborg: byen, egnen
og institutioner her, Sydslesvig — kulturkampen, det danske skole- og
foreningsarbejde m. v., og endelig de andre nordiske landes frivil
lige gymnastik og dens placering i folkeopdragelsen. Denne linie blev
antydet allerede det første år med artiklen : »Egn og historie« af
Johs. Stræde, og i fjor udbygget med bidragene fra Fritz Herfurth,
Norge, Jørgen Jessen, Jaruplund, og Henning Paulsen, Viborg.
Det har i år ikke været muligt helt ud at få behandlet de emner,
vi havde tænkt os, men stort set er linien fulgt.
Tillige vil vi gerne præsentere de forfattere, der ikke hører til
skolens lærerkreds, og som derfor kun kendes af en del eller ganske
få af jer.
C. Bang, retspræsident ved Vestre landsret, Viborg.
Jørgen Pors, skoleinspektør ved Kaj Munk-skolen, Kappel, Syd
slesvig.
Rask Nielsen, Jelling, forfatter og meget benyttet foredragsholder.
Erik Westergren, rektor på Gymnastikfolkhögskolan ved Lillsved,
Stockholm.
H. Østergård-Nielsen, sognepræst ved Søndre sogns kirke, Viborg,
og desuden undervisningsministeriets stedlige tilsynsførende ved
skolen.
Redaktionen.
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»Viborg-Elever«

Rask Nielsen starter
mod Viborg.

»Tanter« ordner
slipser.

8*

Rørdam og en gæst fra Indonesien.

Inga og Ove i en ledig stund.

Fra en aften, vi havde fest.

Studie i fliser og sten.

Aften i stuerne.

Elevunderholdning.

På skovtur.

Fra indøvelsen af det
sidste program.

Sommerpigerne øver
i gymnastiksalen

Tre, der nu er rejst.

Næste generation.

BERETNING FRA LANDSELEVFORENINGEN 1954
e lokaleforhold, som landselevforeningen og Højskolernes sekreta
riat har haft at arbejde under de sidste år, har været meget trange
og primitive. Dette bliver der nu rådet bod på, idet der i løbet af vinte
ren indrettes nye lokaler i Vartov opgang 6. Her bliver der både kontor
og mødelokaler, som vil kunne anvendes af elevkredsene i København
og til den aftenhøjskole, som vi nu i fire år med stadig stigende tilslut
ning har afholdt hver vinter, og igennem hvilken vi er kommet i for
bindelse med mange mennesker i København.
Det er glædeligt at se, at det bliver muligt gennem sekretariatet at
skaffe flere elevér til de ordinære skoleterminer. Der er således i år
gennem sekretariatet formidlet 130 elever til sommer- og vinterskolen.
De tilsvarende tal for de to sidste år er 109 (1953) og 63 (1952).
Af hensyn til Københavns Højskoleforening afholdt vi i år ingen
8-dages kurser, men iværksatte en større kampagne for at skabe inter
esse for de korte kurser på skolerne. — 2 gange sporvognsreklame,
udsendelse af 15.000 pjecer, 2 radioudsendelser, 1500 plakater ophængt
i forretninger. — En del af de interesserede overgik naturligt til 8-da
ges kurserne, men alligevel blev 791 indmeldt til diverse kurser gen
nem sekretariatet, og vi har senere fået oplyst, at 153 har meldt sig
direkte til skolerne. Der afholdtes i år fire familiekurser, som alle blev
så vellykkede, at der er grund til at tro, at vi skal søge at udvide disse
kursers antal i sommerferietiden.
Ved hjemsendelsen af værnepligtige efteråret 1954 er der fra sekre
tariatet med velvilje fra civilundervisningen udsendt 9.000 højskole
pjecer med en redegørelse for de nye understøttelsesregler for soldater,
der har aftjent 18 mdr.s tjenestetid. Endvidere er udsendt til:
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Sogneråd og kommunalbestyrelser ................
Præster ........................................................................
Lærere over hele landet.......................................
Erhvervsvejledningskontorer ...........................
Ungdomsklubber ....................................................
Udsendt på direkte forespørgsel ....................

1.400
1.400
5.000
300
1.000
1.000

pjecer
pjecer
pjecer
pjecer
pjecer
pjecer
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Alle disse pjecer er udsendt til enkeltpersonel-, og der er samtidig
med pjeceudsendelsen rettet en henvendelse til modtagerne om at til
skynde unge til højskoleophold.
Vi forsøger i efteråret at skabe kontakt med elevkredse i landdistrik
terne i lighed med den, som er foretaget med elevkredsene i Køben
havn, og som har givet sig frugtbare udslag i et samarbejde mellem de
forskellige skolers kredse til gavn for højskolesagen.
Vartov, den 29. oktober 1954.

Thyra og Erik Halvorsen.

»VI B O RG-ELEVER«
forbindelse med elevmødet afholdt »Viborg-Elever«. sin ordinære
generalforsamling. Det fremgik af beretningen, at foreningen nu har
430 medlemmer, desuden ca. 80, som tilhører vennekredsen.
Der skete i år en del ændringer i styrelsen, idet vor formand Niels
Pedersen, Vallekilde, og foreningens forretningsfører Gudrun Bark
holdt ikke ønskede genvalg. Grunden dertil er for begges vedkommen
de, at de ikke kan afse den fornødne tid.
Jeg vil gerne bringe dem begge to en varm tak for de to år, de har
siddet i styrelsen. Det er jo ikke nogen lang periode, men det gælder
for dem begge to, at de har været med lige fra allerførste begyndelse,
da talen om oprettelsen af »Viborg-Elever« blev aktuel. Som sådan har
de været med til at stikke de retningslinier ud, som foreningen arbej
der efter, og det siger vi jer tak for.
Valget til styrelse fik følgende sammensætning:
Gerda Jeppesen, Vordingborg, blev genvalgt.
Agth Rasmussen, Amager, og Herbert Piøger, Fredericia, nyvalgt.
Desuden indgår i styrelsen de to års repræsentanter for vinterholdet
1953—54: Asger Bak, Rodskov, sommerholdet 1954: Gerda Pedersen,
Nørremarken, Viborg.
Styrelsen konstituerede sig senere med Alfred Jensen som formand
og Nilie Sønder som forretningsfører.
A ngående adresseforandringer beder vi jer alle om at være omhygge
lige med at sende skolen et kort med den nye adresse. Der vil jo være
en del piger, der hvert år får nye efternavne, og vel en del karle, der
får fast bopæl. Meddel os det, sådan at 1 er sikre på at få årsskriftet
og evt. andre meddelelser rettidig, og vi altid at have medlemsforteg
nelsen ført à jour.
Elevmødet bliver som sidste år den første lørdag-søndag i september.
Da håber vi at se så mange af jer som muligt.
Det er en betingelse for, at vi fortsat må få nogle gode møder, at der
kommer så mange som muligt fra alle hold.
På styrelsens vegne:
Venlig hilsen
Alfred Jensen.
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REGNSKAB
Indtægter.
0.
10
00
87
50

Salg af elevskrifter ...........................................................................................
Lån fra skolen ....................................................................................................
Renter af giro ......................................................................................................
Bonns: Andelsbogtrykkeriet ...........................................................................

Kr.
3 125
1 200
5
235

Kassebeholdning 17. juli 1953 ......................................................................
Girobeholdning 17. juli 1953 ......................................................................

4 506 53
49 65
286 36

4 902 54

Udgifter.
Vignetter til årsskriftet ....................................................................................
Medlemsprotokol ................................................................................................
Trykning af postopkrævninger ..................................................................
Forfatterhonorar..................................................................................................
Andelsbogtrykkeriet ...........................................................................................
Landselevforeningen, kontingent..................................................................
Porto og giro-gebyr ...........................................................................................

100
7
22
448
4 059
93
1

Kontant beholdning ...........................................................................................
Girobeholdning ....................................................................................................

4 733 03
103 12
66 39

00
65
75
58
35
25
45

4 902 54

STATUS

Aktiver.
Kontant beholdning ...........................................................................................
Girobeholdning ....................................................................................................
240 årsskrifter a 3.50 kr...................................................................................
428 årsskrifter a 4.00 kr...................................................................................

103
66
840
1 712

12
39
00
00

2 721 51

Passiver.
Lån fra skolen ......................................................................................................
Formue ....................................................................................................................

2 200 00
521 51
2 721 51

Regnskabet gennemset og fundet i orden.

Viborg, 4. september 1954.

Johs. Stræde.

Elisabeth Hasselager.

ELEVFOR T E G N E LS E
Vinteren 1953—5'i.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.

Andersen, Gunnar Sandager, Ørskov, Gødstrup.
Andersen, Herluf Vincentz, Fausing, Allingåbro.
Andersen, Niels Snedevind, Ellerup friskole, Gudbjerg.
Andersen, Svend Aage, »Højvad«, Oksbøl.
Andersen, Gunnar Mikael, »Højvad«, Oksbøl.
Bak, Asger, Rodskov, Løgten.
Braae, Aage, Mellerup, Randers.
Bukholt, Erik, Nybjerg, Lem st.
Bjerregård, Chr. Holm, Stauning, Skjern,
Balle, Hugo, Aarestrup, Frederiks.
Bahn, Aksel Evald, Ejby, Kirke-Hyllinge, Sj.
Bülow, Jakob Mikkelsen, Erslev, Mors.
Christensen, Hans Jefsen, Vollerupgård, Bolderslev.
Christensen, Pouli Kirkegård, Aarhusvej 32 b, Kristrup,
Randers.
Christensen, Jens Peder, Stundsig, Horne, Tistrup.
Eskesen, Kai-Lykke, Torvegade, Oksbøl.
Frandsen, Erik, Osager, Lejre.
Gregersen, Karl Andreas, Kjelst, Billum.
Hansen, Jens Erik, Højager, Rødding, Sdrj.
Hermansen, Poul, Permelille, Pillemark, Samsø.
Ingvartsen, Ingvart Bang, Amtoft, Vesløs.
Jakobsen, Oluf Heilskov, Udby skole, Ørsted.
Jensen, Gunnar, Rødding, Viborg.
Jensen, Kaj, Hemmeshøj Mark, Forlev, Sj.
Jespersen, Helge, Gamborg, Kauslunde.
Jørgensen, Vagn, Ny Mølle, Ringkøbing.
Kjelsmark, Kresten Jensen, Borbjerg, Holstebro.
Johansen, Jens Christian, Repholm, Gerning, Bjerringbro.
Kloppenborg, Johannes, Rødding, Sdrj.
Knudsen, Egon, Hesselmed, Oksbøl.
Knudsen, Bjarne Carøe, »Rødgård«, Glejbjerg.
Krag, Erling Midtgård, Trappendal, Hejis, Kolding.
Lauritsen, Hans Jørgen, »Lørup Mosegård«, Rudme.
Lerche, Anton Pedersen, Aale, Aale st.
Liengård, Per Leander, Ebdrup, Farsø.
Madsen, Arne, Nr. Lem, Brodal.
Mejlstrup, Evald Moth, Stenild, Hobro.
Nederby, Jens Peder, »Skibelundgård«, Vejen.
Nielsen, Kristian Gunnelund, Sjørup, Viborg.
Nielsen, Viggo, Nr. Fårup, Ribe.
Nielsen, Anders, Borbjerg, Holstebro.
Nielsen, Gunnar Randrup, Boldrupgård, Nørager.
Olsen, Keld, »Strusgård«, Højby, Sj.
Pedersen, Niels, Hvorslev, Rindsholm, Viborg.
Pedersen, Per Bagger, Kondrup, Bjerregrav.
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342.
343.
344.
345.
346.
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348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.

Pedersen, Villiam, Kærup, Janderup.
Pedersen, Laurids, Højby, Astrup, Skjern.
Poulsen, Arne, Fruergård, Lund, Højslev.
Poulsen, Egon Skødt, Dubjerg, Kollund, Sdrj.
Rasmussen, Svend, Hatting.
Rosenmaj, Otto, Stauby.
Severinsen, Albert Fristrup, Staun, Sebbersund.
Søndergård, Gunnar, Debelmose, Borris.
Sørensen, Henning Hougård, Krogsbæk, Hornslet.
Thomsen, Kristian Fr. Eskild, Lundforlund, Slagelse.
Tobiasen, Leif Thue, Borre, Oksbøl.
Vendelboe, Erik Sejersen, »Bubbel«, Hurup, Thy.
Brusgård, Kirsten, Skibsby, Hjørring.
Bredsdorff, Kirsten, Den frie lærerskole, Ollerup.
Braüner, Hedvig, Vestermarken, Frederiks.
Christensen, Kis Boisen, Hjerting, Rødding, Sdrj.
Jensen, Tove, Torup pr. Tranebjerg, Samsø.
Jensen, Marie Juul, Hornberg, Flemming.
Kirk, Ragnkild, Veiling, Lem.
Knudsen, Grethe Bach, Hanning, Sædding.
Kristensen, Kirsten Birgit, Mygdal, Hjørring.

Sommeren 1954.
363. Agger, Ingrid, »Kirkegård«, Bøvlingbjerg.
364. Bastholm, Katrine, Lakkendrup, Gudbjerg.
365. Bro, Sonja Elfrida Christensen, »Vesterhøj«, Ramme.
366. Christensen, Lisa, Holmstrup, Lumsås, Sj.
367. Christensen, Anna Boisen, Hjerting, Rødding, Sdrj.
368. Christensen, Merete Davidsen, Hylt, Veddum st.
369. Christensen, Anne Kirstine, Lambæk, Lem st.
370. Christensen, Aase Stuhr, Brændeskov, Svendborg.
371. Christensen, Elna, »Nordvang«, Hornum, Bask Mølle.
372. Christiansen, Marie, Kærvej 6, Hjørring.
373. Danmark, Hanne, »Tornhøjgård«, Veddum.
374. Eriksen, Kirsten Lang, Hammershøj.
375. Esbjerg, Ruth, »Kløvergård«, Føvling.
376. Fredslund, Agnethe, »Klegvanggård«, Brørup.
377. Fredslund, Gunhild, »Klegvanggård«, Brørup.
378. Graungård, Rigmor, Vrøgum.
379. Hansen, Ruth Østerlund, Rolfsted Lindegård, Langeskov.
380. Hansen, Kamma, Kruse, »Solbjerggård«, Kollemorten.
381. Hansen, Birgit, Janderup.
382. Houbak, Edel Rishøj, »Gedemålsgård«, Bjergby, Hjørring.
383. Hykkelbjerg, Eva, Veiling.
384. Iversen, Birthe Schmidt, Skolevej 10, Næsby.
385. Jensen, Kathrine Grimstrup, Lambæk, Lem.
386. Jensen, Thoma Christense, Horus pr. Ravnsted.
386a. Jensen, Anne Johanne, Nr. Bøel, Gørding.
387. Jeppesen, Sofie, »Ellegård«, Sandager, Kværndrup.
388. Juul, Else, Edslev pr. Hørning.
389. Jørgensen, Anna Edith Hvid, Nr. Kollund.
390. Jørgensen, Kirsten Marie, Vedersø, Ulfborg.
391. Jørgensen, Else, Baagø, Assens.
392. Kirkeby, Erna, Staby, Ulfborg.
393. Kjærulff, Ingrid, Mogenstrup, Jebjerg.
394. Kjær, Karen Kronborg, »Solhjem«, Klim st.
395. Larsen, Aase, »Melhøjgård«, Løgstør.
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400.
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402.
403.
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405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
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413.
414.
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416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.

Ladefoged, Kirsten, Østergade 42, Brønderslev.
Midtgård, Hanne Flinch, Søby, Hou.
Mikkelsen, Dagny, Roost pr. Brænderup .1.
Mortensen, Henny, Egebjerg, Horsens.
Nicolajsen, Tove Hvid, Starup, Aagaard.
Nielsen, Ester Baastrup, Hemstock, Skanderborg.
Nielsen, Ebba, »Vejen«, Bindslev.
Nielsen, Inger Engholm, Boltinggård Skov, Ringe.
Olsen, Inger Margrethe, Vindinge, Nyborg.
Ottosen, Inga Krag, »Andsieg«, Hejis.
Pedersen, Bodil Marie, »Højholt«, Gulev, Bjerringbro.
Pedersen, Gerda Ester, Nørremølle Mark, Viborg.
Pedersen, Inger Kirstine, Jaunsted, Brovst.
Pedersen, Birgit Okkels, Enghavevej 21, Herning.
Pedersen, Ingrid Ellegård, St. Lihine, Limskov.
Ravn, Judith, Hellevad, Sdrj.
Rasmussen, Solvejg, Kærvang, Kværndrup.
Rasmussen, Birgit, Besser pr. Tranebjerg, Samsø.
Sandgård, Anna, Birk, Herning.
Stenstrup, Gudrun, Dalhus, Ramme.
Sunesen, Ingrid K. S., Kladstrup, Hundstrup.
Svenningsen, Else Marie, Jebjerg Østergård, Langå.
Svenningsen, Bodil, V. Assels pr. 0. Assels, Mors.
Svendsen, Elna Kjær, »Nygård«, Thorsted, Tim.
Sørensen, Mette Marie, Grønvang, Bredsten.
Sørensen, Else, Højbjerggård, Højen, Vejle.
Sørensen, Anna Margrethe, »Ravnegård«, Fåborg, Varde.
Therkelsen, Kirsten Marie, Eriknaur, Hatting.
Thomsen, Inger, »Bynksminde«, Skæring, Hjortshøj.
Vestergård, Anna K. Myrhøj, Hogager, Holstebro.
Vestergård, Eva Augusta, Skader, Randers.
Østergård, Kirsten Irene, Frølundvej, Hammerum.
Østervold, Kari, Austervollshella, Bergen.
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