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Kresten Andresen.
resten Andresen blev født d. 8. september 1890. Han var 
søn af gårdejer Johan Andresen i Ullerup og hustru 

Marie Hanssen fra Nørremølle. Kresten var den næstyngste 
af fem søskende. Under krigen, da han selv lå i Frankrig 
og hans broder på østfronten, døde hans ældste søster, Inge
borg, der var gift med Chr. Petersen på »Palæet« i Gråsten.

Kresten var, allerede som dreng, noget for sig selv. Han 
legede gærne med kammerater; men imellem disse var hans 
egen fantasi nok den bedste. Han læste meget. I begyndel
sen indianerhistorier, og de greb ham så meget, at han 
måtte lege indianer med sine små venner. Så lavede han 
våben og hatte med fjerprydelser og hylede, som en vild
mand, i gård og have. En gang lavede han en større op
stilling i vedkastet af kakkelovnsbrænde, som enten blev lagt 
ned eller stillet op på enden. Det var et damptærskeværk, 
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og med dette legede den lille fyr alene. Han smurte, drejede, 
lettede her, trykkede ned der — alt i luften; han talte højt 
med sig selv, råbte og kommanderede med folkene og efter
lignede alle lyde, som frembringes af et damptærskeværk. 
Han snittede små indianere i træ og satte fjerprydelser på, 
han tegnede billeder og kolorerede selv. Han elskede blom
ster og alle slags planter og blev senere en hel dygtig bo
taniker; han samlede på biller, sommerfugle og fugleæg og 
blev som voksen en udmærket ornitholog (fuglekender). Han 
studerede ivrigt naturen og var nået så vidt, at han havde 
materiale, der skulde sammenskrives og indsendes til orni- 
thologisk selskabs tidsskrift. Han var medlem af dette viden
skabelige selskab. Til grovere arbejder var han ikke anlagt. 
Der var stort humør over ham, når han skulde hjælpe at 
ordne her på skolen, men han bar sig højst forunderligt ad, 
f. eks. kunde det falde ham ind, når han sommetider hjalp 
i haven, stadig at rive på et og samme sted, så jeg måtte 
sige til ham: »Hvis du bliver ved på den måde, så når du 
tilsidst ned til jordens indvolde«. Så morede han sig og tog 
fat med iltogsfart, ti det kunde han også. Han gik ofte og 
snittede med sin kniv og efter træstykkets form udskar han 
fantasidyr, troldeskikkelser, hænder med lange krumme 
fingre, o. s. v. Da hans gamle bedstefader blev begravet, 
faldt der, om natten, sne over jorden. Alle buske og træer 
var fulde af sne. Det lå blødt og fint over alle grene og 
kviste. Ved middagstid gik Kresten, og han blev borte hele 
eftermiddagen. Han havde tilbragt tiden med at modellere 
fugle, fisk, fantasidyr, trolde og jætter i et hegn tæt ved 
gården. Alle grene var fyldt med sær fantasi. Kresten vilde 
gærne have selskab som dreng; men oftest var han ene med 
sin bedste ven fantasien. Når jeg kom hjem, fortalte hans 
gamle bedstefader mig mange historier om denne »sære 
dreng«. Han rystede dog ofte på hovedet af ham og mente, 
at han var for fantastisk. Men så jeg så hen på ham, tog 
han sig i det. Måske han mindedes, at der før havde været 
en dreng i gården, der var ligesådan i sin barndom. Hans 
stærke fantasi blev noget næret af hans bedstemoder, der 
altid fortalte i store sving og spring og lod billederne danse 
frem. Vi har oftere talt om det. Da han blev større, blev 
han noget af en læsehest ligesom hans forældre og bedste
fader. Det var nu mere historie og poesi, og Kresten ud
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videde stadig ringen af de forfattere, han læste. I vinteren 
1907 var han på Hej Is efterskole. Da han var meget flittig 
og gjorde gode fremskridt, blev han sendt til latinskolen i 
Kolding. Her passede han sin eksamenslæsning. Det gik 
let for ham, undtagen i matematik og latin, og han fik god 
lejlighed til at deltage i kammeratlivet som en frejdig og 
munter student. Han studerede fuglelivet i Koldingegnen 
under arkitekt Hagerups ledelse, deltog i udflugter, spillede 
komedie, var redaktør af: »Gymnasie-Sprutten«, skrev bi
drag i bunden og ubunden stil og illustrerede det hele. Når 
han kom hjem i ferierne, satte den muntre og gode unge 
mand med de mange interesser et sådant liv i sejlene, at 
hans familje vil mindes det med glæde. Var hans kreds 
meget for ham, så kunde han gøre gengæld. I Kolding blev 
han student, i København cand. phil. Han gned hænderne, 
da han var færdig. Vel var han glad ved mindet om de år, 
da han læste; men han var alle dage selv ganske klar over, 
at opdragelse og studium efter metersystemet lå ikke for 
ham. I hans papirer findes en »Kantate ved rusgildet 1911«, 
med følgende for ham betegnende vers:

»Årene runde hen så lange, lange.
Trængsel og suk!

Stønnende steg fra vore hjerter trange — 
tvungent hvert buk!

Madvig kun bød på paragrafer tøre; 
udsynet spærret af en Cicero!

Hjærter muntre, føre — 
stivnede nu.«

1912—13 var han lærer her på skolen. Nu kom han 
endelig til et sted, der passede ham for en videregående 
udvikling af hans åndsævner. På dette område lå nemlig 
hans særegne begavelse. I den tid han var her, groede 
han stærkt, og at han kom for tidlig herfra er sikkert. Hans 
moder skriver: »Det år han var på Vinding højskole, stod 
for ham i glans, som det bedste han havde oplevet«. Kresten 
vilde gærne hjem at virke i Sønderjylland. Jeg holdt på, at 
det var for tidligt. Men hjemme var man vel bange for, at 
højskolen helt vilde tage ham, og han rejste, skønt det ikke 
var efter akkorden. Det arbejde, han fik, at tilse en række 
biblioteker, var der ikke stort ved for ham; at lade ham 
rejse rundt og holde foredrag og læse op — dette sidste 
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gjorde han især godt — var for tidligt; at kræve, som der 
blev slået på, >at han først og fremmest skulde lære noget«, 
var en fejlregning af hans karakter. Han var ikke viden
skabeligt anlagt. Det havde han hverken ro eller hoved til. 
Han glemte meget hurtigt alt »det tørre«. Hans sind bar 
ham hen imod det poetiske i naturen, og det poetisk-histo- 
riske. I alt hvad han så, hørte, læste og levede med i sugede 
han kun honningen, og tog han mere med, var det kun for 
så vidt, han fandt en mening, en sammenhæng, en forkla
ring, der var værd at gemme. I Kolding blev han vel op
øvet som skribent og interesseret i det danske sprog; i 
København blev sagen endnu mere fremmet. Da han kom 
her, førte han højrøstede forhandlinger om den ting. Han 
var ikke let at regere; ti han var helt revolutionær både i 
henseende til tegnsætning, brug af ord og ordstilling og 
stavemåde. Han mente f. eks. at punktum forkludrede skrif
ten, og gjorde folk lidet veltalende i at føre pennen. »Folk 
taler ikke i punktumer; men i semikoloner og komaer«, og 
sådan skal de også skrive. Han havde ikke noget imod, at 
folk indføjede dialektord — særlig navnord — når de ikke 
kunde finde et andet, og når det var bedre og lød smukkere 
end skriftsprogets. Og det skulde indføres uden anførsels
tegn. I stavemåde var han meget radikal. Personlig vilde 
han ikke have anerkendt ret mange rettelser i hans skrift
lige arbejder.

Krestens plads var højskolen. Han vilde kunne have ar
bejdet sig betydeligt op i hovedfag, han kunde skrive gode 
vers, synge, skrev let og hurtigt, tegnede godt, læste bedre 
og kunde med sin kniv lave en mængde ting til brug ved 
fysikundervisningen. Han var talentfuld, og det er meget 
heldigt for en højskolelærer. Det var godt at have Kresten, 
og naar han kom på besøg fik alle husets folk gavn af hans 
muntre og lyse sind.

Jeg så ham sidste gang, da han tog afsked med mig efter 
elevmødet 1914. Det var sidst i juni måned. Folk, som kendte 
ham og som traf ham på vejen, da han gik til Vejle, siger, 
at de ikke nogentider har set ham i tungere humør. Og dog 
vidste han ikke den dag, hvilken frygtelig skæbne, han gik 
imøde.

Da han blev indkaldt var han i hele den første tid meget 
nervøs og lidende. Det hjalp noget, da han kom til fronten.
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Men at han, der inderlig hadede alt prøjservæsen, skulde 
stå i de tyske rækker og kæmpe imod englændere og fransk- 
mænd var ham en stor lidelse. Det var en halsløs gerning 
at føre danskerne ud i fronten. Det, der holdt Kresten oppe, 
var håbet om, at Sønderjylland kom tilbage, og at han måtte 
komme hjem for at være med i arbejdet for folk og land. 
Kresten var personlig noget for sig selv. Han var ung, 
levende og varm, eftertænksom, kultiveret og med digterisk 
trang. Det danske havde han inddrukket med modermælken; 
hans store sans og kærlighed til naturen, det vemodige og 
noget drømmende, som kom over ham, når han var ene, 
var en fædrenearv. Det er rigtigt, når der er bleven sagt 
om ham: »han var from og stod så rent og purt«. Derfor 
var det så tungt at forstå, at han ikke kom mere.

I »Samvirke« 14—9—13 skriver han: »Jeg kender et dej
ligt digt om efteråret. Det er nu næsten hundrede år siden, 
det blev skrevet. Og den mand, der skrev det, var en ung 
engelsk digter, Keats, som, da han skrev det, nok vidste, at 
han ikke havde ret lang tid tilbage. Han var lige bleven 
forlovet, og lykken lyste ind over ham; han var så lykkelig, 
midt i de tungeste sorger; for han vidste jo, han skulde 
dø ... så ung, så ung, og midt i den gyldne vår ... Så 
skrev han om efteråret . . . Efteråret er solens inderligste 
ven; alt bliver så fyldigt og modent; vinen slynger sig op 
over tagrenderne, æbletræernes grene hænger tunge og over
læssede ned. Græskarrene svulmer runde, og nødderne bliver 
brune ... og så vælder billederne frem . . . Efteråret har 
sin musik, der godt kan stå mål med vårens. Våren og som- 
ren hører ungdommen til, med alle længsler og drømme; 
men der kommer en tid, hvor man skal bære sine drømme 
hjem, så melder pligten sig og ansvaret. Det er manddoms
tiden . . .

Ungdomstiden er en brydningstid; men manddomstiden 
er en handlingens tid. Man skal vogte sig for at blande dem 
sammen. Læs ikke byrder på den unge . . . tunge pligter; 
han skal lege og drømme ... og vokse derunder. Nej, først 
når han har båret sine drømme hjem, læs så på hans skuldre, 
for da er han mand; og det er alligevel mændene, der bæ
rer landet.

Ungdomstiden er en fager tid, jeg vilde nødig se den 
forkortet; men mon alligevel ikke manddomstiden er den
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bedste; da står man med fulde kræfter, da skal man gøre 
sin livsgerning, hvad enten den så bliver stor eller lille. 
Efteråret synger sin egen sang for os; man skal ikke smæg
tende spørge, hvor vårens sange blev af. De synger hver 
deres sange for os; men til forskellig tid. Keats var netop 
nået så vidt, at han havde begyndt at bære sine drømme 
hjem, — men han nåede ikke at blive færdig; han døde . . .« 
Og således som det gik den engelske digter, gik det Kresten. 
Han faldt i sin ungdoms vår og kom »ikke til at bære sine 
drømme hjem«. Et smukt minde står i litteraturen, hans 
feitbreve udgivet af hans moder. Hans bedste ven fra Kol
ding latinskole, Åge Kristensen, søn af afdøde pastor Kri
stensen i Hejis, gik som ung læge til Østrig, fik spansk syge 
og blev sendt hjem som lig. Bittert er det at tænke på, at 
de to venner — de var sammen her flere gange — skulde 
falde sammen med tusinder andre danske for den forrykte 
prøjsiske verdensplan. —

Disse par ord om min kære brodersøn, en savnet soldat, 
en af de unge, som vi altid ventede skulde komme hjem 
igen; men han kom ikke. Her på Vinding højskole ventede 
vi ham stadigt. Min hustru og Sigrid tænkte tidt: »Inat 
kommer Kresten«. Der kom så mange; men han ikke.

Den 8. avgust 1916 blev hans sidste dag. Sporløst for
svandt han; den franske jord, som han tidt har skrevet 
om, dækkede sig over ham; for slægt og venner brast et 
håb — men en lysende stjerne gled over skyerne i det fjærne.

•
I haven ved hans fødegård er der i oktober rejst en 

smuk granitsten til minde om ham. Den har følgende ind
skrift:

MINDESTEN
OVER

KRESTEN ANDRESEN
FØDT I ULLERUP 8-9—1890

FORSVUNDET VED SOMME I FRANKRIG d. 8-8-1916 
»INGEN VEN DIT HÅNDTRYK FIK, 
INGEN HØRTE AFSKEDSSUKKET« —

MEN :
»ENHVER GUD SÆTTER ENE, 
HAN SELV ER MERE NÆR.«

Her på Vinding er hans billede hængt op i skolen sam
men med Rasmus Laursens. P. Andresen.



Indtryk fra den svenske Folkehøjskole.

En Dag i 1867 rejste en yngre svensk Redaktør gennem
( Sverige paa Rejse til Paris, hvor han agtede sig hen 

for at se Verdensudstillingen. I Jernbanekupeen befandt 
sig en midaldrende Videnskabsmand. De to kom i Samtale, 
og Videnskabsmandens Maal røbede da, at han var Dansker. 
Samtalen fik derved et livligere og interessant Præg. De 
to spurgte ud om Forholdene i de to Nabolande, og sær
lig drejede Samtalen sig om det folkelige og aandelige Liv. 
Danskeren udtalte da bl. a. som sit Indtryk af et bestemt 
Landskabs Befolkning, at den havde liden Sans for det 
folkelige Livs Udvikling, ingen Sans for Fædrelandet og 
dets Fremtid eller for vigtige Samfundsspørgsmaal. Inter
essen samlede sig om Svin og Kalve og Brændevinspander, og 
naar det gik højest, at Skatterne skulde blive mindre. Lige
gyldighed og Materialisme fandtes overalt, og det i et Land, 
hvor Bønderne havde en ældgammel Frihed og Del i det 
politiske Lovgivningsarbejde.

Som Udvej af dette viste han den, som Bjørnson alle
rede 1863 havde udtalt over for Norge: »Ingen Enkeltmand 
kan kruse Vandene, der maa en Storm til, en stor fælles 
Fare«. Eller man maatte søge en anden Vej, nemlig at an
spænde al sin Energi og Kraft paa at løfte Folkeoplys
ningen og derved naa det samme Resultat.

Svenskeren søgte selvsagt at overbevise Danskeren om, 
at denne havde været særlig uheldig med de Folk, han 
havde truffen, og han pegede bl. a. paa den store Tilslut
ning, den frivillige Skarpskyttebevægelse havde vundet, hvad 
han tog som Vidnesbyrd om en vaagen Sans for de natio
nale Værdier inden for Menigmand.

Ud af dette tilsyneladende rent tilfældige Møde mellem 
to Mennesker i en Jernbanekupé udfoldede den første spæde 
Spire til den svenske Folkehøjskole sig. Danskeren var 
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Professor Chr. Flor, og Svenskeren Dr. August Sohlman, 
>Aftonbladet«s Redaktør. Flors Ord gjorde et dybt Indtryk 
paa Sohlman, og de fulgte ham overalt, i Paris meldte de 
sig stadig, og bedre blev det ikke, da han efter Hjemkom
sten i søvnløse Nattetimer atter og atter maatte overveje, 
hvad der kunde gøres for at løfte den almindelige Befolk
nings Interesser og Liv op i et højere Plan. Sohlmann 
var en varmhjertet Fædrelandsven, der som ung havde del
taget som frivillig i den dansk-tyske Krig 1848. Han sendte 
nu en af sine Medarbejdere ved Bladet, Dr. Ålund, til Dan
mark med den Opgave at besøge forskellige Højskoler og 
skrive Breve derom. Disse Breve oplæstes da paa den nor
diske Nationalforenings Møder i Stockholm d. 5. og 11. De
cember 1867. Dette Møde gav Stødet til Oprettelsen af 
Østergøtlands Højskole, der begyndte sin Virksomhed 1. 
Oktober 1868 i Herrestad med Dr. Ålund som Forstander. 
Ud af de Tanker, som Samtalen med Flor havde givet 
Sohlman, var vokset en Længsel efter at give den svenske 
Bondebefolkning et rigere og dybere Livsindhold.

Denne Længsel skabte da et Drømmebillede, hvori Sohl
man saa Sverige oversaaet med Folkehøjskoler med Elever 
i store Skarer og med Landets ypperste Mænd som Ledere, 
og ved Hjælp af disse Skolers Arbejde skulde rejse sig »et 
Land, et nyt«. Og nu var altsaa den første spæde Begyn
delse gjort til at virkeliggøre denne Drøm.

Samme Aar, 1. Novbr. 1868, aabnedes en Højskole i 
Ønnestad, Skaane. Baggrunden for denne Skoles Oprettelse 
var Grundloven af 1866 og Kommunalloven fra samme Aar, 
der gav et udstrakt Selvstyre. Der maatte da rejses Skoler 
til Dygtiggørelse af Bondeungdommen, saa den kunde gøre 
sin Indflydelse gældende saavel ved Valgene som paa Tinge. 
Allerede 1857 havde Kristiansstad Amtsraad nedsat et Ud
valg, som skulde give Forslag til »højere Folkeskoler« i 
Amtet. Udvalgets Formand var Provst Dr. Bergman. Da 
han læste Referatet fra ovenfor omtalte Møde i Stockholm 
1867 og Dr. Ålunds Breve, klarede det sig for ham, at det 
netop var en saadan fri Skoleform, Sverige tiltrængte. Og 
paa hans Initiativ rejstes da Ønnested Folkehøjskole. Maa- 
let med Skolen skulde være hos »Ungdommen at vække og 
nære det i den slumrende højere Liv, Eftertanken, Fædre
landskærligheden, den almindelige Menneskekærlighed — 
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dernæst at skærpe Dømmekraften, udvide Lærlingens aande- 
lige Blik, vække Lyst til Arbejdet og den Virksomhed, han 
(hun) har valgt«. Da dette Maal ikke kan naas uden ved 
Tro og levende Gudsfrygt, »bør Guds Ord straale over alle 
Undervisningsemner og opvarme de Unges Hjerter, saa tit 
der er Lejlighed dertil — hvorimod ingen særlige Timer i 
Religion«. Undervisningen meddeles i frie Foredrag eller 
som Svar paa Elevernes Spørgsmaal.

Kærnen i Grundtvigs Skoletanker var, som man vil for- 
staa af ovenstaaende, fundet.

Endelig kan tilføjes, at samtidig begyndte Hvilan Folke
højskole sin Virksomhed med den bekendte Dr. Holmstrøm 
som Forstander.

Det, der drev den svenske Højskole frem, var altsaa 
Trangen til at fylde den almindelige Befolknings Sind med 
Længsel efter at leve Livet saa stærkt og helt, at denne 
Længsel først fandt sin Udløsning og Tilfredsstillelse i den 
kristne Menighed, samt at dygtiggøre Ungdommen til Del
tagelse i det offentlige Liv.

Under Ophold paa forskellige svenske Folkehøjskoler 
sidste Sommer hk jeg Lejlighed til nærmere at stifte Be
kendtskab med Arbejdet derovre. »Vi har ingen Grundt
vig haft« klagede en Forstander, derfor er der ikke saa 
stærkt et aandeligt Liv blandt Bønderne som her og ikke 
den Forstaaelse af Folkehøjskolens Gerning.

Foredrag staar ikke i særlig høj Kurs. Den historisk
poetiske Meddelelsesform, der er saa karakteristik for den 
danske Højskole, har vanskeligt ved at vinde frem. De 
»nyttige« Kundskaber er det, der kræves. Det rige Menig
hedsliv, som kendetegner de grundtvigske Menigheder her
hjemme, fattes i nogen Grad i Sverige. Et højskolelignende 
Arbejde som »De danske Ungdomsforeninger« udfører, sav
ner Sverige ogsaa. Dette i Forening med Forskellen paa 
de to Folkekarakterer maa gøre, at der bliver ret stor For
skel paa Arbejdsmaaden i de to Lande, selv om man er 
enig i det væsentlige om Arbejdsmaalet.

De svenske Højskoler ejes ikke af Privatmænd, men som 
Regel af en Forening eller et Selskab og holdes saa forøv
rigt oppe ved meget betydelige Tilskud fra Stat og Amt. 
Dette medfører flere Følger. Det økonomiske Grundlag for 
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Skolerne bliver betydelig! bedre end her hjemme. Bygnin
gerne er store og rummelige. Udstyrelsen i alle Maader 
mønsterværdig. Forstanderen bor som Regel i en Villa. 
Vil man se Idealet af en Højskole, hvad Bygninger angaar, 
da er Højskolen ved Nåssjø noget af en saadan. Den lig
ger i Smaaland, og Arkitekten har med stor Dygtighed frem- 
tryllet en Skole, der i Ydre fuldstændig minder om en gam
mel smaalandsk Bondegaard. Omgivet af Fyr- og Birke
skove ligger den smukke Samling af rødmalede Bygninger 
med hvide Vindueskarme, der udgør Højskolen. I den rum
melige og hyggelige Spisesal har en dygtig Kunstner paa 
Væggene malet Billeder, som symboliserer de fire Aarstider. 
Elevværelserne er saa store og smukt udstyrede, at man
gen Privatmand ved Synet af disse næsten maa blive mis
undelig, for ikke at tale om en dansk Højskoleelev ! Hvert 
Værelse bebos af to Elever, skønt der mageligt kunde være fire.

Paa hvert Værelse findes en stor, smuk Kakkelovn. I 
Sengene findes magelige Madratser. (Gamle Højskoleelever 
ihukommer sikkert med Glæde den haarde Seng med Træ
brædderne, for det kunde være slemt at faa sig løftet ud 
af Dynerne, selv naar man hvilede saa haardt, og hvordan 
saa her!) Bord og Stole er af Birketræ. Hele Værelset 
holdt i smukke, lyse Farver. Udmærkede Samlings- og 
Læsestuer findes til Elevernes Benyttelse og ligesaa et godt 
Bibliotek.

Skolestuerne er store og lyse. En Sal er indrettet som 
et græsk Amfiteater, hvor Bænkene hæver sig som paa et 
Teater. Denne Sal benyttes kun til Fremvisning af Lys
billeder, og da Vinduerne kan blændes, kan Salen benyttes 
naar som helst. Foredragene i Geografi, Biologi, Sundheds
lære m. fl. ledsages da ogsaa ofte af Lysbilleder.

Bygningerne skal da ogsaa tale deres eget Sprog til de 
Unge, at de maa faa Kærlighed til og Interesse for, at det 
gode i den gamle Bondekultur ikke skal forsvinde. Eleverne 
kan hver Dag se, hvorledes man med smaa Hjælpemidler 
kan bygge et smukt Hus i Landsbygdens gamle Stil, og 
hvorledes man paa en enkel, men for det skønhedselskende 
Sind tiltalende Maade, kan møblere og udstyre et Hjem.

Statstilskuddet er adskillige Gange større end her, hvad 
der medfører et Tilsyn med Undervisning, Lærerkaldelse 
o. a., som en dansk Højskolemand nødig gik med til.
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Udviklingen i Sverige er gaaet i Retning af, at hver Egn 
vil have sin Skole. Elevantallet ligger derfor paa de fleste 
Skoler mellem 25 og 75. Paa mange Maader faar Skolen 
Støtte af Egnen. Amtet giver altid store Tilskud, og ofte 
støtter de omliggende Kommuner Skolen med mindre Penge
bidrag. Langt den overvejende Part af Eleverne er fra det 
Amt, Skolen er beliggende i. Og man kan ikke sjældent 
møde Udtalelser fra Forstanderen om, at denne Skole er 
dette Amts Skole. I de fleste Amter findes dog to Skoler, 
i enkelte flere, saaledes i Malmøhus län ikke mindre end 
fem. Fra det sydligste Skaane til den finske Grænse, fra 
den botniske Bugt til den norske Grænse er der rejst Skoler, 
ialt over et halvt Hundrede. At Skolerne saaledes synes 
at blive en Slags »Amtsskoler« knytter mange Baand mellem 
Befolkningen og Skolerne. Og der er sikkert ingen Tvivl 
om, at Interessen for Højskolen derved er øget. Et enkelt 
Udslag deraf finder man i det her i Landet ukendte, at der 
skænkes Gaver til Skolerne til Uddeling som Præmie til de 
dygtigste Elever, ja ligefrem stiftes Legater, hvis Renter aarlig 
uddeles som Præmie, der f Eks. skal »utgöre ett erkän- 
nande av elevens flit och duglighet, allmänintresse, vedbar 
karaktår, goda vandel och goda kamratanda«, eller Præmier 
uddeles for Sang, Orgelmusik ell. lign. De fleste Steder er 
Omegnens Folk ogsaa flinke til at besøge Skolen, naar der 
holdes offentlige Møder. Men selvfølgelig ligger der ogsaa 
en Fare for, at »hver Egn sin Skole« skal blive en Mode
sag, saa der ikke ligger nogen virkelig Trang bagved Op
rettelsen af en Skole. Saaledes rejstes for nylig en stor 
Skole i Skaane af Befolkningen, men der kommer alt for 
faa Elever. Skolen vil de have, men Ungdommen sender 
de paa andre Skoler i Amtet.

Eleverne er som her gennemgaaende fra Landet, Gen
nemsnitsalderen er ca. 20 Aar.

Det gaar ikke saa let med at blive »optaget« som i Dan
mark. Svenskernes Forkærlighed for det formelle gør sig 
gældende her. Vil man paa Højskole, ansøger man derom. 
Ansøgningen skal være skrevet af Ansøgeren selv. Den skal 
ledsages af Afgangsbevis fra Folkeskolen, Attest fra Præsten 
om Alder og Færd, Lægeattest, der godtgør, at vedkom
mende er fri for smitsom Sygdom. Og er Ansøgeren umyn
dig, kræves Formynderens Samtykke. Paa enkelte Skoler 
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holdes desuden en »Optagelsesprøve« (!) Dagen før, Skole- 
aaret begynder.

Lærerne er næsten udelukkende Akademikere, hvad der 
selvfølgelig ikke har kunnet undgaa at sætte Præg paa Un
dervisningen og Skolelivet. Det Hjemliv, hvor Lærere og 
Elever føler sig som hørende til en Familie, findes vanske
ligt i Sverige. At Lærere og Elever skulde være »Dus« er 
utænkeligt. Forstanderen, der som Regel har taget Doktor
graden i et eller andet Fag, tiltales altid »Doktoren«, og 
Lærerne »Magisteren« eller »Kandidaten«.

Særlig veltalende er de i Almindelighed ikke; men Fore
dragene er godt gennemarbejdede og vel formede. Under
visningstimerne hedder »Lektion« eller »Forelæsning«. Ofte 
holder Læreren sit Foredrag siddende. Der synges ofte, 
dog næppe saa meget som paa vore Højskoler. I Fritiden 
er Eleverne næsten altid henvist til sig selv. En Gang 
ugentlig holdes selskabelig Sammenkomst med Sang, Musik 
og Oplæsning. Under et Besøg paa Väddö Højskole i Skær- 
gaarden fik jeg Lejlighed til at overvære et Elevmøde. Om 
Lørdagen var der arrangeret en meget fyldig og smuk Ud
stilling af gammel Kunstsløjd fra Herredet. Et Led i det 
Arbejde, der gøres for at faa den gamle Bondekultur frem 
igen. Efter et Foredrag om Sønderjylland og Norden gaves 
der om Aftenen en fin Underholdning i Sang og Musik. 
Om Søndagen holdtes der atter Fest — og det uden Talere, 
og hvad mærkeligere var, Dagen forløb udmærket! Elev
foreningens Medlemmer bar Emblem. En meget smuk 
Fane med Lenets Vaaben blev baaret i Spidsen, og saa 
fulgte de gamle Elever fire og fire, syngende en Sang til 
Upplands Pris. Det var Ungdom med Livsglæden lysende 
ud af Øjnene. Ved Generalforsamlingen slog en tidligere 
Elev til Lyd for, at der oprettedes Lokalafdelinger af Elev
foreningen rundt om i Sognene. Han ønskede da jævnlig 
afholdt Møder af Skolens Lærere for derved at styrke 
Baandet mellem Skolen og Eleverne. Fornøjeligt var det 
at se den store Ungdomsskare paa 3—400 lege Sanglege. 
Med Liv og Lyst legedes der. Alle var med, ivrigt gesti
kulerende efter Sangens Indhold, hvorved Legen fik et mere 
levende Præg over sig og alt støjende udelukkedes.

Der er stor Forskel paa Undervisningen Sommer og 
Vinter. Sommerskolen er af meget praktisk Art. Skole
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tiden er uregelmæssig. Et Aar begynder først i Maj, et 
andet først i Juni. Kursus’et varer tre eller fire Maaneder. 
Adskillige Skoler har Husholdningsafdeling. Arbejdet deles 
da saaledes, at Halvdelen af Elevholdet f. Eks. fra 11 til 3 
arbejder i Køkkenet, medens Resten er paa Vævestue og 
væver. De rent praktiske Fag indtager en stor Plads. Fli- 
ckarne er meget optagne af Vævningen. Allerede ved 5-Tiden 
om Morgenen vækkes man ved Lyden af Vævestolenes ens
formige Klapren. Det er de morgendueligste af Eleverne, 
der er oppe og flittigt arbejder. Det gælder om at faa 
rigtig meget vævet. Ved Hjemkomsten fra Skolen vises det 
med Stolthed for Far og Mor, det kan da tjene som en 
Slags Valuta for de mange udgivne Penge. Og med samme 
Stolthed som den giftefærdige Ungmø fremviser sit Udstyr, 
viser Pigerne siden disse Arbejder frem for Veninderne, for 
at de kan se, man har bestilt noget paa Højskolen! Fli- 
ckarne er mere bly og tilbageholdende end de danske. 
Det mærkes ikke mindst under Maaltiderne, hvor der ikke 
sjælden kan være en næsten pinlig Tavshed. De praktiske 
Fag dyrker de med stor Interesse. Til at høre paa Fore
drag er de næppe saa gode som vore. Man maa her er
indre, at den Forskole, der mange Steder her findes i Ung
domsforeninger, næsten helt savnes i de svenske Landsbyer. 
Men man lægger dog Mærke til under et Foredrag, at hvis 
Læreren vover sig bort fra Emnet og knytter noget per
sonligt til det, da fanger han snart Elevernes Opmærksom
hed. Eller man overværer en Time i Litteraturhistorie, da 
vil man føle, hvor Eleverne kan gribes ved at høre om 
Digternes Liv og høre deres bedste Digte oplæste.

Vinterskolens Undervisningstid er 6 Maaneder. Det er 
kun Karleskole, dog med enkelte Fællesskoler. Mange Høj
skoler har en Afdeling for saadanne, som tidligere har gæ
stet en Højskole og som ønsker en videregaaende Under
visning. De fleste af Eleverne i denne Afdeling forbereder 
sig til Optagelse i en eller anden højere Skole. Der er 
undertiden klaget over denne Skoleform. Kundskabsmed
delelsen er her løftet i Højsædet. Og der er sikkert en Fare 
for, at Højskolen nærmer sig til at blive en »Realskole paa 
Landsbygden«.

Paa Vinterskolen appelleres stærkt til Elevernes Selvvirk
somhed. Lærebøger benyttes i alle Fag, ligesom de fleste 
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Timer benyttes til Overhøringer og Samtaler. Da der ved 
alle Skolerne findes gode Biblioteker og Læsesale, kan de 
Elever, der har Lyst, naa at læse en Del i Tilknytning til 
Foredragene. Lærerne henviser under Foredragene stadig 
til Bøger, hvor de kan hente udførlige Oplysninger om 
Emnet, og som Regel lægger han Bøgerne frem paa Læse
stuen. Ikke sjældent kniber det for de unge Karle at skrive 
rigtigt, Bogstaveringen er det rent galt med, hvad der er værre 
end den daarlige Haandskrift. I Fritiden arbejdes der flit
tigt med Staveøvelser, ligesom de ogsaa regner meget. De 
»nyttige« Kundskaber værdsættes højt. Paa en Skole hold
tes en Række Foredrag over gammel Bygningsstil. Eleverne 
blev saa optagne deraf, at de, da de var hjemme i Ferie, 
tegnede gamle Huse.

Dette har gentaget sig i flere Aar, og paa denne Maade 
har Skolen erhvervet sig en interessant Samling af gamle 
Bygningsstile, og Eleverne har faaet Sans og Kærlighed for 
den gamle Stil, saa den lever op igen ved Nybygninger. 
Paa samme Maade er Eleverne Folkemindesamlere i Ferien 
og efter Skoletiden. I det hele taget synes den svenske 
Højskole at have godt Greb paa at sætte de Unge i Virk
somhed, at vække og nære deres Interesser og derved ud
vide deres Horisont.

Undervisningen i Samfundslære indtager en ganske ander
ledes fremskudt Plads end paa vore Højskoler. Efterhaan- 
den som det folkelige Selvstyre vinder frem og gennem
føres, stiger Kravet til Befolkningen om større Kundskabs
fylde. Eleverne maa lære, at kun den har Krav paa Re
spekt for sin Mening, som kan begrunde denne. De maa 
lære, at ingen kan unddrage sig Ansvaret. Man maa ville 
— men ikke paa Kommando. Og ofte kan man møde Ud
talelser som denne: Folkehøjskolen maa for den nærmeste 
Fremtid bevidst og konsekvent indrette sig paa at søge at 
give værdige Former for det politiske Liv og dermed for 
det almindelige Samliv. Vejen til dette Maal skal da være: 
klar og levende Kundskab, historisk og samfundsmæssig 
Dannelse. I Historieundervisningen lægges Hovedvægten 
paa den nyere Tids Historie med dens sociale og politiske 
Spørgsmaal.

I Kommunalkundskab undervises 30—40 Timer. Der 
redegøres udførligt for Amts-, By- og Kommunestyrelsen, 
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Kirke- og Skolestyrelsen samt de forskellige Skattelove. 
For at Eleverne kan faa et rigtigt Indblik i Ledelsen af de 
kommunale Sager, holdes der »Sogneraadsmøde«, hvor Ele
verne øver sig i at føre Forhandlingsprotokol, lave Skatte
ligning, afgive skriftlige Erklæringer af forskellig Art m. m. 
Det er en udmærket Metode, der hurtig giver Eleverne 
Interesse og Lyst til at tumle med de mange forskellige 
Spørgsmaal, som melder sig.

I Statskundskab lægges Beslag paa 20—30 Timer. Her 
behandles Kongemagtens Opkomst og Udvikling, Rigsdagen, 
Forholdstalsvalgmaaden, hvor Eleverne foretager Beregnin
ger over, hvordan de forskellige Systemer virker. Videre 
drøftes Lovgivningen, Statsforvaltningen, Borgernes Rettig
heder, Statens Indtægter og Udgifter m. m.

Derefter kommer Behandlingen af de indre Bevægelser, 
der har aftvunget de ovennævnte ydre Foranstaltninger, 
nemlig de Spørgsmaal, der samles under Nationaløkono
mien: Den sociale Udvikling, Arbejdets Deling, Prisdannel
sen, Arbejdet og Arbejdslønnen, Befolkningslæren, Handelen, 
Toldbeskyttelse og Frihandel, Børsvæsnet, Penge- og Bank
forhold, Truster og Andelsbevægelsen.

Ikke mindst ved Behandlingen af disse vigtige national
økonomiske Spørgsmaal orienteres Eleverne overfor det 
Samfund, de lever i, saa de faar Forstaaelse af de mange 
Foreteelser, de stilles overfor, og som de maaske tidligere 
stod helt uforstaaende overfor. Selvfølgelig støttes Under
visningen særlig i dette Fag ved Brug af Bøger.

Og her kommer de gode Biblioteker til at tjene som 
gode Hjælpemidler. Under Lærerens stadige Henvisning til 
forskellige Bøger, der omhandler det Emne, der drøftes, 
aabnes der Mulighed for, at Eleverne gennem Foredrag og 
selvstændig Læsning virkelig kan faa en Helhedsopfattelse 
af et eller andet vigtigt Samfundsspørgsmaal.

Elevernes Trang gaar afgjort i Retning af Tilegnelse af 
de »for Deltagelse i Samfundslivet nødvendige Kundskaber«. 
Den svenske Højskole har derfor ogsaa et noget andet Præg 
over sig end den danske. Selv om den Tankegang, der 
findes blandt store Dele af den svenske Bondebefolkning, 
just ikke udtrykkes ved Ord som »Munden er den eneste 
Vej til Salighed«, saa vil de i hvert Fald se Resultater, og 
derfor forlanger de »nyttige« Kundskaber. Dette stærke

Vinding 2
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Krav om Kundskaber har selvsagt været en Fare for den 
svenske Højskole. Den har i høj Grad været udsat for at 
gaa efter, hvad de Unge forlangte og ikke efter, hvad de trængte 
til. Derved har flere af Højskolerne faaet saa mange prak
tiske Tilbygninger for ikke at sige Overbygninger, at det 
egentlige i Højskolens Arbejde ligesom halvvejs er bleven 
borte.

Som med en Naturlovs Nødvendighed har dette for nylig 
medført en Reaktion, nemlig Oprettelsen af Sigtuna-Stiftel- 
sen 1917. Til Minde om Reformationen indsamledes over 
hele Landet Mill. Kr., der skulde anvendes til Oprettelse 
af en Stiftelse, hvis Opgave skulde være >i taknemligt Minde 
af Reformationens Gave og i Følelsen af dens Forpligtelser 
at støtte og berede Hjem til frivilligt Arbejde for luthersk Tro 
og kirkelig Dannelse i vort Land«. En af de ivrigste for 
Tankens Gennemførelse var Ærkebiskop Nathan Søderblom. 
For den indsamlede Sum rejstes et stort Rygningskompleks 
i den gamle Kongeby fra Oldtiden, Sigtuna. Religgenheden 
er vidunderlig. Fra Stockholm med Dampbaad op ad 
Mälaren er der 3—4 Timers Rejse. Lige vestfor den lille 
By ligger Stiftelsen op ad en Skraaning. Naar man kom
mer sejlende, minder Bygningen om en gammel Borg fra 
Middelalderen. En Søjlegang i græsk Stil danner Indersiden 
af Bygningen. I Gaarden findes smukke Anlæg af Roser. 
Et hyggeligt Kapel hører til Stiftelsen. Det hele minder i 
høj Grad om et protestantisk Kloster. 1917 begyndte Virk
somheden. Bygningen benyttes hovedsagelig som »Hospits«, 
d. V. s. et Slags Ferie- og Rekreationshjem, hvor man sam
les til opbyggende og opfriskende Samvær. En Række af 
Kursus afholdes mellem Aar og Dag for Studenter. En 
Folkehøjskole indviedes 31. Oktbr. 1917; men det er Me
ningen, at den skal faa selvstændig Bygning senere. For
standeren for denne er en af Førerne for den kristelige 
Studenterbevægelse i Sverige, Manfred Bjôrkquist. Det er 
en meget dygtig Mand, ildfuld og initiativrig, brændende af 
Længsel efter at naa det store Maal: Sveriges Folk et Guds 
Folk. I Løbet af den korte Tid, der er gaaet siden Opret
telsen af Stiftelsen, har han ved sin store Evne til at knytte 
betydelige Navne til Virksomheden og i Kraft af sin sær
egne, stærke Personlighed formaaet at gøre Sigtuna til et 
aandeligt Brændpunkt i Sverige.
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Det fremhæves stærkt, at denne Højskole er en kristelig 
Skole. Formaalet er sat op i en Paragraf: paa kristelig 
och fosterländsk grund söka fostra unga man och unga 
kvinnor till goda, kunniga och dugliga medlemmer i hem 
och samhålle.

Det fremhæves, at Skolen foruden at give den Almen
dannelse, som alle Højskoler stræber efter, »alldeles sår- 
skild't söka gifva eleverna ledning och hjalp med de lifs- 
frågor och de tidsproblem, som just nu och just i ung
domsåren så stärkt tränga sig frame. Mange Unge gaar 
med stærke Brydninger i Sjælelivet, men Kampen er svær 
i Ensomheden. Dybest set maa vel enhver kæmpe sin 
egen Strid, men andres Erfaring og Historiens Vejledning 
har dog været en Hjælp for mange. »Tiden kräfver en ny 
ungdom med själfständig hållning, klara tankar och varma 
hjärtan. Vi mena, att ingen har hår så mycket att gifva 
unga månniskor som Kristus«.

Dagen begynder og slutter med Andagt i Kapellet. »Til 
en Skole hører et Kapel«, siger Björkquist. Der læses et 
Stykke af Biblen eller af en Andagtsbog, Salmer synges, og 
saa er der nogle Øjeblikkes Stilhed. En Stilhed, der kan 
virke gribende, men som ogsaa undertiden kan gøre Ind
tryk af at være søgt og kunstig. Livet paa Skolen og under 
Kursus’erne minder mere om Skovgaard-Petersens Virksom
hed og »Nyborg Strand« end om de danske Højskoler.

Undervisningen tager Sigte paa den »direkte« Paavirk- 
ning. »Religion« lindes paa Timeplanen som et andet Fag. 
Baade i Tale og Skrift hævder Björkquist, at Højskolerne 
skal have Religionsundervisning, saavel historisk som dog
matisk. Den bør give en Fremstilling af Fromhedslivets 
Historie baaret af brede og livfulde Personlighedsskildrin
ger. Ungdommen forlanger at høre om Helte for at danne 
sig Idealer, ingen Steder møder de dem renere end i den 
religiøse Historie. »Vi har en Hjembygdens Geologi — vi 
skal ogsaa have en Hjembygdens aandelige Geologi, en From
hedslivets Tilblivelseshistorie«.

Skolen er delt i to Afdelinger, en første og en anden 
Aars. Paa første Aars Holdet holder Björkquist to ugent
lige Foredrag over Religion, nærmere bestemt som Studium 
af religiøse Personligheder: Profeterne, Paulus, Luther, 
Olaus Petri og førende Personligheder inden for det svenske 
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Fromhedsliv. Desuden holder han yderligere et ugentligt 
Foredrag over Karakterpædagogik, hvor han taler over 
Emner, der omhandler praktisk Selvopdragelse og andre 
vigtige Ungdomsspørgsmaal.

Moral og Religion er nøje forbundne. »Paa hvert Punkt 
behøver Moralen Religion«. »Hvordan prædike Arbejds
glæde og Arbejdstroskab, hvis ikke Arbejdet, i sidste In
stans Verdensarbejdet, har en Ledelse og et Maal? Hvor 
skal man kunne prædike om Taalmod og Styrke under 
Lidelser, om ikke Lidelsen kan indføjes i Personligheds
livets Udvikling, hvis sikre Fortsættelse yderst hviler i 
religiøs Tro? Hvor skal man kunne prædike Kærlighed 
uden Tro paa Kærlighedens sejrende Magt og et Kærlig
hedens Rige?«

Af Eleverne i andet Aars Kursus kræves en Del Selv
virksomhed. Dette Kursus er oprettet for saadanne, som 
ønsker en videregaaende Uddannelse eller som ønsker at 
fordybe sig i Studiet af et enkelt Fag. Deltagelse i en Studie
kreds er obligatorisk. I en saadan arbejder en halv Snes 
Elever med et bestemt Emne Vinteren igennem. En Lærer 
holder et indledende orienterende Foredrag med Anvisning 
af Litteratur. 1 eller 2 Timer ugentlig samles Eleverne 
med Læreren til Overhøring og Samtale over det læste. 
Forrige Vinter dannedes følgende Studiekredse paa Sigtuna: 
1. Luthers Livsanskuelse, ledet af Björkquist. I Timerne 
gennemgikkes »Et kristen Menneskes Frihed« og Luthers 
lille Katakismus. Disse Samtaletimer blev rene Festtimer, 
hvor Björkquist viste sine store Evner til ud fra det gen- 
nemgaaede Stykke at forbinde Spørgsmaal, som levede i de 
Unges Sind. 2. Den materialistiske og idealistiske Verdens
opfattelse i sine Grundtræk. 3. Engelsk. 4. Kemi. Desuden 
syslede en fri Kreds med Skønlitteratur.

Det var Arbejdshold, der med stor Interesse søgte at 
trænge ind til større Forstaaelse af de forskellige Emner. 
Til Skolen hører et stort Bibliotek paa 10,000 Bind og 3 ud
mærkede Læsesale, saa alle Muligheder for at naa et godt 
Udbytte var til Stede.

Paa Sommerskolen holdt Forstanderen en Række Fore
drag over moderne Livsproblemer. En Studiekreds — alt- 
saa bestaaende af unge Piger — behandlede i to ugentlige 
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Timer et saa vigtigt og vanskeligt Emne som: Vor Tid og 
de sociale Spørgsmaal.

Sigtuna er den svenske Højskoles smukkeste Knopskyd
ning. Den betyder, at der bygges Bro fra den stærke ung
kirkelige Ungdomsbevægelse til Højskolen, hvorved nye 
Kredse og særlig Studenterne kommer i Forbindelse med 
Højskolen.

En anden Knopskydning af betydelig og ejendommelig 
Art kunde der være god Grund til at omtale udførligere. 
Jeg tænker her paa »Birkagaarden«, Folkehøjskolen i Stock- 
Jiolm. Det er et Arbejde, der i meget minder om Johan 
Borups Forsøg paa at udføre et Højskolearbejde i Hoved
staden for den Ungdom, der ellers staar ukendt og oftest 
uforstaaende overfor Højskolen. Men »Birkagaarden« s Ar
bejde er meget mere vidtforgrenet end Borups, idet der 
gøres et stort Arbejde paa at mildne Kaarene for en Del 
af Arbejdernes Børn derved, at man Vinteren igennem sam
ler Børn fra de fattige Hjem til fælles Samvær. Her tumler 
de sig i Leg og Latter, eller de lærer Sløjd. Her faar de 
god Mad og lærer Orden, og Renlighedssansen vækkes og 
næres.

Om Sommeren drager de med Lærerne paa Ferie, og 
da kan der udfolde sig et muntert og friskt Liv ude ved 
de salte Vover eller paa de vidunderlige Engstrækninger. 
Desværre traf jeg ikke Forstanderen, Pastor, Dr. Natanael 
Beskov, under mit Besøg paa »Birkagaarden«, da han var 
paa Rejse i Udlandet. Men de af Lærerne, jeg talte med, 
gav mig et stærkt Indtryk af med hvilken Nidkærhed og 
Opofrelse, der arbejdes inde i Storbyerne. Vel ved jeg, at 
»en enlig Svale gør ingen Sommer«, men i den store Til
slutning, »Birkagaarden« i de senere Aar har faaet fra Ar
bejdernes Side, kan jeg dog ikke andet end se et Lystegn. 
Det er den svenske Arbejderklasse, der begynder at søge 
ind i det folkelige og aandelige Fællesskab, som er større 
og stærkere end Klassefællesskabet. »Birkagaarden« er en 
Brobygger af den Art, som ikke alene Sverige, men alle 
Lande for Tiden trænger haardest til. Maaske kan jeg ved 
senere Lejlighed fortælle udførligere om dette Arbejde og 
om den særlig i Sveriges Arbejderkredse stærkt udbredte 
Form for Oplysningsarbejde, der foregaar i de Studiekredse, 
som findes overalt, hvor der er mange Arbejdere.
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Nævnes maa endelig, at i Brunsvik i Dalarne findes en 
ren Arbejderhøjskole, vistnok ret stærk socialistisk præget; 
men da jeg ikke naaede dertil, kan jeg ikke nærmere om
tale den.

Under min Rejse i Sverige besøgte jeg 7 Folkehøjskoler. 
Mange gode Minder bærer jeg paa fra Samværet med Høj
skolefolkene i Broderlandet. Der var adskilligt at lære. 
Særlig vil jeg fremhæve den svenske Højskoles Evne til at 
sætte Eleverne i Gang. De udmærkede Biblioteker og Læse
stuer, der maa være en nødvendig Forudsætning for at lære 
Eleverne Bøgers Brug og sætte dem i Arbejde paa Skolen, 
var saa fortrinlige, at vi paa denne Side Sundet hurtigst 
muligt burde søge at indrette noget lignende.

Under Besøg i fremmed Land kan man lære paa to 
Maader. Man kan lære noget nyt, der kan give friske Im
pulser til Arbejdet hjemme, og man kan blive bestyrket i 
Troen paa, at den Arbejdsmaade, man benytter, er den rette, 
og at Maalet er det rigtige. Begge Dele oplevede jeg i Sve
rige. Altsaa kan vi vel drage den Slutning, at Rejsen ikke 
har været uden Udbytte.

Frode Aagaard.



„Bevar dit Hjærte, thi derfra udgaar Livet“.

Per fortælles i Evangelierne, at da Jesus engang efter at 
være kommen hjem til Kapernaum fra en af sine Rej

ser spurgte sine Disciple om, hvad det var, som de havde 
gaaet og drøftet med hverandre ude paa Vejen, saa tav de, 
thi — skriver Marcus — de havde undervejs talt om, hvem 
der var størst. De har altsaa ikke gerne villet være denne 
Strid bekendt overfor Jesus; men de maatte vel omsider 
frem med deres Bekendelse. Og saa benytter de Lejligheden 
til at gøre ham det Spørgsmaal: »Hvem er egentlig de stør
ste i Himmelriget?«

Se denne Strid blandt Apostlene om, hvem af dem der 
skulde anses for at være den største, har vel ikke i alle 
Maader været ædel og god. Der maa have været noget i den 
Strid, som de selv skammede sig over, siden de ikke holdt 
af at fortælle Jesus, hvad de havde talt om paa Vejen, noget 
der udsprang af Forfængelighed og smaalig Rangsyge. Det 
er der vel i det hele taget noget af i al menneskelig Stor- 
hedshigen. Selv de største og bedste af dem, vi kalder store 
Mænd, vil næppe kunne sige sig helt fri for, at Sammenlig
ning med andre og Lysten til at overstraale andre har væ
ret et medvirkende Motiv hos dem under deres Arbejde og 
Stræben. Og saadan har det vel ogsaa været med Apostlene, 
at der i deres Kappestrid har været indblandet noget af 
denne Lyst til at hæve sig op over de andre og blive den 
ypperste af alle. Men man vilde sikkert gøre dem højlig 
Uret, hvis man vilde mene, at deres Strid var en ganske 
almindelig tom og forfængelig Rangstrid; thi det, de higede 
efter, var ikke at blive store og ansete og komme til at 
spille en Rolle i udvortes Forstand, men det var Storheden 
i Guds Rige, de attraaede; den indre sjælelige Storhed og 
Livsfylde, som kunde give deres Liv den rette Værdi og 
staa sin Prøve overfor Gud. Og naar de saa spørger: »Hvem 
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er egentlig de største i Himmelriget?« saa betyder det: hvor 
gaar Vejen til at blive stor i Livets Rige; ved hvilke Midler 
skal vi faa vort Liv saaledes højnet og beriget, at det kan 
faa den størst mulige Værdi for os og sætte os i Stand til 
paa bedste Maade at fylde vor Plads i Livets Tjeneste.

Og dette Spørgsmaal besvarer Jesus saa, idet han kalder 
et Barn hen til sig og siger: »Hvis I ikke vender om og 
bliver som de smaa Børn, kommer I slet ikke ind i Him
melriget; men den, som fornedrer sig selv som dette Barn, 
han er den største i Guds Rige.« Dermed vil Jesus jo sige, 
at den første og afgørende Betingelse for, at de kan naa 
deres Maal og vinde de Skatte, som i Sandhed kan gøre 
Livet stort og værdifuldt for dem, er den, at de bevarer 
deres Hjærte, bevarer det barnlige Sinds ydmyge Trang og 
Modtagelighed overfor Livets Gud. Thi hvor det sker, der 
er Vejen aaben for Gud; dér kan den Livsstrøm, der udgaar 
fra Gud, og som kommer til os i hans enbaarne Søn, strømme 
ind og tilføre et Menneske bestandig mere og mere af den 
Rigdom og Livsfylde, som er det sidste og højeste Maal for 
Hjærtets Trang og Higen. Og har et Menneske mistet det 
barnlige Sinds Modtagelighed overfor Gud, saa maa han 
vende om til den paany, at ikke Livsstrømmen skal gaa 
evigt i Staa.

Det er efter Vorherres Tanker Vejen, der fører frem til 
Livets Storhed og Herlighed. Det er ad Hjærtets Vej og ikke 
ad Kulturens Vej, at Maalet skal naas. Den Anskuelse har 
jo ellers til alle Tider haft mange Tilhængere — og den 
har det ogsaa i vore Dage — at det er gennem Kultur og 
Oplysning, at Livet skal udvikles og forædles og vinde sin 
rette Fylde og Storhed. Og det er jo da ogsaa en selvfølge
lig Ting, at den Kultur, der er i Pagt med Livets Aand, kan 
højne og forædle et Menneskes Liv og gøre hans Verden 
større og rigere. Men Kultur og Oplysning kan ikke i sig selv 
skænke et Menneske de Værdier, der kan gøre hans Hjærte- 
liv stort og rigt og lykkeligt. Kulturen kan endogsaa under 
visse Forhold virke nedbrydende og lammende. Det er det, 
den gamle jødiske Vismand har udtrykt i det bekendte Ord, 
at hvor der er megen Visdom, der er megen Græmmelse, 
og den, der forøger sin Kundskab, forøger sin Smærte. Det 
lyder mærkeligt, ikke mindst i vor Tid, hvor der tales saa 
meget om Kundskab og Oplysning som det sikre, værdi
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fulde Middel til at højne Menneskelivet. Men saadan siger 
han nu, den gamle Vismand; og det er vel fordi, han selv 
har gjort den smærtelige Erfaring, at Kulturen ikke altid 
er den sikre Vej til et lykkeligt og daadskraftigt Liv; den 
kan ogsaa føre et Menneske den modsatte Vej, saa han 
ender i Hjærtekulde og Tvivlesyge og daadløse Grublerier. 
Og den samme Erfaring har mange andre gjort. Da Grundt
vig som ung Mand, forpint af Tidens Fattigdom og sin egen 
Sjæls Fattigdom, lukkede sig inde i sit Studerekammer og 
fordybede sig i Nordens Oldtidshistorie i den Tanke, at 
Videnskaben kunde give ham Lægedom for hans syge Sind, 
da gjorde han den samme Erfaring, den Erfaring han senere 
udtrykte i Digtet »Nytaarsmorgen« i de bekendte Linier, at

»da lærte jeg arme 
i Midvinter sval, 
at Lys uden Varme 

s er Helvedes Kval.»
Han fandt ikke i Videnskaben den Hjælp, han søgte. 

Han fandt et Lys, der kunde oplyse hans Tanker og For
stand; men det var et koldt Lys; det bragte ingen Varme 
med sig til hans Hjærte, og derfor kunde det heller ikke 
faa Livet og Glæden til at gro i ham.

Og det kan der findes mange Vidnesbyrd om, at Oplys
ning og Kultur alene kan ikke skabe en lykkelig og livs
kraftig Slægt. Tværtimod, Kulturen tærer og vil munde ud 
i Træthed og Livslede, hvis den ikke staar i Forbindelse 
med de Kilder, hvorfra Modet og Kraften og Kærligheden 
til Livet kan blive fornyet. Den har den største Værdi som 
et Middel til at fremme Personlighedens frie Vækst og Ud
foldelse, naar den tages i Tjeneste af Livets Aand. Men den 
kan ogsaa tages i Tjeneste af Tvivlens Aand og bruges til 
at kvæle det bedste i et Menneske, kvæle Barnet i ham. Og 
det er det, Vorherre advarer os imod. Det er stadig hans 
Tale, at Barnesindet er den nødvendige Betingelse for, at 
Livet kan blive ved at vokse sin gode og sunde Vækst og 
vinde sin rette Fylde.

Men hvad mener Jesus saa med »Barnet» i os? Hvad er 
det for Grundevner, som det gælder om at bevare og ud
vikle? Ja, jeg tror ikke, jeg tager fejl, naar jeg siger, at det 
er Evnen til at tro, til at haabe og til at elske. Det er jo 
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nemlig det ejendommelige for Børnene, at disse tre Grund
evner findes hos dem i en forunderlig Friskhed. Det falder 
saa let og naturligt for Børnene at udvise Tro og Tillid; 
de kender saa lidt til Tvivl og tunge Grublerier; og de pla
ger sig ikke med Bekymringer for den Dag i Morgen; de 
er saa tillidsfulde overfor Livet Og de har saa let ved at 
haabe. Det passer saa godt paa dem, at »om et Haab eller 
to bli’r brudt, straks blinker et nyt for dit Øje.« Og endelig 
er det ogsaa en Ejendommelighed hos Børnene, at det er 
saa let at vinde deres Venskab. De kan saa hurtig blive 
kendt med andre og komme til at holde af dem; de har 
med andre Ord en stor og lykkelig Evne til at knytte Ven
skabsforbindelser, altsaa til at elske. Der kan muligvis næv
nes mange andre værdifulde Evner og Egenskaber hos Bør
nene, som det er godt at bevare. Men jeg er sikker paa, at 
naar jeg her har nævnt Evnen til at tro, til at haabe 
og til at elske, saa har jeg nævnet i al Fald noget af det, 
Vorherre tænker paa, naar han taler om Barnesindet som 
den Jordbund, hvori Livet alene kan vokse og bære sin 
rette Frugt. Hvis vi tænker os, at disse tre Hjærteevner 
blev ganske kvalte i et Menneske, saa han slet ikke var i 
Stand til at tro paa noget som helst, hverken i Himmel 
eller paa Jord, men kun kunde tvivle om alt og alle; og 
hvis han heller ikke var i Stand til at haabe paa noget, 
men var ganske henvist til at leve i Haabløshedens Mørke, 
og hvis han ogsaa havde mistet Kærlighedsevnen, Evnen 
til baade selv at elske og at lade sig elske, saa vilde et saa- 
dant Menneskes Liv ikke være meget værd hverken for ham 
selv eller andre, selv om han forøvrigt sad inde med den 
højeste Oplysning og den fineste Verdenskultur. Derfor er 
den Oplysning, der kvæler Barnet i et Menneske, af det 
Onde. Den kan i mange Maader gøre os klogere; men den 
kan ikke gøre os lykkeligere eller bedre eller mere daads- 
kraftige. Det kan kun den Oplysning, der ikke blot bringer 
Lys til Tanken men ogsaa Varme til Hjærtet, saa Livet kan 
faa Kraft til at udfolde sig i Tro og Haab og Kærlighed. 
Og derfor gør vi vel i at følge den Anvisning, Vorherre gav 
sine Apostle, da han sagde: »Bliver som Børn.« Vi skal, saa 
godt vi fbrmaar, være paa Vagt overfor alt det, som »staar 
Barnet efter Livet«. Thi saalænge Barnet i os lever, da er 
Vejen aaben, som fører fremad og opad mod Storheden i
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Livets Rige; da kan der komme en Forbindelse og Samvir
ken i Stand mellem det fattige Menneskehjærte og den Gud, 
der er Livets Kilde. Men dør »Barnet« i et Menneske, saa 
spærres den bedste af alle Veje — Vejen til den levende Gud.

Kan Du igennem Din Strid og Din Daad 
redde det barnlige Sind til det sidste, 
da har Du Regnbuen over Din Graad, 
da har Du Glorien over Din Kiste!

Saadan har en stor Digter sagt. Og det er ikke blot kønt 
sagt, men det er ganske sikkert ogsaa rigtigt.

Vinding Præstegaard, 20. November 1920.
H. C. Christensen



En levnedstegning.
(Ullerup).

eg kom tidlig i skole. Min fader mente, at min undervis
ning måtte forceres, da jeg ikke egnede mig for land

bruget. I kapellanboligen holdtes en lærerinde. Det var 
helt fornøjeligt at gå i skole der. Christine Clausen og Line 
fra Junkershof legede jeg bedst med. Den første døde som 
voksen, og af den sidstes børn har jeg haft den glæde, at 
Marie og Jørgen Beck har været her på skolen. Jørgen er 
oftere omtalt. Han faldt i krigen på vestfronten. Senere 
kom jeg i Ullerup skole hos gamle Hansen. Skolestuen var 
stor. Til højre for indgangen var »e stoe klas« og til venstre 
>e lil klas«. Drengene sad øverst, pigerne nederst i bægge 
klasser. Vi var en mængde børn, og mange af drengene 
havde garderhøjde. Det kneb sommetider for Hansen at 
holde styr på det store mandskab. Vi røg kirsebærblade, 
bøgeblade og spanskrør, gnavede »sødt træ< — violrod — 
i bunker og skurede linealerne i bordene, så der gik ild i 
dem. Christian Clausen og jeg havde hundrede »kikser« — 
kunster — for. Ofte stod vi i skammekrogen. En gang la
vede vi en uhyre opstandelse. Vi stoppede kakkelovnen 
fuld af gamle lyngkoste og tændte ild. Den gamle kakkel
ovn gav sig til at tordne og brøle, og Hansen blev altid 
konfus, når der indtraf noget overordentligt. »Ue a e vinne« 
råbte han, når vi sad og kiggede ud. En gang tog en af de 
store drenge ham på ordet og sprang lige ud i haven gen
nem det store åbenstående vindue. Vi begyndte lidt på 
tysken i hans tid, sidst i 60erne; men Hansens tysk var 
forunderligt, vi kaldte det »åber måber« tysk. Hansen fik, 
trods løjerne, ikke så lidt udrettet. En lang række af vel
underviste børn gik ud af hans skole. I skolen var det skik 
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at pynte stuen med farvede æg til påske. Pigerne mødte 
med de udpustede æg, der var i alle farver. De blev hængt 
op i smukke kranse og guirlander på de kalkede vægge og 
hen under loftet. Der var æg i hundredevis, og det så pragt
fuldt ud.

Der var i byen en mængde store og velvoksne drenge 
og piger. Hver årstid havde sine lege. Vi slog »tril« og 
rullede med store og små »bosler« (trækugler). Vi spillede 
»løbbes« (kugler af 1er, marmor og glas), »søsling«, »vep« 
(pind), drev »sot« (so i hul) og »klabuni« (en udråbningsleg), 
havde hver en drage, en slæde med pigkæp, træsabler og 
geværer, hver en pose knapper — soldaterknapper fra kri
gene var i høj værdi — kegler, »stridsko« (skøjter) både til 
ferskvandsis og havis. Vi byggede snehytter med snirklet 
barrikaderet indgang, fjælloft med tang over, og der var 
bord og bænke derinde. Her sad vi om aftenen ved et 
tællelys og spillede kort om bukseknapper. Gik der nogen 
forbi, troede vi altid, det var gensdarmen, der kom. Han 
kendte os. Vi var danske børn og altid demonstrative over
for tyskerne. Den mest yndede leg var »urren og innen«, 
et anstrængende holtspil.

Mange af legene var selvopfundne f. eks.: »å leg fovl«. 
To og to agerede en bestemt fugleart i skrig, gang og flugt 
(armene) og byggede en rede hver efter sin art. Ved for
delingen af rollerne under legen brugte vi en del remser. 
Mærkeligt nok, at de fleste var halvtyske i en så fremtræ
dende dansk egn. Vi sagde f. eks.:

»Ele, mele, mem, 
klik, klak, klem, 
stik, stak — væk!« 

eller :
»Ekkede, mekkede, sukkede, se — 
åfel, dåfel, dominé — 
Kattens sprut!
Hundens smut!
Bis du eine regen, degen — dut!«

Vi spåede os selv ved at rykke bladene af den hvide 
okseøje, idet vi halvt på tysk sagde: »Edelmand, bedelmand, 
bov (adelsmand, tigger, bonde) præst, prins, kønig (konge) 
soldât.« Under den stærke leg overholdtes reglerne hård
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nakket. Bar man sig dårligt ad, blev man ikke skånet: »Do 
æ en dum hund! do æ få svar i den jen ænd’; do sku helle 
gi dæ te å hvæ kat å sed om ebag e ståid å mjav« — og så 
mjavede hele regimentet. Kom man godt fra det, så lød der 
20 beundringsudbrud på en gang: »Do æ en knop, Krisjen;« 
»do æ karl for din hat«; »kom hæe hen å få et æfel«, råbte 
pigerne.

Af og til gjorde folkejustitsen sig gældende, og vi sloges 
efter noder, indtil Mathias Skrædder knaldede med sin glas
dør og begyndte at tordne, så gav det ro, og vi sjokkede 
hjem med revne lommer og få knapper i tøjet. Sligt må 
man have os tilgode, vi havde for mange kræfter og var 
alle fødte ud af en gammel stærk bonderace. Den ufor
færdede leg, vi stillede op, gav os store kræfter, hurtighed, 
bestemthed, energi, og enhver overtrædelse blev hårdt straf
fet. Deri lå legens moralske betydning. —

— Af gamle skikke var der ikke bevaret ret meget i min 
barndom. Folkelivet var helt moderne allerede efter 3 års 
krigen. Gilder holdtes der mange af med en uendelig kaffe- 
drikken. Vi holdt »skyegrøe’« (høstgilde). Der vankede ris
grød og steg og senere en puns. Vi kørte »fokken« ind. Det 
sidste læs korn med et pyntet neg. Vi kørte i skarp trav 
og råbte: »Fok, fok, hurra!« I fastelavnen fik vi »pomler« 
(tarvelige boller) og »Hedeviger« (5-øres boller).

Juleaften var mellem disse moderne bønder gammeldags 
og tarvelig. Alt hvad vi nød den aften, fik vi kun denne 
ene gang om året. Det var højtidsretter. Kl. 3 var gården, 
inde og ude, fejet og renset overalt til højtiden. Kl. 4 fik vi 
hvedebrød med rullepølse. Senere blev der dækket i >e 
dønsk« (dagligstue — spiste ellers i køkkenet). Vi sang jule
salmerne, og festmåltidet var: Grønlangkål,røget svinehoved, 
rødbeder, sennep og peber. Det sidste blev brugt kraftigt, 
der stod en svag peberdamp over hele stuen. Grønkålen 
blev kogt i suppe i bryggerskedelen, vredet op og stuvet i 
fløde med hvide kartofler. Derefter fik hver mand en top
pende dyb tallerken fuld af »knebbenørre« (pebernødder) 
med æbler og småkager, som kun bagtes til jul. Senere på 
aftenen kaffe og »æfelkagge« (æbleskiver). Sommetider varmt 
øl hen kl. 12. Juletræ kendte vi ikke, og vi fik ingen gaver. 
Men ingen jul var bedre end vor. Da jeg var elev på Askov, 
blev jeg der en juleaften og så første gang et juletræ. Jeg
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brød mig ikke om juletræet og fortrød, at jeg ikke tog hjem. 
Juleaften var vor hjemmegudstjeneste, og det gjorde sin 
store nytte for os. Vi glemte aldrig salmerne siden. Den 
slesvig-holstenske præst i sognet hørte vi ikke, og da der 
ingen anden kirkelig betjening var, kom jeg over konfirma
tionen, inden jeg overværede en gudstjeneste i mit føde
sogn. I Igen på Als gik jeg i kirke hver søndag.

Jeg er ligesom alle os hjemme opdraget i det national
historiske. Det nationale tog os lige fra små af. Vi var be
vidste danske, før vi kom i skole, og vi deltog i enhver de
monstration. De danske sange brugtes dagligt og ligeledes 
de danske farver. I min fødegård var piske, tæpper, kanen, 
enkelte vogne malede røde og hvide. I Sottrup var to huse 
og i Dybbøl flere gårde ligeledes malede røde og hvide. 
Gårdene i Dybbøl kunde ses fra de tyske skanser på Dyb- 
bølbjerg. Danske billeder såes i alle huse og gårde. Det 
historiske er vi opvoksede i. I min barndom kunde de 
gamle standse fur hver hundrede meter og fortælle en til
dragelse, en forandring, en historie fra gamle dage. Overalt 
var der udskårne soldaternavne, sabelhug i trær, markled, 
bygninger, indmurede granater i væggene. Sabler, enkelte 
bøsser, kanonkugler og geværkugler fandtes i alle huse. 
Soldatergrave på kirkegårdene i lange rækker, i haver, i 
skove, på marken og ved stranden. Kolonnevejenes retning 
sås i mange år gennem markhegnene. I min fødeby stod 
et slag d. 6. april 1849. Byen brændte. Min bedstefader blev 
såret som civil af en af granaterne fra Dinesens batteri, 
der stod syd for byen. Kanonkuglen hænger endnu i går
den. Det fyldte altsammen mægtigt op i min fantasi, og 
fortællingerne var ligefrem legio. Vi, der var født dernede, 
fik i vor barndom meget at høre og meget at se. De store 
begivenheder lå nær, den sidste danskertid var endt sørg
modigt og elendigt, og den første prøjsertid stod vi alle 
midt i.

1866 og krigen mellem Prøjsen og Østrig husker jeg 
slet ikke.

1870 derimod godt. Dybbølskanserne havde tyskerne fær
dige. De var monteret og besat. Dybbølbønderne var rykket 
ud med en stor del af deres indbo. Hjemme var rummene 
overfyldte med flyttegods fra Dybbøl. Vi var næsten slet 
ikke i skole. Stemningen var spændt. Danske flag blev syet 
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i stilhed. Vi ventede den gang befrielsen. Indkvarteringen 
af det gamle mandskab, der lå i Dybbøl, var besværlig. 
Alle drengene legede soldater. En dag gik vort drenge
regiment under hurtig udrykning i tre kompagnier i stram 
takt lige lukt gennem en afdeling prøjsisk militær, der stod 
på kirkepladsen. Jeg førte det ene kompagni og fik et rap 
over benet af en prøssisk officersabel. Siden stillede vi os 
i vejen for dem overalt, hvor vi kunde komme til. En dag 
gik en ung løjtnant med en stor cigar i munden forbi sko
len. Han gik så stramt og så spansk, at alle drengene stak 
i at le. Det irriterede ham, cigaren faldt; men den høje 
herre ændsede ikke tabet, han marscherede videre med en 
holdning, som om han ejede den halve verden.

»På en, på en, på en igen 
gamle Ferdinand Ludvigsen------ «

sang vi og stenede prøjsercigaren. Dag og nat kørte ægt
bønderne igennem Ullerup. Snese af vogne i fortsat række. 
Denne vældige vognrummel får jeg aldrig mere ud af mine 
øren. Vinteren 70 var streng. Vi så nordlys på himlen mange 
gange. En pige havde en kæreste med i krigen, hun drømte 
hver nat og gik i søvne. Kragerne skreg så fælt i haven. 
Hundene tudede både nat og dag. Efterretningerne fra kri
gen var frygtelige. Bønderne sagde, at det var tyske løgne 
alle de store sejre, og de vilde ikke læse aviserne. Men des
værre. Den gang var det sandt. Mit hovedindtryk fra 70 er 
kulde, uhygge, sorg og bitterhed. Af andre oplevelser følger 
her enkelte:

En aften kom jeg alene ned i bryggerset i den gamle 
gård eller måske var det i nabogården hos Andreas Clau
sen. Det skraslede i den åbne skorsten, og pludselig gled 
en kulsort skorstensfejer med 2 rækker hvide tænder ganske 
stille ned foran mig. Jeg blev stiv af rædsel og var siden 
mørkeræd.

Et overvældende indtryk gjorde ditmarsker bonden, Thim 
Thode, der myrdede hele sin familje og derefter brændte 
gården af. Historierne herom var grufulde og ligeledes 
sangene om det mangedobbelte mord. Jeg turde i lang tid 
ikke gå ene i seng.

Chikagos brand 1871 satte min fantasi i stærk bevægelse. 
Om aftenen så jeg skyerne i vest og troede, det var røgen.
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Jeg hentede min søster Marie og viste hende hvor for
færdeligt.

En morgen kom en af drengene fra Ullerup mark ligbleg 
ind i skolen og fortalte, at han i skovhegnet havde set en 
bogfink, der sad og sang. Pludselig kom en stor snog, den 
så stift på fuglen, plirrede med tungen og drejede lynsnart 
hovedet rundt, medens fuglen skreg og tilsidst lammet faldt 
i dens gab. — Vi talte ikke om andet den hele dag og var 
siden dødsfjender af alle snoge.

Vor nabo, Andreas Clausen, havde ko- og hestestald i et 
rum. I hjørnet i kostalden var en firkantet stensat brønd. 
Den var så stor som en lille stue. En nat faldt en hest i 
brønden. Alle naboer blev hentet Min fader komman
derede, som sædvanligt ved slige lejligheder. Kirkekranen 
brast; men vor takkel (kran) holdt, og hesten kom op. Jeg 
så det store, ophovnede dyr og kan ikke glemme, så lidende 
det så ud.

På Sottrup kirkegård var der på en tysk soldatergrav 
sat en jærnørn med udbredte vinger. Den stak folk i øjnene. 
Vi havde en kongerigsk karl, der stiltiende en nat gik over 
og slog den ene vinge af ørnen og bar den hjem i en sæk. 
Gensdarmerne kom snart efter og fandt vingen. Karlen var 
væk, og vi har aldrig hørt eller set ham senere. Jeg ved 
ikke engang, hvad han hed, og hvor han var fra.

Da vor nabo, Mathias Petersen, druknede i morbror Iver
sens dam, gjorde det et dybt indtryk på os alle. Han var 
min bedstemoders broder. Jeg går endnu aldrig helt hen 
til den dam, når jeg er hjemme. Det bliver mig så levende; 
ti jeg husker, hvordan han så ud, da han blev draget op 
af vandet.

Min faders rådgiver og bedste ven var pastor Feilberg. 
Han havde general Gøeben indkvarteret i krigen 64. Gene
ralen holdt sin hånd over denne herlige og samvittigheds
fulde præstemand. Han fik derfor lov til at blive i præste
gården næsten hele krigen igennem Men tilsidst blev han 
udvist af prøjserne. Min fader kørte ham til Flensborg i 
sin helt nye fjedervogn, medens rapstærskerne på markerne 
svingede med huerne og råbte: »På gensyn« og »Leve Dan
mark«. Pastor Feilberg havde en hund, der hed »Uffe«. 
Den forærede han min fader. »Uffe« var en smuk, klog, 
hvid puddelhund, som jeg, og især min fader, havde megen

Vinding. 3 
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glæde og morskab af. Den blev en gang fotograferet sid
dende på enden med kasket og pibe i munden. Uffe var 
trofast og beskyttede land og rige derhjemme i mange år. 
Den var dansk og en svoren fjende af gensdarmuniformen. 
Tilsidst kom den af dage ved et ulykkestilfælde. Uffe min
des endnu af alle de ældre i slægten og af mange, der bærer 
navnet Feilberg.

Da Grundtvig døde i 1872, læste jeg om begravelsen i 
»Dybbøl-Posten«. Jeg blev grebet deraf og læste senere al
tid avisen. Det var især udenrigspolitikken, der interes
serede mig.

Et sørgeligt minde har alle vi søskende om min ulykke
lige bedstefader, der boede i aftægtshuset i gården. Han led 
af stensmerter, og hans klage og jammer kunde høres over 
hele gården. Vi har tidt skjult os for ikke at høre ham, og 
vor medlidenhed og sorg over den stakkels, ulykkelige gamle 
var stor. —

En fest var det, når slagtermester Reimers fra Sønder
borg kom i gården og ligeledes dr. Gade, som var vor læge. 
De var danske førere i Sønderborg. Dr. Clausen i Gråsten 
var derimod slesvig-holstener. Der fortælles mange histo
rier om ham. Han var noget drøj i munden og havde en 
mærkelig ævne til at opdage, hvad folk fejlte, især om syg
dommen vai' mere eller mindre indbildt. En gang kom han 
ind til en kone og sagde straks til hende: »Do æ forfærdele 
syg«. ’Ja, æ kan ingen steder vær, det gø ve ol steid.« >A 
det kømme av, te do æ govn i seng, å stee do et op stras, 
så døe do døvlen teje inden to dav«. Så røg hans patienter 
op af sengene og kom sig. Der var også en hømopath på 
egnen, som talte halvt plattysk og blev en del brugt. Folk 
fortæller hans kurmetode således:

»Du mus nok en pulfer hem, Sofi —.
Dre—fir dag in bett liggen — 
ken kaffe trinken — 
und ok ken spæt æten — und 
wen dat nich hilfen kan, den 
wet ich Gott verd . . . ken rådt mer«.

Vi børn gik mest hjemme og kom kun sjælden med til 
større festligheder Så meget herligere var oplevelserne, 
når vi endelig en gang var med.
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Den første gang jeg var med til en stor »kåst« (bryllup) 
var hos min kusine, som blev gift med den bekendte gård
ejer Peter Ludvigsen i Avnbøl. Dette store bryllup med de 
mange folk, de højtidelige gamle skikke og den store glæde 
var en af min barndoms største oplevelser. Mange år senere 
besøgte P. Ludvigsen og hans anden hustru — Anne Marie 
Iversen — en søster til hans første kone, mig på Vinding 
højskole. Deres datter, Helene, var elev her. De gav mig 
en sølvspiseske fra det første bryllup, foræret brudeparret 
af slagtermester P. Reimers i Sønderborg. Det var mig en 
kær gave; ti Reimers var elsket af alle, og jeg var jo selv 
med til det bryllup. Det siges almindeligt, at Reimers i sine 
unge dage var forelsket i min moder. Anden gang jeg var 
med til en stor »kåst« var i Brobøl. Hen imod aften på 
bryllupsdagen rendte en skænkepige til mig med et fad fuldt 
af fløde. Jeg blev kridhvid fra den stive sorte hat ned til 
støvlerne. Mit ny sorte konfirmations-diploniattøj havde fået 
al landsens ulykker. Kogekonen kom med en stor børste 
og en halv spand brændevin og vaskede mit tøj helt rent. 
Brændevinen drev af mig og trængte igennem flere steder. 
Jeg måtte gå ude i 2 timer for at komme af med brænde
vinslugten.

Foruden mine søskende var mine første legekammerater 
Peter Moos — nu præst i Nørre Nebel — og Andreas Clau
sens to ældste børn. Mathias var landflygtig, lå længe døds
syg hjemme, og dog kom gensdarmen tidt for at kontrollere 
den syge. Vi var forbitrede derover; men der var intet at 
gøre ved det. Min kusine Helene Iversen — gift med H. P. 
Hanssen — var tapper til at lege og satte en vældig fart i 
drengene. Chr. Clausen — nu malermester i Ullerup — og 
jeg var som skåret ud af ét stykke lærred i henseende til 
munterhed og påhit.

Folkene hjemme har altid været meget muntre, latter
milde, snakkende, fortællende, praktisk dygtige, faste folk 
og intelligente. Alle var arbejdsfolk. Bønder i skjorte
ærmer. Enhver tog sin tørn, og ingen blev skånet. De sang 
meget og var fremskridtsfolk. To år efter udskiftningen var
de færdige med udgrøftningen til de lave steder i markerne. 
1824 var den første mergling forbi. 1849 begyndte min fader 
og Peter Jessen Bøgebjerg, fader til den bekendte konsulent, 
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at dræne et lille stykke som forsøg. 1871 eller 72 havde de 
indrettet et mejeri midt i byen. Min fader gik derefter i 
spidsen for hele det moderne landvæsen, men der var 
mange i egnen, som ligeledes straks påbegyndte og forsøgte 
de ny arbejdsmåder. Arbejdet gik med ikke liden alvor. 
Der blev slidt meget; men det var ikke uden humør og ofte 
med sang. Vi havde hjemme en gammel kærnevise, der lød 
således:

»Kommer gærne 
nu at kærne, 
så vi smør til brødet får. 
Hans og Kresten, 
Stinå, Kjesten 
kommer hid et øjeblik. 
Tumler eder, 
så I sveder, 
synge til, så har det skik. 
Hver af eder, 
som ej sveder, 
er en dovn og slægen krop; 
han skal ikke 
få at drikke
af vor kærnemælk — den slop.

Da Rødding højskole blev oprettet 1844, var der straks 
en del folk fra min hjemegn, som søgte der til. Senere fik 
Askov og Vinding og flere andre højskoler et stort besøg 
dernede fra min egn. Eleverne fra Askov var i flertal, og 
de kom i en lang årrække hjem med en mængde ny sange.

Der er smukt hjemme. Sært nok, at jeg mest elsker 
denne by og gård og alle markerne og veje, skønt jeg kom 
hjemme fra som lille dreng. Mest elsker jeg de uberørte 
egne ved Avnbjerg, Nørremoseskov og Bovrupbæk og så de 
grønne og stille gyder ved »Moltes høj og Fruekobbel« tæt 
ved gården. For mig har den smukke udsigt på »Hunds
bjerg« syd for byen og oven for gården »Philipsborg« en 
særegen betydning. Her kan jeg se Ullerup, Igen kirke på 
Als og Broager kirke. Disse tre steder var min barndoms 
tumleplads. Og her fra denne udsigtsplads på Sønderborg 
landevej taler den rige natur og historie og hjemegnen og 
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barndomsminderne ligeligt til mit hjærte. Det bedste, børn 
og unge slesvigere flk med ud i verden, kom ikke fra 
skole og kirke. Her stod de fleste i opposition; men det fik 
man i hjemmet, den lille kreds, det danske selskab. Dér 
var vort fristed, voi’ arne og vort paulun. Sligt således faldt 
trådene for en nationalt opreven og sondret slægt.

P. Andresen.



Min hjemegn.

Nord for kolonien Holstensborg ender Sydgrønland, og 
igen nord derfor bor mine forældre i »udstedet« Iginiar- 

flk ved en 15 mil lang fjord af samme navn. Vi bor på en 
ø, 2 mil inde i fjorden. Hele den grønlandske kyst er øer, 
og hvis indlandsisen gik væk, var rimeligvis hele Grønland 
lutter øer. Min fader er født på Bornholm, min moder er 
grønlænderinde. Min fader bestyrer udstedet med tilhø
rende købmandshandel, og vi hører til kolonien Egedes
minde. Iginiarfikfjorden har fjælde på begge sider, der 
sikkert hist og her er flere tusind fod høje. Der er grønne 
dale imellem, højere oppe er der lyng. Til vort distrikt 
hører 6 »udsteder« med ialt godt 250 indbyggere. I selve 
Iginiarflk bor der 50 mennesker i 7 beboelseshuse. Det er 
kun en lille dal på 1 td. land med saftigt, grønt græs. Hen 
i oktober falder sneen og ligger til april. På bjærgene 
smelter sneen først i juni. Grønlænderne bor nu ofte i 
hver sit hus lavet af græstørv med fjæl indvendigt, vinduer 
og briks med sengene — underst skind ellers hovedpude 
og dyne ligesom her. Briksen er for gavlen, og under den 
gemmes ost. saft, kartofler og andet mere. Hos os bor tre 
gifte familjer i et hus, et rum. De er brødre og første 
klasses fanger. Briksen er her på siden, og hver familie 
har sit rum eller plads. Der er fritstående komfur, hvor 
de brænder tørv, der graves mellem bjergene. En jærn- 
lampe med et 2 tommer tykt lag banket spæk, en væge af 
tøj eller tørv stikkes ind i spækket, der smelter, og flam
men staar ret op og lyser flere tommer bred og høj. Er 
der flere familier, har de hver sin lampe. De sidder på 
deres kister, hvor deres pragtfulde udstyrede skindtøj gem
mes i. Indgangen er meget lav, man må helst kravle. Det 
er for at holde paa varmen. De har det overordentligt 
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varmt og har ikke meget tøj på, særlig ikke kvinderne. 
Eskimoerne er meget sædelige folk. Står i den retning 
langt over europæerne. De er meget gæstfri, men noget 
undseelige over for danskerne. De mest ansete er fangerne. 
De fører et hårdt arbejde. Roer i kajak og skyder sæler, 
en dygtig fanger over 100 om året. Kvinderne fjænser sæ
lerne og bereder skindet. Sælhundekødet deles gratis ud 
til hver familje. Fangerne bestiller ikke noget hjemme. 
Alt hjemmearbejde er kvindernes. De har meget at gøre. 
Om sommeren rejser fangerne længere ind i fjordene og 
bor i telt, fanger sæler, fugle, skyder ryper, gæs, ænder, 
harer og fanger senere polarræve — de er enten blå eller hvide.

Grønlænderne er meget selskabelige, og de drikker en 
umådelig mængde kaffe op i løbet af året. På de store 
højtidsdage går de fra hus til hus og drikker kaffe. I julen 
og på kongens fødselsdag får hver enkelt grønlænder gra
tis af den grønlandske handel: 3 kvint kaffe, 3 kvint melis, 
30 kvint skånrok — en slags kiks —, FA kvint kandis, 30 
kvint gryn, 30 kvint ærter. Grønlænderne bager udmærket 
brød. I julen er der stor fest. Det begynder hos min fader, 
der holder gratis juletræ først for børnene, der får svedsker, 
rosiner, figner og kommenskringler. Senere kommer de 
ældre, der alle får kaffe. Juletræet er lavet af træ, smyk
ket med lyng, og julepynten er fra Danmark.

Grønlænderne er store børn. De glæder sig hjerteligt 
over lidt og synger meget. De vil gerne høre historier. 
Nogle af H. C. Andersens æventyr er oversat på grønlandsk; 
men dem bryder de sig dog ikke om. De vil helst høre 
deres egne sagn. Eskimoerne kender ikke den danske na
tur, saa hele sceneriet i Andersens æventyr er dem ganske 
fremmed! De indfødte sætter ikke nogen videre pris på 
penge. Sælger de skind og andet i butikken, lader de ofte 
pengene stå til brug for senere indkøb. Metal pengene skal 
man om vinteren være meget forsigtige med. De er nem
lig så kolde, især for fugtige fingre, at de brænder ligesom 
ild; man får frost i fingrene, når man ikke er påpassende. 
Vand hentes i søerne om sommeren i spande og halvankre, 
det skal bæres hjem; men da grønlænderne er stærke og 
fortrinlige fodgængere og ivrige sportsmænd f. eks. fod
boldsspillere, går det let. Om vinteren smelter man isen, 
der hentes i bjergene. Smeltet sne giver dårligt vand.
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Vor kirkegård ligger i en ganske lille dal højere oppe 
på bjergene. Der er grønt græs. Ligene sænkes D/s alen 
i jorden. Alle gravene har trækors med de afdødes navne på.

De danske bor i træhuse, der dog ofte er skærmet af 
græstørv. De har haver på friland med grønkål, salat, kør
vel, masser af radiser, små gulerødder o. s. v. Mange har 
mistbænke og enkelte drivhuse. Kartofler kan gro enkelte 
steder. Grønlænderne vil nok spise grøntsager, men de vil 
ikke selv dyrke dem. I lyngen mellem bjergene plukkes 
blåbær, tyttebær og revlingbær. Grønkålen skæres af om 
efteråret, ligesom kørvel, og sættes i kasser på loftet og 
holder sig frossen og frisk hele vinteren. Den må først 
tøes op i koldt vand før den bruges.

Til kolonien hører købmandens hus, butikken, der ligger 
for sig selv, spækhuset og værkstedshuset. Udstedet Iginiar- 
fiks købmandsomsælning er en 8000 kr. Indkøb af grøn
lændernes fangst: skind, spæk, fisk, fugleskind o. s. v. er cn 
4000 kr. Salgspriserne for varer er meget små, og der kan 
fås alle nødvendighedsartikler i butikken. Den grønlandske 
handels skibe går ind til de store kolonier, og derfra går 
varerne med motorskibe til udstederne.

Kirken i Iginiarfik kaldes kapellet. Det tilhører den 
grønlandske mission og er bygget af bindingsværk og mur
sten. Indvendig er det beklædt med brædder, og taget er 
pap. Der er bænke, altertavle, stole, knæfald o. s. v. og plads 
til en 300 mand, så alle de, der bor i udstedet, kan få plads. 
Hver søndag og helligdag er det danske flag oppe, og næ
sten hver grønlænder møder for at høre kateketen læse 
en præken. De synger salmerne med allesammen og kan 
de fleste i den store grønlandske salmebog. Et par gange 
om året kommer præsten selv fra Egedesminde, og da er 
der vielse, altergang og dåbsbekræftelse. Børnene døbes 
alle straks efter fødslen af kateketen. Denne holder også 
skole for børnene, men om sommeren har de et par må
neders ferie i den varme tid. Skole holdes om sommeren 
i kapellet, om vinteren i hans eget hus.

Hver familie har en 6—9 hunde. De er gule, brune, sorte, 
sortbrogede, grå, enkelte helt hvide. De lever af affald, 
ådselkød, hajkød, torsk, spæk og sæl. De æder alt muligt, 
hvad de kan få fat i f. eks. muslinger og alle slags bløddyr, 
tøj, skind f. eks. konebådene, der er af skind. Bryder de 
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ind i et lager, æder de, til de næsten ikke kan gå, f. eks. 
har et par hunde engang ædt et par hundrede æg i et 
lagerrum. Hundene bliver fodret en gang om dagen hen- 
imod aften, og de får da en 7—10 pd. hver. De er meget 
vilde, ligger sommer og vinter ude — kun hvalpene er inde 
de første 14 Dage. Sommetider fryser de fast i sneen og 
må graves ud. De slås meget, særlig fremmede hunde, 
og æder stundom den dræbte, særlig hvalpene. Ofte sættes 
en tæve over paa en øde ø med sine hvalpe, og de må da 
sørge for sig selv, kun en enkelt gang roes der over til 
øen med føde til dem. Et kørespand på tre hunde kan 
bruges til lettere og kortere kørsel; men til et godt slæde
spand hører 9 hunde. De trækker i lange læderremme — 
halsskindet af de største sæler — og de er særdeles stærke. 
En af hundene hedder »Bassen«. Den har overkomman
doen på grund af sin styrke. Den er ikke længe om at 
banke en genstridig af. Et godt 9-spand trækker paa nogen
lunde god sne 4—500 pd. Fra Iginiarfik til Egedesminde 
er der 14 mil. Denne strækning tilbagelægges med hunde 
i 2 dage, der er 2 bopladser på vejen. Fangerne har ofte 
1 mil til fiskepladsen. De slæder med hundene dertil, og 
disse ligger roligt og venter, til manden kommer. Den grøn
landske hund er landet en god indtægt dels som trækdyr 
og dels som pelsdyr.

Grønland er et mægtigt og stolt land med store lysvirk
ninger og herlige farver; men der er ensomt at leve der
oppe især for de danske. Har de levet der en tid, længes 
de altid efter de store, stille egne igen, og de glemmer dem 
aldrig. Kommer der storm, er den voldsom, men den varer 
kort. Vi har mest stille vejr. Om vinteren er tempera
turen fra 10—20 gr. frost, om sommeren 10—20 gr. varme. 
15 gr. frost med stille vejr er et behageligt klima. Fra 15. 
maj til 15. juli går solen ikke ned. November og decem
ber er tusmørkemånederne. Nordlysene flammer op hver 
nat. De er altid gule og lyser hver egn og hver stue op. 
De flammer og flammer. Det er et stort syn at se.

De sælhunde, der fanges mest deroppe er: svartsiden, 
ringsælen og remsælen. Huden af den sidste — særlig 
Halshuden — bruges til remme og trækliner. Der fanges 
mange hvidfisk. I farvandene deroppe findes hvalros, grøn
landshval, blåhval, vågehval, narhval, grindehval, spækhug
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ger, marsvin og en mængde forskellige slags fisk. Der er 
meget fuglevildt, særlig: vildænder, havlit, edderfugl, konge- 
edderfugl, blishøns, knorter — bram og sædgæs. Islom, 
alken, lomvien, tejster, søpapegøjer, skarven, ryper, ravn, 
havørn, islandsfalk, sneugle, snespurv. En del isbjørne, 
rensdyr, sneharer, blåræv.

Træ finder vi meget af langs strandsiden. Det er driv
tømmer, der kommer med polarstrømmene. Mange grøn
lændere er dygtige til at snitte i træ og ben, kvinderne syer 
skindsager med ikke liden kunst. Dette arbejde beundres 
overalt, hvor det kommer hen. Vi nitter bensagerne sam
men med dyresener. Det er ligeså stærkt som jærn og 
ruster ikke. Jærn er heller ikke til at røre ved om vinte
ren, da det er så koldt, at det brænder som ild.

Om sommeren er der dejligt, friskt og frit at leve. Det 
myldrer overalt med blomster i det saftige grønne græs.

Edvard Johansen.



Vinding højskole.

I de sidste to vintere og forrige sommer var skolen sær
deles godt besøgt. Det var en stor opmuntring efter den 

lange og trange krigstid; men sidste sommer var gennem
gående et dårligt højskoleår over hele landet. Det mærkedes 
også her. Vi gik atter tilbage til et mindre hold, ligesom i 
krigen. I vinter har skolen bedre besøg, idet der er et halvt- 
hundrede mand her.

Her følger den sædvanlige oversigt over de to sidste hold :

Eleverne: 1919—
1920 1920

Børn af gårdmænd..................... 
— - husmænd.....................

— - håndværkere ................
— - forretningsdrivende ...
— - arbejdsmænd................
— - rentier............................
— - skolelærere...................

43
13
5
4
2
2

2

16
2

4
2

1

Ialt.. 71 25

Fordelt efter amter: 1919—
1920 1920

Vejle amt.................................... 20 3
Haderslev amt........................ .. 10 3

10

overføres... 40 11
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Ialt...

Fordelt eftei amter: 1919-
1920 1920

overført... 40 11
Ribe amt.............. ..................... 7 3
Ringkøbing amt .. ..................... 4 3
Sønderborg — .. ..................... 3 2
Sorø — ..................... — 2
Tønder — . . ..................... 2 1
Odense • — .. ..................... 2 1
Svendborg — .. ..................... 1 1
Frederiksb. — ..
Roskilde — ..
Viborg — ..
Skanderborg — ..
Bornholm — . .
Ålborg — ..
Hjørring — ..
Randers —
Århus — ..
Grønland — ..

..................... 2
2
2 
1
1
1
1
1
1

1

71

Af vinterholdet havde følgende elever før været på sko
lerne: Fleming efterskole 1, Braining 2, Skibelund 4, Vin
ding højskole 5. — Af sommerholdet havde 1 været på Bra- 
ming efterskole og Borrehus husholdningsskole, 1 på Vester 
Vedsted og 1 på Jægerspris.

Vinteren 1920 havde vi den sorg at miste en af vore 
sønderjydske elever. Han hed Kristian Petersen og var søn 
af møller Petersen i Svenstrup på Als. Han var en stille 
og rolig ung mand, som vi holdt meget af. Sygdommen 
kom temmelig pludselig over ham. Det var hjærnen, der 
var angreben. I de første dage passede min kone ham, og 
han sluttede sig så nær til hende, at hun næsten ikke kunde 
vige fra hans seng et øjeblik; men sygdommen tog ham 
helt, så han måtte på sygehuset i Vejle, hvor han kort efter 
døde. Hans fader var her to gange, den sidste for at føre 
hans lig hjem til Als. Lærerne og eleverne lagde en stor 
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krans på hans kiste. Den unge Alsinger var for det meste 
stille og tavs; men hans øjne talte så troskyldigt og godt. 
Han var glad, da han kom tilbage efter juleferien; ti han 
havde længtes efter skolen,.fortalte han mig. Desværre blev 
dagene ikke mange for ham. Sidst i februar døde han. Fred 
over hans minde.

Heldigvis har minderne fra det forsvundne år ellers alle 
været lyse. Jeg nævner først elevmødet. Det var godt be
søgt, og vejret var nogenlunde. Friluftsforestillingen om 
aftenen kunde være i det fri. Pigerne opførte Fru Hejbergs 
skuespil: En søndag på Amager. Stykket blev spillet meget 
smukt, og de mange deltagere i smukke dragter, den megen 
sang og de raske replikker kom især til deres ret i det fri. 
Tilskuerne var meget taknemlige for elevernes tilskud til 
festligheden. Mødet, hvor Ågård og jeg talte, måtte holdes 
i salen. Efterårsmødet holdtes i år kun en dag. Pastor 
Holger Pedersen fra Fredericia og Frode Agård talte, og om 
aftenen læste pastor Noring fra Ringgive: ¡»Købmanden af 
Venedig«. Vejle amts delingsførere har som sædvanlig været 
her en søndag. Det var en fornøjelig dag. Der er altid liv, 
når gymnasterne mødes. I efteråret havde vi den glæde at 
modtage en gave fra skolens første forstander, H. Rosendal, 
Lyngby, idet han skænkede skolen et legat.

Da forstander Rosendal i 1867 oprettede og byggede 
Vinding højskole, var der 20 mænd og kvinder, som lånte 
ham hver 200 Kr. En del af disse vilde ikke have deres 
penge tilbagebetalt, nemlig: gårdejerne Niels Madsen og 
Niels Pallesen, Skærup, partikulier Jørgen Axel, gårdejer 
Jeppe Bjerts enke, Maren, f. Axel, gårdejer Claus Davidsen, 
gårdejer Jørgen Sørensens enke og Else Marie, f. Bertelsen. 
Disse Penge, ialt 1200 kr. har forstander Rosendal skænket 
Vinding højskole således: at renteindtægten anvendes til 
bedste for Vinding højskoles bogsamling, der styres af for
standeren. Giveren kan, hvis han finder det fornødent, hæve 
renterne til sin død, og ophører Vinding højskole sin virk
somhed, overgår legatet til Grundtvigs højskole i Lyngby. 
Legatets Navn er:

» Niels Madsens med fleres legat«.

Vi sender herved en tak til forstander Rosendal for den 
smukke og kærkomne gave. Bogsamlingen her på skolen 
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kan nok trænge til støtte, så legatet var meget velkom
ment.

Året har jo ellers været præget af genforeningen. Det 
vidunderlige skete. Vi fik landet tilbage uden at komme 
med i krigen. Der var en mægtig stemning over afstem
ningsdagene derhjemme. Vi kørte fredeligt derned i lange 
jærnbanetog og var med til at erobre en provins tilbage. 
Det var nyt og uforglemmeligt.

De sønderjydske elever rejste med hjem om søndagen 
d. 8. februar; men der blev mange tilbage, og godt var det 
derfor, at min svoger, nuværende amtslandinspektør Jacob
sen i Toftlund kunde vikariere her i de dage. Jeg skulde 
nemlig stemme i Ullerup i Sundeved og Jens Andresen i 
Åbenrå. Hjemme talte jeg på afstemningsdagen om aftenen 
kl. 8 sammen med mine skolekammerater, pastor Moos, 
Nørre-Nebel og fabrikant Philipsen fra Slagelse. Ud på 
natten mellem 12 og 2 holdt jeg to taler i Avnbøl — samme 
sogn — hvor mine fættere, Kristian og Peter Iversen, diri
gerede den store forsamling. På genforeningsdagen talte jeg 
atter hjemme og var med til Dybbølfesten. Her havde jeg 
den glædelige overraskelse at træffe min kone og hele høj
skolen, og mange folk fra byen og egnen. Uden jeg vidste 
det, havde egnens folk med Friis-Hansen, Vinding, i spidsen 
lejet en damper og var sejlet derned om natten. Bestemmel
sen blev taget i en fart, og det store selskab havde en dej
lig tur derned. Men anstrængende har den nok været, ti 
de måtte sejle i to nætter. Mine indtryk af de to berømme
lige Dage har jeg nedskrevet i tvende artikler i »Højskole- 
bladet«: »Sejersdagen« (d. 10. februar) og »Dybbøldagen«.

Herhjemme på højskolen holdt min hustru et gilde for 
eleverne på afstemningsdagen og både ved flagets hejsning 
om morgenen og senere ved gildet om aftenen talte Jacob
sen og Agård. Ved genforeningsgildet var mange af byens 
folk mødte, og de havde en meget fornøjelig aften, hvor 
blandt andre Agård talte og mange sange blev sunget.

Man vil af dette se, at vi her på stedet har deltaget ret 
livligt i de store fester. Men andet og mere nåede heller 
ikke her til. Det var jo en skuffelse at sidde så rolig og 
stille i den lange og vanskelige overgangstid, især når man 
har arbejdet så meget i den sags tjeneste som jeg. Og som 
det gik mig, gik det mange andre ældre slesvigere. For
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holdet blev som bekendt et andet, andre folk kom frem og 
helt ny hold.

Sagens ordning viste først overvejende enighed, men 
snart blussede det op med kamp og bitterhed netop i en 
tid, hvor der var mest brug for ro og besindighed.

Håber nu, at folkene i mit gamle hjemland må vinde 
frem, så det daglige liv under danske forhold må være dem 
ligeså kært og festligt, som mindet om de store festdage, 
da klokkerne kaldte til de første danske gudstjenester efter 
mange års forløb, og alle flagene gik til vejrs i den stry
gende vind.

Afstemningen i anden zone gik ikke så fredelig som i 
første zone. De danske stemmer, endog i de dansktalende 
byer, var ikke' ret mange. Forholdene var meget vanske
lige, sagen var skruet lor højt op, og mange blev derfor 
hårdt skuffet. Nu er det mit håb, at danskerne i anden 
zone selv vil bestemme, hvad der skal gøres. Dette må jo 
komme frem, så snart de helt er kendt med deres folkelige 
stilling over for tyskerne. Hjælpen vil da komme ganske 
af sig selv og fra alle hold.

I sommer, 1920, var Jens Andresen lærer på Vallekilde 
højskole. Det var meningen, at han også skulde have været 
der i vinter; men da der ikke er for mange elever på nogen 
af skolerne, blev det ordnet således, at han blev hjemme. 
Vi havde også god brug for ham; thi det var forbunden 
med store vanskeligheder at skaffe lærerhjælp i år.

Så ønsker vi alle venner et godt nytår med tak for tiden 
der svandt og i håb om fortsat samarbejde. En venlig hil
sen fra Vinding højskole og hele familien.

Andresen.



Aarsberetning.
Det sidste Aar har Foreningen haft knap saa stor Frem

gang i Forhold til tidligere Aar. Grunden hertil ligger hoved
sagelig i, at Medlemmerne stadig glemmer at meddele mig 
Adresseforandring. Følgen deraf er, at der kommer mange 
Opkrævninger retur med Betegnelsen »Adressaten bortrejst, 
hvorhen vides ikke«. Jeg vil indtrængende opfordre Med
lemmerne til at skrive et Kort og meddele mig Adresse
forandring. Det er ikke alene et Tab af Medlemmer, naar 
det glemmes, men det er ogsaa kostbart at udsende Opkræv
ninger, naar de saa kommer retur. Det er i hvert Fald en 
meget uheldig Maade at støtte Højskolen paa. Vi maa jo 
huske paa, hvad der staar i Foreningens Lov § 1, »For- 
maalet er at vedligeholde Forbindelsen mellem Eleverne 
indbyrdes og støtte Skolen i dens Arbejde«. Derfor slut 
Kredsen fast om vor Højskole, husk hvad vi skylder den 
fra den Tid, vi var der, og hold Forbindelsen vedlige igen
nem Elevforeningen til Glæde for os selv og til Gavn for 
andre, som gerne vil nyde det samme gode, som vi har 
nydt paa Vinding Højskole.

Det vil af Regnskabet fremgaa, at det var nødvendigt 
at forhøje Medlemsbidraget, ellers havde vi haft Underskud. 
Trykningen af Aarsskriftet er jo en stor Udgiftspost, og denne 
bliver endnu større med dette Skrift. Alt stiger jo stadig 
i Pris, Papir i Særdeleshed.

Generalforsamlingen afholdtes den 20. Juni. Regnskabet 
fremlagdes og ’godkendtes.

Af Bestyrelsesmedlemmerne afgik efter Tur Schelde, Ly
kov og H. P. Thulesen, og der valgtes følgende ny: J. 
Skinnebak, Dybe, Bonnet, Andreas Andresen, Ferritslev, 
Ullerslev og Knud B. Nielsen, Dalholm, Aasum, Odense. 
Da P. Mortensen, Tærsbølgaard, Veerst, ønskede at udtræde 
af Forretningsudvalget, valgtes i Stedet Laurits Lind Chri
stensen, N. Knabberup, Vejle.

Til Revisorer valgtes Frode Aagaard og Astrid Bertelsen.
I Aar haaber vi, at Skriftet bliver færdigt, saa det kom

mer ud inden Jul.
P. B. V.: 

Frederik Terkelsen.



Oversigt
over

Regnskabet for Vinding Højskoles Elevforening 
for Aaret 1919—20.

Indtægter.
Kr. Øre

Kassebeholdning........................................................... 426-60
Salg af Jubilæumsskrifter.......................................... 43.00
Renter af Kassebeholdning........................................ 13.83
Medlemsbidrag............................................................. 1273.00

Ialt Kr.... 1756.43

Udgifter. 
Kr. Øre

Brevkort til Elevmødet (Tryk og Porto)................. 61.00
Understøttelse til Elever for Somren 1919.............. 50.00
Frimærker, Opkrævninger og Papir........................ 254.00
Understøttelse for Vinterskolen................................. 135 00
Restgæld for Jubilæumsskriftet................................. 88.00
Trykning af Aarsskrift.................................................. 700.00

Ialt Kr.. . 1288.00
Kassebeholdning............................................................. 468.43

Balance... 1756.43

Vejle. Søndermarksgaard, den 1. Juni 1920.
Fr. Terkeisen,

Formand og Kasserer.



Medlemsliste.
Vinteren 1919—20.

Jens Skinnebak, Dybe, Bonnet.
Poul Jensen Lillehøj pr. Aakirkeby, Bornholm.
Skou Ostergaard, Villa i Højbo«, Dørken, Thyregod St.
Jacob Iversen, Bjerlev Mark, Jelling.
Jakob H. Andersen, Draaby pr. Æbeitoft.
Laurids J. Madsen, Brøttrup pr Ranum.

, Hans Jørgensen, Birkum Kohave pr. Aarslev.
Hans Derhen, Nr. Bjært Skov pr. Eltang.
Laurits Enggaard, Vesterby, Ødsted pr. Vejle.
Peder Poulsen, Fredsted pr. Viuf.
Johannes Nielsen, Vejlby, Riisskov St.
Johannes Refsing, Hjorliund, Gredstedbro.
Asmus Petersen, Stepping. Sønderjylland.
Asmus Nissen, Frørup, Stepping, Sønderjylland.
Jørgen Thomsen, Varnæs Hoved, Aabenraa.
Kristran Hansen, Roskilde Mark, Roskilde.
Thorvald Jørgensen, Ørsted pr. Aarup.
Karetmager J. P. Jensen, Lysgaard pr. Skelhøje St.
Niels Th. Nielsen, Østerrende, Ballum pr. Højer.
Hans Nielsen, Østerende, Ballum pr. Højer.
Hans Boysen, Løjtkirkeby, Aabenraa.
Murer Aage Gustav Jørgensen, Hvejsel, Jelling.
Jens Sørup, Rurup pr. Toftlund.
Holger Rostgaard Andersen, Rurup pr. Toftlund, Sønderjylland.
Jes Sørensen, Vestervang, Gejsing pr. Lunderskov
Johannes Rostgaard Andersen, Københoved pr. Skodborg.
Murer Anker Kjær Nielsen, Haastrup Skov, Fredericia.
H. Andreasen, Aale.
Tømrer Alfred Jessen, Tranholm, Aadum pr. Tarm.
Carl Chr. Juh), Vork, Egtved.
Peter Aksel Petersen, Tarup Vandmølle, Aarslev.
Laurits Andersen, Roskilde Mark, Roskilde.
Chresten Nielsen, Rørkjær, Haderslev.
Iver Jessen, Gamst pr. Gamst.
Peter Johansen, Nr Bjært Skov pr. Eltang St.
Jens Fredsted, »Olufsdal« pr. Viuf.
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Gustav Petersen-Pauli, Karpedam 5, Aabenraa.
Jes Fynsk, Løjtkirkeby, Aabenraa.
Hans Juhler, Svejrup pr. Borup.
H. Hansen Møller, Blans, Ullerup. Sundeved.
P. Ludvigsen, Sandet pr. Arrild, Sønderjylland.
Hans Pauli Petersen, »Refslund« pr. Branderup, Sønderjylland.
Kristen Sørensen, Aalund, Agerbæk.
Johannes Enevoldsen, Hoven pr. Tarm.
Hans Bøttger, Stepping, Sønderjylland.
Malling T. Nielsen, Planteskolen, Bogense.
Niels Kaltoft, Limskov.
Søren M. Thomsen, Limskov.
Jakob Alfred Petersen, V. Børsting pr. Skive.
Chr. Brygger Christensen, Hedegaard, Ejstrupholm.
Hans Marius Andersen, N ørskov, Farre.
Rasmus Asmussen, Kliplev, Aabenraa.
Christian Erichsen, Aartoftmark pr. Kliplev.
Søren Madsen Nielsen, Nøttrup pr. Gramrode.
Peter Buhl, St. Veiling pr. Børkop.
Ole Olsen, Herslev, Fredericia.

Sommeren 1920.
Metha Jensen, Tommerup Gaard, Haarby, Fyn.
Bodil Sønderby, »Sønderby« pr. Ramme.
Christine Paulsen, Varnæs, Aabenraa.
Marie Nielsen, Branderup, Sønderjylland.
Marie Gregersen, Bryndum Mejeri, Guldager.
Birgitte Nielsen, Timring pr. Vildbjerg.
Asta Jørgensen, Brunde Skole, Horsens.
Signe Pedersen, Krusbjerg, Ølgod.
Astrid Nielsen, Hjelmdrup, Egtved.
Anna Ahrenkiél, Sønderby, Møgeltønder.
Margrethe Kjeldgaard, »Hedelund«, Hauer, Muldbjerg.
Helene Lassen, Nørby ved Løjtkirkeby, Aabenraa.
Dorthea Clausen, Løjtkirkeby, Aabenraa.
Petra Jensen Lund, Fodby St., Sjælland.
Ingeborg Bjerrum, Toftlund, Sønderjylland.
Christine Jensen, Blans, Sønderjylland.
Catharine Elberg, Dybvighoved pr. Løjtkirkeby, Sønderjylland.
Ane Dahl, gi. Færgegaard, Treide, Fredericia.
Marie Christiansen, Bullerup pr. Agedrup, Fyn.
Dagmar Rindabl, Ollerup pr. Slagelse, Sjælland.
Marie Nielsen, Karl Nielsen, Fjellerup St.
Kjestine Snitkjer, Aarø pr. Aarøsund.
Cecilie Andersen, Skelle, Sundeved.
Margrethe Møller, Dalsgaard pr. Ringenæs.
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En Henstilling.
Gamle Elever kan gøre mig en stor Tjeneste og Glæde 

ved at opnotere Minder i det Sogn, hvor de for Tiden op
holder sig, fra vor politiske Kamptid, Provisorietiden. Alt- 
saa særlig Træk fra de store politiske Møder i de Aar, 
Riffelbevægelsen, Skallenægtere, Gendarmerne og andet, der 
kan have almén Interesse.

Fra Hans Andresen, Aale, fik jeg i Fjor mange interessante 
Træk. Mange af jer kan her hjælpe til at samle Bidrag til 
vor politiske Historie.

Send mig derfor snart Meddelelser, jo flere jo bedre! Og I 
skal have Tak til !

Frode Aagaard.
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