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Høsten.

DE STORE FESTDAGE har en afgørende betydning 
for mennesker. Det er ligesom alt fortætter 

sig og bringer mere varme. Lang tid forud ventes 
der med længsel, og store forberedelser gøres. Jo 
større, des mere højtid. — Julen har altid været den 
egentlige kristelige fest her i landet. Grundlovs
dagen bør være den folkelige højtid, og fra gammel 
tid var høsten her i landet den festlige højtid for 
arbejdet.

Moses havde, som folkeopdrager, øje for dette. 
Han jndprenter det gang efter gang : Du skal følge 
Herren din Gud og lyde hans bud — så vil Herren 
berede dig lykke og velsignelse af dine hænders 
gerninger. Så skal du være velsignet i staden og 
velsignet på marken; velsignet skal dit livs frugt 
være og dit lands frugt, dit kvægs yngel, dine oksers 
affedning og dit små kvægs yngel.

Velsignet din kurv og dit dejgtrug.
Herren skal oplade for dig sit rige forrådskammer 

og velsigne dine hænders gerning.
Folket tog derefter arbejdet op og indviede det med 

sjælden og såre stor højtidelighed. Påsken og pin
sen var oprindelig høstfester. De drog da op til 
templet og slagtede påskelammet. Derefter samlede 
de bygaks, tærskede dem i templets forgaard, over
hældte noget af kornet med olje, blandede det med 
røgelse og brændte det på alteret som et offer. Så 
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drog de hjem, og høstarbejdet var højtidelig indviet. 
I pinsen ofrede de førstegrøden af hveden ■— og sidst 
kom frugtindsamlingsfesten, og Moses siger da :

Du skal holde din frugtindsamlingsfest i 7 dage, og 
når du har indsamlet til din tærskeplads og din perse, 
da skal du være glad på din fest, du og din søn og 
din datter, din tjener og din tjenestepige, og leviten, 
den fremmede, den faderløse, enken og alle de, der 
er inden dine porte. Syv dage skal du holde fest 
for Herren din Guds åsyn — fordi han har velsignet 
dine hænders arbejde og alt dit indkomme.

Enten før det egentlige høstarbejde begyndte eller 
efter, at det var endt, holdt de fest, og glæden bredte 
sig over alt folket, og denne høstglæde har holdt sig 
helt ned til vore dage. I alle lande har det været 
saaledes.

En fransk forfatter — Bonnet — skriver om vin
høsten i de franske provinser: Hvilken tummel og 
råben af de unge karle og piger: „Er kurvene 
fremme? Er knivene skarpe? Træk kærrerne ud!“ 
— — og hestene skraber, muldyrene vrinsker, 
æslerne skryder. Karlene sidder paa agefjælene og 
fløjter lystige melodier, og vognen er fuld af unge 
piger, som støjer og leer og vikler karlene ind i 
grønne vinranker eller smører dem om munden med 
knuste druer. Og høsten begyndte under sang -og 
klang, alle vilde være med, ingen vilde være hjemme, 
og ved måltiderne i marken fortaltes dag efter dag 
ny historier i snesevis. Og var endelig høsten endt, 
holdtes gilder, og måltiderne oplivedes med historier 
i mængde! — Dette eksempel synes hjemligt og er 
dog fra Frankrig.

Når den danske natur stråler i rige og varme far
ver, og dyrene har store unger, og alle vilde planter 
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modent frø, da kommer høsten. Det er i højsom
mer.

„En stille, høstlig brusen 
igennem skoven går, 
og som en vinges susen 
gør leen skår i skår; 
og luftens bølger kløves, 
thi storkens unger prøves 
højt over bondens gård.

Men, nu er frugtens time : 
den kærner sig hver dag, 
med hver en solestrime 
får farve den og smag ; 
og om end regn kun skyller, 
med safter den sig fylder 
i dybe åndedrag.“

I sådan herlig naturens ramme falder den danske 
høst. Det er en højtidsfuld stund.

Og hvilken travl og hast, alle vilde være med — 
børn, unge og gamle. Med sang og klang blev der 
begyndt og endt, her i landet ligesom i Frankrig. 
Karlene knaldede med piskene, hestene sprang, og 
de hvidklædte, unge piger raabte hurra for høsten. 
Arbejdet blev gjort med lyst og glæde og var dog 
meget svært. Om aftenen gik man dødtrætte i seng, 
men næste morgen tog man atter fat med samme 
iver. Der fortælles om de fynske piger, at de om 
morgenen går rask til med riven på skulderen med 
tænderne opad. „Hu! Der hopper en Frø!“ siger de. 
Men om aftenen går de langsomt hjem med riven 
paa skulderen med tænderne nedad, og da siger de: 
„Der kryver en paide“. Men også de kan næste 
Morgen igen, sjælden ser man gladere høstfolk end 
paa Fyn.

Men midt under arbejdet satte alle folkene sig ned 
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på jorden og holdt måltid, og så fortaltes historier 
om bortførelser, elskovshistorier — daarlige og gode 
—, om rekrutterne, som var inde i kongens klæder, 
om de syge, de døde, de nygifte og nyfødte, forlovel
ser o. s. V. Og de ældre fortalte spøgelseshistorier 
om det gamle hvide hors, som jaskede frem og til
bage i Borrup bæk med opblødte hove og slæbende 
hale — — dybt sukkende ved aftentide. Eller de 
fortalte om grævlingen med det hvide hoved eller 
om pigen med det blodige halsbaand. Med denne 
sidste historie var højdepunktet nået. Småpigerne 
trak benene op under sig, og drengene flyttede fra 
det store hegn ud i solen. Men de fortalte også 
om ildebrande, krig og oversvømmelser, storm, byen 
i gamle dage, hoverihistorier og om gode og onde 
herremænd, — præster, degne, bønder o. s. v.

Ofte tænkte jeg, som var yngre, at alle disse 
bondehistorier var uden værdi og indhold. Men ved 
at sysle med min egen slægts historie er jeg bleven 
klar over, at disse historier indeholder den gamle 
bondes hele livserfaring og visdom. De fortalte hi
storierne hele året rundt; men rigeligst om høsten, 
midt under arbejdet. De gamle satte sig ned og 
lærte. Hvilken skolegang for os, som har modtaget 
den i vor barndom. Her blev fantasien vækket, 
forstanden opøvet og livets almindelige grundlove 
skarpt understreget.

De vidste vel knap selv, hvor meget denne fortællen 
betød ; men jeg forklarer det saaledes :

1. Spøgelseshistorier — — fantasien vækkes.
2. Mennesker i fare — •— historier om ildebrande, 

krig, ulykker o. s. v.
3. Kærlighed til hjemstavnen — — historier om 

byen, gårdene og personer i gamle dage.
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4. Foragt for uretfærdighed — — historier om 
tyranniske herremænd, præster, bønder o. s. v.

5. Begejstring for frihed —■ •— historier om hove
riet.

6. Glæden ved arbejdet — — høsten, jordens dyrk
ning o. s. V.

Der kan udskilles endnu flere grupper, f. eks. så
danne historier, som gav kærlighed til dyrene, eller 
som stillede forholdet mellem begge køn i det rette 
lys. Andre fortællinger havde et bestemt kristeligt 
ærinde. Det var høstglæden, der fik munden på 
gled, og som gav det strænge arbejde en særegen 
højhed.

Og høsten var fuld af overraskelser både for børn 
og unge. Karlene strøg for kålen ude i haven. Mon 
det bliver alvor? Mange børn stod med et stille 
håb ! Det sidste læs korn prangede med grene og 
blomster, og et neg var pyntet som en høstpige. I 
susende trav kørtes det hjem under hurraråb. Glæ
den var stor, modtagelsen derhjemme festlig.

Ved at sysle med min slægts historie så jeg, at 
de gamle bønder holdt en mængde små gilder. Jeg 
var nogen tid i vildrede dermed, da det forekom mig 
mærkeligt, at så tarveligt vante folk alligevel holdt 
saa mange gilder. Senere blev jeg klar over, at de 
fleste gilder var høstfester. De holdt smaa gilder 
efter høhøsten, kornhøsten, humleplukningen, ind- 
slagtningen, frugthøsten, lysestøbningen, fåreklipnin- 
gen, hørhøstningen, boghvedehøsten, gåseslagtningen 
med den sene fjerplukning o. s. v. Når arbejdet var 
endt, så holdt de fest med alle dem, som var inden 
deres porte, fordi husene var fulde. Da glædede de 
sig. Deres hænders arbejde var atter bleven vel
signet, og alle forrådskamrene var fulde.
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Sikkert nok har bondearbejdet i gamle dage været 
en glæde, de havde ogsaa en god evne til at festlig
holde det. Nu derimod er meget forandret. Bøn
derne er bievne så nøgterne og så faglige. Jeg føl
ger i landbrugsbladene de forhandlinger, der føres 
paa de store møder, og ser, at de gennemgaaende 
taler med megen indsigt og kundskab. Paa dette 
omraade er oplysningen gået stærkt frem. Selvføl
gelig er der en del stortalere også imellem dem; 
men de spiller en liden rolle. Men trods den store 
dygtighed er der alligevel desværre en vis opløsning 
inden for landmændenes kreds. Der trækker alt for 
mange bort og over i andre erhverv og stillinger. 
Der tabes herved for mange gode hoveder og for 
megen dygtighed for landbostanden. Mange unge 
vil være funktionærer, og de glæder sig til en saa- 
dan stilling. Træffer man dem senere, synes jeg 
ikke, de er særlig tilfredse. Landbruget er berømt 
her og i udlandet; men bondearbejdet synes ikke at 
være videre berømt. Det trækker ikke. I alle mu
lige andre stillinger træffer man bøndernes børn; 
men inden for landbruget træffer man ikke mange 
af de andres. Landmændene skal ikke ved -deres 
møder tale om svineavl og hesteopdræt o. s. v. i det 
uendelige. De skal ogsaa fremhæve dette arbejdes 
ideelle sider. Det er de praktiske landmænd selv, 
der skal gøre det, thi det virker bedst. Landbrugets 
mænd skal holde på dygtighederne og passe på, at 
de ikke af uvæsentlige grunde går over i andre stil
linger, hvor de tidt og ofte alligevel sidder og læn
ges tilbage til det frie selvstændige liv på landet. 
Forholdet er nu saa meget forandret, at kun 37 % 
af hele folket er ansat ved landvæsenet. Man må 
i sandhed forundre sig over, at det andet arbejde 
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virkelig behøver en arbejdskraft på 63 %, naar det 
huskes, at der i året 1913 udførtes for 636 mill. kr. 
Deraf var landbrugets udførsel 557 mill. kr. Resten 
er kun 79 mill. kr.

Det er også meget uheldigt, at det nu er bleven 
skik at handle med huse og gårde, ligesom om det 
var gammelt jerntøj. Hjemmene er bleven en han
delsvare. Børnene bliver løse i trevlerne. De bliver 
ingensteds hjemme, er egentlig uden hjemstavn; og 
slægtstraditionen får et knæk, når den fædrene ejen
dom går over i fremmede hænder.

Mange siger, at bondearbejdet er kedeligt nu. 
Maskinerne har taget poesien af landvæsenet. Leens 
klang var bedre end selvbinderens knebren. Plejl- 
slagene var en anderledes musik i gården end selv
renserens brummen.

Det er muligt. Jeg skal ikke nægte det; men 
den store fragtdampbåd, der fosser frem i søen, og 
hurtigtogene gennem skovene på Vinding land gør 
på mig et poetisk indtryk. Men spørg ikke mig, jeg 
er født før maskinernes tid. Spørg dem, der er født 
i hjulenes tid. Da mine børn var små, syntes de, 
at kulos lugtede godt. Det er jo meget moderne, — 
men de er jo ogsaa født noget senere end jeg.

Hvad kræver landets hovederhverv? Er det for 
hårdt lastet, er jordens drift for indviklet og besvær
lig, er jorden for dyr?. Landmændene må selv sige, 
hvad der skal gøres. Jeg har det indtryk, at land
bruget har for få folk og mange steder alt for dår
lige arbejdskræfter. Månge vil jo råbe på udstyk
ning. Det er jo muligt. Jeg tror dog ikke på den 
meget lille udstykning.

Det er godt at være fastboende. Det giver en 
egen holdning, tryghed og lyst til stadige forbedringer 
og fremskridt.
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Det er godt at kunne føre et langt familieliv. 
Landbrugets folk kan ikke nok som velsigne den 
stilling de har, at børnene ikke alle sammen behø
ver at komme hjemmefra dagen efter konfirmationen,, 
saaledes som de må i de fleste andre hjem. Det er 
det lange samliv mellem forældre og børn, som giver 
den danske bondestand sit præg.

Det er sundt og friskt at arbejde under åben him
mel, i ren luft. Det er en fri og en selstændig Stil
ling, og det er godt at så sæden og passe den vel 
sommeren igennem, og det er godt at høste. Fejl 
og fortrin staar opskrevet sammen i læs og traver.

Fra gammel tid er dette at dyrke jorden menne
skenes henvisning. Og kan nu i vore dage ikke alle 
være med her, så kan man dog se på det og glæde 
sig og altid håbe, at det må blive ved at gaa så- 
ledes som hidtil, at Herren vil oplade sit rige for-, 
rådskammer — og velsigne vore hænders gerninger 

P. Andresen.



Krigen.
(P. An d re se n).

NU HAR KRIGEN raset i 16 måneder, og endnu er 
der intet videre opnaaet. Hvilken sorg og elen

dighed. Hvad er der ikke oplevet i denne lange 
tid. Ikke mindre end elleve stater i Europa er med 
i krigen, og foruden Kanada og Avstralien regner 
man, at 54 % af Asiens og 52 °/o af Afrikas folk er 
berørt af krigen paa den måde, at de har deres søn
ner med. Det er ikke en almindelig krig, men et 
verdensopgør. At så mange nationer går med, uden 
at betænke sig ret længe, synes at være et tegn på, 
at noget nyt er under vejs, og noget gammelt og us
selt skal fældes. Napoleon førte folkene ind i kri
gen ; men denne gang er forholdene anderledes. Flere 
folk er delvis gået med af sig selv, og store masser 
af frivillige har meldt sig under fanerne. Tallet går 
op i millioner. Før 1. August 1914 var der mange 
mennesker, som vilde have forsvoret, at vor tid vilde 
få en så forfærdelig krise at gennemleve. Hvor me
get har vi ikke læst og hørt af de mange floskel
magere, som i fredsdagene førte det store ord om 
evigt venskab og forståelse mellem folkene. Hvad 
blev der af ordene, og hvor er nu stortrompeterne 
henne. Jeg har aldrig været og bliver heller ikke 
nogensinde teoretiker. Jeg har derfor aldrig bildt 
mine Elever ind, at menneskene nu om dage var så 
fremragende og retfærdige. Det vilde have været en 
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falsk forklaring for sandhedens domstol. „Stik finge
ren i jorden og lugt, hvor du er“, har altid været 
min regel. Sørg for at få en nøjagtig oplysning om 
tider, forhold og personer, og sid ikke i lænestolen 
og filosofer dig til en tilstand, som slet ikke eksi
sterer. Vel ved jeg, at kulturen er gået meget 
fremad i de sidste 50 år; men det har været den 
fysiske side, som har haft overtaget, og den har 
hjulpet krigen frem, og det er paa basis af den, at 
krigen fremdeles kan fortsættes. Det er folkenes 
ulykke, at de er bleven staaende ved den materielle 
side af kulturen. Den har vist sig uden bæreevne 
i vanskelige tider og har ikke kunnet stifte fred og 
fordragelighed. Det er folkenes ulykke, at de ikke 
samtidig med det materielle kulturfremskridt har til
egnet sig en kristelig åndskultur. Hvad glæde har 
vi af det store fremskridt, når det hele ender i død 
og undergang. Det, vi alle trænger til, er mere 
hjertevarme og større kærlighed, det, vi alle længes 
efter og arbejder for, er en åndskultur på fast kriste
ligt underlag, en indre kraft, som kan bære og føre 
folkene gennem jordelivets mørke skygger. Lad os 
ønske hverandre et glædeligt nytår, og håbe, at Guds 
klare solskin atter igen vil lyse over den faldne jord, 
varme de indtørrede hjerter, øge sjælens ævner, 
vække åndens slumrende kraft — — så slægten kan 
gå fremad i kærlighed og styrke.

Man har sået med tvedragt og avlet tvedragt; man 
har sået med uretfærdighed og avlet den samme 
sædart. Den, der sår vind, avler storm. Således er 
det sket. Frygteligt for de, der har været sæde- 
mændene. Man må skamme sig overfor Gud og men
nesker. Men nu midt under krigen synes jegt at 
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stemningen mellem de lidende og kæmpende er ved 
at blive en anden, i hvert fald hos en del af fol
kene. Kristendommens sandheder har grebet sin
dene, og derfor tror jeg på en lys tid efter det store 
europæiske ragnarok. En bedre tid vil opstå efter 
blodbadet, hvor feltraabet må være: Der skal sås i 
kærlighed.

Krigen slår mange dybe sår. Alle folkene lider. 
Der er stille i min hjemstavn — syd for åen. Mange 
af de unge og håbefulde er faldne, langt flere er 
sårede. I et af nabosognene derhjemme er der nu 
faldet ialt 51 mand. Jeg gruer for fremtiden, ti 
dette er opløsning. — Alle vore elever der nede fra 
må nu være med. Jeg kan ikke meddele noget om 
dem, ti pålidelige oplysninger er vanskelige at få 
fat i; men så vidt vides er ingen faldne. Nogle er 
saarede, andre komne til skade i skyttegrave. Det 
må være vor daglige bøn, at Gud vil holde sin hånd 
over folkene derhjemme, ti ingen lider som de. Som 
en hilsen fra fronten hidsættes et par censurerede 
feltbreve fra Vinding-folk.

Frankrig, den 19.—12. —15. 
Kære allesammen!

Mange Tak for Kortet, som jeg har modtaget her 
nede i Lassigny. Du skriver, Farbror, at du vil ha’ 
et rigtig Soldaterbrev, og nu vil jeg forsøge, hvad 
jeg kan gøre i den Retning.

Jeg ligger her i en meget stærk Stilling. Kun ca. 
300 Meter foran ligger den forreste franske Skytte
grav, omtrent saa langt borte, som fra Skolen og 
ned til Morten Pedersens. Det er jo ingen Afstand. 
Vi skal heller ikke stikke Næsen ret længe over 
Brystværnet, før Kuglerne piber om os — tshi —tschu. 
og I kan tro, vi faar Næsen til os i en Fart. Vi 
har det ellers temmelig roligt til daglig Dags. Vi 
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har selvfølgelig Vagter Dag og Nat, Tiden imellem 
benyttes til Jordarbejde og Søvn ; men vi skal jo al
tid være paa Spring, og jeg har derfor ikke kunnet 
komme af Tøjet lige siden den 24. November. Den 
værste Vagt for mig er Lyttepatroulje. For at Fjen
den ikke skal overrumple os om Natten, lister tre 
Mand sig i Mulm og Mørke med opplantet Bajonet 
over Skansen og Pigtraadsforhugningen ca. 50 m. 
frem i Landskabet, hvor vi saa sidder i 2^2 Time. 
Da spøger det altid forfærdeligt rundt omos, særlig 
i Nætter, hvor vi ikke kan se Haanden for Øjnene.

I Gaar Nat var jeg derude. Der var dyb Ro. Nu 
og da hørte vi en Franskmand eller Zuav hoste. 
Henad Kl. 2 glammede Hundene voldsomt i en 
Landsby. Jeg syntes, det var mig, som vilde der 
komme Forstærkning til de franske Skyttegrave. Saa 
blev jeg afløst og lagde mig til Ro. Med et blev jeg 
vækket ved en frygtelig Alarm. Vagtposterne raabte 
os til Gevær. Jeg for søvndrukken op, fandt mine 
Sager og styrtede ud. Himlen var et Lyshav af 
uafladelige Kanonlyn, og det tordnede for Ørene som 
et voldsomt Uvejr. Ind imellem lød Maskingevæ
rernes Raslen og Geværernes Knitter og Knatter.

Jeg var rolig og havde ikke Feber, skønt jeg anede, 
hvad der var paa Færde. Et Par km. tilhøjre for 
os blev der angrebet; men hos os var der Ro. Uaf
ladelig gik Lyskugler til Vejrs, som kastede et blæn
dende blaat Lys i Miles Omkreds ; det tordnede stær
kere og stærkere ; et Kanonlyn lyser lige saa stærkt 
som et almindeligt Lyn; og fra de mange store Skove 
kom et tyvefoldigt Ekko. — „Er alt parat?“ Nej ikke 
Skydeskaar nok. Jeg faar ikke Plads til mit Gevær. 
Til højre famler jeg gennem den snævre mørke Grav 
— ingen Plads — til venstre — overalt fuldt. Jeg 
kommer tilbage. Ansigterne er blege, men fattede; 
ingen klynker; vi staar som Mænd, og Minutter 
slides hen saa endeløse. Saa snart en Lyskugle gaar 
op — op og se — roligt endnu, kun et Par Gevær
kugler piber forbi. Da med et — „pum ratsch“ — 
en Granat lige hen over vort Brystværn. Hjærtet 
staar stille ved Trykket, da den springer, og vi syn
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ker i Knæ — en til — igen lige over Hovedet. 
„Dækning“, bliver der kommanderet, og vi er ikke 
sene til at lystre. Der er Ro igen. Nu begynder 
Ilden til venstre for os. Vi stikker Hovedet frem 
pum ratsch — pum ratsch ! Vi synker tilbage 
igen; men ingen klynker og ingen har Feber, og vi 
venter roligt paa, at en mørk Linje vil vælde frem 
af Graven og storme mod os. Dog, der er Ro, og 
vi strækker os. Dagningen kommer over Skovene. 
Det bliver lysere. Sjældnere gaar Lyskuglerne til 
Vejrs. Til venstre er Ilden forstummet — og hvad 
er det? — virkelig til højre tager den af. Ilden 
kommer mere stødvis ; til sidst et Skrald nu og da, 
en vredladen Kugle piber ganske i Vildrede med 
Retningen hen over os. A.a, Gudskelov, — nu retter 
vi os op —, saa slap vi da denne Gang endnu. Hvad 
er der Nyt? Er der nogen saaret? Ingen ved noget. 
Jeg gaar lidt ned gennem Skyttegraven. Hvad er 
det? Mit gamle Skydeskaar, som jeg har haft ind
til i Gaar, og hvor jeg altid har staaet, er væk. En 
Granat har slaaet ned, har revet hele Brystværnet 
væk og er sprungen mod Rygdækningen. Jeg staar 
som lammet. Hvordan gaar det til, at jeg ikke stod 
der længere end til i Gaar, og hvorfor ligger jeg nu 
ikke der i Stumper og Stykker. Aa, de Følelser er 
ikke til at beskrive ; man staar stum og saa takker 
man sin Gud, at han har lavet det saadan, og haa
ber paa Fremtiden. At man lever endnu, ved man, 
at man lever endnu i Morgen tror man, og man 
haaber at komme ud af alt dette og hjem igen, og 
hvor vil saa ikke Livet være anderledes for en. Men 
endda sidder jeg her roligt og ved godt Mod. — godt 
at man ikke tænker saa meget og ikke fantaserer, 
for saa vilde man snart være færdig hernede.

Nu en god og velsignet Jul for jer alle dernede, 
og gid den maa blive en ægte Fredensfest for os, 
eller Begyndelsen til en lang, lang Fred, hvor alt 
kan blomstre i Lykke.

Jeres hengivne
Kresten.
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BRASSERIE*)

*) Skrevet paa en gammel fransk Regningsblanket.

REGNIER-DUBOIS Dechy ved Douai, d. 10. Jan. 1915.
A. RANSART

(PAS-DE-C ALAIS)

Kære P. Andresen!
Hjertelig Tak for Brevet ! Du ønskede et langt 

Brev, skrevet i Skyttegraven. Heldigvis har vi været 
befriet for denne i over 14 Dage, og haaber at være 
fri for den endnu en lille Tid, da vi er Hær-Reserve. 
Men jeg vil saa fortælle, hvad jeg har oplevet i den, 
siden jeg kom med.

Den 11. September tog vi af Sted fra Berlin og 
kørte saa i samfulde 10 Dage med Jernbanen til i 
Nærheden af Reims. Vi maatte undervejs holde 
mange Gange paa Grund af, at Munitionstranspor- 
terne skulde have fri Passage. Den 21. September 
kom vi til vort Regiment, og der traf jeg Bror Peter 
og flere andre gamle Bekendte. Det gik snart løs. 
Det første var at storme frem, dog uden at jage 
Fjenden bort. Saa laa vi der et Par Dage i Skytte
graven. Forplejningen var meget daarlig og man
gelfuld. Saa foretog Franskmændene et Fremstød 
Syd for Arras imod Bajeaume. Og vi blev saa trans
porteret derhen, og efter et Par Dages Kamp maatte 
de tilbage igen. En Dag, der aldrig gaar mig ud af 
Erindringen, er den 6. Oktober, da vi gik frem, og 
det franske Artilleri velsignede os med en sand Regn 
af Granater. Især fra Kl. 2—3 om Eftermiddagen 
var man næsten døv. I en saadan Situation er al
ting ligegyldigt. Om Aftenen havde vi en forfærde
lig Mængde Døde og saarede. Med en hvis Æng
stelse, husker jeg, spurgte jeg en Mand fra min 
Brors Konip., hvordan det gik ham. Og det lettede, 
da han svarede: uskadt.

Saa tilbragte vi Oktober Maaned i Skyttegravene 
der i Nærheden af Arras. Det var egentlig en god 
Tid, blot man fik lovlig lidt at spise. Men der var 
tørt i Skyttegraven. Tit har jeg tænkt paa den Tid 
nu bagefter. Jeg synes, at aldrig har jeg sovet saa 
godt, og aldrig drømt saa smukt som der under 
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den aabne Himmel. Af og til blev man afbrudt af 
den haarde Virkelighed, naar Fjenden sendte os et 
Par Granater for at holde os vaagne, — men det 
gav Anledning til at søge Freden fra oven, og man 
mærkede, der var noget, der kunde skænke en Fred 
midt i Vaabenbraget. Men nu — Garden var ingen 
Paradetrop — vis kulde med, hvor der var „Lavrbær“ 
at vinde. I Begyndelsen af Novbr. skulde der fore
tages en Generalstorm mod Englændernes Stilling 
i Flandern. Og saa „tiplede“ vi nu derhen, hvor 
vi kom den 9. November om Aftenen.

Vor Batl. blev i Reserve. Den 11. skulde der 
gribes an. Fra Kl. 9—-10 var der en øredøvende 
Artillerikamp. En saadan Koncert kan man ikke 
forestille sig, naar man ikke selv har hørt den. Paa 
Slaget 10 holdt Artilleriet op — som ved Dybbøl —, 
og nu gik det løs for Infanteriet. Vor III Bataillon 
var foran os, og af deres ca. 450 Mand kom 61 til
bage. En af mine Ungdomsvenner, Joh. Jessen, 
Kliplev, ligger ogsaa der. To andre Landsmænd er 
blandt de 61, og de kan fortælle noget, —hvordan 
de stormede 4 Gange frem og 4 Gange tilbage —, 
uden at tage Skade. Ja, det er et Vidunder!

I disse Stillinger laa vi saa i over en Maaned, til 
den 22. December, da vi rykkede herned. Men 
mange bitre Minder har jeg fra den Tid. Jord
bunden var i sig selv meget fugtig, og vore Stillin' 
ger var nærmest Sumpe, saa Opholdet i Skyttegra
ven var meget uhyggeligt. Altid staa i Mudder og 
ingen rigtig Hvile faa i de 4 Døgn, vi var der — 
det tog til Nerverne. En Dag, som særlig var haard, 
var den 14. December, da Franskmændene gjorde et 
Angreb paa et Punkt midt i vort Komp. og delte os 
i 2 Dele. At staa der paa Post i det Mudder og saa 
oven i Købet have en saadan Dag, — det var næ
sten ved at blive for meget. Den Aften var vi kun 
faa, der kunde rykke i Kvarter, da Afløsningen kom.

Endelig den 22. Dcbr. kunde vi sige den flander- 
ske Skyttegrav et hjerteligt Farvel. Bror Peter havde 
allerede taget Afsked med os midt i December, da 
han var erklæret felttjenesteudygtig paa Grund af 
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en Hjertefejl. Han har det nu godt, og er paa et 
Lazaret i Lobberich ved Krefeld. Paa Marschen her
til kom vi igennem meget rige Distrikter og store 
Fabriksbyer. Denne By her er ogsaa Fabriksby. 
Det er mærkeligt at komme i Kvarter hos Borgerne. 
Først modtager de en meget koldt, men lidt efter 
lidt forklarer vi ved Tegn og Undergjerninger, at vi 
kan jo heller ikke gjøre for, at vi skal bo hos dem. 
Vi vilde ogsaa hellere tage hjem og bo der. De 1er 
af alt, hvad vi spiser : Rugbrød, Flæsk o. s. v., i hvert 
Fald de bedrestillede. Overalt, hvor vi kommer, er 
der kun Kvinder og Børn tilbage. Man kan ogsaa 
læse deres Sorg i Ansigtet over at leve i den Uvis
hed om deres Kære. Ja, det er en haard Tid fol
det stakkels Folk. Men de er nationalbevidste. Her 
har vi været siden 1. Juledag, og altsaa fejret Julen 
her. I en saadan Tid lærer man at sætte Pris paa 
gode Barndomsminder. Det, jeg har længtes mest 
efter, er at kunne synge de kære Julesalmer. Det 
er først dem, naar man kommer til at synge Sal
merne om den Fred, som er forkyndt i sin Tid af 
Englene over Betlehem, der rigtig kan fremkalde 
Tankerne om Julen som Barn og kan blødgøre ens 
ellers som forstenede Hjerte.

Vi har daglig megen Exercits og Appel. Den 7. 
Januar havde vi Parade for Kejseren i Douai. Hvad 
der nu venter paa én i Fremtiden, er ikke godt at 
vide, men lad Gud raade for det.

De hjerteligste Hilsener med Ønsket om et godt 
og velsignet Nytaar sendes Jer paa Vinding fra 

Eders heng.
Havs.

1ste August 1915.
Kære Farbror!

Mange Tak for Hilsenen, som du sendte med Ejas 
sidste Brev. Jeg har for Resten længe ventet Brev fra 
dig, og du ved vel, at Turen er til dig. Jeg mær
ker, at det har vakt en Del Bestyrtelse hos jer ved 
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at høre, at jeg var bleven Rytter* ) ; hvordan man 
end vender og drejer det, saa er og bli’r det en 
Kendsgerning. Jeg maa i den Anledning døje en 
hel Del smaa Stikpiller hjemmefra med Hentydnin
ger til tidligere Forsøg paa at omgaas Heste; men 
i en Krig kan man alt. Jeg tror ikke, der gives 
noget, et Menneske ikke kan, naar den haarde Nød 
driver det. Den udhalede Modelaps, der ved Mobi- 
len mødte i Laksko, stribede Benklæder, Smoking 
og pomadiseret Haar, ser nu ud som en af Ham
borgs Havnesjovere, — d. v. s., der er ringe Forskel 
at se paa de to. Det har ikke været det mindst 
interessante, at man kommer saa mange vidt for
skellige Typer helt nær ind paa Livet, Folk, som 
man i det daglige Liv aldrig vilde faa Lejlighed til 
at tale med. Under Kanonernes Torden bliver de 
fleste Mennesker aabenhjertede og meddelsomme, og 
mange letter deres Hjerte i en saadan Stund ved at 
skrifte hele deres Liv for Kammeraterne. De fleste 
tyske Soldater, som jeg har truffet, har, efter vor 
gængse Begreber, ført et meget udsvævende og let
sindigt Liv ; de fleste, især fra Storbyerne, tager det 
som noget ganske selvfølgeligt og praler med det, 
og saadan er den fattige Arbejder og den hovedrige 
Grosserer, der er i saa Henseende ingen Forskel 
paa dem. Der er mange, man kommer til at holde 
af. Saaledes traf jeg paa Lazarettet en ung Bajrer, 
en Bagersvend, som forresten havde et meget util
talende og bølleagtigt Udseende; men han var meget 
retsindig, skønt han som ægte Bajrer holdt en Øl
rus for godt nok, og skønt han ogsaa i andre Hen
seender var noget let. Meget forbavset blev jeg over 
en almindelig Grubearbejder fra Ruhrdistriktet ved 
Rhinen; han var en hel Gentleman, og den Maade, 
hvorpaa han hang ved Hjem og Kone og Børn, havde 
jeg aldrig tiltroet ham. Jeg har været sammen med 
uhyre mange Folk fra alle Egne af Tyskland: med 
Østpreusserne oppe fra de- hjemsøgte Egne ved Mas
suren, med den berlinske Spidsborger og Charletan, 

*) Meddeleren var infanterist, før han kom tilskade i skytte
graven. P. A.
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Havnesjoveren fra Hamborg, Fabriksarbejderen, Vin
dyrkeren fra Rhinen, Øltyskeren, der allerede i Ok
tober var svunden saadan ind i Omfang, at der mindst 
kunde gaa to i Uniformen, hidsige Saksere, Meck- 
lenborgere, som gerne kaldes Bøfler — ikke uden 
Grund, Hanoveraner, som næsten er de mest tilta
lende ; ogsaa vore Frænder Holstenere, Angliter og 
Frisere, fremdeles de Tyskere, der er kommen fra 
Udlandet, og som ikke er de mindst interessante. 
Man erobrer sig en hel Skat af Menneskekundskab, 
naar man saa blot forstaar at anvende den.

Mange Tak for din Artikel om Feltbreve, som jeg 
har læst i Gengivelse i „Hejmdal“. De fleste er jo 
ikke beregnede paa at skulle læses af en større 
Kreds. Jeg har skrevet enkelte med den Tanke; 
dem har jeg sendt til Morbror. Der er jo i Grun
den uhyre meget at skrive om; jeg maa sige, at jeg 
ikke holder af at give grufulde Skildringer. Jeg har 
tit skrevet et Brev om flere Gange, fordi jeg syntes, 
det blev for grufuldt, og mangt og meget, som jeg 
har oplevet, har jeg aldrig fortalt, fordi jeg mente, 
det kun vilde vække unødig Uro.

Eja skrev, at Du sendte mig et Brev efter Elev- 
mødet; det har jeg aldrig modtaget; maaske Du har 
faaet det tilbage igen. Saa kun mange Hilsener til 
alle, Faster, Jens, Eja, Sune, Karen B. og Brummer.

Din hengivne
Kresten.



Vinding højskole.

Krigen har gjort sin Indflydelse gældende her på 
skolen. Holdene er ikke saa store, som vi plejer 

at have dem. I fjor vinter var der ialt ind meldt 
61; men deraf blev ikke mindre end 17 indkaldt- 
Også i sommer og nu i vinter er ikke alle de komne, 
som var indmeldte. Pigerne måtte blive i deres 
pladser, og karlene blev indkaldt. Men det er gået 
alligevel, og vi har været godt tilfreds med de Folk, 
der har været her.

Vinteren 1914 — 15 var her 44 elever. Fordelt efter 
stand:

Sønner af gæstgivere .... 1
—• - rentier ................. 1
—• kreaturhandlere . . 1

håndværkere .... 1
— plantør .................... 1
— lærere.................. 1
— fyrbødere ................. 1
— arbejdsmænd .... 2
— husmænd.............. 12
— gårdejere ....................23

Ialt ... 44

Fordelt efter amter: Århus 1. Assens 1. Skander
borg 2. Bornholm 2. Aalborg 2. Ringkøbing 3. Vi
borg 4. Ribe 10. Vejle 19.
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To havde været på Skibelund og Ågård efter
skole, 1 på Vinding højskole, 1 var fra Kanada.

Sommeren 1915 var her 28. Fordelt efter stand:
Døtre af bygmestre.............. 1

— - rentier.................... 1
— - toldassistenter. . . 1
— - møllere.................... 1
— banemænd.................... 2
— husmænd.................... 4
— håndværkere.............. 6
—• gårdejere .....................12

Ialt .... 28

Fordelt efter amter: Ringkøbing 1. Viborg 1. Skan- 
derborg 1. Randers 1. Sorø 2. Odense 3. Svendborg 
3. Ålborg 4. Ribe 5. Vejle 7.

1 havde været på Sorø højskole. 1 på tegneskole 
i København.

P. Andresen.

I



Sangens „Indhold“.
Elever fra mit Aar vil huske 
Rasmus Laursens Omtale af 
Willemoes-Sangen. Ham til 
Minde sendes denne Artikel!

Med Hilsen !
Johs. Lind.

nV/Tedens KANONERNE DUNDREDE paa Københavns 
-^J-Red Skærtorsdag d. 2. April 1801, var der to 
unge Mennesker, der her for første Gang saa hin
anden. Den ene var den 17-aarige Willemoes, der 
var Fører for et lille Flaadebatteri, hvormed han til
føjede Englænderne stor Skade, som vi nok ved. Den 
anden var Grundtvig, der den Gang var 18 Aar. Han 
var Medlem af Studenterkorpset. Maaske han har 
haft Vagt nede ved Reden — det ved jeg ikke —, 
men vist er det, at han saa hele Slaget inde fra 
Land.

Han saa Willemoes sejle op ved Siden af Admiral 
Nelsons store Admiralskib. Saa ham sende det det 
ene Grundskud efter det anden, og først efter 3 Timers 
Kamp trække sig ud af Slaget.

Han hørte, hvordan man fortalte, at Nelson havde 
sagt til Kronprins Frederik, at en saa dygtig Officer 
som Willemoes burde han gøre til Admiral; hvortil 
Kronprinsen svarede, at skulde han gøre alle sine 
dygtige Officerer til Admiraler, blev der ingen Officerer 
tilbage.

Rimeligvis har Gr. ogsaa været med iblandt dem, 
der tiljublede den unge Søhelt deres Bifald, da han 
hen paa Eftermiddagen kom i Land. Men mere saa 
de heller ikke til hinanden den Gang.

Først 6 Aar efter (1807) saa Gr. og W. igen hin
anden. Det var paa Tranekær Slot paa Langeland, 
hvor Danskerne havde deres Hovedkvarter i Kampen 
mod Englænderne. Her var Grundtvig paa Besøg, 
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her traf han sammen med Willemoes og her gik 
Grundtvigs Begejstring for Willemoes over til varmt 
Venskab. Jeg kan tænke mig, hvordan de har siddet 
og talt sammen om den Gang, de første Gang saa 
hinanden — paa Københavns Red. De har sørget 
sammen, da de fik at høre, at Englænderne havde 
taget vor dejlige Flaade.

Gr. siger om Willemoes, at det Tab var mere end 
han (W.) kunde bære — „hans Hjerte brast“. Og 
han mener, at Døden har været ham kærkommen, 
da han faldt i Kampen ved Sjællands Odde (d. 22. 
Marts 1808).

Det var et Dødsfald, som gjorde stærkt Indtryk 
paa Gr.

Gr. er imidlertid kommen tilbage til København, 
og en Aftenstund gaar han en Tur langs Strandvejen. 
Og medens han nu gaar og ser ud over Sundet, 
ser „Danmark, dejligst Vang og Vænge, lukt med 
Bølgen blaa, hvor de voksne, danske Drenge, kan i 
Leding gaa“, da gaar hans Tanker tilbage til „den 
bolde Ungersvend“, Willemoes. Han mindes hans 
Kamp for Fædrelandet og hans tidlige, men saa 
hæderfulde Død, og Stemningen griber ham saa stærkt, 
at hele Sangen om W. bliver til — „aldeles naturligt 
til“ siger han selv.

Og saadan gaar det altid med et Digt. Det skabes 
af Digteren ud af hans Hjertes Varme, han ved 
ikke selv hvordan. Det gaar ham paa samme Maade, 
som det kan gaa os, naar vi bliver rigtig grebne af 
noget, saa kommer Ordene for os ganske af sig selv. 
Den tyske Digter Goethe har Ret naar han siger:

„Hvad ej I føler, faar I aldrig sagt, 
thi frem af Sjælens Dyb maa Ordet bryde, 
som fra et Kildespring til Hjertet flyde, 
med det Oprindeliges hele Magt.
Lim I kun alskens gamle Fraser sammen, 
lav en Ragout af det, som Andre levner, 
Og pust af Eders Lungers Kraft til Flammen 
i Askedyngen, om I ellers evner!
Hos Børn og Aber vil i Bifald vinde, 
hvis det er det I spidser Munden paa; 
men aldrig vil I Vej til Hjertet finde, 
hvis ikke Eders Ord fra Hjertet gaa.“



Men det gjorde Gr’s. Ord netop. Saa da Weyse 
1837 skrev sin Melodi til Sangen, saa har Gr. Ret, 
naar han synger:

„Hvis det rørte Hjertes Sang, 
Hjertet røre kunde, 
sjunger den da mangen Gang 
i de stille Lunde!
Sjunger den ved breden Strand, 
naar hen over hviden Sand 
Voven sagte triller!“

Allerede næste Aar (1838) skulde Gr. faa Sikker
hed for, at Folk havde lært at synge den.

I det Aar holdt Grundtvig nemlig nogle Foredrag 
paa Borchs Kollegium i København; han kaldte dem 
„Mands Minde“. I et af dem kom han til at om
tale sine Minder om Willemoes og Kampen ved 
Sjællands Odde. Og han taler sig varm og bevæget. 
Da han slutter, bliver der et Øjebliks Dødsstilhed. 
Men saa begynder en af Tilhørerne at synge: „Kommer 
hid i Piger smaa“. Han har sikkert slet ikke tænkt paa, 
om det nu ogsaakundegaaan, eller paa, hvad Folk vilde 
sige, men hans Hjerte har slaaet i varm Begejstring 
for Willemoes og Grundtvig, og han har ikke haft 
bedre Udtryk for sin Stemning end Gr’s. Sang Men 
saa snart han havde begyndt, sang straks alle de 
andre med.

Da Sangen er forbi gaar Gr. atter dybt bevæget op 
paa Talerstolen og takker, fordi de har sunget Sangen 
for ham. Nu ved han nemlig, at Ordene i Sangen 
ikke nøjes med at staa med de døde Bogstaver paa 
Papiret, men lever paa Folkets Tunge og i dets Hjerte. 
Denne Time var for ham et Pant paa „at der vil 
opvokse en Slægt, vi ej hehøve at skamme os ved, 
men for hvem vi snarere maa skamme os!“

Derpaa forlod Tilhørerne med højtidelig Stilhed 
Salen, men i mange Sind har denne Oplevelse været 
et Minde, der dukkede op, hver Gang man sang: 
Kommer hid, og som bidrog sit til at gøre ham Sangen 
mere kær, og dette har ikke mindst været Tilfældet 
med Gr.

Men han skulde endnu en Gang opleve en Be- 
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givenhed, der stod i Forbindelse med Willemoes- 
Sangen.

Gr. havde været i Jylland for at tale ved Skam- 
lingsbankemødet d. 4. Juli 1844 og var nu paa Sejl
turen hjemad. Han opholdt sig hele Tiden paa Dækket 
og talte ivrigt med alle de unge, som var om Bord. 
Da Skibet nu kom under Sjællands Odde, traadte en 
Studentersangforening frem og sang: „Kommer hid I 
Piger smaa“.

Jeg kan tænke mig, hvordan nu alle Minderne fra 
Københavns Red og Kongedybet, fra Tranekjær Slot 
og fra Borchs Kollegium dukkede frem for Grundtvigs 
indre Øje. Dybt rørt takkede Grundtvig ved at 
fremsige det Vers, han i sin Ungdom havde skrevet 
til Mindestenen paa Oddens Kirkegaard over dem, 
der faldt i Kampen. Det lød saadan:

De Snekker mødtes i Kveld paa Hav, 
og Luften begyndte at gløde.
De leged alt over den aabne Grav, 
og Bølgerne gjordes saa røde. 
Her er jeg sat til en Bavtasten, 
at vidne for Slægter i Norden: 
Danske de vare, hvis møre Ben 
under mig smuldrer i Jorden, 
danske af Tunge, af Æt og af Id; 
thi skal de nævnes i løbende Tid 
Fædrenes værdige Sønner.

Og dette Vers, fremsagt med Grundtvigs dybe, 
klangfulde Røst just paa dette Sted, greb alle saa 
stærkt, at endog den Mand, der stod til Rors, nær 
havde sat Skibet fast ved Odden.

Naar jeg har omtalt denne Sangs Historie saa 
grundigt, saa er det ikke alene for at vise, hvordan 
en Sang, som Regel opstaar, men ogsaa for at have 
et Eksempel at henvise til, naar jeg nu vil til at 
skrive om det, jeg vil kalde „Sangens Indhold“.

Sangens Indhold bestaar ikke alene af det, som 
Digteren har lagt i Sangen, men er ogsaa Indbegrebet 
af alle de Minder, der knytter sig til den; og disse 
kan deles i to Slags.



En af de Officerer, der var med i Slaget ved 
Sankelmark, har fortalt, at Østrigerne under Kampen 
lod deres Musikkorps spille en Vals. Og skønt de 
to Ting: Valsen og Kampen, var saa forskellige, 
som vel mulig, saa kunde denne Officer senere hen 
ikke høre denne Vals, uden han straks havde denne 
blodige Kamp levende for sit Øje.

Paa samme Maade kan det ske, at en Sang kommer 
i Forbindelse med en Begivenhed, der staar i stærk 
Modsætning til Sangens Tekst.

Saadan er der en bestemt Sang ■— en livlig Foraars- 
sang —, der altid minder mig om den Gang, da en 
Gaard brændte. Selvfølgelig fordi den blev sunget- 
den Morgen, da Gaarden var brændt ned om Natten.

Og I kender vel nok allesammen Eksempler herpaa.
Den Slags „Indhold“ tjener ikke til at uddybe 

Sangen for os — tværtimod. Derfor skal vi sørge 
for at vælge de rette Sange til de forskellige Lej
ligheder.

Gør vi det, saaledes som Willemoes-Sangen blev 
anvendt, saa vil Sangene for den enkelte faa et 
ganske bestemt „Indhold“, den vil med alle de Minder, 
der knytter sig til den, blive ham kærere og kærere, 
jo oftere den synges. Og det er paa denne Maade 
vi kommer til vore Indlingssange. Tænk f. Eks. paa 
det „Indhold“ Salmen: „Velkommen igen Guds Engle 
smaa“ har for os alle sammen. Det er ikke det 
samme, nej, hver har sit. Minderne fra Julen i Kir
ken, i Hjemmet og i Lønkamret.

Eller tænk paa, hvilket vidunderligt Indtryk Aften
sangen: „Der staar et Slot i Vesteried“ gør paa os, 
naar vi synger den ude i den frie Natur, hvor vi 
for vort Øje har Slottet „tækket med gyldne Skjolde“, 
som ej „blev med Hænder bygt“. Da sander vi, at 
„mageløst staar det smykket“ og vi ser, at „fra Jord 
til Himmel naar dets Port“ og vi føler, at „Vorherre 
selv har det bygget“.

Eller tænk paa Salmen: „Nærmere Gud til Dig“, 
som jo skal være bleven spillet, da den store Pas
sagerdamper „Titanic“ gik til Bunds. Naar de over
levende senere synger den, vil der ved Siden af de 
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grufulde Billeder fra hin Ulykkesnat ogsaa komme 
et andet „Indhold“, en Forvisning om, at det, der 
stod I Salmen, var sandt. Salmen er bleven rigere 
for dem end for nogen af os andre.

„Indholdet“ kan ogsaa være af en lysere Art, 
knyttet til Sange af livligt Indhold.

Men herpaa kender vi allesammen Eksempler; 
dem vil jeg ikke prøve paa at skildre.

Just fordi Sangene faar deres særlige „Indhold“ 
for hver eneste af os, just derfor bliver de saa nemme 
for os at huske.

Gamle Folk og syge forbavser os ofte ved, at de 
kan huske en Mængde Salmer.- Men det betyder 
ikke alene, at de har en god Hukommelse, men 
betyder snarere, at de i deres unge Dage har haft 
Sangen med i Sorg som i Glæde, saa den for dem 
er blevet rig paa Indhold.

Derfor har Ludvig Schrøder Ret, naar han paa
minder vi unge, at vi skal sørge for at samle os 
en Mindets Skat af Salmer og Sange, som vi kan 
tage til under Sygdom og Nød.

Og her kommer jeg til det, der gerne skulde være 
den røde Traad, der skulde gaa gennem min Artikel, 
nemlig en Opfordring til at synge tit og rigtigt.

Jeg har truffet paa mange Mennesker — heldigvis — 
der føler, at man maa synge tit; der sander Gr. 
Ord om, at

„Hver Fugl maa synger med sit Næb, 
og Livet kan vi skønne
var uden Sang kun Slid og Slæb“,

men de har ikke rigtig været helt paa det rene med, 
hvad de skulde gøre ved min anden Fordring om at 
synge rigtigt. Derfor vilde jeg gerne have Lov at 
sige lidt herom.

For det første: Vi plejer jo da altid at læse Dig
tene saadan, som Digteren har skrevet det; vi pynter 
ikke paa Rimene eller bytter om paa Ordene. Hvorfor 
skal vi saa ikke synge Sangene, saadan som Tone
digterne har skrevet dem: d. v. s. rigtigt. —

For det andet: Saadan som han har skrevet Me- 
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lodien er den det bedste Udtryk for den Stemning, 
der er raadende i Digtet.

For det tredie: Sangen er nu engang kønnest paa 
den Maade.

Og det er vi unge, der skal sørge for at værne 
om vore mange dejlige Sange.

Vi maa være klare over, at der er kun en Maade, 
paa hvilken vi kan lære at synge Sangene rigtigt, 
og det er ved at købe en Melodisamling. Nu om 
Stunder er der saa mange, der kan spille, de maa 
sørge for at faa Sangene lært.

Og husk saa paa, at Sangen hører de levende til, 
derfor skal den ikke gaa drævende og altfor langsomt. 
Det er man desværre altfor tilbøjelig til. Det er 
ogsaa en stor Fejltagelse at tro, at de sidste Toner 
skal trækkes ud, saa de bliver saa lange, saa 
lange. Tilmed er der en hel Del „Læsefejl“ — om 
jeg saa maa sige — Toner, som slet ikke staar i 
Sangen. — Men alt det vil jeg lægge dem paa Sinde, 
der kan spille.

Jeg gentager endnu engang:
„Syng tit, men rigtigt, 
det sidste er vigtigt.“

Skal vi saa ikke ogsaa hjælpes ad med at faa 
vore Folkesange værnede mod at blive brugte som 
Dansemusik. Mange af dem passer fra Taktens Side 
slet ikke, de er beregnede til at marschere efter — 
nu skal de bruges til Vals, saa laver man om paa 
Melodien efter Opskriften: „Hug en Hæl og klip en 
Taa, saa kan Prinsessen faa Guldsko paa.“

Det er vi unge, der skal værge om dem. Lad os 
nægte at danse til en saadan radbrækket Folkesang, 
saa skal den nok forsvinde fra Balsalen.

„Det var en Lørdag Aften“ har i Folkebevidst
heden allerede tabt sin oprindelige Rytme. Den er 
virkelig skrevet i Marsch-Takt og ikke i Valse- 
Tempo.

Vi kunde synge meget mere end vi gør. Ja, der 
var endda engang en Digter, der hed Møller, som 
1830 udgav en Kogebog paa Vers. Vilde man f. Eks. 
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lave en Æblekage, slog man bare op paa S. 13, saa 
har vi hele Opskriften til Melodien: «Vift stolt paa 
Kodans Bølge“. .Smaa hurtige Sukkerbrød“ synges 
til Mel.: „Ach, du lieber Augustin“, hvorimod Op
skriften til „Stegte Pærer“ synges som „Der var en 
Tid, da jeg var meget lille“.

Tænk Jer i Aanden, at der skulde laves Sukker
brød og „Stegte Pærer“ paa engang. Sikken en 
Syngen, der saa var blevet.

Slet saa meget vil jeg nu ikke have, saa man skal 
lave Mad til Sang.

Men lad os synge, naar vi kommer sammen. Her 
gælder ingen Undskyldning om, at det kan vi ikke 
være bekendt for de andre. Husk at „hver Fugl 
maa synge med sit Næb“ og at vi synger for os 
selv og ikke for de andre. Ja,

Syng kun i din Ungdoms Vaar,
i din lyse Sommmer! 

Sangens Væld fra Hjertet gaar 
og til Hjertet kommer.
En Gang dine Ungdomskvad 
vil, naar Høsten kommer, glad

tone dig i Møde.

Haaret graaner, Sangens Elv
flyder mere stille, 

rinder, før du ved det selv.
ud i Mindets Kilde.

Sødt er da hvert Ungdomskvad, 
som en Røst, vemodig glad,

i de tavse Lunde.



Sang eller Suk?
En dunkel tanke i min hjerna bränn, 
det er det låges*; magt i människon 
det kan, det skal, det måsta tämjast,**)

Finding.

Der går en vigtig Skellinje gennem Menneske
verdenen. På den ene Side Linjen står alle de, 

som tror, det er muligt, at Verden kan blive bedre, 
at det gode kan vinde længere frem, at det er muligt 
at trænge det onde tilbage, hen i en Krog af Til
værelsen. På den anden Side af Stregen står de, som 
ikke tror det.

De sidste mener, at „en Vrange har hver Side“,, 
og at „enhver kun tænker på sig selv, den Sandhed 
er os givet“. De andre påstår, „der går en Kærlig
hedens Elv igennem Jordelivet“, og at „der sker så 
meget stort og godt, som Verden knapt faar vide“.

Hvem har Ret? Nu går igen Julebudskabet over 
Landene, den „gamle Saga“ om Jesu Kærlighed og 
om „Fred på Jord“.

Er det ikke Spot at tale orn Fred på Jord i en Tid, 
hvor Hadet raser så vildt og løssluppet, som det nu 
gør over en stor Del af „den civiliserede Verden“? 
— Eller er det slet ikke Had? Var det til en Begyn
delse Magtsyge og Havesyge, der tog Overhånd, og 
siden — Rædsel, Angst, Gru for at få den Lod, som 
nu må blive den overvundnes? Lige meget: onde 
Magter er sluppet løs, og vi har Grund til at se på

*; det ondes må tæmmes. 
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hverandre med rædde, spørgende Øjne: Så er vi da 
ikke kommet videre i Kristendom efter 1900 Ars 
Forløb?

Nej, vi er ikke kommet langt i den Retning. Vi 
er måske bleven klogere end de gamle på adskilligt af, 
hvad der omgiver os, måske også klogere „på ondt 
og godt“ i os; men vi er ikke blevet visere i Bibelens 
Forstand: kloge på, hvad der er fornødent.

Der lyder både Suk og Sang gennem Verden. For 
Tiden vil for mange Sukket lyde stærkere end Sangen, 
og Spørgsmaalet vokser sig stort:

„Har jeg fejlet? Fører ej 
frem til Klarhed denne Vej ? 
Lyset blænder jo mit Øje, 
hvis jeg søger i det høje.“

Ja, der er mange søgende Mennesker, søgende efter 
Svar, søgende efter Lykke. Søgende går de gennem 
Verden, frem mod Graven, som gemmer alle Suk — 
og tier. — Underligt med denne „kloge“ Slægt, som 
er så vildfarende i det vigtigste af alle Spørgsmål.

Lykkelig er den, som er på den rette Side af Stregen, 
som ejer Troen på, at det kan nytte at arbejde videre, 
som kan høre Sangen over alle Suk og se Pinseglansen 
gennem Taagen.

Og den Tro må vi holde fast. Thi hvad ellers? 
Tænk Tanken udi ■— Det onde, det kan, det skal, 
det må tæmmes.

Julefreden, der meldes om, er jo Hjertefred. 
Og læser vi ikke i Feltbrevene Vidnesbyrd om, at 
den kan også lindes i Skyttegrave og under Kanon- 
torden.

„.Julebud under Storm og Torden 
melder og giver Fred på Jorden, 
Fred til at stride vor Strid med Mod 
Fred til at vente på Enden god.“



Og Verden kan og må blive bedre. Retfærdigheden 
og Kærligheden m å vokse iblandt os, så vi ikke blot 
vil kræve Ret af vor Næste, men øve den mod ham, 
unde ham, hvad vi under os selv.

Derpå må vi lægge Hovedvægten i vort Fremtids 
Arbejde. Vor Slægt trænger ikke til at blive klogere, 
men til at blive bedre;

„thi i Hjertel har Livet sin Kilde“.

Men det Arbejde må vi ikke forlange udført i nogen 
Skole. Deri må vi alle være med. Forældre må 
hjælpe deres Børn dertil, enhver må arbejde derpå 
for sin Næste og sig selv, både udad og indad må 
der arbejdes, måske ikke mindst indad, enhver på 
sig selv.

„Indad må jeg Vejen bryde, 
til jeg hører Malmen lyde.“

Gud give, at denne Krig snart må være endt, gid 
alle Lidelserne og al Nøden ikke maa være forgæves, 
og gid vi bagefter må få en Tid, da alle onde Magter 
må blive trængt langt tilbage, og da Sangen må vinde 
over alle Suk og Klokkeklangen over alle Gravsalmer..

Karl Bertelsen.



Hermann Esmann Thejlgaard.

IEfteraaret 1908 kom Smed Hermann Thejlgaard 
her paa Vinding Højskole og Haandværkerskole 
som Elev i Vinteren 1908—09. Han var født d. J8/g 

1884 i Kongs Mølle, Skørbæk By i Aalborg Amt, hvor 
hans Fader var Møller. Thejlgaard var en sjælden, 
flink, dygtig og grundig Elev, som vi alle, baade hans 
Lærere og Kammerater, kom til at holde af. Faa 
satte sig grundigere ind i sit Fag end han, og alle 
hans Tegninger blev udførte med en Grundighed og 
Akkuratesse, som var helt enestaaende. — Ved sit stille, 
rolige Væsen og sit lyse Smil, som altid kom frem, naar 
man talte med ham, vandt han alle, hvem han kom 
i Berøring med. Jeg er ogsaa sikker paa, at For
stander P. Andresen ikke let fik nogen bedre Tilhører 
end ham til de historiske og naturhistoriske Foredrag. 
— Om Foraaret fik Hermann Thejlgaard Medaille 
for sit Svendestykke her fra Tegneskolen, som bedømtes 
af Fællesrepræsentationen fordansk Industri ogHaand- 
værk, i hvilken nu afdøde Etatsraad, Landstingsmand 
Pagh da var Næstformand. Denne gamle Hædersmand, 
som selv tidligere havde været Haandværksmester, 
udtalte sig kun rosende om det smukke Arbejde, en 
Vognfjeder, og ligesaa lød Dommen fra de stedlige 
Skuemestre. Aaret efter kom Thejlgaard paa tekno
logisk Instituí i København og senere paa Beslagskolen, 
og begge Steder gik han ud med bedste Karakter. —■ 
Senere havde vi af og til Hermann Thejlgaard« Besøg 
her i Vinding, naar han var paa Rejse, og altid var 
vi glade, naar han kom og besøgte os. Saa gik der 
nogle Aar, hvor vi ikke saa Thejlgaard, og vi hørte, 
at han gennemgik en haard Sygdom, en langvarig 



Nyrebetændelse, som han dog helt fik Bugt med. -— 
Nu sidste Sommer hørte jeg saa af en tidligere Elev, 
som stod Thejlgaard nær, at han var død af en 
haardnakket, langvarig Lungetuberkulose. — Et til
syneladende lyst og haabefuldt Liv er nu afsluttet, 
og det var med dyb Vemod, jeg modtog dette Budskab ; 
men Guds Veje er ikke vore Veje, og hans Veje er 
uransagelige.

Alle os, som har kendt Thejlgaard, er vist enige 
om, at flinkere og haabefuldere, ung Mand træffer 
vi vanskeligt, og sikkert kan vi alle enes om at be
vare og sige: „Ære være hans Minde“.

Vinding Haandværkerskole pr. Vejle, d. s/12 1915.

O. L. Brummer.



Op at virke —.
Op at virke, op at mode 
Dagens Pligt med vågent Mod, 
ej sig sømmer at forøde 
Livets Kraft; den er for god 
til i Mismod at forspildes. 
Lad dig ej af Tvivl forvildes.

Op at synge, op at stride, 
tag din Lyre og dit Sværd; 
støt og trøst, hvem du ser lide, 
værn, hvad der er Værge værd, 
imod Vold og Svig og Rænker! 
Gud din Stræben Fremgang skænker.

Op, dig tusind Pligter kalder, 
op til Arbejd og til Bøn;
Mørkets skumle Magter falde 
skal i Knæ for Lysets Søn. 
Trygt igennem Uvejrsbruset 
går din Vej mod Faderhuset.

Af Oscar den Anden 
af Sverrig og Norge.



Aarsberetning.

Jeg maa i Aar begynde min Aarsberetning med at 
give Medlemmerne en Undskyldning, fordi Aars- 

skriftet ikke, som sædvanlig, kom til Jul. Jeg blev 
til Novbr. ansat som Bestyrer af det herværende ny
opførte Mejeri, og indtil Novbr. var jeg fuldt optaget 
som Vikar paa forskellige Mejerier omkring i Landet. 
Da jeg saa begyndte her, fik jeg Hænder og Hoved 
saa fyldte, at det var mig komplet umuligt, i den 
første Maanedstid, at beskæftige mig med Aarsskriftet. 
Jeg haaber, at I vil bære over med mig for denne 
Gang. Ellers kommer I til al give mig en Overhaling 
ved Elevmødet til Sommer; da skal jeg jo paa Valg, 
og jeg ser i Aanden Damoklessværdet hænge over 
mit Hoved.

For vor Forening er Aaret gaaet godt; vi har halt 
Fremgang i Medlemstal let, og det er mig en stor Glæde, 
som jeg nu paa sjette Aar sidder og arbejder med 
Medlemslisten, al se, hvor anderledes støt og rolig vor 
Forening nu slaar, end da jeg i sin Tid begyndte ved 
den. I skal alle have Tak for den Tid, der er gaaet! 
Der var en Vindingelev, som til Nytaär skrev til mig 
(Vedkommende er nu Elev paa en anden Højskole): 
„Vinding er dog stadig Nr. 1 for mig, ikke saa meget 
endda for den Tid jeg var der; del kom bagefter!“ 
Saadan skal det være! Det er godt nok, at Eleverne 
er begejstrede og glade for Skolen, medens de er der; 
men faar de ikke fat i nogle Guldkorn, som de siden 
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kan tage frem til Berigelse af Sjæl og Aand, er det 
hele ikke saa farlig meget værd. Men naar jeg ser, 
hvor trofaste I Aar efter Aar staar fast om Vinding 
Højskole, tager jeg dette som et Tegn paa, at I har 
faaet noget der, som er værd at værne om. Og jeg 
ved, at Andresen og hans Hjælpere stadig, saa godt 
som muligt, følger Eders Færd og glæder sig, naar 
det gaar Jer godt.

Men nu til det forretningsmæssige. Vi har selv
følgelig ikke opkrævet Medlemsbidraget hos Sønder
jyderne, og det vil heller ikke blive gjort i Aar. Af 
den Grund har vi heller ikke haft saa store Indtægter, 
som vi ellers i Følge Medlemstalletskulde have haft; 
vi har dog alligevel klaret os helt godt. I Aar har 
jeg udeladt Medlemsfortegnelsen, undtagen de to sidste 
Hold nye Medlemmer; derved vinder vi jo mere 
Plads til andet Stof; og vi kan saa paa denne Maade 
spare nogle Trykningsudgifter. Til næste Aar skal 
den fuldstændige Medlemsliste nok komme igen.

Elevmødet holdtes den 20. Juni. Det var meget 
godt besøgt, især Søndag Eftermidag. Lørdag Aften 
talte Lærer Ludvig Hansen om Hærenes Stilling paa 
Krigsskuepladserne, og Lærer Bertelsen læste et Par 
af Asbjørnsens norske Folkeeventyr. Ved det offentlige 
Møde Søndag Eftermiddag talte Pastor Christensen, 
Lærer Bertelsen og Forstander Andresen.

Efter Foredragene læste Andresen en Del Breve og 
Hilsener op, fra gamle Elever og Venner, som var 
forhindrede i at være til Stede. Især var der to ud
mærkede Feltbreve. Senere paa Eftermiddagen, opførte 
Pigerne et Par Folkeviser meget nydelig. Og til Slut, 
vovede jeg mig frem som Oplæser.

Ved Foreningens Generalforsamling, som afholdtes 
samme Dag, afgik af Bestyrelsen efter Tur: Bertha 
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Lykke, Kathrine Kristoffersen, Ejner Andersen og 
Mads Dinesen. Bertha Lykke, Kathrine Kristensen 
og Mads Dinesen genvalgtes, og nyvalgtes Kristian 
Enkelund.

Maatte det nu mage sig saa, at vi næste Gang vi 
samles, maa se vore sønderjyske Venner iblandt os. 
Det er svære Prøvelser, de er ude for. Gud holde 
sin Haand over dem og give dem Mod og Kraft til 
at staa det igennem, de der er ude i Hærene, paa 
Lazaretterne og i Fangenskab, og de der færdes der
nede i Hjemmene og lever i Angst og Uvished for 
deres kære! Og gid vi stadig maa være værdige til 
al kaldes deres Venner og Frænder.

Et godt og velsignet Nytaar!

P. B. V.:
H. Vogensen.
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Oversigt
over Regnskabet for Vinding Højskoles Elevforening 

fra 15. Juni 1914 til 14. Juni 1915.

INDTÆGTER
Kassebeholdning fra forrige Aar... 47 Kr. 28 Øre
Medlemsbidrag......................................... 550 - 00 -
Indvundne Renter.................................. 1 - 66 -

Ialt. .598 Kr. 94 Øre

UDGIFTER
Understøttelser til Elever................... 249 Kr. 00 Øre
Trykning af Aarsskriftet..................... 181 - 43
8 Clichéer................................................. 37 - 00 -
Konvolutter og Opkrævninger m. Tryk 17 - 10 -
Brevkort til Elevmødet 1914............. 29 - 00
1 Krans til Enkefru Nielsens Baare. 8 - 00 -
1 Krans til Rasmus Laursens Baare. 14 - 00 -
Kundgørelser.....................   25 - 00 -
35 returnerede Opkrævninger........... 6 - 65 -
Rejseudgifter............................................. 5 - 20 -
Papir, Porto m. m................................. 9 - 96 -

Ialt . 582 Kr. 34 Øre
Kassebeholdning.................................... 16 - 60 -

Balance . . 598 Kr. 94 Øre

Mejeriet »Kronborg“, Lunderskov, d 16. Juni 1915.

H. Vogensen,
p. t. Formand og Kasserer.



Bestyrelsens Adresser:
Bertha Lykke, Lindegade 5, Kolding.
Kathrine Kristoffersen, Liseby, Stege.
Marie Lundsgaard, Trunderup, Kværndrup.
Hans Skov, V. Gjesten, Vejen.
Kristian Enkelund, Okslund, Hoven.
Mads Dinesen, Hjartbro, Bevtoft, Slesvig.
Hans Vogensen, Mejeriet „Hedegaard“, Nr. Snede.

Mulige Fejl i Medlemslisten bedes mig meddelte 
inden November 1916 for at de kan blive rettede. 
Indmeldelser modtages til enhver Tid ved Henvendelse 
til et Bestyrelsesmedlem eller undertegnede Formand.

Hans Vogensen, 
Mejeriet »Hedegaard“, Nr. Snede.

Husk at meide Flytning!

Elevmødet er altid den tredie Søndag i Juni.



Medlemsliste.
Vinterholdet 1914-15.

541 Arthur Fjordside, Nysted, Hou, Bonnet St.
542 Snedkersvend Peder Andersen, Dybe, Bonnet
543 Tømrer Niels Bielidt, N. Uttrup, Nr, Sundby
514 Martin Vinbech, Starup Planlage, Varde
545 Kresten Paulsen, York, Egtved
546 Mads P. Larsen, Sandager, Assens
547 Casper Skousbøl Thyregod
548 Niels Tholstrup Sørensen, Dauding, Brædstrup
549 Johan Georg Petersen, Alpedalsvej Kokling
550 Martin Sørensen, Nedergaard, Thastum
551 Peder Pedersen, Burgaarde, Slagballe SI.
552 Jens Trustrup Jensen, Gyldendal, Lihine, Skive
553 Valdemar Sørensen, St. Dalby, Hedensted
554 Aage Jensen, Iglsø Stoholm.
555 Bent Juhl, Viuf.
556 Søren Thomsen Sørensen, Faaborg, Varde
557 Murer Karlskov Hansen, Adrs. M. Hansen, Vedelsgade

42 Vejle
558 Rasmus Nielsen, Taulov
559 Peder Ravn, Lejrskov, Lunderskov.
560 Augustinus Gregersen, Tiufkjær, Mark, Viuf
561 Murer Magnus Gregersen, Tiufkjær Mark, Viuf
562 Karl Møller, Østerlars, Nybro, Bornholm
563 Johannes Møller, Østerlars, Nybro, Bornholm
564 Murer Kristian Møller, Gødshøl, Ure, Vejle
565 Morten Ibsen, Antrup, Faaborg Varde
566 Casper Emil Caspersen, Højbjerg, Aarhus
567 Jakob Østergaard, Thyregod
568 Tømrer Jens Madsen. Fjaltring, Ramme
569 Tømrer Leonhardt, P. Nielsen, Faaborg, Varde
570 Tømrer Christian Villadsen, Vodskov
571 Smed Axel Jensen, Lysholt Mark, Vejle
572 Adolf Andresen Asmussen, Gerndrup, Brørup
573 Hans Peder Thulleseii, Skolegade Vejen
574 Søren Hansen, llredballe Strand, Vejle
575 Karl Vildfang, Vrannerup, Ejstrup
576 Viggo Ravn, Stenshavegaard, Ejstrup St.
577 Jørgen Hauge, Hølgaard, Hedensted
578 Ingvard Madsen, Egeskov, Fredericia
579 Niels Jensen Bjerg, Bjerregaard, Fredericia
580 Kristian Andersen, Gødvad, Silkeborg
581 Niels P. Nielsen, Haastrup, Fredericia
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Sommerholdet 1915.
582 Helga Pedersen, Sønderhaven, Serri tslev, Brønderslev
583 Krista Christensen, Vesteraa, Serritslev, Brønderslev
584 Kirstine Sørensen, Adrs. Søren Pedersen, Skrødstrup, 

Mariager
585 Kirstine Dahl, Langbjerggaard, Gudme
586 Olga Andersen, Liljehøj, Bedinge
587 Alvilda Albæk, Nr. Albæk, Snejbjerg Herning
588 Alma Nielsen, Højslev St.
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