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Fire historiske Dage.
1864 er udgangspunktet for de sidste 50 års historie i 

Danmark. Den gang faldt smerten og sorgen centner- 
tungt over folket. Kongerigerne Prøjsen og Østrig angreb, 
og disse to forenede fjender traf her et folk, som ikke 
var forberedt og som var underlegne i tal og moderne 
krigsvæsen. Danmark blev derfor vidne til et afgørende 
nederlag og sørgespil. Kun en ting var synlig: det lyse 
Dannebrog i nedgang.

Med Kong Frederik d. 7.s uventede død først i November 
1863 sank modet hos mange- Han var samlingsmanden, 
de danskes „håb og havn“. Hans navn var et program: 
Frihed og danskhed. — Dannevirkes rømning knuste 
næsten helt folkestemningen. — Vi stod derefter mange 
dage og forsvarede os heltemodigt og sejgt; men en tid
lig forårsmorgen sank Dybbøls forsvarsammen og ordene: 
„Hvad kan det nytte“ lå instinktmæssigt hos de fleste. 
Så faldt Als og freden kom, og det tyske flag stod plan
tet ved kongeåen.

Tre gange i denne krig lød ordet forræderi. Det var da 
kongen døde, Dannevirke blev rømmet og Als tabtes.

Så kom der mange, mange dage i dyb smerte. Flvor 
har jeg ikke i min barndom fået et dybt indtryk af denne 
lange håbløse tid fra kongens død til avgust 1865. Og i disse 
kedsommelige triste dage og tider blev folk ensomme og 
fremmede for hverandre. De gik mest hjemme og sør
gede i stilhed. Men siden groede sårene sammen og blev 
til ar, og sjælen trængte da først og fremmest til opmun
tring. Og den kom i August 1865, da trangen var stærkest.

De danske førere i Haderslev og Flensborg amter be
stemte sig for en udflugt til København, ligesom i august 
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1861. Man nævnte et tal på 500 deltagere. Men i den 
skrivelse, konsul Amorsen i Haderslev sendte kommunal
bestyrelsen i København, var deltagernes tal nået 800-1000, 
et par dage senere 1800, men den 2. september 1865 kl. 
6^2 om morgenen stod dampbådene: Aurora, Hertha, Diana, 
Øresund, Valdemar, Flora og lidt senere Zephyr ad Kø
benhavn til med henved halvtredietusende deltagere.

I førstningen kneb det med at få plads i København 
til de mange gæster, men da de først rigtigt forstod 
sagens betydning, sloges københavnerne ligefrem om at 
få gæster. Og det blev en folkelig frigørelsesfest i stor 
stil, der greb næsten hele folket. Talere og digtere kap
pedes om at herliggøre turen, folk rejste langt for at 
komme med til en af festerne. Disse dage gav folket, 
særlig syd for åen, den første frie folkelige luftning siden 
krigen. Den løsnede de snærende baand, jagede mismod 
og sorg i landflygtighed og satte håb og fortrøstning i 
stedet for. Det var de første store frigørende dage.

Dampbådene sejlede fra den slesvigske kyst om mor
genen den 2. september 1865. Ud på formiddagen nåede 
de Svendborg. Ved havnen var rejst en æresport med 
indskrift: „Gid håbet vorde visked“, og de mange folk, 
der var mødt og navigationsskolens elever, der mandede 
ræer, sang en Sang af pastor Trois Smith om den fryd, 
der føltes ved det store gæstetog til Danmark.

Kl. 2 nåede skibene Korsør. Her var stor modtagelses
fest, hvorved bl. andre borgmester Sy low og P. Nielsen, 
Ørslev, den senere berømte forsøgsmand, talte. Ved denne 
fest, blev Hostrups sang: „Velkommen —ej til fremmed 
jord“ sunget- Digteren siger, at sangen var forstummet plat

„den frøs ihjel hin vinternat, 
da Dannevirke rømtes.“

— — Men nu vi eder ser påny, 
skønt kort er mødestunden, 
da er det som i morgengry, 
da røres det i lunden. 
Hver lille fugl da føler godt, 
at dømt er mørkets rige, 
og, halvt i drømme, kviddrer småt 
om dagen, der vil stige,
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Ja dagen kommer, vi det ved, 
skønt kun den ses i drømme, 
den dag, da ørnen, som slog ned, 
må hjem til reden rømme 
Da frit i Sønderjyllands skov 
det røde flag tør gynge 
og ikke lærken blot får lov 
på heden dansk at synge,“ —

I denne sang og særlig i det her anførte sidste vers, 
blev den rette tone fremhævet. Det blev mottoet ikke 
alene for selve festdagene, men for arbejdet og håbet i 
dagene som fulgte efter.

Henimod Kl. 8 om aftenen kom det første tog til Kø
benhavn, hvor overpræsidenten, etatsråd Linnem and bød 
velkommen til „den hovedstad, hvilken også i betragter 
som eders hovedstad, hovedsædet for det nationale dan
ske liv“. —

I de følgende dage var alle Københavns musæer og 
andre seværdigheder tilgængelige for gæsterne, og der 
holdtes . en mængde fester, f. eks. i Casino, Studenterfor
eningen, Borch Kollegium, Regensen, Tivoli o. s. v. Fes
ten i Tivoli var uforglemmelig for alle deltagere. Vi, der 
som Børn, har hørt det fortælle, har altid opfattet det 
forlystelsested som et eventyr fra „Tusind og en nat.“ 
C. St. A. Bille siger i et foredrag fra 1865, at Slesviger
nes nærværelse gav Tivoli en hel ny glans. Fædreland
ske sange lød den hele nat, folk var som brødre. „Der 
var den aften over Tivoli udbredt en ganske vidunderlig 
ånd-“ — Hovedbegivenhederne var imidlerlid udflugten 
til Roskilde og festen i Dyrehaven.

Roskilde Domkirke blev forevist af kammerråd Friis, 
i Kristian den 4-s kapel stod kunstneren Marstrand ved 
siden af hans berømte malerier og Matthiesson-Hansen 
spillede på orgel. Kirken blev grundig set, og gæsterne 
viste god historiske interresse. Men det var ellers ikke 
Kirken, Sønderjyderne var rejst til Roskilde for at se. 
De rejste som pilgrimme for at dvæle ved kong Frede
rik den 7.s grav og lægge blomster på hans kiste. Alvors
fulde i stille og højtidelig ærefrygt gik de mange menne- 
ker i procession om kongens kiste. Det var en højtids
stund, helt uforglemmelig. Tårer stod i manges øjne.
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Opholdet i domkirken var et lykkeligt øjeblik. Det blev 
en begivenhed. Besøget ved kongens kiste og orgelspillet 
havde¿givet mange gode indtryk; men disse blev ligesom 
samlede og besejlet, da lærer Eriksen fra Ødis-Bramdrup 
rejste sig — ved Roskilde bys gilde for de 2000 gæster — 
og fremsagde ualmindelig smukt og varmt Paludan-Mül- 
lers digt: (Illustreret Tidende 13. november 1864.) „Brat 
af slaget rammet“. Alle lod sig gribe, der var tårer i 
alle øjne, mange græd højlydt, et øjeblik, hvor alle var 
grebet af det danske, der samler alle i ét broderskab. 
Jeg mindes endnu fra min barndom, hvilken stilhed, der 
blev i stuen, når fortællerne nåede besøget ved kongens 
kiste og begivenheden ved gildet.

Festen nåede sit højdepunkt med „Dyrehavsfesten“. 
Ikke mindre en 6 særtog kørte gæsterne fra København 
til Klampenborg. Kl. 5 red skovridder Ratjen i spidsen 
for det uhyre tog med faner og musikkorps til den sles
vigske sten ved Ermitagen. Slesvigerne gik i procession 
med stor alvor, al højrøstet samtale standsede. Køben
havnerne var overrasket og betaget af bøndernes hold
ning ved den lejlighed. Det var musikken, flagene, de 
mange folk, skovens høje hal; men særlig den alvors
tunge baggrund, der lå bag det hele som den nøgne virke
lighed, der fremkaldte den store alvor.

Prof. H. N. Clausen stod først på talerstolen og ud
talte blandt andet: „I står som vidner derom,“ — sagde 
han til Slesvigerne — „at når end mennesker må lade 
sig kaste over fra en herremagt til en anden, så gives 
der på nationalitetens enemærker noget åndeligt, der 
bærer det hellige mærke, står udenfor magtens råderum 
ikke lader sig tage ved vold." —

Derefter talte Grundtvig, som selv havde ønsket at ud
tale sig til gæsterne, skønt han tre dage efter blev 82 
år gammel. Grundtvig sagde: „Det er tungt at skille 
dem ad, som gærne vil sammen være“ og pegede paa at 
denne følelse greb de tusinde på Højskamling i 1844, og 
den samme følelse ventede han her ved mindestenen i 
Dyrehaven, så de kunde vise verden, det er ikke bristet, 
og skal med Guds hjælp aldrig briste, det gamle bånd, 
der sammenknytter danske hjærter.“ Han gør i talen 



7

opmærksom på, at de var samlet under forandrede og 
forværrede omstændigheder. Hverken krigen eller freden 
vilde tjene til at sønderrive båndet mellem danske hjær- 
ter, snarere „tjene til at åbenbare end til at dølge sam
menhængen i det danske tungemål“. Men den største 
forandring og forværring var i hans øjne, at de „heltemo
dige, forenede og kloge . . .kæmper Peter Hjort Lorent- 
sen, Hans Nissen og Laurids Skau ikke er mere“. Han 
nævner de tre store nederlag: „Folkehøjskolen i Rødding 
som de (de hensovne kæmper) vovede at åbne, har jo 
frygtsomt lukket sig selv, den eneste skole for folkelige 
præster og andre embedsmænd, som kæmperne udvristede 
af de slesyig-holstenske kancellis knyttede næve, Skolen 
i Haderslev, er jo ved et pennestrøg i al stilhed forvand
let fra dansk til højtysk, og endelig blev jo den danske 
frikirke i Flensborg, kæmpernes og sejrens levende min
desmærke, nedbrudt under mindre modstand end den 
døde løve, mens den tyske frikirke står dobbelt i Dan
marks hovedstad med sin højtyske friskole.“ Men han 
venter alt af og håber „at Dannekvinden, moderen til 
ægte helte, også i Sønderjylland har født yngre sønner, 
som i dag eller imorgen bliver voksne til, som fødte 
høvdinger, at forene de adsplittede kræfter og klogelig 
benytte dem til storværk i folkelivets og modersmålets 
tjeneste“. Talen slutter således: „Oplever jeg alligevel ikke 
at se dansken og danskheden i Slesvig på en eller anden 
måde afkaste åget og sejrrig gå en lys fremtid i møde, 
så dør jeg dog ligefuldt med det sikre håb, at det vil 
falde Stor-Tyskland altfor tungt at skille dem ad, som på 
dansk gerne tilsammen ville være, og at hvor hjærtet 
endnu slår og tungen kvæder på dansk i takt med Fre- 
degod-tiden, der vil også Lykke-kværnen dages og påny 
male alt, hvad der kvædes over den.“

Da festen var forbi, holdtes et festmåltid på Klampen- 
borg badeanstalt, hvor der var dækket til 4250 personer. 
Her blev der sunget sange af Hauch, Lembche o. fl. og 
talt af Orla Lehmann og prof. Martin Hammerich. Denne 
sidste henvendte sig til de slesvigske kvinder — der var 
700 med på turen.

Det følger af sig selv, at mange sønderjyder talte; men 
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ingen navne er nævnt i beretningerne af de små takke
tale, der havde ordet.

Ved salg af adgangstegn til Dyrehaven for ikke- 
gæster og privat indsamling indkom 36,000 Kr. Deraf 
24,000 Kr. frivilligt. Foruden disse penge blev der givet 
3 oksehoveder St. Julien til festen.

Det indtryk, sønderjyderne gjorde i København, var 
overalt godt. Særlig i de liberale kredse var de saa over
raskede af den holdning, bønderne viste, at det næsten 
gik lidt for vidt. St. Bille skriver: „Der hvilede over 
(bønderne) et vidunderligt præg af ægte naivitet, af kraf
tig energi, af sans for de offentlige ting, og de besad 
en kundskabsfylde, som vi forgæves vilde søge noget 
sidestykke til i kongeriget. Jeg lærte at kende en ung 
slesvigsk bondekarl, usleben i sit væsen som en rekrut, 
der første gang kommer ind på ekserserskolen, me drav- 
jydsk dialekt, der ikke var tilsat med noget forsøg på 
forfinelse. Det var ikke let at bryde igennem den hårde 
skal af tilbageholdenhed; men da det først var sket, op
dagede jeg med forbavselse, at der ikke blot i ham glø
dede en levende følelse for fædrelandet, men han inden
for dette jævne ydre gemte en kundskabsskat, ligeover- 
for hvilken jeg ofte måtte sige: „Med alt, hvad du har 
læst og tror at kende, så ved du om ting, der berører 
fædrelandets historie og fortid mindre besked end denne 
slesvigske bondekarl. —“

Gårdejer Frederiksens Enke i Egen på Als kunde skrive 
vers- Hun var meget ejendommelig, som dreng har jeg 
ofte besøgt hende. Da hun kom hjem, sendte hun sin 
vært et digt på 9 vers:

— — Vi har været ved kong Frederiks kiste ; 
der at dvæle gjorde os så godt;
vi har følt en sagte stemme hviske: 
„Fatter kun et trøstigt fremtidshåb! 
Ørnen skal sit rov tilbagegive.“------

— — Bondeklædt i hvergarn og i vadmel 
ind til København vi dampede, 
snart udhvilede vi i paladser — 
det er godt at høre Danmark til.
Danske hjærter sloge os imøde!
Danske ord vort øre mødte kun,
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uskylds hvide kors i dug den røde 
overskyggede os, hvor vi kom. 
Disse minder skal os tro ledsage 
på vor fremtids ubekendte vej. 
Lever alle vel i hovedstaden ! 
Lever vel, men o forglem os ej.“

I disse jævne ord er glæden og takken udtalt. Og de 
mange sønderjyder blev slået godt sammen på den tur. 
En hel del plattysktalende folk var også med både fra 
Flensborg, Angel ja selv fra Brechendorf og Hallingsted 
i den vestlige Dannevirkelinje. Også disse søgte imod 
nord, og fandt sig veltilfreds under turen. Erindringer 
havde de alle med hjem. Stokke med sølvplade, røde 
halstørklæder, piber. I mine gemmer ligger endnu mine 
forældres indkvarteringskort, adgangskort til dyrehaven 
og Tivoli, jernbanebilletterne til Klampenborg, nogle af 
sangene og kendingsmærket: et smukt forsølvet kobber
skjold med Københavns våben.

Efter denne storstilede nationale fest begyndte livet at 
vende til. Folket var blevet styrket i troen og håbet. 
Og folk hjemme fik så meget stof til fortælling, at der 
var nok til at oplive en hel ungdom med.

Nu er der gået 53 år siden de dage. Ofte har jeg staaet 
ved den slesvigske sten — rejst 1861 — og læst ind
skriften: „Intet Slesvig uden Danmark, intet Danmark 
uden Slesvig.“ Jeg har tænkt mine egne tanker ved 
denne stærke skrift — og tidt gået stille derfra; thi det 
havde lange udsigter; men en fast tro på genforeningen 
af de to lande har jeg altid haft.

Og nu i disse dage lyser det over fremtiden, og vi kan 
synge:

„Nu er stunden 
næsten oprunden, 
næsten oprunden, 
som gør mig glad.“

Men det var først i september 1865, at håbet for al
vor blev levende, og siden er det ikke blegnet.

P, Andresen,



Krigen.
Ved afslutning af krigen finder jeg anledning til at 

skrive følgende:
Krigen er forbi. Tyskerne vandt de fleste sejre, men 

tabte krigen, således som ventet og forudset. Prøjser
ånden virkede kun efter et bud: „Magt er ret“, og da 
dette er imod sandhed og ret, var det kun et tidsspørgs
mål, når Prøjservælden vilde løbe sig selv til døde. Nu 
er det sket. De borgerlige folk i Tyskland har taget tøj
lerne, og de har gjordt deres sager godt indtil denne Dag. 
Vi håber nu, at de har magt til at hindre revolutionen.

Englændernes kloge og besindige beregninger af folk 
og forhold har jeg altid beundret. Da englænderne i 
den første uge i august 1914 kom til Frankrig, mødte 
de overalt, særlig i Paris, den mening, at krigen vilde 
snart være forbi; men englænderne lejede magasiner, 
kontorer og andre lokaler for 3 år, og de talte meget 
lidt, men med rolig ihærdighed arbejdede Englænderne, 
der har udrettet meget og fortjener alverdens tak.

Franskmændene var kun et lille folk i forhold til det 
uhyre offer, de har bragt. De har under hele krigen 
haft fat ved den brede og sværeste ende. Hvor har det 
ulykkelige folk ikke kæmpet og lidt. Frankrig må nu 
være et hærget rige. Mange af dette lands rige landska
ber med de store historiske minder er lagt øde og i tu
sindvis er dets mænd faldne i kampen. Men Galliens 
folk har kæmpet med heltemod i tålmod. Dette er stort. 
Vi siger dem tak, fordi de så venligt har sørget for alle 
danske. Frankrig og Belgien skylder vi meget, måske 
mere end vi selv ved i øjeblikket. —

Amerikanerne kom sidst og lagde et tungt lod i vægt
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skålen. Det er vel nok den største kraftudfoldelse i så 
kort tid verden har været vidne til. Det er folket med 
de store midler og de uhyre produktionsævner. Og Wilson 
i spidsen for Yankerne talte altid det forløsende ord. 
Offentliggørelsen af de 14 punkter for hele verdenspubli
kummet — uden om diplomaterne — var en bedrift, som 
aldrig kan glemmes. Fuld offenliggørelse af alle forhold 
vedrørende folkenes ve og vel er herved knæsat. Frihed, 
ret, billighed, nationalselvbestemmelse har de alle kæm
pet for. Amerikanerne mest ihærdigt.

Så er alså den store tyske krig forbi, og vi ånder lettere. 
Vi var ikke med som stat; men vi var med som folk. 
Der var 30,000 sønderjyder med, og deraf er 6000 faldne. 
Men der var også mange danske frivilligt med på enten
ten side. De kom fra Canada, Avstralien, Amerika eller 
de meldte sig til den franske fremmedlegion fra mange 
andre lande, hvor de tilfældigt opholdt sig. Fremragende 
danske flyvere har kæmpet på vestfronten og indlagt 
sig meget fortjeneste hos det franske folk. Men siden 
Amerika gik med i krigen, er danskernes tal vokset meget. 
Hvor mange, der har været med, vides ikke og heller ikke 
hvormange, der er faldne; men vi har ofret og været 
med i den store kamp for menneskeret og frihed. Og nu 
høster vi sejrens frugter, folket bliver samlet. Lad os 
alle, som bærer det danske navn, leve i samdrægtighed 
og løfte i flok — så land og folk kan gå en blomstrende 
tid i møde.

P. Andresen.



Den ny danske grænse.
Ved det store danske møde i Åbenrå, hvor rigsdags

mand Hansen-Nørremølle og landagsdmændene Nis Nis
sen og Kloppenborg talte, blev den ny landgrænse mel
lem Danmark og Tyskland antydet. I „Åbenråresoluti- 
onen“ er grænsen trukket fra Kobbermøllen ved Flens
borg fjord til Padborg st. på længdebanen nordfor Flens
borg. Derfra går grænsen vesterud til havet syd for 
Højer og vidre gennem Listerbyb- Romø kommer nord
for og Sild syd for grænsen. Hvor mange byer eller sogne, der 
ved afstemningen går „imod nord“ nede i Mellemslesvig, er 
ikke godt at vide; men grænsen vil under alle forhold 
gå højt imod nord ude ved Vesterhavet, thi „Frislæn
derne“ boer næsten helt op til Frederiks-kog syd for 
Højer- Frislænderne eller Ditmarskerne er en selvstæn
dig stamme med eget sprog, og de vil sikkert helst danrfe 
en republik for sig selv ligesom i gamle dage. Denne 
her antydede grænse er nationalgrænsen. Den må alle 
bestemt holde på, ellers har vi den gamle strid igen. Jeg 
tænker også, at tyskerne, når de får sundet sig, gør 
bedst i at støtte sig til den store tyske republik. Selv 
om Tyskland skal afstå en del jord, vil det nye rige 
med Tysk-Østrig sikkert blive ligeså stort som det var i 
forvejen. Hvad der efter afstemningen bliver af forskel
lig nationalitet på begge sider af grænsen vil her, som 
andre steder i Evropa, ganske sikkert få en tidsfrist til 
udjævning ved køb og salg. Optanttraktater synes jeg 
ikke om. Den store by Flensborg er en vanskelighed, 
thi hovedparten af denne bys indbyggere er sikkert ind
vandrede tyskere og ikke slesvigere; men danskerne har 
kun en ting at gøre, nemlig bestemt holde sig til Wil
son punkter, og de taler kun om national selvbestemmel
sesret.

Fredsforhandlingerne vil jo vare nogen tid, så først 
hen i vinteren vil afstemningen vel komme ti! at foregå. 
Jo hurtigere, det kan ske, des bedre. Foreløbigt er der 
roligt i Tyskland, og der må da smedes, thi ingen ved 
hvad fremtiden vil bringe. —

(17,—11,—18.) P, Andresen,



Jacob Knudsen.
—o—

Det var med dyb Vemod, jeg Søndag Morgen den 21. 
Januar 1917 modlog Meddelelsen om Jacob Knudsens 
Død. Det var en af vort Lands største Digterpersonlig
heder, der gik bort, vel den største siden Grundtvigs 
Dage. Hans Liv var som det store bølgende Ocean. Sjæl
dent var det stille, næsten altid Uro, Bølgebevægelser fra 
de smaa til de taarnhøje. I mange Henseender var har 
nær beslægtet med Grundtvig, S. Kirkegaard, og den en
gelse Tænker Carlyle. Forpint af Samvittighedsuro og 
Angst bliver han Digter. For at værne sig selv og sin 
Overbevisning maa han skrive. Tunge og vægtige er 
Jacob Knudsens Bøger, ikke let tilgængelige. Det kræver 
nogen Grad af Modenhed at læse ham med Udbytte, der
for bliver hans Bøger vel aldrig at regne for egentlig 
Folkelæsning. Ikke som Bjørnsons, men som Grundtvig 
og Ibsen. Som de to sidstnævnte vil han navnlig komme 
Ungdommen i Møde paa indirekte Maade.

Jacob Knudsen giver sig selv i sin Digtning. Om ham 
gælder i høj Grad Poul Martin Møllers Ord, at „alle 
dygtige Digterværker i vor Tid, om de end kommer nok 
saa forklædte frem, har deres Rod i Forfatterens eget 
Levned“. Det er levende Mennesker, han skildrer. Han 
er Virkelighedsdigter, men har alligevel gennem sit Hang 
til det mystiske sin Rod i Romantiken. De stærke og 
voldsomme indre Brydninger og Karaktermodsætninger 
møder vi i alle hans Bøger. Det overfladiske, det ydre, 
er ham ikke nok, gennem Skallen vil han trænge ind 
til det inderste, til Kærnen. Og derudfra tegner han 
da de mesterlige Skikkelser, vi møder i hans Bøger. Og 
skaanselsløst viser han da, at de Naturer, der ikke er 
dybt rodfæstede, maa gaa til Grunde. Deres Liv bliver 
kun en Skintilværelse, de mister Retten til at leve. Hand
ling maa følge paa .Ord, har man sagt A, maa man og- 
saa sige B. Modsætningen, de rodfæstede, der ikke lader 
sig besnakke, vandrer altid paa Afgrundens Rand. De 
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kender den store Angst, men ogsaa den trygge Fred. De 
bevarer gennem alt Samfundet med Gud, og derfor kan 
de „gaa ind i Dagens og Arbejdets Solskin, hvor vi med 
Guds Ord i vore Hjerter skal passe vor Dont“.

Jacob Knudsen er en ægte dansk Digter. Gennem de 
to Slægter, han er runden af, mødes de to danske Folke- 
elementer : det haarde, bydende og krævende paa fædrene 
Side og det bløde, ømme og fantastiske paa mødrene 
Side. Gennem Jacob Knudsens Liv — og dermed ogsaa 
i hans Bøger — ser vi, hvor stor en Kamp det kostede 
ham at forene denne Arv, faa den til at gaa i Harmoni ; 
ja han naaede det maaske aldrig helt. Der maatte komme 
noget stort ud af dette Liv, eller det maatte gaa til Grunde. 
Hans Bøger er et Stykke dansk Aandshistorie. Et levende 
Folkelivs- og Slægtsbillede, der altid vil være en Kilde 
til Forstaaelse af den Tid, vi nu har gennemlevet.

Jeg vil ikke prøve paa at give en Skildring af hans 
Forfatterskab. Det ser jeg mig slet ikke i Stand til, og 
Pladsen tillader det ikke. Jeg vil tage et enkelt vigtigt 
Punkt frem og belyse som Bidrag til Forstaaelse af det 
lødige Forfatterskab.

I hans Digtning forekommer ofte Ordet „rodfæstet“, 
ligesom en af hans Bøger bærer denne Titel. Med dette 
Billede fra Planteriget har han givet sin Grundopfattelse 
af Livet: at Grundbetingelsen for det sjælelige er, at man 
bevarer Sammenhængen i sig, bevarer sig selv levende og 
i Vækst. Her ser vi ham staa som Forkæmper for det 
ægte grundtvigske Livssyn. Det er ikke en stor og plud
selig Omvæltning i de unges Sjæleliv, han ønsker, men 
den jævne og rolige Vækst fra det ubevidste til det be
vidste, saadan som Borrevad siger i „Fremskridt“ : „det 
er ikke nok med det aandlige, det skal ogsaa være na
turligt“, Plantens Liv er et Symbol paa denne Livslov.

Hver Træsort har sin Aaring: Træet kan gaa i Trøske, 
da udslettes Aaringen i en jævn brun Masse, eller man 
kan drive en Kile ind i Stammen og mekanisk sprænge 
Aaringen. Men saa længe Træet gror naturligt og ufor
styrret, tvinger det alt, som kommer ind i det ad orga
nisk Vej, til at antage Aaringens Form. Den Plante, der 
ikke er rodfæstet, er prisgivet alle mulige tilfældige For
andringer. Det er saa tilfældigt, hvad den skal blive til, 
der skal saa lidt til, for at dens Liv er udslukt.

For Jacob Knudsen er Barnelivet grundlæggende for 
hele Livet, fordi Barnet i denne Periode helt er i For
ældrenes Haand. De maa da bøjes ind under noget, der 
er større end dem selv. I Slægten og dens Velfærd maa 
de være rodfæstede som en Plante i Jorden.

Der er en lang Bække af rodfæstede Naturer i Jacob 
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Knudsens Bøger. Fælles for dem er, at deres Udvikling 
fører dem tilbage til det, der blev grundlagt i dem i 
deres Barndom.

1 „Den gamle Præst“ møder vi en saadan rodfæstet 
Natur, Pastor Castberg. Længe efter Læsningen af Bogen 
staar denne mærkelige Præsteskikkelse for os lyslevende 
i Erindringen. Man husker, da en Pastor Jensen, For
kynder af en Slags Øllebrøds-Kristendom, hvis Maal or 
Fuldkommenhed her paa Jord, vil oprette en Højskole, 
da tager Castberg til Genmæle: „Tiden har revet Sjælene 
løs fra deres naturlige Rod og Jordbund, og derfor er 
det ogsaa kun et Spøgelse, et Genfærd af en Sjæl, de 
fleste Mennesker i vore Dage gaar omkring med. Og 
saadant et Sjælegenfærd, en naturløs Sjæl, — ja den er 
modtagelig for alt, hvad der paa en eller anden Maade 
er uvirkelig, derimod kan den slet ikke have med at 
gøre, hvad der er virkelig Sjælefred i.“ En Plante er jo 
altid ganske sikker paa, hvordan den vil bære sig ad — 
for Eksempel om Foraaret, naar den skal til at springe 
ud; og et Menneske, som ikke er løsrevet fra sin Sjæle
rod, er lige saa sikker i hele sit Væsen ; derfor kan andre 
ogsaa være trygge og sikre i Samkvem med et saadant 
Menneske.

Senere beklager den gamle Præst, at han ingen Søn 
har; det er hans største Sorg. „Min Sønskulde jeg have 
opdraget saaledes, at han var vel rodfæstet i det Gamle, 
vel plantet i mit Hjerte og i alt det Gamle og i det, som 
aldrig forgaar.“

Det er altsaa Opdragelsen, der er det afgørende. I 
Hjemmet lægges Retningslinien for Livet. Forældrene 
maa være sande overfor Børnene, saa disse nærer en ube
grænset Tillid til dem. At være rodfæstet er at hvile i 
Forældrenes Autoritet. Der kommer en Tid, hvor denne 
bliver utilstrækkelig, men da vil Rodfæstetheden gøre, at 
de føres ind i Samfund med Gud.

Vi møder det igen i Dobbeltromanen „Gæring“—„Af
klaring“, der foruden at give et vægtigt Bidrag til For- 
staaelse af Jacob Knudsen selv, er en af de betydeligste 
og ejendommeligste Bøger, der i mange Aar er udkom
met herhjemme. Hovedpersonen, Karl Wintrup, vokser 
op paa sin Fødegaard hos sin Fader, der er Enkemand. 
Opdragelsen faar han hos sin Morbroder, der er Sogne
præst, senere Frimenighedspræst. Denne er en af Grundt
vigs Elever, som opdrager sine egne Børn og Karl ved 
det levende Ord, ved Fortælling fra Danmarks- og Bibel
historien.

Ved Børnenes Konfirmation taler Præsten om, hvad 
det gælder at være rodfæstede i, da de vil føle, at det 



16

meste af, hvad de har levet, er forbi, fordi kun en lille 
Part rummedes i Ordet alene. Den største Del bestod i 
jer selv, jert eget. Og alt vort eget er smaat, forgænge
ligt, kun en Stemming, der bliver til et Minde, som 
falmer mer og mer. Alene i Ordet lever noget, som er 
større end os selv og alt vort, og som derfor bliver levende 
Virkelighed for os paany, hver Gang Ordet nævnes. Det 
ene er vor Danskhed, som aandelig lever med os i Moders- 
maalet fra Slægt til Slægt; det andet er vor Kristelighed, 
som Aanden levendegør i vore Hjerter ved Guddomsordet 
fra Evighed til Evighed. Livet i Aanden, det vil sige i 
Ordet, er evigt, det er større end alt vort eget, kun i 
Aanden er det værd at leve. Derfor skal, hvad vi deler 
med hinanden af Danskhed og Kristelighed, ikke forgaa 
som en Stemning, et Minde. Det skal blive Virkelighed 
for os paany, hver Gang vi synger en ægte dansk Sang. 
Det skal fylde os med evig Glæde, hver Gang Gudsordet 
genlyder i vort Hjerte.

En Tid er Karl Landmand, men det interesserer ham 
ikke. Han faar da Lov at forberede sig til Student hos 
en afskediget Præst, der er Goethedyrker og Fritænker. 
Det er en ny Verden, han her møder. Han er forelsket 
i sin Onkels Plejedatter, Henriette, men nu møder han 
en ung Københavnerinde, Rebekka Woltersen, der er 
uden Forbindelse med og Forstaaelse af hans indre Ver
den. De bliver forlovede og gifte. Paa Bryllupsrejsen paa 
Stefansbjerget ved Wien, kommer det kritiske Øjeblik, 
hvor hun forlanger alt. „Jeg vil ikke dele, jeg vil være 
din, din Gud, og du skal være min Gud. Her skal være 
Himmerig og ingen andre Steder.“ Han svarer dertil: 
„Jo, jeg tror paa Gud, det er jeg ikke selv Herre over, 
jeg ved jo, at jeg sad ikke her, hvis ikke Gud selv havde 
været hos mig dengang og reddet mig fra at gaa under 
i Vandvid“. Og i Tankerne tilføjer han: saa stor Magt 
havde det altsaa over ham, hans Tro, dette med Gud, 
saa det kunde tvinge ham til at frasige sig Lykken, naar 
den kom. Han kunde jo ikke — — han kunde maaske 
styrte sig ud i noget, som han siden maatte angre. 
Naar Troen havde en saadan Magt over ham, var det jo 
Daarskab, Jammerlighed ikke at leve helt derefter, alt 
andet blev jo kun Halvhed for ham, aa ja. Stumper og 
Stykker, sjælelig Undergang.“ De faar egentlig aldrig 
hinanden, men skilles snart efter. Under et Besøg i sin 
Hjemegn deltager Karl i en Gudstjeneste. Og under Af
syngelsen af Grundtvigs vidunderlige Salme; „0 Kriste
lighed“ linder han sig selv igen, Rodforbindelsen med sit 
eget Liv. En rodfæstet Natur undgaar altsaa ikke Kamp, 
saa vist som hele Menneskelivet er en standende Strid; 
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nej, men den vil finde sig selv, om end det en Tid kan 
gaa gennem Søgen og Fainlen.

Det er i Menigheden, Karl Wintrup oplever det store. 
Ogsaa heri ser vi Jacob Knudsen følger Grundvig. Det 
aandelige bliver rigere, naar det kan deles i Fællesskab. 
Salmen bliver ham et Billede paa hans eget Liv. De 
første fem Vers udtrykte jo hans Følelser, naar han var 
sammen med Rebekka, Længslen efter

0, dejlige Land,
hvor Olasset ej rinder med Taarer som Sand, 
hvor intet man savner, som Ønske er værd, 
hvor det ikkun fattes, som smertede her! 
Hvert Menneske søger med Længsel i Bryst 

den smilende Kyst
og naar det da i det femte Vers lød;

Fortryllende Drøm
om Evigheds-Perlen i Tidernes Strøm:
Du gjækker de arme, som søger omsonst, 
hvad Hjertet begærer, i Billed og Kunst, 
saa varigt de kalde, hvad sikkert forgaar 

om Timer og Aar
da følte han den dybe Sandhed deri. Rebekka havde jo 
været den Evigheds-Perle, han vilde eje; men han følte 
ogsaa, at det var af den Slags, der „sikkert forgaar om 
Timer og Aar“, og saa voksede Længslen efter det evige. 
Ved Afsyngelsen af sidste Vers er han som vaagnet op 
af en Drøm og stilles igen overfor Virkeligheden. Her 
møder han det, Hjertet hungrede efter, det han var rod
fæstet i gennem Onkel Jørgens Opdragelse. Han oplever 
Sandheden i hans Ord ved Konfirmationsafskeden. Ordet 
bliver igen levende Virkelighed. Da han hører:

O, Kristelig hed!
Du skænker vort Hjerte, hvad Verden ej ved; 
hvad svagt vi kun skimte, mens Øjet er blaat, 
det lever dog i os, det føle vi godt;
mit Land siger Herren er Himmel og Jord, 

hvor Kærlighed bor
føler han, at her er Virkeligheden. Det var jo den Magt, 
som i Grunden ejede hans Sjæl, en Magt, en Magt, som 
han vel kunde undfly, men kun ved at gaa bort fra sig 
selv; at bæres af den Magt var det eneste vaagne, virke
lige Liv han kunde leve. Og nu vilde han ikke drømme 
og sværme længer, han vilde leve, han vilde leve i Gud 
og være sig selv.

Nu ligger Livsmaalet klart for ham. Han gifter sig 
med Henriette og opreiter en Højskole, hvor han vil for
kynde den Livssandhed, han var rodfæstet og vokset op 
i, og som han nu havde erfaret gennem Oplevelsen. Gen
nem alt, hvad han havde med at gøre, skulde Eleverne 
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mærke: at der er to store, usynlige Magter, den ene aan
delig Virkelighed og den anden væsentlig Poesi, nemlig 
Kristendom og Folkelighed-, og at de er rent ud to Gaver, 
to store Rigdomme, som den enkelte faar fra Gud og 
fra det Folk, hvoraf han er født, — to Gaver der altid 
bringer Velsignelse, ihvor de kommer, selv til den ringeste, 
den usleste, — — ja, to mægtige Kræfter, uden hvilke 
man kan spare sig Ulejligheden med al Folkeopdragelse.

Det er et Højskoleprogram, vi kendes ved. Det centrale, 
det bærende i vort Arbejde er sagt med disse Ord.

I „Rodfæstet“ har Jacob Knudsen atter taget Problemet 
frem. Bogens Handling er i Korthed den, at en gammel 
Præst gifter sig med den unge, fuldblodige og robuste 
Købmandsdatter, der ikke har anden Moral end Lydighed 
mod Forældrene. Hun er forsaavidt rodfæstet, og Præsten 
tror i hende at kunne finde Hvile, men griber fejl og 
maa menneskelig talt gaa til Grunde. Han opgiver at 
finde Lykken her i Livet og bliver delvis uafhængig af 
sin egen Natur, og derved naar han frem til Rodfæslet
heden i det Evige

I disse to Præsteskikkelser har Jacob Knudsen vist, 
hvorledes Mennesker, der faar en daarlig Opdragelse, ikke 
helt faar Livets Virkelighed at kende. Livsroden rykkes 
op og Væksten bliver ikke helt organisk. Præsten blev 
forkælet af en daarlig Moder til sit tolvte Aar, og først 
da kom han under en god og dygtig Stifmoders Omsorg. 
Kapellanens dygtige Moder døde, da han var i samme 
Alder, og fra da af blev han forkælet og forkvaklet. 
Gennem Oplevelse og Lidelse blev de begge sig selv, men 
det blev et sygelig selv.

Det ser vi særlig i Præstens Samtaler med Sønnen om 
Sandheden, hvor han siger: „Sandheden, det er en To
mandssag, og vi maa mindst være to om den, vi kan 
aldrig eje den ene, — nej, for Sandheden, det er 
det personlige, og det bliver først til, hvor Hjertet mødes, 
det opstaar først hos os selv, naar vi møder det hos andre, 
hos Gud og hos Mennesker. Dette umiddelbart at møde 
et Hjerte, det er at støde paa Bund, at støde paa Virke
ligheden, at blive rodfæstet, — alt andet i Livet laaner 
sin Virkelighed af dette Møde.“

Og idet han gaar over til at tale om sin Hustru, siger 
han: „Det sørgeligste er, at der maaske kan være Ægte
folk, som begge kender Livets Alvor og Vægt men ikke 
over for hinanden ; som begge er rodfæstede i det gode 
men ikke i hinandens Navn... . Saadanne Mennesker, de 
kan svække Troen hos hinanden, de kan gøre hinanden 
rodløse i Verden, de som ødelægger alt det for hinanden 
her i Livet, som har Betydning og Vægt.“
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Han slutter sin dybe og indholdsrige Tale til Sønnen 
med at sige: „Gudskelov, jeg føler mig ikke fremmed, 
jeg er rodfæstet i Evigheden, i Gud... det er det værste, 
jeg har saa sjældent ret turdet være mig selv. . . jeg har 
aldrig været mit Hjerte bekendt over for noget Menneske 
undtagen for dig. — Derfor trøster det ham ogsaa, at 
har han ikke udrettet andet, saa har han dog sat 
Sønnen i Gang. For mig maa du aldrig nære Sorg eller 
Bekymring; der er ingen Ting i Verden, som kan skade 
mig mer. . . Af mit Væsen er kun Roden tilbage, og den 
sidder godt gemt i Evighedens Muld.“ Kappelianen, der 
er forelsket i Præstefruen, dræber paa Fruens Tilskyndelse 
Præsten ved en Kulosforgiftning, der ser ud som et 
Uheld. Da hun er rodfæstet i en ren materialistisk 
Opfattelse af Livet, kan hun bære det. Men han, 
Bondesønnen, der blev Præst, har skaaret Rodforbindelsen 
over, er usikker. I sin Fortvivlelse oplever han sig selv. 
Det forunderlige sker, at naar han taler til Gud i Bøn
nen, føler han sig ikke afvist, skønt Forbryder, Gud 
tager naadig mod hans Anger. Aldrig har han følt sig 
Gud saa nær, og derfor har han aldrig følt saa stor Ræd
sel for at miste ham.Men sin Ret til Livet har han forspildt. 
Han maa dø og begaar Selvmord. Forinden siger han til 
Præstens Søn, at han blev Forbryder, fordi han som ung blev 
forkvaklet og vilde være en anden, end hanvirkelig var.

I et af Paulus’ Breve finder vi Udtrykket „rodfæstet i 
Kærlighed“. En saadan Jordbund er det Jacob Knudsen 
ønsker, Børnene skal vokse op i, for at de Livet igennem 
kan være bundne fast til det bedste og dybeste menne
skelige. Ud fra et saadant Hjem er Barnets Retningslinie 
givet. Det højeste for Barnet maa blive at eje Livet, det 
frygteligste at miste det. Saadan vil da en rodfæstet Na
tur ad den jævne Væksts Vej naa frem til det højeste: 
Samfundet med Gud. Jacob Knudsen var dybt rodfæstet 
i Troen paa Guds Kærlighed og Naade. Med stor Aaben- 
hjertighed skriver han derom til sin gamle Valgme
nighed i Mellerup i en Hilsen til den ved Jubilæet 1915: 
Jeg er et af de Mennesker, som er i Guds Vold, paa 
Naade og Unaade, enten jeg vil eller ej! Jeg kan godt 
gøre ugudelige Ting og være fuld af ugudelige Tanker, 
men jeg kan ikke løbe fra ham. Jeg er lænket til hans 
Fodskammel som en Træl eller som en Hund. Folk, der 
er stillet saadan, de maa tro paa Guds Kærlighed, de maa 
eje den grænseløst, uden alle Betingelser. . .

Han føler det er Himmerig, saa snart nogen ret kan 
tro, Gud er god. Derfor udraaber han et:

Synk hen i Gud! — Alt hvad jeg er, 
synk i den bundløst dybe Strøm!

Frode Aagaard.



Dybbølbjerg.
Hvor mange gange har jeg ikke stået på Dybbølbjerg 

og set det pragtfulde landskab og ladet minderne tale. 
Når jeg undtager min fødeby er der ingen steder, jeg 
hellere vil standse. I min barndom var der noget tryk
kende ved at komme der; thi hele strøget var fyldt med 
tyske løbegrave, palisader og træbroer. Ved det tyske 
monument var jeg sjælden. Kun to gange har jeg været 
der. I dette øjeblik kan jeg ikke engang huske, hvordan 
det egentligt ser ud. Jeg holdt mig gerne nedenfor ved 
Abenråvejen, hvor soldatergraven med de små grantræer 
er. Tidt sang vinden gennem de små træers forblæste 
kroner for mig om sejr og nederlag. De skiftende toner 
i vindens og fuglene sang langs den alfare vej, det lyse 
frie landskab og Dybbølbjergs alvorlige karakter hører 
til de faste billeder fra mine barndomsdage.

Sidste gang, jeg var hjemme, var jeg igen i den egn 
et øjeblik. Men jeg så ingenting, og huskede ingenting, 
jeg glemte hele min barndoms- og ungdomstid. Det var 
midt under krigen, og stemningen var så forpint.

—---- Når nu krigen er forbi, ønsker jeg hele Dyb
bølbjerg ekspropieret og fredet, for at der her tid efter 
anden kan anlægges en nationalpark i stor stil, kaldet: 
„Dybbølbjerg“.

Det er jo ikke meningen nærmere at udmale en så
dan plan. Men det skal være et anlæg, hvor natur, 
historie og åndskultur mødes, og det kan et slægtled ikke 
ordne. Slægt på slægt skal bygge efter sind og midler.

Foreløbigt er der jo nok andet at gøre og ordne; men 
det kan jo ikke skade, at ideen fremsættes, for at hin
dre, at det smukke historiske sted bliver ødelagt af spe
kulanter.
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Et lile rids af planen skal her følge:
Jeg ønsker den sundevedske jernbane ført gennem Dyb- 

bølby, ned langs Vemmingbund til Alssund med damp
færge over til slottet i Sønderborg. Det stykke jord, der 
bliver mellem banen og Flensborg-Sønderborgvejen og 
fra brohovedet til ovenfor møllen, skulde anvendes til den 
nævnte plan. Det er ikke noget lile areal, men det skal 
det heller ikke være.

Her skal foretages store udgravninger med gange ved 
siderne med arkitektonisk murruiner og brobygning. 
Store udgangsporte af granit og mursten ved brohovedet 
og ovenfor Abenråvejen, terrasse, statuer, obelisker og 
andre mindesmærker, et mindre musæum for 48-64, et 
billedgalleri, o. s. v., alt indpasset i et stort anlagt 
landskabsgartneri.

En nærmere udmaling af planen vilde i øjeblikket 
være ganske forfejlet — kun selve tanken. —

P. Andresen-



En levnedstegning.
(Hjemme i Ullerup.)

Forretningsudvalget har bedt mig om at 
skrive noget om mig selv og om, hvad jeg 
har oplevet. Jeg efterkommer opfordringen, 
da jeg jo ved, at meddelelserne kun gælder 
venner og bekendter. Her er nu begyndelsen.

Jeg er født den 23. september 1860 i Ullerup sogn og 
by i Sundved. Min fødegård ligger lidt nordøst for byen 
ved vejen til Snogbæk, Alssund ved Sottrupskov og 
Nørremølle. Det var i min første barndom en alminde
lig sundevedsk bondegård på 60 td. land. Senere købte 
både min fader og min broder mere jord, så nu er den 
meget større.

Min moder hed Ingeborg Iversen og var fra nabogår
den. Hun skildres altid som en ualmindelig god og elsk
værdig kvinde, der var afholdt af alle. Gamle pastor 
Feilberg i Ullerup — fader til den berømte Feilberg i 
Askov — har overfor mig sagt, at hendes dødsfald 1862 
var ham ligefrem en hjertesorg. Der var ikke mange af 
sognets beboere, han satte højere end hende. Selv har 
jeg ikke kendt hende. Jeg kom til verden halvvejs som in
valid eller blev det kort efter. Højre arm og venstre ben 
var lammede. Benet kom sig. Armen ikke; men ved en 
meget skarp træning i min barndom og ungdom fik den 
så mange kræfter, at jeg kunde gøre al slags arbejde, f. 
eks. grave, køre store læs jord på en trillebør o. s. v. Da 
min moder lå på dødslejet, og jeg hjælpeløs på et tæppe 
på gulvet, sagde hun til familjen : „Pas godt på ham.“ 
Det har de alle holdt. Siden den gang, jeg selv kan 
huske, har jeg altid betragtet min moder som min gode 
engel. Mærkeligt, så tidt jeg tænker på hende-

Jeg fik så nogle år efter stedmoder- Hun hed Ølle- 
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gård Marie Joost, rimeligvis et hollandsk eller måske 
frisisk navn. De af slægten, man kender, stammer fra 
Angel og Abenråegnen. Hun havde en skarp forstand 
og fortalte oplevelser med en fortløbende rivende veltalen
hed. Ordene lystrede hende snarrådigt, billeder rulledes 
op og enhver enkelthed kom med. Hun havde en væl
dig fantasi, der ofte tog hende, så hun knap vidste, hvad 
hun sagde. Hun sagde morbroder til den bekendte gene- 
ralsupretendent Godt i hvis præstegård, hun en tid havde 
opholdt sig. Hun blev slesvig-holstensksindet hos denne 
bekendte politiker og hældede hele sit liv noget til den 
tyske side, ligesom hendes familje. Hendes eget hjem i 
Ullerup og familje dér hørte derimod til de mest kendte 
Danske i egnen. Hun lod sig ikke særlig mærke i poli
tisk henseende, og kunde ved lejlighed fare vældigt op 
imod tyskerne. De, der i deres ungdom var bleven sles
vig-holstensksindet, kunde ikke let glemme det siden.

Min fader, Jens Andresen, var kendt overalt på egnen 
som fremskridtslandmand, god sanger og en fremtrædende 
dansk mand. Han tog alt nyt op straks både hvad jor
dens grundforbedring angik — dræning, mergling, plane
ring — jordens almindelige drift og de ny kulturplanter 
som: Squarehead, magnum bonum, roedyrkning, P. Niel
sens græsfrøblandinger, kornfodring o. s- v.

Som landmand fortælles adskillige karakteristiske histo
rier om ham. En gårdmand havde 14 køer og fodrede 
kun med hø og halm. Det var først i 70erne, kornfod
ring var begyndt for længe siden. En dag traf de sam
men. „Det er en „fei“ (meget) masse mælk, du har Jens 
Andresen. Du mener jo, at jeg skulde give køerne noget 
korn. Jeg kørte i sidste uge til mølle med en hel sæk 
fuld, og det gav jeg køerne „lig med e sam“. Men det 
vil jeg ikke mere Jens Andresen, få det kom der sku 
et „nove ette“. Tilhøreren gik og morede sig. „Hvorfor 
har du altid bedre korn end jeg, der er jo kun hegnet 
imellem“, sagde en gårdmand. „Du plove få nær ved e 
sol“, sagde Jens Andresen. „Det er mærkelig, at du har 
altid bedre korn end jeg“, sagde en gårdmand, som holdt 
med folk og heste ved den anden side hegnet. „Giv 
noget mere gødning og så noget bedre korn“, sagde J. A- 
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og gik vidre. „Han æ åltid så stikken, men en æ pinde 
nødt te å følle ham evekket“ (alligevel), sagde manden.

Han var forsanger hjemme og i forsamlinger. Smukt 
sang han med en kraftig bas de gamle koralsange, kraf
tig var hans følelse i sange om folk og land, morsomt 
var det at høre ham synge Erik Bøghs sange og „Snøvl 
Jørgen“s viser. Han kunde også ved sangen redde en van
skelig situation. Ved et landbrugsmøde i Nybøl kro var 
der en herredsfoged og 3 gendarmer tilstede. Da mødet 
var hævet, gik de; men bønderne blev siddende og kort 
efter begyndte de at synge nationalsange. Under en af 
disse kom de 4 politimænd ind i salen. Sangen hørte 
op, der blev dødsstille. Da slog Jens Andresen i at synge: 
„Katten ligger under kakkelovn og sørger for sine unger.“ 
Den kunde de alle, de sang med begejstring, og den vise 
kan jo med lidt begavelse synges i timevis. Da politi- 
mændene havde hørt lidt på det, gik de slukørede derfra.

Han var en voldsom slider. Pastor Lange i Ullerup 
sagde altid om ham, at „han var helt uforskammet ved 
sig selv“. Sådan som han sled. Han var en praktisk 
dygtighed og stod som fagmand og national som en av- 
toritet i egnen. Al hans optræden var stræng alvor og 
fast karakter. Først sent blev han en mild mand. Som 
fortæller var han lun, kort og fyndig og nåede altid en 
god virkning, mange gange helt overraskende. Han er 
en af de bedste fortællere, jeg har hørt i min tid. Uden
rigspolitik talte de altid om. Hvor var det morsomt at 
høre, og hvor var de kyndige i den retning. En dag ude 
i Skoven traf Jens Andresen sammen med de Ullerup- 
marksbønder og en lang udenrigspolitiks forhandling be
gyndte. Alt arbejde standsede mindst en hel time. Det 
var om Tyskerne og Balkanfolkene. „Ja“, sagde Jes 
Philpsen tilsidst, „hvad hæ en et opløve i den tid en 
hæ væt te. Ha’j en endda et de forbanne tyskere å det 
hele kram, di tænker kon å undt, do ska få å se, Jens 
Andresen, ti de ølægge e hele væn (verden) før de blyve 
færre“. — — Og de røg og tændte piberne og snakkede 
og tændte. Der lå næsten en halv skæppe afbrændte 
svovlstikker på jorden, hvor de havde siddet.

Min barndoms og ungdomstid er henlevet mellem for
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tællende folk. Det var en gennemmange slægtled ned
arvet egenskab. De havde nået et meget højt kulturtrin 
i den retning. Kun sørgeligt, at ikke en eneste formåede 
at nedskrive en slægts eller egns historie. Bønderne for
talte uden at agere, med svagt minespil i, fast drama
tisk form, få ord — selve ordbetoningen var et hoved- 
middel. De var næsten alle fortællere, selv mange børn; 
En dygtig fortæller kendes ikke på, om han kan gengive 
en dygtig fortæller eller anden god kilde, men på, om 
han kan gøre tørt og næsten livløst stof levende.

Min tipolderfar, Andreas Johansen, bygggede min føde
gård 1777. Væggene var klinede og såre stærke; men 
1867 brød min fader hele gården ned og byggede en ny 
af gule mursten, muret med 1er og senere fuget. Der
er næppe kostet 10 Kr. på de udvendige Vægge siden. 
Det var tidligt forår- Kreaturerne var ude nat og dag; 
men den 12. maj om natten blev det snestorm. Køerne 
måtte slæbes hjem i høj sne og stod opstaldet i loer og 
laderum i flere dage. I den gamle gård var der meget 
smukt panel. Noget blev samlet og deraf lavedes et loft
kammer, der blev malet rødt og hvidt. Som dreng var 
det en fest for mig at se det strålende kammer. Hjemme 
blev sidst i 60erne og 70erne den italienske poppel yng
lingstræ. Det karakteriserede mange steder egnene. 
Fader plantede mange. Natten til den 30. maj 1880 fik 
vi en ukendt voldsom natfrost. Barken sprak, træerne 
gik ud — og siden er de høje, slanke cyprestræer 
opgivet. —

Min første erindring er, at en af vore piger løftede 
mig op i vinduet, og jeg saa en vældig ildsøjle højt imod 
himlen. Det var det høje tårn og det endnu højere spir 
fra Sottrup kirke, der brændte- Jeg kan endnu se den 
høje ildstøtte — — men hvad kan fortælling og fantasi 
ikke gøre. Tårn og spir brændte samme år, jeg blev født.

I krigen 1864 var jeg fire år og husker kun få ting. 
De mange slags uniformer og de flotte ryttere gjorde 
indtryk. Jeg husker også en regimentshund, der dansede 
så morsomt omkring og som kom hen og slikkede mig 
på hånden bag efter. En dag stod der en vældig tønde 
i gården og mange infanterister omkring den. Oppe i 
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tønden stod en underofficer og delte uldne vanter, øre
lapper og halsklæder ud til de menige. Det var en gave 
fra købmænd i Hamborg. Efterhånden som sagerne ud
deltes, sank pikkelhatten dybere og dybere ned i tønden.

Hvor havde vi det usselt i krigen, vi der boede så nær 
Dybbøl og nat og dag var overlæsset med tysk militær. 
Soldaterne havde hele gården, og vi kun en stue. Der 
var hele familjen nat og dag, og her gemtes flæsk, kød 
kartofler o. s. v. Militæret tog ellers alt. Vi fik mest 
kun tørt brød med sirup på. Mange gange har jeg stået 
mellem knæerne på en soldat og fået hveranden skefuld 
af den evindelige tyske grynsuppe. Det smagte godt. 
Jeg blev af soldaterne først luset og siden fnattet. Den 
sidste sygdom blev helbredet således, at vi blev indsmurte 
i grøn sæbe og stillet op foran en næsten gloende kak
kelovn. Det var en hestekur. Jeg husker natten, da 
tyskerne gik over til Als. Om dagen havde der været 
masser af tropper alle vegne, særlig oppe i byen. Hen- 
imod aften var alle væk. Ensomhed og stilhed var uvant, 
og kanontordenen, der ellers hver dag rystede døre og 
vinduer, udeblev. Stemningen mellem de voksne var dyb 
sorg. Endnu før morgengry vidste alle, at tyskerne var 
ovre. Hvor mindes jeg ikke den dybe sorg og bitterhed, 
der var i sindet, når overgangen ved Arnkil kom på tale.

Da krigen var forbi, var næsten hele gården ødelagt. 
Gulve, døre, vægge var ramponerede. Taget delvis slidt 
op, thi Soldaterne kunde se en del af Dybbølstillingen 
på mønningen af husene. Køkkentøj og andre hussager 
var næsten alt sammen væk. Gårdens ene skov var 
hugget, og træerne kørt til Dybbøl o. s. v. Men alt dette 
var jo ikke noget imod den sorg og pine, som prægede 
alt og alle.

Trompetstødet, larmen, de mange folk, det hurtige 
tempo, uroen, sorgen har præget mig ligesom min hjem
lands digter Herman Bang (Tine — Det hvide hus.) Også 
jeg er, ligesom alle derhjemme, lydhøre. Jeg retter ørene 
op ved den mindste anledning ude fra den store verden. 
Derfor har også en stor del af mine foredrag igennem 
alle årene haft et udenrigspolitisk kapitel.-------

P. Andresen.



Kongens Nytorv.
Kongens Nytorv i København er en af Danmarks for

nemste pladser. Jeg har altid ment, at det var sørgeligt 
nok, at denne store og smukke plads ikke var anderledes 
smukt kunstnerisk prydet. Nu, når Sønderjylland kom
mer tilbage, må den gamle rytterstatue finde en anden 
plads på torvet; men i midten bør der rejses en mægtig 
Danmarksobelisk til minde om folkets samling.

P. Andresen.

Meddelelser.
Elevmødet holdes den tredie søndag i juni. De, der 

vil overnatte, må medbringe tæpper og ernæringskort og 
melde sig 8 dage i forvejen.

De, der ønsker et eksemplar af: Vinding højskoles 50 
års jubilæumsskrift, bedes sende mig 1 Kr., og den smukke 
bog sendes da gratis. Jeg beder så mange som muligt 
om at købe den.

P. Andresens bog om P. Nielsen, Tystofte, er udkommen 
i serien: Folkets førere, og kan købes i enhver boghandel.

P. Andresen.



Vinding højskole.
Vinteren 1917—18 var her 44 elever. Jeg tænker ikke, 

at vi nogensinde glemmer denne mærkelige vinter. Vi 
arbejdede under de mest indskrænkede forholde. For det 
første fik vi „efter rationeringen'* ikke andet end som
merbrænde, og helt tørt var det ikke. Vi var til at be
gynde med noget urolige for, hvordan det vilde gå med 
de mange fyrsteder, hvoraf enkel le er meget store. Men 
det gik dog nogenlunde. Værre var det, da højspæn- 
digsværket i Fredericia ikke kunde give os ret til at bruge 
mere end 12-14 sekstenlys lamper. Vi målte derfor be
nytte elevernes spisestue til skolestue og vor egen dag
ligstue til spisestue. Vi sad begge steder som sild i en 
tønde. Eleverne gik hele vinteren i ravende mørke på 
gange og kamre. De havde ikke andet at se ved end 
cyklelygter, elektriske lommelygter og tællelys. Disse sid
ste var, som moderne industriprodukt, noget af det ynke
ligste, der endnu er frembragt. Bønderne forstod den 
kunst adskilligt bedre i gamle dage. Jeg er i min før
ste barndom opdraget under tællelysets tegn. Vi kunde 
sidde 4 mand, der læste, og 3 kvinder, der spandt, og se 
ved et tællelys. Men ved de moderne krigsindustritælle
lys kunde et menneske knap nok se at komme nogen
lunde ordentligt i seng. Forsynlighed og opfindsomhed 
har sine grænser.

Men trods alle disse indskrænkninger var humøret godt. 
Det gik så udmærket helt igennem. Vi havde megen 
glæde af samlivet.

Hvad ernæringen angår, har højskolerne været uheldigt 
stillet. Det er forbunden med et meget stort og vanske
ligt arbejde at få alt ting regnet ud og ordnet. Det er alt 
for stort og indviklet et ekstraarbejde.

Der er nok at tænke på foruden.
Nå, det er gået helt godt. Min kone har klaret skærene 

og altid været forud med kortene.
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Den sidste søndag karlene er her plejer vi at have 
gymnastikopvisning. Ved den lejlighed talte jeg om ge
neral Allenbys indtagelse af det hellige land. Jens Andre
sen ledede det store gymnastikhold. Han har været på 
statens etårige kursus og gymnastikken var udmærket. 
Siden først i april har han været soldat.

Elevmødet den 3die søndag i juni var godt besøgt, 
Agård og undertegnede talte. På plænen foran skolen gav 
pigerne deres bidrag til festen, idet de opførte „Slægtnin
gene“. Nogle og tyve unge piger var i Fanødragter. Det 
var smukt at se de mange nationaldragter.

Ved elevforeningens generalforsamling forelå der en 
skrivelse fra foreningens mangeårige formand H. Vogen- 
sen, at han på grund af svaghed måtte trække sig til
bage. I skrivelsen udtalte han sin glæde over foreningens 
virksomhed og ønskede den god fremgang og held. Vi 
er sikkert alle enige om at bringe ham en varm tak 
for det store arbejde, han har gjort ligefra 1910. Han 
og de andre medlemmer af bestyrelsen har arbejdet for
eningen godt op, og formanden var god til at holde med
lemmerne sammen. Foreningens bestyrelsesmedlemmer 
bor rundt om i landet og kommer kun til elevmødet. Det 
blev vedtaget i sommer, at der skulde vælges et forret
ningsudvalg af elever fra den nærmeste egn. Jeg har ofte 
følt savnet af, at foreningsbestyrelsen kun sjælden fik 
lejlighed til at følge skolens gang og til at vise sig for 
eleverne. Det ny forretningsudvalg kom til at bestå af 
gårdejerne Frederik Terkelsen, Søndermarksgården, Vejle. 
Jørgen Jørgensen, Alminde, og Peter Mortensen, Tersbøl- 
gård, Veerst, og det er meningen, at dette udvalg skal 
tilbringe en dagstid her på skolen både om vinteren og 
om sommeren i skoletiden. Hele bestyrelsen er selvfølge
lig velkommen, og der vil senere blive den meddelt, 
hvilke dage det bliver. Af ny medlemmer blev valgt 
Marie Nielsen, Bavnehøj, Starup, Schelde fra Vejen og 
Simon Lykov Efter tur afgik Kathrine Kristoffersen, Høen, 
og gårdejer Kristian Enkelund, Hoven. Disse to sender 
vi vor bedste tak. De har været trofaste imod skolen.

Den første søndag i juli holdt Vejle amts delingsfører
forening gymnastik og møde her på Skolen under ledelse 
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af foreningensformand Otto Henriksen, Brande, P. Jensen, 
Verst og fru Degnbøl fra Lem. Det blev en meget for
nøjelig dag. Foreningen er gammelkendt her på stedet.

En søndag mindt i skoletiden var ungdomsforeningen 
fra Vandel her nogle timer. De kom gående fra Munke
bjerg, fik kaffe til medbragt mad, og en del små taler 
blev holdt. Gudrun Iversen lod pigerne danse en mængde 
smukke folkedanse for de fremmede gæster.

Efterårsmødet var godt besøgt. Præsterne Holger Peter
sen, Fredericia, og Nørring fra Ringgive talte. Sidstnævnte 
læste om aftenen „Hærmændene på Helgeland“.

Sommeren 1918 havde vi 24 elever. Det er det mind
ste hold, vi har haft. Men skoletiden gik så godt, Irods 
det lille antal. Vi mindes vort mindste hold med glæde. 
Men deter nødvendigt, at sommerskolen får større tilgang. 
Hjælp os til det.

Om sønderjyderne kan der endnu i denne meddelelse 
ikke gives nogen oversigt; men blikkenslager Nikolai Jep
sen er død i russisk fangenskab. Han fik en smuk dansk 
begravelse. Hans kammerater i fangelejren lagde et lille 
Dannebrogsflag på hans kiste. Mumm er falden, såvidf 
vides var han gift og havde to børn. Sørgeligt er det 
også at meddele, at Aksel Skouenborg fra Alminde er 
død som soldat. Sygdommen var meningitis. Det var et 
vemodigt dødsfald; han hørte til skolens trofaste elever. 
Også Gertrud Hougård fra Sillerup, gift Thagård, Daugård- 
mark, er død, ligeledes Anna Bjerritgårds mand. Også 
disse to kvinder har vi altid haft glæde af. Sorgen er 
stor i hjemmene.

Frøken Panum, musiklærerinde ved konservatoriet i 
København, besøgte højskolen i juni måned og spillede 
på „langeleg“. Der var mødt mange folk og både fore
drag og spil blev meget påskønnet. Det ældgamle folke
musikinstrument lød overordentlig smukt, og der var ad
skillige, der fik lyst til at lære at spille på det, bl. a. fik 
Sune en „langeleg“ og han har i dette efterår lært at 
spille hos frøken Panum i København.

Jeg må gøre medlemmerne opmærksom på, at forenin
gen endnu ikke er så pengestærk, at den kan udgiva
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et større årsskrift. Vi må også lade medlemslisten ligge 
hen sålænge, der er krigspriser på papir og trykning.

I vinter er skolen overfyldt. I hvert fald er hver plads 
optaget. Her er ialt nogle og tres. Vi har den glæde i 
vinter, at der mellem eleverne er en islænding fra Noid- 
landet og en mand fra Egedesminde i Grønland.

Vi ønsker alle medlemmer et godt og velsignet nyt år. 
Gud give, at vi må opleve ligeså meget godt i de første 
fredsår, som vi har oplevet ondt i krigsårene. Evropas 
folk trænger til fred og ro, åndelig og kristelig fornyelse 
og ikke til uro og forhærdelse. Det har verden fået nok af nu.

P. Andresen.
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