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Vinding højskole.
året 1920 — 21 viste der sig overalt i landet en nedgang i
elevantallet på højskolerne. Her i Vinding var antallet
således:
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Følgende elever havde før været på andre skoler, nemlig:
højskoler: Vestbirk 1; Efterskoler: Skanderup 1, Flemming 1,
V. Vedsted 1, Hejis 2, Ringe 2, Gylling 1; Tekniske skoler:
Vejle 1; Husholdningsskoler: Borrehus 1; middelskoleeksamen 1, Gymnasium 1, Realeksamen 1.
Vinterarbejdet gik sin jævne gang uden videre forhindrin
ger. De sædvanlige hjemlige festligheder forløb hyggeligt, og
en del udflugter til omegnen blev gjort, bl. a. blev alle lærere
og elever indbudt til kaffe på gården »Højsletten« i Gauerslund. Sidst i februar og først i marts afholdt den stedlige
landboforening og husmandsforening et kursus her på sko
len, som eleverne deltog i. Kursus’et blev afholdt om afte
nen, og talerne var konsulenterne Vestergård, Jens Hansen og
Albrechtsen. Undertegnede og Ågård holdt også hver et fore
drag. Den sidste aften var der gilde, hvortil alle husets folk
og elever blev inviteret. Der veksledes med sang og tale. Det
blev en meget fornøjelig aften.
De gamle elever ved, at små udflugter til skoven ved
Vejlefjord, Munkebjerg og Vinding land bliver gjort både om

Vinding land ved »Kløften«. — Vejle i Baggrunden.

Vinding land. — Munkebjerg skibsbro til højre.
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sommeren og vinteren. I de sidste år er der bleven anlagt
dobbeltspor gennem skoven, og store forandringer er sket.
Hvis de gamle elever ser de kendte egne igen, vilde de næppe
kunne genkende de yndede pladser. Alene i Vinding sogn er
der bygget 6 viadukter og en stor bro ved Mølholm. Det
må dog siges, at de bekendte skov- og strandpartier, der hvert
år besøges af turister’ i hundredevis, ikke har tabt noget i
skønhed. Et af vore billeder viser forandringen ved »Kløften«.
Som sædvanligt afsluttedes vinterskolen med gymnastik
opvisning og foredrag af undertegnede. Der var mødt en del
af egnens folk, og om aftenen holdtes et gilde.
Sommerskolen gik udmærket og var jo begunstiget af et
usædvanligt sommervejr, så eleverne fik en rig lejlighed til
at se egnens kendte steder og den smukke natur. Om søn
dagene blev der gjort udflugter til Jelling, Grejsdalen, Brejning, Munkebjerg og en del foretog sejlture til Fakkegrav
o. s. V. Skolen deltog i genforeningsfesten i Skærup, hvor H. P.
Hanssen fra Aabenrå afslørede en smuk mindesten, der har
plads i et lille anlæg ved gadekæret. Det var en smuk fest,
og den ny festplads ved den store dam er meget tiltalende.
Hovedudflugten blev til den store lands-gymnastik- og skytte
fest i Fredericia. Pigerne fik lejlighed til at se landets bedste
gymnaster og ligeledes Fredericia med de mange mindes
mærker og de gamle fæstningsværker. Pigerne var inviteret
til kaffegilder hos Brummers, på Vinding mølle og på Søn
dermarksgården. Møller Bertelsens døtre havde denne gang
indrettet en festlig sal i selve møllen, og i dette eventyrlige
rum tilbragte vi en fornøjelig aften. På Søndermarksgården
fik pigerne lejlighed til at se en rigtig Vejleegnsgård med små
skove, stejle bakkeskrænter, dybtliggende enge og åen, der
snoer sig ind igennem de smukke landskaber.
Elevmødet var godt besøgt. Ved mødet lørdag og søndag
blev der talt af skolens lærere, og Jens Andresens sangkor
lod sig høre. Elevernes friluftsforestilling foregik i haven. De
opførte »Huldrebakken« på den gammelkendte plads foran
skolen ved stenhøjen. — Imellem pigerne var der i sommer
to Kristianiajenter, og de »grejede« sig godt, og vi var glade

Huldrebakken. — Aksel og Karin.

ved deres besøg her. Ved friluflsforestillingen hed de Aksel
og Karin.
Efterårsmødet holdtes midt i september. Det blev indledet
af mig med mindetaler om Rosendal og Ole Brummer, der
var afgået ved døden, siden vi sidst var samlet. Ved mødet

Huldrebakken. — Britha og Jørgen.

Huldrebakken. — Slutningsscenen.

talte Biskop Schiøler fra Århus og forstander Hasselbalck fra
Jelling.
I avgust måned var Jens, Sigrid, Sune Andresen og Gud
run Iversen på en længere rejse gennem Tyskland, og Ågård
var i Elsas.
I efterårsferien har Sune Andresen dekoreret gymnastik
salen hele vejen rundt med en gymnastisk frise efter svenske
motiver. Salen er ikke forud indrettet til en sådan frise, så
billederne kunde ikke blive så store som ønskeligt; men det
er alligevel et godt arbejde, silhuetterne står meget skarpt på
den hvide baggrund.
Elevernes spisestue, kahytten, skolen og en hel del værel
ser og gange er bleven restaurerede og malet, og billederne
i skolen er bleven helt omordnede og fornyet.
Året var solrigt og godt; men alligevel blev megen skygge
kastet ind over os ved de mange dødsfald, der skete i vor
kreds. Den 3. avgust blev min næstældste søster, Marie, gift
med gårdejer og amtsrådsmedlem Hans Skjøde i Veerst, begra
vet. Hendes kiste var sat ind i haven, og her talte jeg, hendes
mand og hendes svoger, bankdirektør Jeppe Skjøde i Kol
ding. Denne sidste måtte senere bukke under for en svær

9

sygdom. Noget efter, at min søster var død, fik vi medde
lelse om, at min hustrus broder, Niels, var syg, og kort efter
en ny meddelelse, at han var død. Han boede i Køge. Vor
nabo, møller Bertelsen, er ligeledes død. Jeg talte ved hans
kiste og mindede om hans gode hjærtelag og store hjælpsom
hed. Bertelsen var altid til tjeneste, hjalp med råd og dåd
og særlig overfor småfolk var han en mand, som ikke holdt sig
tilbage. Vi har i ham mistet en meget god nabo, og højsko
lens arbejde fulgte han med megen opmærksomhed. Bertel
sen var en oplyst mand og særlig interesseret i politisk og
kommunal henseende. Vinding elever kendte alle sammen
mølleren; og pigerne, som har været på skole her om som
meren, nød en udstrakt gæstfrihed i hans hjem.
Den 16. Januar døde Vinding højskoles stifter, forst. H.
Rosendal i Lyngby ved København. Han sov stille hen en
søndag formiddag. Lærere og elever på Vinding højskole
sendte straks en stor krans, og den lå på hans kiste, da han
blev begravet. Jeg rejste derover for at følge den gamle hæ
dersmand til jorden. I kirken talte provst Hjortkær, minister
Jacob Appel og driftsbestyrer Stensballe. Det var en smuk
højtidelighed, og jeg syntes, det var helt sjældent at høre tre
talere falde så godt i tråd med hinanden, som de gjorde.
Der blev sagt, hvad der skulde siges ved den lejlighed. Det
var en begravelse og tillige en mindefest. Hans træk og per
sonlighed trådte frem i de varme og gode ord, der blev talt.
Ved graven talte forst. Ingers fra Hvilan, som bragte en tak
fra Sverrig, og Gustav Rosendal fra Odense sluttede. Vejret
var mørkt, og det regnede så småt; men højtideligheden
havde været så smuk, at jeg syntes, der var lyst over den
gamle højskolemands sidste hvilested. Hen imod aften var
der samlet mange folk på højskolen til en lille mindefest.
Jeg fik straks ordet og bragte en hilsen og tak fra Vinding
højskole, »hans første kærlighed«; omtalte hans arbejde for
og forbindelse med sønderjyderne og svenskerne; nævnede,
at det først var, da han kom til Lyngby, at han fik indfly
delse og virksomhed i større omfang; fremhævede hans solide
jydske ævner: humør og lune, sejghed og udholdenhed, gode

H. Rosendal.

hukommelse og en mesterlig ævne til at genfortælle det op
levede, og tog tilsidst anledning til at ønske min ven, forst.
H. A. Rosendal, tillykke med arbejdet i fremtiden og håbede,
at skolen måtte blive ved at gå ligeså godt som i alle de år,
han havde arbejdet sammen med sin fader.
Rosendal kom ofte til Vinding højskole. Han elskede egnen
og den gamle skole og gik altid en tur ned i skolen, somme
tider helt alene. Han havde arbejdet i 25 år i den sal. Også
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i haven vandrede han omkring og opfriskede de gamle min
der. Arbejdet her omfattede han med venlighed og var glad
ved at komme her. Efter hans egen udtalelse var det en af
hans smukkeste festdage, da han talte ved Vinding højskoles
50 års jubilæum. I fjor kunde jeg meddele i årsskriftet, at
Rosendal havde foræret et legat på 1200 Kr. til vor bogsam
ling. Før han døde, for
ærede han mig en marmor
buste af Adolf Knudsen,
der i sin tid var forstander
for den danske højskole på
Sandbjerg slot i min hjem
egn, Sundeved. Denne
smukke buste er modelle
ret af professor Såbye og
er et af denne kunstners
bedste arbejder.
Den 25. avgust døde
Ole Brummer efter mange
års tiltagende sygdom. For
rige vinter passede han sine
timer, men hen på sommeeren tog sygdommen, gig
ten, helt overhånd. Få men
nesker har lidt så meget,
og det var sørgmodigt at
Ole Brummer.
se den før så raske mand
således blive hærget af lidelse. Han sad om sommeren
ude i haven i puder og tæpper, og gik jeg derned, så han
op på mig, som vilde han sige: Dette er min lidelse, at
afvende den står i Guds hånd. Han bar sit svære kors
med stor tålmodighed så godt, han kunde. Hans åndsævner holdt ved og tabte sig ikke, og han vilde gerne høre
fortalt, hvordan alt gik på skolen og andetsteds. Efterhånden
opgav han alt håb om helbredelse og forberedte sig på døden,
og da tiden kom, var noget af det sidste, de hørte fra hans
læber: »Freden, den har jeg«. Hans kiste blev sat ind i tegne
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stuen, og her talte jeg over ham, og hen imod aften førtes
han hen i kirken. Det var en søndag. Dagen efter, den 29.
avgust, foregik begravelsen. Præsterne Ingerslev fra Odense og
Christensen fra Vinding talte smukt om den trætte mand, der
nu havde fået lov til at drage herfra. Kirken var fyldt af folk
og særdeles smukt pyntet, og en mængde lys bredte sit skær
ud over de mange blomster og den rige løvfylde.
I Egtved præstegård boede i sin tid tre gamle, pastor
Brummer og hustru og moster Jane, og tre unge mennesker,
Åge, Semonie og Ole Brummer. Disse tre sidste har alle haft
deres virksomhed i kortere eller længere tid ved Vinding høj
skole. I deres barndoms- og ungdomstid var de raske, livlige
og frejdige mennesker, der ikke gik til side for ret meget;
men omkring 50 års alderen blev de mærket af svær syg
dom og svandt langsomt hen. Nu er der ingen flere tilbage
af Brummerfamiljen fra Egtved. Præstefamiljen ligger begra
vede i Egtved. De tre søskende hviler på Vinding kirkegård
sammen med deres moster Jane.
Ole Brummer blev født den 3. juli 1870. Hans fader var
præst i Egtved ved Kolding. I det livlige, grundtvigske præstehjem fik han en god opdragelse, levede daglig i åndelig luft
med nationale og kristelige Interesser, og det holdt han ved
til det sidste. Sang og musik optog ham især, og han var i
sin ungdom en ivrig gymnast.
Det praktiske håndværk lærte han hos bygmester Niels
Pedersen i Askov, og efter at han havde gennemgået den
tekniske skole i Odense, giftede han sig 1902 med Inger Lade
gård fra Treide ved Fredericia, og samme år overtog de hånd
værkerafdelingen ved Djurslands højskole ved Grenå og var
der i 4 år. 1906 overtog han håndværkerafdelingen ved Vin
ding højskole efter broderen, Aage Brummer, der måtte standse
på grund af sygdom. Men også Ole blev tidlig mærket af
svær sygdom, og en ondartet leddegigt lagde ham i graven.
Brummer var noget langsom og omstændelig i sit arbejde,
og det tog tid for ham at arbejde en ting igennem; men han
var meget påpassende og grundig, og hans elever fik en
masse sager tegnet. I den tid, jeg har været her, har der på
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håndværkerafdelingen været mange dygtige og flittige elever,,
der sikkert har en fremtid for sig.
Foruden det egentlige skolearbejde om vinteren fik han
lejlighed til at tegne en del bygninger. Medens han var på
Djurslands højskole, opførte han skolerne i Attrup og Balle,
flere bøndergårde og enkelte andre bygninger. Her i Vinding
og omegn har han blandt andre bygninger opført forskolerne
i Mølholm og Vinding og ligeledes gymnastikhuset ved sog
nets skole. Imellem hans arbejder her på egnen hæver gård
ejer Dahis stuehus i Svinholt sig solidt og kraftigt og er
sikkert den bedste af bans bygninger. —
Håndværkerafdelingen bliver i vinter ledet af E. Jørgensen.
— Saa sender vi her fra Vinding højskole en hjertelig,
hilsen og ønsker alle gamle venner og elever en god julefest
og et velsignet nyt år.
p Andresen.

Sne først i November.

Livsfornødenheder.
aar Ordet: Livsfornødenheder bliver nævnt, vil de fleste
sikkert uvilkaarligt komme til at tænke allerførst paa de
Ting, som er nødvendige for vort legemlige Liv, saasom: Føde
og Klæder, Bolig og Brændsel, og hvad andet, der maaske kan
nævnes som Nødvendighedsartikler, naar Talen er om Men
neskers legemlige Liv og Velfærd. Luther har i sin Katekismus
— dér hvor han forklarer Udtrykket: dagligt Brød — nævnt
mange forskellige Ting, som efter hans Mening kan henregnes
til Livsfornødenhederne. Og selv om man maaske nok med
nogen Ret kan sige, at Luther har lagt alt for meget ind i Ud
trykket: dagligt Brød, og til en vis Grad har forvekslet det, man
kalder Livsgoder med det, man kalder Livsfornødenheder; og
selv om vi maaske alle maa indrømme, at vi strengt taget nok
kunde undvære en hel Del af det, som vi er tilbøjelige til at
regne for Nødvendighedsartikler, saa er der jo dog et vist Lavmaal af timelige Livsgoder, som et Menneske maa have, hvis
han ikke skal lide Nød, og som derfor med Rette kaldes Livs
fornødenheder. Hver Gang vi føler Sult eller Tørst, og hver
Gang vi fryser, saa bliver vi mindet om, at vi har et Legeme,
som trænger til Næring og Varme. Og det er derfor ogsaa i sin
gode og naturlige Orden, at vi arbejder med Flid og Interesse
paa at erhverve os den Slags Ting og sikre os mod timelig Nød,
saa godt vi kan. Og det er forstaaeligt, at Spørgsmaalet om de
timelige og legemlige Livsfornødenheder fylder mange Men
neskers Sind med Angst og Bekymring netop i denne Tid, da
Verdensøkonomien er i Ulave, og Arbejdsløshed og Hungersnød
vokser og udbreder sig og spreder Nød og Rædsel omkring sig.
Men i denne skælvende og gærende Tid, da saa meget af det

N
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garnie er gaaet i Opløsning, medens det ny endnu ikke har
fæstnet sig; da Udgifterne vokser og Indtægterne daler, og Ar
bejdet mange Steder er gaaet helt i Staa, i en saadan Tid, da
Menneskers økonomiske Velfærd er truet, og mange med Grund
maa spørge: „Hvad skulle vi spise, og hvormed skulle vi klæde
os“, i en saadan Tid trænger vi til at mindes Vorherres Ord,
at Livet er mere end Maden, og at der er andre Livsfornøden
heder end de legemlige. Thi til et helt og rigtigt Menneskeliv
hører der ikke blot et Legeme, men ogsaa en Sjæl. Og ligesom
vort Legeme har sine Fornødenheder, som vi maa skaffe os for
ikke at lide Nød, saadan har ogsaa vor Sjæl sine Fornøden
heder, som den ikke kan undvære, hvis dens Liv skal bevares
og udvikles. Det er jo noget, som alle véd og kan udenad, at
Menneskelivet har baade en legemlig og en sjælelig Side. Men
der er vistnok adskillige Mennesker, for hvem det „sjælelige“
aldrig er bleven andet end en Theori, eller som i hvert Fald
hylder den Anskuelse, at Sjælen klarer sig nok, naar blot Le
gemet faar, hvad det skal have, og som derfor ofrer alle deres
Kræfter og Interesser paa Legemets Alter. De har maaske nok
erfaret, at der er visse Ting, der virker velgørende paa deres
Sind og øger deres Mod og Livsfølelse. Men de vil ikke kalde
saadanne Ting for Livsfornødenheder. De vil mene, at alt, hvad
der kan lyse op i et Menneskes Tilværelse og gøre hans Verden
større og hans Liv rigere og skønnere, det er dog, naar alt kom
mer til alt, kun Luksusartikler, som strengt taget kan und
væres. Saadan er der vist adskillige Mennesker, der ser paa
det. Og vi maa vel allesammen indrømme, at vi i Almindelighed
er langt mere følsomme og opmærksomme over for Legemets
Krav end overfor Sjælens.
Men den, der giver sig Tid til engang imellem at besinde sig
paa, hvad Værdi Livet har for ham, og hvad han faar ud af
det, han vil ikke kunne undgaa at mærke det paa mange
Maader, at Livet er mere end Maden, og at ogsaa Sjælen stiller
sine Krav, som maa opfyldes, for at den kan leve og befinde
sig vel. Han vil mærke, at den trænger til Føde ligesaavel som
Legemet. Thi den Følelse af indre Fattigdom og Tomhed, der
til Tider kan komme over os, hvad er den andet end Sjælens
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Hunger og Tørst; den hænger sammen med og stammer fra, at
Mennesket lever ikke af Brød alene, men at ogsaa vor Sjæl
kræver en Føde, som den kan næres af og styrkes ved. Eller
hvem kender ikke det, at der kan være Tider, hvor man gaar
og føler sig tynget af et ubestemt Savn; man véd ikke selv,
hvad der er i Vejen; man véd bare, at man føler sig ensom og
udenfor det hele, og har ikke Lyst eller Mod til nogen Ting.
Men naar det saa sker, at man møder en varm Strøm af Kær
lighed paa sin Vej, naar vi paa en eller anden Maade mærker,
at der er Mennesker, der holder af os og føler sig taknemmelige
imod os, saa kan Trykket vige og give Plads for en ny og stærk
Livsfølelse. Og det viser jo, at det, der er i Vejen med os i saadanne graa og matte Tider, det er dette, at vor Sjæl fryser, at
den trænger til noget varmt, som den kan svøbe sig ind i og
lune sig ved. Saadan vil Sjælen hos den opmærksomme Iagt
tager bringe sig selv i Erindring paa samme Maade som Le
gemets ved Hunger og Tørst og Kuldefornemmelser; og saadanne Ting som Kærlighed og Fællesskab og Ord, hvori der er
Aand og Liv, hører til vore sjælelige Livsfornødenheder. Og
derfor kan vi ikke nøjes med at leve vort Liv i Forhold til den
udvortes, haandgribelige Verden og blot tragte efter de ma
terielle Ting, men vi maa ogsaa i Forbindelse med en Aands
verden, hvor Sjælen kan faa sin Hunger og Tørst stillet og
møde en Kærlighed, som den kan svøbe sig i og varme sig ved.
Men findes der da en saadan Verden, hvorfra Sjælen kan
faa Næring og Livsvarme? Ja, der er jo for det første en na
turlig menneskelig Aandsverden, som man ikke skal overse
eller undervurdere som en Kilde til Sjælelivets Næring og
Vækst. Der er Mennesker, der har haft Evne til at tænke dybe
og ejendommelige Tanker, som det er en Berigelse at stifte
Bekendtskab med. Og der er andre, der har haft Evne til i de
forskellige Kunstarter at skabe en Skønhedsverden, som det er
baade oplivende og rensende og styrkende for en Menneskesjæl
at fordybe sig i. Hvor mange Mennesker har ikke ved f. Eks.
at læse et smukt Digt eller høre en smuk Melodi faaet deres
Tankeliv og Fantasiliv stemt til større Renhed og højere Flugt.
Alt, hvad Skønhedens Aand har skabt eller sat sit Stempel paa,
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det har hos alle nogenlunde vaagne og udviklede Mennesker
en mærkelig Magt til at gribe Sindet og fylde det med rene
Tanker og varme Følelser. Og nægtes kan det jo da heller ikke,
at der ved Siden af al den Egoisme og brutale Haardhjertethed,
der findes i Verden, gaar en Kærlighedens Elv igennem Jorde
livet, en varm Strøm af naturlig Mildhed og Godhed og Sam
hørighed, som det er velgørende og opmuntrende at møde.
Hver Gang vi i vort Forhold til andre møder et Glimt af denne
moderlige Mildhed og venlige Samfølelse, saa oplever vi noget
af det, som vor Sjæl trænger til og hungrer efter. Men vi oplever
ogsaa, at det er os ikke nok; det er alt for begrænset og stykke
vis til at kunne skænke os den Trøst og Tryghed og Livsfylde,
som helt kan mætte Sjælens Trang; og det er alt sammen un
derkastet Forkrænkelighedens Magt. Derfor kan vi ikke slaa
os til Ro med det naturlige menneskelige Aands- og Kulturliv,
eller nøjes med det, man kalder „Livets Moderlighed“; vi maa
ind under Guds Faderlighed i Jesus Kristus for at finde vore
sjælelige Livsfornødenheder i dybeste og fuldkomneste For
stand. Thi hans Ord er det evige Livsord, og hans Kærlighed
er stærkere end Døden. Kun hos Gud kan Sjælen med sine
Evighedssavn og Evighedslængsler finde Mættelse for sin store
Hunger. Og derfor er det et godt Raad, Vorherre Jesus giver
os, naar han siger: „Søger først Guds Rige og hans Retfær
dighed“.
Men naar vi Mennesker saaledes i Følge vor Natur trænger
ikke blot til Jorden og det, som Jorden kan give os, men ogsaa
til Gud og det, som han alene kan give os, hvorledes skal vi
saa forstaa Jesu Ord, naar han siger til sine Disciple: „I kan
ikke tjene to Herrer; I kan ikke tjene baade Gud og Mammon.“
Man skulde jo tro, at naar vi trænger baade til Gud og Verden,
saa maatte vi ogsaa kunne dele os imellem dem og skiftevis
tjene dem begge. Og der er vist ogsaa adskillige Mennesker,
der forsøger at dele sig mellem Gud og Verden og tjene dem
begge skiftevis, idet de lever deres daglige Liv udelukkende i
den timelige Verden med alle deres Tanker og Interesser op
taget af at skaffe sig det størst mulige Forraad af jordiske Livs
goder. Men de vil paa den anden Side dog heller ikke forsømme
2
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Gud eller skille sig fra ham; de vil holde fast ved ham som et
Nødanker, de kan have i Baghaanden, naar al deres egen Kraft
og Lykke er brugt op, eller for paa den Maade at assurere deres
Liv overfor de Muligheder, der skjuler sig bag ved Dødens
mørke Port. Derfor søger de saa vidt muligt om Søndagen
eller i hvert Fald ved de store Højtider at tjene Gud og give
ham nogle fromme Følelser og Stemninger, og maaske ogsaa en
Del af deres Penge til Fremme for et eller andet religiøst Formaal. Men det er kun et Selvbedrag; thi naar man saaledes
prøver paa at dele sig mellem Gud og Verden, saa faar Verden
i Virkeligheden det hele, og Gud faar kun et tomt, ydre Skin.
Derfor siger Vorherre ogsaa: I kan ikke tjene Gud og Mammon;
han siger ikke: I maa ikke. Det er ikke et Forbud, han ud
steder, men han erklærer det for en Umulighed. Og det er det
ogsaa, for vi kan kun have vort Hjærte et Sted, enten hos Gud
eller hos Verden. Hvis vi de seks Dage har vort Hjærte i det
verdslige Liv og de jordiske Skatte, saa har vi det ogsaa dér
den syvende, selv om vi ikke bestiller andet end at synge Sal
mer og læse i Biblen den ganske Dag. Og omvendt: Har vi i
Aand og Sandhed givet Gud vort Hjærte, saa han er bleven vort
Tilflugtssted og Hvilested i Sorg og i Glæde, i Strid og i Fred
saa ejer han det altid, ogsaa naar vi gaar i vort daglige Arbejde
og tænker paa helt andre Ting. „At tjene Gud“ er ikke det
samme som at ofre sig for Gud og gøre ham en Tjeneste, men
det betyder først og fremmest, at vi skal lade os tjene af Gud;
skal give os ham i Vold og „hente hos ham det Lys, som vi
begære, hente hos ham Livsvarmen i vort Bryst“. Og derfor
er det ogsaa en falsk Betragtning, som tit har gjort sig gæl
dende i Kirkens Historie, at for at være en rigtig Kristen og
tjene Gud paa den rette Maade, saa skal man give sig saa lidt
som muligt af med de jordiske og timelige Ting. Det var den
Betragtning, der i Oldkirkens Dage fik mange fromme Men
nesker til at flygte bort fra det urolige og travle Verdensliv
ud til øde og ensomme Steder for at kunne leve uforstyrret i
Bøn og Bodsøvelser. Og det var den samme Tankegang, der
bevirkede, at der i Middelalderen rejste sig Klostre trindt om
kring i Kristenheden, hvor Mennesker søgte Tilflugt i den Tro,

19
at de bag de tykke Klostermure var skærmet mod de verdslige
Bekymringer og Begæringer. Og paa en vis Maade kan man jo
ikke andet end respektere de Mennesker, der saaledes gjorde
Alvor af deres Standpunkt og opgav deres Formue og deres
Samfundsstilling, fordi de ikke vilde udsætte sig for den Fare
at blive Verdenstrælle og Mammonsdyrkere. Men en stor Misforstaaelse var det, hvilket ogsaa viste sig deri, at den Verden,
man vilde undfly, fulgte med ud i Ørkenen og ind i Kloster
cellen. Det har mange fromme Munke aflagt Bekendelse om,
at de bag de tykke Klostermure tit har maattet kæmpe en langt
haardere Kamp mod Verdslighed og Kødelighed end den Gang,
de endnu færdedes ude i det virksomme Borgerliv. Nej, det er
ikke en saadan Verdensflugt og Verdensforagt, Vorherre an
befaler os, naar han siger: „Søger først Guds Rige og hans Ret
færdighed“. Men han vil dermed hjælpe os til at finde det
Fodfæste eller det „Staasted“, hvorfra vi midt i Verdenslivet
kan optage en sejrrig Kamp mod de mange Bekymringer og
Begæringer, som Verdenslivet fører med sig; han vil dermed
anvise os et Middel, hvorved vi kan blive frigjorte i vort For
hold til de verdslige og jordiske Ting og faa Magt ti] at gaa vor
Gang gennem Verden med oprejst Pande, med Tak til Gud for
det Arbejde, han her har sat os til, og for de timelige Værdier
og Livsgoder, han skænker os. Thi den der søger ind til Gud
med sin Sjæls Evighedstrang og faar sine Kilder og sit Hvile
sted i ham, han vil ogsaa faa de bedste Betingelser for at kunne
komme i det rette Forhold til de jordiske Ting; han vil lettest
og bedst lære den Kunst at kunne bruge denne Verden uden
at blive dens Træl, og leve og arbejde i sin Gerning med fuld
Kraft uden at blive lammet og tynget til Jorden af de talløse
Bekymringer, som ellers følger os i Hælene alle Vegne. At
have sit Tyngdepunkt og sine Kilder i Gud, det gør et Menneske
glad i sin Gerning og tilskynder ham til at bruge Tiden godt,
mens han har den. Det hjælper os til at kunne bære de gode
Dage uden at tage Skade paa vor Sjæl; og det hjælper os ogsaa
til at kunne taale Savn og Modgang og Skuffelser uden at blive
bitre og misfornøjede med vore Kaar.
At søge Guds Rige og hans Retfærdighed, det er Vejen til
2*
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at faa Sjælens Hunger og Tørst mættet og komme i retmæssig
Besiddelse af det Haab, der lyser ud over al Jordens Mørke og
Angst, med Løfte om Livets evige Sejr. Og hvor det Haab lyser
for et Menneske, der vil Modet blive bevaret og Kræfterne holdt
i Gang; der vil efterhaanden den Kunst kunne læres, som Digte
ren kalder den uendelig svære:
den: paa Jorden fast at slaa,
den: sin Himmel med at bære
overalt i Hjærtets Vraa;
den: sin Skaber glad at ære
i det store, i det smaa.

H. C. Christensen,
Vinding Præstegaard.

Sønderborg by og slot.

Erindringer fra min barndomstid.
III. Egen på Als.
ra min fødegård i Ullerup i Sundeved og endnu bedre
fra banken »Hundsbjerg«, syd for byen, ser man over
alt det højtliggende Als-Nørreherred. Havnbjerg kirke rejser
sig højt op i luften. Det slanke spir ses overalt. Længere
mod syd ses en trægruppe, og her indenfor ligger Svenstrup
kirke, og endnu længere til samme side findes en anden træ
gruppe, plantet i firkant, og her har Egen kirke sin konge
lige plads. Kirkegården er indhegnet af en høj mur af granit
sten, og indenfor den er der hele vejen rundt en lindeallé af
store svære træer; også fra murenes tre låger gik der i min tid
lindealléer næsten helt ind til kirkemuren. Nu er en del af
disse sidste træer taget bort. Syd for kirken står »klokhuset«,
bygget af egetræ, og det indeholder to store klokker. Ved
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Sottrup kirke.

kirkemurens sydøstlige hjørne står en gammel eg i alléræk
ken, og foran den er bispernes grave. Det var det eneste sted,
hvor der ikke var hyggeligt at gå om aftenen; man sagde, at
det spøgte ved det store træ. Kirkegården var vi drenge ellers
ikke bange for. Jeg har mange gange gået over den i ravende
mørke og ikke mærket noget uhyggeligt. Jeg måtte derimod
opbyde al min kraft for at gå uden om kirken ved aftentide
og forbi den store eg, ti her på den smalle, dunkle vej van
drede »kirkegrimen« langsomt og tungt og brægede så dæm
pet. En gang imellem gik den ind på kirkegården, stampede
vildt med sin hov, og snart efter blev der kastet en ny grav
der. Kirkegrimen blev beskrevet som en lille mager hest med
fårehoved og stejle horn. Kirkegrimen, helhesten og gravsoen,
der ifølge H. C. Andersen hører til gejstligheden mellem
spøgelser, har jeg aldrig set; men kirkegrimen ved den store
eg har kostet mig mange sveddråber. Det var ringeren ved

Ulkebøl kirke.

kirken, der fortalte mig om det sære væsen. Han kunde for
tælle så meget. Men selv gav jeg det ikke til kende, ti så
var jeg bleven let ud, og det tålte min æresfølelse ikke.
Egen kirke er kullet, tækket med blå tegl — svær og
bred, og mange store byer hører ind under dens område. I
århundreder har denne store kirke haft sin plads der —
altid samlende ved dåb, nadvere, vielse, kirkegang — så
spredende mange af folkene vidt omkring i verden — så atter
samlet sammen, stille og langsomt, slægt efter slægt, medens
klokkerne ringede; — men høj og alvorlig står den stedse i
erindringen hos alle, der har set den eller levet der i år og
dage.
Denne gamle landsbykirke var i en årrække bispekirke i
Danmark.
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Det var først i halvfjerdserne, at min fader kørte mig
gennem de kendte egne: Ullerup med krigsmonumentet, forbi
Sottrup kirke med det høje spir på tårnet, Ragebøl kro med
de tyske soldatergrave under æbletræerne, den gamle danske
skanse nr. 10 og kaptajnsgården, som dengang endnu delvis
lå i ruiner efter krigen, forbi soldatergraven med de små
grantræer, »Hier ruhen 6 tapfre dänen«, nedad Dybbølbjerg,
uden om brohovedet, over pontonbroen og ind til gæstgiver
Mathias Knarhøj i Sønderborg, hvor vi altid bedede. Da vi
havde fået kaffe, kørte vi videre opad den lange Storegade
og ud gennen barrierporten i de ny tyske skanser. Det var
ikke helt let at komme igennem. De prøjsiske officerer flyt
tede sig nødigt, og de menige råbte: »Die verdåmte bur« —
de fordømte bønder. Her stod vejrmøllerne, som jeg senere
så brænde næsten alle på en Gang. Køreturen fortsattes over
Spang, forbi den store, imponerende Ulkebøl kirke, som jeg
altid har elsket, over Avgustenborg, Ketting, det idylliske
Egenmølle og op til Egen kirke, hvor vejene skiller sig til
flere byer, og hvor jeg skulde gå i skole.
Jeg syntes, det var herligt at komme ud i verden og legede
kort efter på kirkegården; men da min fader var kørt, faldt
der en uhyre hjemve over mig, og det sved i nælter og dage
i lange tider. Det er en sjælelig lidelse. Det pinte alle vegne.
Jeg følte mig forladt og græd meget; og denne forladtheds
følelse har fulgt mig senere, mest når jeg er mellem mange
folk og ellers befinder mig vel, kan det pludselig overfalde
mig. Det er en slægtsarv for en stor kreds af muntre menne
sker med lyst sind, som momentvis får en ret hurtig forbi
gående følelse af bekymring og forladthed. Jeg kom for tid
ligt hjemme fra, og hjemve fulgte mig i mange år.
Egnen, som jeg kom til, var ligesom hjemme. Alle mar
ker var indrammede af høje hegn. Hjemme var de rationelt
holdt, her var de bredere og med friere vækst. Der var megen
hæg og storblomstret kodriver i hegn og krat, det var der
ikke hjemme. Vejene var ens begge steder: lune gange, brede
stier mellem høje hegn, og de bugtede sig frem som et åleje.
Jeg mindes disse veje og gyder til Stevning, Stolbrp, Elstrup
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og til »Næsset« ved Kettinghav; men bedst husker jeg den
smalle gyde fra Egen kirke til leddet, som førte ind til Dynneved kro og by. I hegnene stod en enkelt ebberen (elm) og
lavæl (gråpoppel), hule piletræer, hvor høikonen (musvit)
byggede, stynede ask med paddehatte i stammen. Der byg
gede krager og byskaden, i tjørnen kvabskade (tornskade) og
i de andre buske byggede alle slags sangere. Gyden var altid
i en sang og jubel. Her jumbede harer ned over både sætter
og ramle, om aftenen lækat, pindsvin, grævling og stundom
mår og ilder. Flagermus strøg op og ned gennem den lune
vej, hvor alle slags insekter holdt til. Her var jordbær, hind
bær, korbær, brombær, vilde ribs, stikkelsbær og blommer,
kræger, hasselnødder og slåen. — Denne lune vej med led
og stente var der hundrede æventyr i. —
De alsiske byer var store og tætbyggede. Stuehusene lå
gærne ud til vejen med små haver foran vinduerne, indhegnede med stengærder og lave, klippede hækker. I haverne var
der megen buks-bom og gammeldags blomster: Tulipaner
(alle enkelte), hyacenter, grøn helleborus, avrikler, primulaer,
gækker, krokus, vibeæg, ambra, lavendel, salvie, akeleje,
rosmari, krusemynte, spanskgræs, mange slags liljer, pæoner,
stokroser i mange farver, store, stribede, spraglede, enkelte
roser o. s. v. Disse sidste elskede jeg særlig. Det var stilfulde
og fine haver, og ikke sådanne som nu med halvkultiverede
favnehøje marguariter, kornblomster, brand bæger, der nærmest
ligner en første klasses ukrudtsmark. Bag ved huse og gårde
og ind mellem dem, helt ud til bygaden, stode frugt- og
humlehaver, næsten som hele skove. Frugten var overalt god,
og der var mange slags æbler, pærer, blommer, kirsebær,
valnødder, ja lige til kvæder, mispel og »honningpotter« (store
hyben). De allerfleste huse og gårde var i min lid opført af
bindingsværk, og de holdtes godt vedlige, ti alsingerne er
ordensfolk. Hvor var disse landsbyer pragtfulde og fine, som
de lå i de store frugthaver. De var maleriske og idylliske.
Den danske landsby vil næppe nogensinde mere nå dem i
skønhed.
Hjemme var alt moderne, både ude: haveanlæg, landbrug
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og inde: møbler, gardiner, tæpper o. s. v. Her var en øbefolkning med gamle skikke og megen gammeldags hygge. Enkelte
stuer havde teglstensgulv. Sand blev strøet på alle gulve.
Træmøbler, panel, en rygbænk med voksdugsbetræk og en
enkelt kurvestol. Der var ikke »fint« som mange steder
hjemme — men der var orden, renlighed og hygge.
På væggene sås mest religiøse og moralske billeder! Menne
skeslægtens aldre, den onde dreng, eller kolorerede romersk
katolske! Marie med brændende hjærte, Kristus med torne
kronen, Kristus med lammet o. s. v. I gårdene var opbevaret
en mængde smukke, gamle sager. Tallerkenrækker med tin
stel og masser af messing- og kobbertøj, fajance, smukt deko
reret lertøj, malede glassager og smukke sølv- og guldsmykker.
I køkken og spisekammer hos farver Krogh i Egen mølle var
der opbevaret flere kobber- og messingsager end i et moderne
musæum. Smukkest var lysestagerne med bakke til lysesaks
og profit, de store suppegryder og kageformerne med løver,
fisk, riddere udhamret i bunden.
Mænd og kvinder gik i hjemmelavet tøj. Kvindernes træsko
var stærkt udskårne og med et meget bredt messingbånd
foran. De gik alle i klodser. Kvinder bar ceniljer til kirke
brug, og de ældre gik med hovedtøj. De var lette at kende
på de gammeldags dragter og især også på de mange guld
smykker. De opvartede solidt, drak megen kaffe, spiste mange
vaffelkager og var ovenud forekommende og gæstfri. Der var
åbent hus. Hjemme vilde man egentligt helst selv bed’ folk,
de satte ikke så megen pris på, »at folk kom dalren a sæ
sjel«. De vilde være forberedt. Det kunde hænde i den gård, jeg
var i, at stuen pludselig fyldtes en aftenstund af unge karle
og piger, møblerne blev taget bort eller flyttet til side, og
dansen begyndte. Så fik de kaffe bagefter, og når de gik,
sagde min madmoder på sit hjærtelige alsisk:
»No ska i essen hå så monne tak ål sammel. Det var
da net ov je, te i kom ov jæ sjøl.«
Der var mange skikke, fornøjelser og forhold, som jeg
ikke kendte hjemme fra. De voksne karle havde ringridning
til hest, og vi drenge til fods. Vi galopperede efter ringen
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ligesom de voksnes heste, og bag efter drog vi fra gård til
gård for at blive trakterede. Efter ringridningen var der dans,
og opvartningen var kaffe og puns. En Kaffepuns lavedes
således: En halv kop stærk, sort kaffe, 4 stykker hvidt suk
ker og 1 snaps brændevin. Nå, ja, flasken stod sædvanlig
på bordet, og det var ikke alle, der var klar over, hvormeget
en snaps var. Set. Hansaften blussede de unge karle og piger
på Galgebakken øst for kirken. I fastelavnen sloges potten
af en stang, der stod på marken. Helligtrekongers aften var
en mængde unge klædt ud, og folkevrimlen på gaden var
helt sydlandsk. Vi drak æble- og blommemost i spandevis,
og stegte æbler snurrede om vinteraftnerne i de flestes kakkel
ovne. Når vi om efteråret slagtede får, fik vi en aften stegte
fårehoveder. Jeg husker et sådant gilde, hvor de afpillede
hoveder med tænderne i og tomme øjenglugger lå midt ned
ad det hvidskurede bord. Det så helt oldnordisk ud. Vi havde
sækkeløben og fyrede »troldkvind« af — fugtige krudttutter,
der var presset ned i en blikdåse eller en gummiboldt.
I hvert hus fandtes mange slags morsomme spil til tids
fordriv. De var af messing eller jærn og enkelte af træ f. eks.
et skrabenæsespil og et pindbrædt. Dette sidste var en fir
kantet fjæl i kvadrat med mange huller i og i hvert hul en
tommehøj pind. De skulde flyttes over hinanden, så der kun
blev en pind tilbage. En knude, som sammensat dannede
et græsk kors, var almindeligt. Dær lavedes en mængde pragt
fulde kors og hjærter af kulørte papirsstrimler til bogmærker.
En messingring, der hang i en snor ved loftet, kastede vi
frem for at få den til at hænge på en krog i dørkarmen.
Der hang meget smukke »uro«, lavet af rugstrå, under loftet
i de fleste stuer. Det var hele kunstværker. Enkelte var en
halv alen i diameter og overhængt med små dannebrogsflag.
De danske farver anvendtes alle vegne, ligesom hjemme.
Røde og hvide piskesnærter, pibesnorer, lampevæger, urkæder,
halstørklæder. Stakitter, havelåger, ja, hele huse var ofte
malede i nationale danske farver. Men folkelivet levedes ellers
noget mere roligt end hjemme; der var ikke nær så stærk
daglig demonstration imod prøiserne som f. eks. i Ullerup;
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men når alsingerne tog fat i den retning, så var det på en
sådan måde, at det bed igennem. —
Der blev fortalt mange sære frasagn, historier og hændel
ser, og noget overtroisk var vi alle derovre. Der var drømme
tydningsbøger i mange huse. Vi satte Set. Hansurt for kære
stefolk, og jeg har været med til påskelørdagaften at sætte el
glas med en æggehvide i et vindue imod øst. Påskenat for
trak æggehviden sig sært. Engang syntes også jeg, at det så
ud som et hus mellem mange træer. »Det bly ve nok en
skovfove«, sagde den pige, glasset var sat for. De bad lange
bønner, før de sov, for forældre, søskende, hus, hjem, by,
land, krig o. s. v. Jeg husker en dag, at min ejegode mad
moder sagde til hendes store voksne døtre; »I fælle vel et i
søvn pigge, fø i æ færre med å bei.« De sang en mængde
lange, vemodige viser og mange lystige sange på vemodige
melodier. Del alsiske sprog lød så blødt og hjærteligt, og
når de ældre koner talte rask, kunde der komme flere sæt
ninger i rad, der næsten lød, som om de blev nynnet ud efter
en gammel folkevisetone. Egenfolkene var venlige og god
modige, meget hjælpsomme og deltagende i sorg og uheld.
Jeg synes, at der var mere stil over skikkene i Egen end
hjemme i Ullerup. På Als var endnu i min tid alle de gamle
folkeskikke i brug, hjemme var det hele moderne, kun en
kelte små levninger var bevaret, f. eks. ved bryllupper og be
gravelser. I Egen foregik en begravelse med stor højtidelighed.
Alle var i sørgedragt, der blev næppe talt et ord, og de gik
med stor anstand i følget. På Als ringede man ved solop
gang, og når solen gik ned. I Ullerup slog de kun bede
slagene, 7 meget langsomme (de 7 bønner i fadervor) og 3
raske (de 3 trosartikler) Her ringede man Kl. 12 middag
efter hvert dødsfald, med 2 klokker for en voksen og 1 klokke
for et barn. De blev »ringet ud« af menighedens kreds. Denne
smukke skik tror jeg ikke, man bruger på Als. På Als er
der mange enstavelses slægtsnavne, f. eks.: Blad, Kåd, Gren,
Sten, Grau, Blom^ Hvid, Knøs o. s. v. Jeg har i Højskole
bladet en gang for mange år siden noteret et lille hundrede
af sådanne navne. I Sundeved er »sen«navnene almindelige.
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Af de mere sjældne nævnes: Zachariasen, Domenicussen, Leonhardtsen, Ludvigsen, Asmussen, Andresen (uden »a«-sen),
Hattesen, Regelsen, Gregersen, Krestensen, Lydiksen, Philipsen, Jessen, Nissen, Lorensen, Hollesen, Sibbesen o. s. v. Der
er kun et smalt vand mellem de to landsdele; men forbin
delsen var ringe i gamle
dage.
I Egen gik folk flittig
i kirke. Kvinderne bar ofte
lange mørke ceniljer, de
havde hovedvandsæg og
store sølvbeslåede salme
bøger med glasfluser. De
knælede hver gang Guds
navn eller Jesus blev nævnt
under oplæsningen af epi
stelen eller evangeliet. Mændene gik i lange vadmels
frakker, og når de havde
sat sig ned i stolen og pud
set næsen, bad de en stille
bøn. Det tog nogen tid, og
mundhældet om den lang
somme Mand: »Inden han
fæ snådt å båien er æ prærken ue«, stammer fra denne
Biskop Jørgen Hansen.
skik. Kirkegangen i Egen
var meget alvorlig og højtidelig. Biskop Hansen var præst. I
ornat bar han storkors af Dannebrog og ridderkorset. Han
havde også en tysk orden, jeg husker ikke hvilken. I religiøs
retning var han nærmest rationalist og tog alt fra et praktisk
synspunkt. Han var en retsindig mand og handlede derefter.
Hans prædikener var gode, men lange. Han fortalte godt og
kunde huske en mængde historier og fortællinger fra hans
præste- og bispetid og fra hans lange politiske løbebane. I
skolen fik vi flere historier fra hans barndom f. eks. fra 1807,
da en engelsk brig beskød Mummark på Als, og alle folk

30
blev rædselsslagne, især kvinderne og ikke mindst hans moder,
der ikke kunde forvinde skrækken og døde et par år efter.
Han talte gærne politik, og da taug alle, ti han var sikker
i sine anskuelser og grundmuret, og han kørte op både med
datoer og årstal. De mindre oplyste faldt fra straks. Biskop
Monrad var ham en pæl i kødet, og der kunde heller ikke
tænkes to mere forskellige mænd.
Hansen var en kyndig realpolitiker, fast og klar i hovedet.
Monrad var famlende, en svagt begavet udenrigspolitisk ka
rakter. Biskop Hansen var en smedesøn fra Tandslet på Als.
En gang traf han en mand, der tvivlede derom, og sagde til
ham: »Nu, de er en søn af den gamle smed i Tandslet. Vil
de bilde mig det ind?« »Ja,« svarede bispen, »smeden har
selv bildt mig det ind.« Hansen blev alle dage, ligesom re
daktør Moldt i Sønderborg, en udpræget alsinger. I Højskole
bladet Nr. 4 1907 har jeg skrevet en artikel om Moldt, hvor
dette er fremhævet. Jeg så altid bispen i lang frakke, han
bar kasket og brun stok. Vi var meget glade, når han kom
i skolen. Han kom som ven og så ikke efter om tyskeriet
gjorde fremskridt, sådan som de andre tilsynshavende. Hansen
blev i sit embede i prøjsertiden, hvad der sikkert gav anled
ning til at flere danske præster på østkysten forblev i deres
embeder. Digteren Herman Bang, der er født i nabosognet,
Notmark, har flere gange skildret den kendte danske biskop.
Jeg gik i skole hos Øhlrich i en privat dansk skole, som
lå ved kirken. Der var mange børn og undervisningen var
ret indgående, men den lededes efter gamle principper og var
i hvert fald for en del børns vedkommende ikke så virksom.
Jeg boede i førstningen på skolen, men da jeg blev meget
drillet af en af drengene fra Nordborg, blev jeg flyttet ned
til gårdejer Kresten Petersen i Egen by, hvor jeg levede et
herligt liv.
Når man fra landevejen Sønderborg—Nordborg kørte ind
i Egen by, var Kresten Petersens gård den første på venstre
hånd og overfor lå Hans Jørgensens gård. Længere hen på
samme side, hvor Kr. Petersen boede, lå Hans Frederiksens
gård. Æblehaverne stødte sammen og imellem disses gårde
lå to aftægtshuse.

Fra Egen by. Kr. Pedersens gård tilu. foran træet.

I det første boede Kr. Petersens moder. Hun var en stille
og god kone, som jeg ofte besøgte. To af døtrene i gården
gik hver aften over til den gamle, for at hun ikke skulde
være ene om natten. Lige over for hende boede en musiker,
der spillede horn. Det glædede mig meget, og jeg gik somme
tider ind til ham, når han øvede sig; men jeg kom hurtigt
ud igen, thi det var et frygteligt spektakkel i den lille stue.
Jeg forstod, at hornmusik skal man nyde på afstand.
I det næste aftægtshus på samme side som Kr. Petersens
boede gårdejerne Hans og Jørgen Frederiksens moder. Hun
var en interessant og livlig kone. Drengene vilde gærne ind
til hende, ti hun opvartede med tørrede pærer, æbler, kager
og sommetider med et glas mjød. Det kunde dog også falde
hende ind, kun at give et stykke brunt sukker, og det blev
anset, mellem bønderdrenge, som en temmelig spinkel Op
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vartning. Den gamle Kone hed Mette Maria Frederiksen, f.
Schulst. Hun var fra Haderslev amt og rimeligvis født i
Kristiansfeldt Hun kom til Egen som en slags selskabs
dame og husholderske hos et par gamle rige damer, der boede
i kromandens aftægtshus. De gamle damer kaldtes i daglig
tale: »Tante Rikke og Mutter Kock«. Skrås over for kroen
lå Frederiksens bol (gård). Her boede den kendte gårdmand
og sognefoged Hans Jørgen Frederiksen, der allerede var
dannebrogsmand før 1864. Han giftede sig med Mette Maria
Schulst. Hun overlevede sin mand og døde først i halvfjerd
serne af et slagtilfælde, der kom uventet, medens hun gik
og fejede sit eget stuegulv.
Mette Maria var digterinde og skrev en mængde sange og
vers til brug ved festlige lejligheder, glædelige såvelsom sør
gelige. Det påstås, at det er hende, der har skrevet den be
kendte alsiske sang: »Farvel til Als«, som omtales senere i
dette stykke. Redaktør Johannes Moldt i Sønderborg, der selv
var alsinger, har meddelt H. P. Hanssen i Åbenrå, at det
var hende, der skrev sangen under mærket: »En alsisk
bondesøn«. På den berømte københavnstur 1865 (se min ar
tikel i Vinding årsskr. 1918) var hun med og skrev et langt
digt til sine værtfolk i Rredgade og kaldte det: »Tilbageblik
på Københavns-Rejsen i september 1865«. I et foredrag som
C. St. A. Bille udgav 1865 aftrykker han digtet, der er på
ni vers. Bille gør undskyldning for det naive og den poetiske
frihed i ordene; et par bemærkninger, der må synes at være
overflødige overfor et digterisk forsøg af en gammel alsisk
bondekone. Meningen og hjærtelaget er i et sådant arbejde
hovedsagen.
Mette Maria var, ligesom alle andre deltagere, hjærtelig
glad over opholdet og taknemlig for alt det, der var gjort for
dem og for den nationale opmuntring, de havde modtaget.
Da hun kom hjem, sendte hun sin værtinde og hendes lille
datter en rulle alsisk hvergarn, og deri lå digtet, hvis 2 første,
4de og 2 sidste vers gengives her som et minde om hendes
trofaste hjærtelag:
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>Her, fra heltets himmelfarved’ vove,
dvæler blikket end på Sjællands kyst;
tanken svæver over dale, skove,
underligt det røres i vort bryst.
Borte er de lykkelige dage,
o, de svandt som flygtig morgendrøm!
Minder, hellige og dyrebare,
tog vi med fra hovedstaden hjem.
Ja, det var en overvættes lykke,
at vi i vor trængselstunge nat
søstres, brødres hænder kunde trykke,
o! hvor det vort hjærte gjorde godt.
Trofast læste vi i deres blikke:
Danske som de vi var og ere jo,
åndens slægtsskab, det ophøre ikke,
Danmark vi til døden ere tro.
Vi har været ved kong Frederiks kiste!
Der at dvæle gjorde os saa godt;
vi har følt en sagte stemme hviske:
»Fatter kun et trøstigt fremtidshåb!
Ørnen skal sit rov tilbagegive,
stolte voldsmænd vist ydmyges skal,
drag kun hjem til Als, det ynderige —
husk: Jeg kaldte det mit eget Als!<

Haver alle tak, i dyrebare!
som i eders hyggelige hjem
os så gæstfrit i modtaget haver,
det skal aldrig, aldrig vorde glemt!
Bondeklædt, i hvergarn og i vadmel,
indtil København vi dampede,
snart udhvilede vi i paladser —
det er godt at høre Danmark til.

Danske hjærter sloge os i møde!
Danske ord vort øre mødte kun,
uskyldshvide kors i dug den røde
overskyggede os, hvor vi kom.
Disse minder skal os tro ledsage
på vor fremtids ubekendte vej,
lever alle vel i hovedstaden!
Lever vel, men o forglem os ej.«
3
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Det mest uforglemmelige på afstemningsdagen d. 10/a 1920
var den festlige og højtidelige ro, der var over dagen, trods
den stærke storm, der rasede. Aviserne krammede dog ud
med, at der var revet grankranse og skilte ned, og et par
flagstænger var knækket af tyskerne. Det burde ikke have
været omtalt. Det var børnestreger, og vi indfødte tænkte
ikke derover. Det er nemlig gået meget værre til på dage,
da det ikke gjaldt noget i forhold til den dag. Jeg har i min
barndom mere end een gang set revolutionens fortrav, og det
var altid kun det talrige og allesteds nærværende politi og
militær, som forhindrede større aktioner. Da kong Vilhelm
var i Sønderborg, var der mødt en mængde landboere. Stem
ningen var på kogepunktet, bønderne vendte ryggen til, da
han passerede Storegade. Det var en urolig dag i byen. Om
aftenen kom hævnen, en mængde ruder blev slået ud hos de
danske familjer. Ved et af de store markeder i Dynneved i
Egen sogn var bønderne i løbet af dagen bleven meget irri
teret over det meget beredne politi og de mange militær, der
var til stede. Om aftenen blev der danset af en mængde
mennesker i kroens store sal. Jeg sad på galleriet og så til.
Hen på aftenen kom der en mængde tyske soldater ind i
salen. De var indkvarterede på Avgustenborg. De alsiske
piger vilde ikke danse med dem og vendte ryggen til. Jeg
mærkede godt, at stemningen var bitter, men blev dog sid
dende. Kort efter opstod et frygteligt slagsmål, blodet sprøj
tede op på de kalkede vægge, soldaterne raslede henad gulvet,
flere blev afvæbnede og de uniformerede mænd kom hurtigere
ud af døren, end de skøttede om. Det var ikke et alminde
ligt slagsmål, men et angreb på den forhadte fjende. I be
gyndelsen af prøjsertiden var stemningen meget bitter, og jeg
har oplevet en del mere og hørt om andre tilfælde, hvor det
gik endnu værre til. Alsingerne var hyggelige og rolige danske
mennesker; men de kunde også optræde med stor enstemmig
urkraft. Råbte de hurra for Danmark, var det som en torden.
Jeg kan endnu mærke den stærke rullen i mine øren. Når
de sang K. Karstensens: »Mit Als«:
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»Af Østerliavets vover
en ø sig hæver skønt« . . .

hvis sidste vers lyder:
Den ø jeg kan ej glemme,
jeg stedse skuer den;
ti dér, der har jeg hjemme,
did gaar min længsel hen.
Jeg elsker den så såre;
var verden mig tilfals,
og frit jeg måtte kåre,
jeg valgte mig et »Als«,

så blev det gjort med en sådan højtid og alvor, at det var,
som om man var i kirke. Men når alsingernes sang : »Farvel
til Als«, skrevet af en alsisk bondesøn, så fik deres indeklemte
følelser luft. Det lød mægtigt, og er et af mine stærkeste
minder fra barndommen.
Sangen begynder vemodig i ord og tone:
»Afsted fra hjemmet beklemt jeg iler,
igennem tårer dog håbet smiler —«

Men stemningen steg, når de begyndte på femte vers:
»Til fælles vel og til Danmarks ære
lad det for stedse vort løsen være — « ;

og nåede de ordene:
»Vi er kun få, men det er det samme
vi er en gren af den danske stamme.
Den visner ej, men den står i flor
og bøjer sig mod det høje nord.«

så lød det med en sådan folkevilje og kraft, at jeg mere end
een gang er bleven helt overvældet af alvoren. Det var som
hundrede mand talte med een stemme.
Sorgfulde timer og dage har jeg oplevet i de hjemlige,
idylliske egne, da de første unge mænd udvandrede for at
undgå den prøjsiske trøje. De rejste til Ny Zeeland, og
gik fra gård til gård og til hvert lille hjem for at sige
farvel. Stemningen var vemod, sorg, følelse af opløsning og
ulykke og endte i bitterhed, fjendskab og drøje forbandelser
over alle tyranner. — Alene det folk i min hjemegn har op
s’
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levet i sligt! retninger, er en svær byrde for den tyske folkesamvittighed. I »Sprogforeningens almanak« 1895 har jeg
skrevet om en udvandrers afsked fra hjemmet i Egen.
Stormfloden den 13. november 1872 oplevede jeg i Egen.
Det blæste i flere dage, indtil det om aftenen, d. 12., begyndte
at storme og tude. Den 13. var vejret over med vældigt høj
vande. Det haglede, som det var småsten, der faldt på rud
erne. Men det var blæsten, stormen, der imponerede. Aldrig
siden har jeg oplevet noget tilsvarende. Der var ikke tale om
at stå ene oprejst midt i vinden. Småsten røg hen ad by
gaden, i smøgerne brølte vinden som en torden, det peb og
fløjtede i revner og sprækker, som om man var tilsøs, tagene
var i stykker og halmen røg omkring, døre kunde ikke åbnes,
træer var blæst om, grene knækket, og alt hvad vælte kunde
i led, låger, hæs, enligstående træer, humlestænger, der var
sat i pyramide, var rendt overende. I læ af æblehaven så
vi Kettinghav i oprør, og det gik op over alle lavere marker
og piskede sig til skum og sprøjt. Vinden tog fat i hegns
buskene, så de næsten lagde sig henad jorden som lejesæd.
Ved stranden fandtes senere døde får, træharver, møbler o. m. a.
Jeg var med de unge overalt for at se på skaden både langs
stranden og i byerne. Dagene efter læste vi lange beretninger
i bladene, og vi græd alle over de mange ulykkelige folk,
der var omkomne. Alsingerne gav tøj i vognlæs og en
mængde penge til de vandlidte, særlig ved den store basar
i Retting kro. Stormfloden gjorde et uforglemmeligt indtryk
på mig, ligesom senere Kristiansborgs Slots brand, de to
største naturoptrin, jeg har oplevet.
Det var en oplevelse for mig hver dag at være i Egen
mellem disse venlige mennesker. Jeg husker min skolegang
med tak; men især må jeg taknemligt erindre mine værtfolk
gaardejer Kresten Petersen og hans raske hustru, de tre ven
lige døtre, hvoraf Kirstine døde som voksen, og Peter,
som fik gården. Jeg kom ofte i mange hjem, f. eks. Jørgen
Frederiksens, Bondes, Vrang og Hans Jørgensens i Egen;
Bioms og Nymand i Sjellerup; Thorsens i Guderup, Kroghs
i Egenmølle og Stevning, Smidemands i Stolbroløkke, fa-

Egen kirke og ringerens has.

miljen i Majkroen og ringeren i det lange hus ved kirken.
Den fremmede dreng blev overalt modtaget med åbne arme.
Øhlrich flyttede til Broager i Sundved og oprettede en
større skole der, og jeg skulde med. Jeg var ked af det, bange
for at min fader skulde komme og hente mig. Hørtes en vogn
på gaden, så skjulte jeg mig. Jeg var vokset fast i Egen.
En dag, da jeg særlig var bange, gik jeg alene helt ud på
»Næsset« ved Kettinghav for at grave kartofler op. Der var
jeg godt af vejen; men den dag kom fader. Farver Hansen
fra Ullerup — gift med en søster til min madmoder — var
med på vognen. Afskeden var meget pinlig for mig. Noget
meget lyst svandt bag mig. Der skulde være stort politisk
møde i Retting kro, og min fader kørte derind for at over
være mødet. Farver Hansen og far var kendte nationale
støtter, og en mængde mennesker hilste på dem og bød dem
hjærtelig velkommen til Als. Alsingerne vilde ogsaa hilse på
mig, og jeg måtte give hånd til mange, f. eks.: Hans Lassen,
redaktør Moldt, Andreas Kaad, Mindebjerg og Reimers fra
Sønderborg. Jeg skulde med til mødet. Det var første gang,
jeg overværede et politisk møde; men det gjorde ikke noget
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særligt indtryk på mig, ti jeg havde så tidt været med ved
fester og gilder. Et frygteligt sjok fik jeg dog; ti pludselig
sprang alle folk op fra stole og bænke og råbte *hurra for Krüger,
så ruderne klirrede. Jeg sank ned i knæerne. Hansen og
fader sad ved siden af hinanden, og jeg stod imellem dem
og hørte Ålmand (Ahlman) og ligeledes noget af Krügers tale;
men pludselig lød der et højt kommandoråb: »Keine knaben
hier« (ingen drenge her), og gensdarmen pegede på mig. De
alsinger, der havde hilst på mig, råbte: »Lad bare ham stå,
han generer ikke«. Krüger, der standsede sin tale, sagde også
et par ord til gensdarmen; men det hjalp ikke. Drengen
blev ført bort af den bevæbnede politimand med så stram
honnør, at forsamlingen brast ud i en høj latter. Jeg troede
ikke heller, at jeg måtte være i skænkestuerne, og gik derfor
hele eftermiddagen nede i staldene og så på de alsiske heste.
Først hen på natten kom vi hjem til Ullerup.
Jeg længtes meget efter Egen, og det varede længe, inden
jeg kom helt til hægterne igen.
Dette er mine erindringer fra Egen, og nu, mange år efter,
mindes jeg atter de brave folk i Egen sogn, de smukke byer,
der lå lunt mellem høje træer og store frugthaver. Jeg min
des de stille veje og gyder, kirken, skolen, Kresten Petersens
gård og markerne, der skrånede svagt ned til Kettinghav,
hvor vi badede og blussede for ål.
Sjælden synes egn rigere at se, og folk bedre i deres dag
lige syssel end i sognet ved Kettinghav, hvor mange lyse dage
randt hen for mig.
D . ,
°
P. Andresen.

I Elsass.
ed al den Gru og Jammer, som Verdenskrigen førte med
sig, kan der dog ogsaa peges paa Lyspunkter, og blandt
disse først og fremmest de mange Grænsereguleringer, hvor der
forsøges at trække Grænser for den virkelige Nationalstat.
„Folkenes Selvbestemmelsesret“ tager sig jo smukt ud paa
Papiret, men er meget vanskelig at gennemføre i Virkeligheden.
Selv hvor det naar nærmest sin Opfyldelse, bliver det dog kun
Selvbestemmelsesret for Flertallet. Grænseflytningen efter Flertallets Ønske er vel det første Skridt, men man maa tage det
næste med, om Forholdene skal blive nogenlunde retfærdige.
Man maa give Mindretallet Ret til at leve det kulturelle og
aandelige Liv, det mener er nødvendig.
Jeg havde længe haft Lyst til at besøge en af de Provinser,
der var genforenet med Moderlandet uden nogen Befolknings
tilkendegivelse. Jeg benyttede da Sommerferien til en Rejse i
Tyskland og Elsass-Lothringen. Og længe vil jeg mindes Elsass,
det skønne og rige Land mellem Rhinen og Vogeserne, det
Land, hvorom en fransk Historiker siger: „Elsass — Galliens
og Germaniens Datter — var den første, som skjalv under
disse to store Nationers Møde, et Møde, der skabte Frankrig —
Elsass det franske Riges Vugge.“ Her stod Cæears Soldater
Vagt mod Barbarerne paa den anden Side Rhinen, her fo’r
Gustav Adolfs Tropper hærgende frem paa Protestantismens
Vegne, og her hilstes General Joffre som den store Befrier.
Fra Worms, hvorfra Reformationen gennem Luthers Opgør
med Pavekirken stammer, gik Rejsen over Ludwigshafen til
Elsass-Lothringen eller Alsace-Lorraine, som Provinsen nu
efter Genforeningen med Frankrig maa kaldes.

M
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Et Stridens Æble har Provinsen gennem Historien været.
Dens Historie har formet sig omtrent som Sønderjyllands, men
den har været hærget og ødelagt langt frygteligere end Sønder
jylland.
Det er oprindeligt gammelt tysk Land paa 14,518 km2.
Provinsen tæller 1693 Kommuner. Indbyggerantallet var 1871:
1,549,738 og 1910: 1,870,000.
Naar Tyskland har gjort — og fremdeles gør — gældende,
at de har historisk Ret til Provinsen, er dette ikke alt for ind
lysende. Det Tyskland, som Elsass-Lothringen følte sig knyttet
til i Middelalderen, havde som bekendt Østrig til Hovedstad.
Saa skulde man kun bøje sig for den historiske Ret, maatte de
skaanske Provinser før falde tilbage til Danmark og ElsassLothringen til Østrig, og ikke Tyskland. Trediveaarskrigen -—
1618—1648 ■— gjorde E.-L. fransk. Som Grænseland har det
ofte været Skueplads for blodige Kampe. Hvad fremstormende
Hære ikke har ødelagt, har de tilbagegaaende Hære besørget.
I Trediveaarskrigen hærgedes og plyndredes Landet. Selv
Gustav Adolf naaede helt ned i Elsass. Paa et højt, vanskelig
tilgængeligt Bjerg har ligget en storslaaet Borg: Hohkönisburg,
som Svenskerne i de Dage ødelagde. For faa Aar siden er den
opbygget igen og staar nu som et levende Mindesmærke for de
fremstormende Protestanter fra Nord.
Al denne Ødelæggelse vendte Sindene mod Frankrig og bort
fra Tyskland. Ved Freden 1648 og Reunionen 1681 gled Elsass
under Frankrigs Styre, medens Lothringen 1766 fredeligt gled
under fransk Styre.
Men Tyskland haabede stadig paa en Oprejsningens Dag,
da de kunde vinde de „tyske“ Provinser tilbage. Paa Wiener
kongressen 1875 søgte de at opnaa det, men de fandt ingen
Ørenlyd for deres Krav. En Major Baur skrev: „Som Pyre
næerne, Alperne og Karpaterne er faste Grænser, saaledes dan
ner ogsaa Vogeserne og Ardennerskoven den sande Grænse
mellem Frankrig og Tyskland.“ Den Tale har lydt gennem
hundrede Aar fra tysk Side. Rhinen er en daarlig Grænse,
Bjergkæden Vogeserne byder derimod den virkelig strategiske
Grænse mellem de to Arvefjender.
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Og Elsass blev fransk. Frankrigs Styre var forstaaende og
lempeligt. Ganske vist kan der peges paa et Par kongelige
Kundgørelser fra 1685, der tyder paa det modsatte. Det hedder
nemlig i en af disse, at i alle offentlige Kundgørelser maa kun
det franske Sprog benyttes. Og i den anden forordnes, at alle
Indbyggerne skal forpligtige sig til at klæde sig efter fransk
Mode! Dertil er at bemærke, at den første aldrig blev fulgt
efter Bogstav, og den anden er kun Udtryk for Foranstalt
ninger, der i de Tider gjordes i andre europæiske Lande, men
som selvfølgelig aldrig blev overholdt.
Var E.-L. ikke bleven fransk efter Trediveaarskrigen, saa
skete det med den franske Revolution og i Napoleonstiden.
Efter Revolutionen faldt alle de indenlandske Toldskranker,
hvad der i høj Grad lettede Handelen, Omsætningen steg og
Fortjenesten blev derved større. Medens Tysklands mange
Stater vedblev at have Toldgrænser, der hindrede en fri Vare
udveksling, fordyrede Varerne og umuliggjorde en Samling af
Tyskland, gik Elsass en Blomstringstid i Møde under Frankrig.
Endvidere skete der en Reform af endnu vidererækkende Be
tydning: Bønderne blev fri. Den tyske Bonde levede under
uslere Kaar end Bonden her hjemme før Stavnsbaandsløsningen, og omtrent samtidig med den danske Bonde fik den
franske Bonde sin Frihed.
Saa fulgte Napoleonstiden med de mange Felttog. Da knyt
tedes Elsass endnu inderligere til Frankrig. Som Grænseboere
møder vi hos Befolkningen de Egenskaber, som en saadan Stil
ling nødvendig udvikler: Haardførhed, Sejghed og Trofasthed.
Det har altid været glimrende Soldater, Elsass har fostret. De
betydeligste af Generalerne var fra Elsass. Mange fra Elsass
fik deres Navne indskrevne i Historiens Bøger for den store
Dygtighed og Trofasthed, de udviste i disse Aar. Da Napoleons
Stjerne begyndte at blegne i 1813, var Elsass’erne de mest tro
faste. Man saa dem optræde som Friskytter. Og Indbyggerne
i Colmer bad om Lov til at deltage i Byens Forsvar, da Mithau
trak sig tilbage. Den 17. Maj 1815 holdtes i Strasbourg en stor
national Fest, hvor der stiftedes en Forening med Motto: Ære,
Fædreland og Napoleon“. 5. Juni holdtes der atter Fest, hvortil
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der mødte Repræsentanter fra alle Egne af Elsass. Der var ingen
Tvivl — Elsass var fransk. Paa 200 Aars-Dagen for Foreningen
med Frankrig d. 24. Oktober 1848 holdtes en storslaaet na
tional 3 Dages Fest i Strasbourg. I Byraadsmødet før Festen
udtalte Mairen bl. a.: „Elsass er fransk og vil vedblive at være
det. Det er dette, det vil forkynde d. 24. Oktober, uden Bitter
hed, men højt og tydeligt med alle dets Indbyggeres Stemmer.“
Det var rene Ord, der ikke kunde misforstaas. Styret i det
2. Kejserdømmes Tid 1850—70 var ikke dadelfrit. Saaledes
afskaffede Departementet Moselles 1865 fransk Skolesprog.
Det maatte kun benyttes ved Smaabørnsundervisningen. Det
anbefalede at idømme Børn, der talte Tysk paa Gaden, Bøder og
belønne deres Angivere! Saa fulgte Krigen 1870—71, men den
forandrede ikke Elsassernes Stilling. Statspolitisk knyttedes de
til Tyskland, men de følte sig stadig som Franskmænd, eller
snarere som Elsassere.
En meget stærk provinsiel Særfølelse -— som vi kender den
fra Slesvig-Holsten i tidligere Tid — har gjort sig gældende.
Denne fandt sit Udtryk under Notabelforsamlingen i Strasbourg
16. April 1871, da Direktør Kablé udtalte: Lad os ikke glemme,
at vi er Elsassere! Denne Nationalitet maa vi redde, idet vi viser
os dygtige til at leve.
Tyskland har i de 50 Aar siden da ført en haardere Politik
end i Sønderjylland. Alligevel er denne tysktalende Befolkning
afgjort fransksindet.
II.
Under tysk Herredømme.
Naar Tyskland i 1871 annekterede Elsass-Lothringen, var
det først og fremmest for at faa en strategisk Grænse. Dernæst
fordi det er en meget betydningsfuld Provins. I Elsass findes
store Kalilejer og en stor Tekstilindustri, medens der i det vest
lige Lothringen er nogle af de rigeste Jernlejer i Verden. Tysk
lands Opbyggelse til en Militærstat kunde kun ske ved, at
Staten kom i Besiddelse af disse vældige Jernmængder.
Desuden var det jo gammelt „tysk“ Land, saa det kunde jo
gøres til en ren Retfærdshandling af Tyskland at lade Provinsen
blive genforenet med Tyskland.
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At Befolkningen var fransksindet, lukkede man Øjnene for.
Dog var der ogsaa Tyskere, der saa, hvor farligt en saadan
Politik kunde blive. Karl Marx udtalte, at Anneksionen var den
største Ulykke, der kunde ramme Europa, og særlig Tyskland.
En anden af det tyske Socialdemokratis Førere, Bebel, kaldte
Anneksionen en Forbrydelse af Folkeretten og en Skamplet paa
den tyske Nation. Ingen Regering i Frankrig vil glemme Tabet
af E.-L., og vi vil som Følge deraf i Fremtiden have et højere
Militærbudget. De to Socialdemokrater forstod, at dette vilde
bære Spiren i sig til en ny Krig. Men deres Argumenter blæstes
bort af V. Bülow, der kategorisk afviste deres Tale med et: An
nekteringen var en historisk Nødvendighed for os.
Befolkningen havde straks efter Fredsslutningen tydelig
tilkendegivet, at de vedblivende følte sig tilhørende Frankrig og
betragtede Indlemmelsen i Tyskland som Vold. Den 2. Maj
1871 fik de Svar af Bismarck, der i en stor Tale i Rigsdagen
sagde, at Strasbourg var en farlig Trusel mod Sydtyskland, og
han hævdede Nødvendigheden af, at Tyskland fik en strategisk
Grænse. Han mente, at Befolkningens Dygtighed og Ordens
sans i de to Provinser var „tyske“ Egenskaber, der i Frankrig
havde gjort dem til et Slags Aristokrati, og dette, mente han, var
Aarsagen til, at de ikke vilde til Tyskland!
Tysklands Politik over for E.-L. blev omtrent som den, de
førte over for Sønderjylland. En Masseudvandring fandt Sted
til Frankrig for at undgaa at gøre tysk Militærtjeneste. Inden
1. Oktober 1872 havde 49,500 opferet til Frankrig. Udvisninger,
Fængslinger og Knebling af Forsamlings- og Trykkefrihed
fulgte hurtigt efter hinanden. Tysk blev Undervisningssprog i
Skolerne. Katolikerne, der udgør den største Del af Befolknin
gen — 79,7 % er katolske, særlig bosatte i Lothringen, 17,7 %
evangeliske og 2,6 % Jøder — blev forfulgt.
Erhvervslivet ramtes ret føleligt af Grænseflytningen. Stærke
Brydninger foregik i Befolkningen. To Strømninger kæmpede
inden for det politiske Liv her som i Sønderjylland. Protestmænd paa den ene Side og paa den anden Side de, der bøjede
sig for Afgørelsen og som vilde søge at forhandle sig til Rette
med Tyskland, saa Kaarene kunde blive de bedst mulige, uden
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at man derfor opgav Haabet om en Genforening med Frankrig.
Man har i Elsass et levende Eksempel paa, at Sproget ikke er
eneafgørende med Hensyn til at bestemme et Folks Sindelag,
idet næsten hele Befolkningen — særlig Landboerne — har
været og er delvis endnu tysktalende, men fransksindet. For
holdet er som i Flensborg, der 1867 var tysktalende, men dansk
sindet. En nogenlunde paalidelig Statistik fra 1878 fortæller
nemlig det ret mærkelige, at Sprogforholdene dette Aar var saaledes:
Øvre Elsass

%

Fransktalende ........... 3,71
Blandet Sprog ........... 17,58
Tysktalende ............... 78,71

Nedre Elsass

Lothringen

4,09

30,37
16,38
53,25

%

95,01

°/o

Ikke desmindre var Befolkningen samme Aar saa fransk
sindet, at over 75 % stemte til denne Side ved Valgene. Dog
taler de fleste Elsassere ikke Bigstysk, men en Dialekt. Før
Krigen regnede man med, at ca. 23 % i Lothringen og 11 % i
Elsass var fransktalende.
I det halve Aarhundrede, der er forløben siden Frankfurter
freden 1871, har Tyskerne selvfølgelig udført et „Kultiveringsarbejde“ som i Sønderjylland.
Næsten alle Embedsmænd og Funktionærer nægtede at
sværge det nye Herskab Troskab og maatte derfor forlade deres
fædrene Jord. De efterfulgtes af en Hær af tyske Embeds
mænd, som ofrede sig for denne „Civilisations-Mission“. Alle
rede i 1872 indførtes det tyske Sprog i Skolerne, 1873 tysk
Værnepligt. Dette bevirkede, at en Mængde unge Mænd ud
vandrede, og ca. 160,000 opterede til Frankrig. Der indvandrede
ca. 300,000 Tyskere i de halvhundrede Aar. De store industrielle
Foretagender glider lidt efter lidt over paa tyske Hænder. Der
gjordes i det hele taget et vældigt Arbejde paa at germanisere
Befolkningen, saa en af Førerne af det nationale Parti kunde
udbryde: „Vi er blevet en Pariakaste i vort eget Land“. For
holdet mellem de importerede Tyskere og den oprindelige Be
folkning var køligt. Meget sjældne var Ægteskaberne mellem
Fransk og Tysk.
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Overklassen var og har altid været fransksindet og fransk
talende, medens den store Arbejdermasse har været tysktalende
og ret ligegyldig i national Henseende. Bønderne har i Alminde
lighed talt en tysk Dialekt.
De sproglige Forhold har saaledes været stik modsat Stillin
gen i Sønderjylland, hvor Overklassen gennem flere Aarhundreder var tysktalende og nationalt set ligegyldig.
Det er derfor ikke usandsynligt, at den tyske socialdemo
kratiske Rigsdagsmand Wendel har nogen Ret, naar han i en
Pjece skriver, at før Krigen vilde Flertallet af Fornuftsgrunde
—idet Arbejdernes Kaar efter hans Mening skulde være en Del
bedre i Tyskland end i Frankrig — stemme for at blive
ved Tyskland, medens efter Krigen de 4/5 vilde stemme for
Frankrig af Had til det tyske Militærherredømme og ikke af
Kærlighed til Trikoloren.
Nu er E.-L. atter indlemmet i Frankrig, og der kan ingen
Tvivl være om, at en Afstemning vilde have givet stort Flertal
for Frankrig.
Selv om den provinsielle Særfølelse i Elsass er stærk, er der
ikke stor Sandsynlighed for, at den tyske Dialekt vil holde sig.
Man mærker hurtigt, at Tysk betragtes som et simpelt Sprog,
det er kun Almuens Sprog. Betegnende er saaledes et lille
Eksempel, jeg oplevede paa et Hotel i en lille Bjergby i Vogeserne. Et fransk Ægtepar spurgte ved Bordet Husets Frue
om Datteren talte Fransk, hvortil denne med synlig Stolthed
svarede: Ja, meget godt, og Datteren maatte straks frem for at
vise sin Sprogfærdighed. I en Forretning i Strasbourg talte
Fruen Tysk til sin Mand, men Fransk til os, skønt vi talte
Tysk. I adskillige Forretninger mærkede vi Uviljen mod det
tyske Sprog. Af gode Grunde var vi nødsaget til at betjene os
af det tyske Sprog; men selv om vi spurgte paa Tysk, hk vi
Svar paa Fransk. Et Par Gange, hvor vi paa Gaden spurgte
om Vej paa Tysk, fik vi til Svar et haanligt Blik. Dette er kun
et Par Eksempler, der kunde suppleres med mange flere, men
de viser Tendensen: tysk Sprog er foragtet, Fransk er det fine
Sprog, som enhver dannet Mand maa tale. Og dermed er det
tyske Sprog i Elsass dømt.
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Efter Genforeningen.
Der synes at herske god Tilfredshed med Genforeningen
med Frankrig. Dog læste jeg i et Blad, der udgaar fra Colmar,
en Artikel, hvori der fremførtes Klager, som vi har kunnet
høre dem fra Sønderjylland nu efter Genforeningen.
Bladet skriver, at Generalkommissionen, som skal ordne
Overgangen, forbigaar de lokale Kræfter til Fordel for impor
terede Franskmænd.
Grundlaget her nede er Tysk som i Mellemslesvig, men Kul
turen er Fransk. Man kan klare sig med Tysk alle Vegne, men
man bliver da ogsaa i Byerne henregnet til de lavere Klasser.
Der arbejdes ihærdigt for at lede Turiststrømmen fra Frankrig
til Elsass. Provinsens betydelige Tegner, Hansi, der under det
tyske Styre blev forbudt at tegne, fordi han var formastelig
nok til at tegne Karikaturer af tyske Officerer, har tegnet en
morsom Plakat, der skal trække Folk til Elsass.
Man ser her en Procession gennem en By, selvfølgelig er
der franske Flag overalt. Deltagerne gaar klædt i de smukke
Elsass-Dragter med det morsomme „Sæt“ paa Hovedet, et Par
store Vinger af sort Stof og et langt Stykke hængende ned ad
Ryggen. Denne Hovedbeklædning ses endnu, men dog sjældent
blandt Ungdommen. De ældre Koner har sorte „Sæt“, Pigerne
røde og Børnene spraglede.
Trods Paabudet i 1685 om at klæde sig efter fransk Mode,
har Elsass bevaret den smukke Dragt, selv i Strasbourg saa jeg
flere Kvinder i den smukke Dragt. Ogsaa dette viser, hvor
stærk den provinsielle Særfølelse er.
Elsass er Fransk, men først og fremmest Elsass.
Sært nok, at Elsass ikke er bleven „opdaget“ endnu, for der
er virkelig meget smukke og maleriske Partier, hvad enten man
tænker paa de venlige, flade Engstrækninger og Marker ind
mod Tyskland, der fører Tanken op til Sønderjylland, eller
man tænker paa Vogeserne. En Tur gennem Vogeserne kan
udmærket maale sig med de fleste Bjergegne i Mellemeuropa.
Vi er i Strasbourg, Provinsens Hovedstad, der tæller ca.
160,000 Indbyggere. Byen har et fuldstændig fransk Præg.
Foran den store Wilhelmsplads findes et dejligt Anlæg. Her
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har staaet en Statue af Wilhelm I, men den er fjernet af
Franskmandene, kun Fodstykket staar tilbage og fortæller,
hvad her er foregaaet. Den brede Wilhelmsgade med den
smukke Allé hedder nu Frihedsgaden. I den finere Bydel
findes Gadenavnene kun paa Fransk. I den øvrige By staar
Gadenavnene angivet baade paa Fransk og Tysk.
Strasbourg er Fransk og har altid været det. Nogle af
Frankrigs stolteste Navne er knyttet til denne By, der har
staaet som en trofast Værner om fransk Kultur gennem
Tiderne.
Her var det, Gutenberg begyndte at trykke Bøger, og her
stod Martin Bueer som en Mægler mellem Luther og Zwingli.
Strassburg Domkirke blev Forbillede for mange tyske i gotisk
Stil. Napoleons berømte General Klebér, der førte Rhin- og
Moseltropperne, var en Murersøn fra Strasbourg, hvorfor der
ogsaa er rejst en smuk Statue af ham. Neg og Lefebore, Dan
zigs Erobrere, og mange flere kendte Navne var fra Strasbourg.
Fra Strasbourg fik Nationen den evig unge Nationalsang.
En Aften i 1792 var Rougel de Lisle Gæst hos Borgmester
Dietrich i Strasbourg. I Løbet af Aftenen kom Meddelelsen om
en ny Krigserklæring til Byen. Rouget de Lisle skulde med
Rhinhæren mod Preussen og Østrig. Borgmesteren hentede til
Afsked sin sidste Vin op af Kælderen: Drik den og skriv os en
Sang! opfordrede han.
Rouget de Lisle havde hver Dag i nogen Tid gaaet ude paa
de dejlige gamle Volde, der omgiver Byen, og set sig glad i
Landskabet og følt sig gennemrislet af en stolt Fædrelands
følelse, der snart slog over i Had til Fjenden.
Da blev Marseillaisen til.
Og her tilbragte Goethe nogle af sine Ungdomsaar. Goethepladsen med Digterens Statue har Franskmændene ladet urørt.
Det vrimler med franske Turister. Tyskere kan ikke faa
Pas, undtagen hvis de har Paarørende, som faldt i Krigen og
hviler i Elsass.
Krigen har sat sine dybe Mærker ogsaa her. Der stod straks
ved Krigens Udbrud ret haarde Kampe ved Vogeserne. Vi
kører ind mellem Bjergene op til Byen Metzeral.
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Her har Krigen raset. Ikke et Hus er skaanet. Hele Byen
henligger i Ruiner. Op over Murresterne gror Ukrudt og Roser,
som vil de dække al den Elendighed og Mindet derom. Kirken
og Raadhuset, der begge var opført i dette Aarhundrede, var
skudt sammen. Et Par Steder, hvor Murværket saa nogen
lunde er bleven forskaanet, har man lagt Tag over. Træbarak
ker er byggede til midlertidige Boliger. Og der arbejdes nu
ihærdigt med Opførelsen af nye Bygninger.
Skovene er kun sorte afgrenede og afstumpede Stammer,
der i deres mørke Uhygge staar og raaber mod Himlen. Flere
Markstrækninger henligger udyrkede endnu, store Granat
huller ses overalt, muligt man endnu ikke tør rode op i Jorden.
Et enkelt Sted ses Pigtraadsrækkerne endnu. Det tager Tid
med at udslette Krigens forfærdelige Spor. Hist og her staar et
simpelt Trækors, der beretter, at her hviler en af de mange,
der maatte lide Døden i dette forfærdelige Ragnarok.
Hvad ligger ikke gemt her af Rædsler, Lidelser og Nød?
Og hvor langt frygteligere maa det saa ikke se ud, hvor Krigen
bølgede frem og tilbage. I alle Togene er der reserverede Kupéer
for stærkt krigsbeskadigede. Derudfra kommer de humpende,
de unge, kraftige Mænd, der gjordes til Krøblinge i det forfær
dende, der benævnes Krig.
Dog kommer der jo en Dag, da man atter har opbygget,
hvad der er ødelagt. Men Hadet mellem Fransk og Tysk er
stort, og hvornaar vil det dø bort?
Før undervistes der i Elsass kun paa tysk Sprog i Skolerne,
nu benyttes begge Sprog, saa Børnene lærer saavel Fransk som
Tysk. Befolkningens geografiske Kundskaber er ikke synderlig
store. Der er næppe mange Procent, der aner, at dei' er et
Land, der hedder Danmark. Værtinden paa et Hotel, hvor vi
boede, var helt utryg, da hun saa, vi skrev os for Danske.
Hun kendte Frankrig, England og Tyskland, og ikke synderlig
flere Lande. Først da hun saa vort Pas var forsynet med fransk
Paategning, var hun saa beroliget, at hun turde overlade os et
Værelse. Serveringen i de smaa Bjergbyer er saa som saa. En
Dag kom vi ind paa en Restauration og bestilte The og Brød.
Der serveredes en meget daarlig The og Vs Brød, saa kunde vi

49
selv sørge for at skære det i Skiver! Intet Paalæg eller Smør,
men Honning som Surrogat for begge Dele. Denne noget
aparte Frokost for en Dansker maa dog vist ses i Belysning af,
at Folk i Almindelighed paa Restaurationer — og da særlig hel
langt fra Turiststrøg — kun nyder Vin og 01, Maden spiser
man hjemme.
I Togenes 4. Klasses Kupéer, hvor der er flere Staa- end
Siddepladser, ser man de mange Arbejdere, der har deres Ar
bejdsplads et Par Stationer fra Hjemmet. De ryger flittigt
Cigaretter, som de selv sidder og ruller, efterhaanden som de
har Brug for dem. Særlig fin er Tobakken ikke, det er snarest
den Slags, som vi kalder for „noget Hø“.
Befolkningen er flink, men faatalende. Elsass’erne er be
kendt for at sidde inde med et vist tørt Lune, der minder om
Vestjyderne, men Krigen har dog virket noget forstemmende.
Naar man med Tog fra Ludwigshafen i Tyskland kører ind
til Strasbourg, faar man Indtryk af, at Elsass er et venligt Land,
hvor de flade Enge og frugtbare Marker fører Tanken hen paa
vort Grænseland Sønderjylland.
Landboerne har klumpet sig sammen i Landsbyerne, man
ser aldrig en Gaard eller et Hus ligge ude paa Markerne.
Landsbyerne ligger i Dalslugterne, men i tilbørlig Afstand fra
Bjergene. I ældre Tid har Bjergene sikkert staaet som mørke,
truende Uhyrer, man helst maatte holde sig borte fra, ligesom
Røverne ogsaa holdt til her.
Landbruget synes at staa paa et lavt Stade, ikke synderligt
bedre end her hjemme før Stavnsbaandsløsningen. Markind
delingen er i lange og smalle Agre. Majsmarker ses overalt.
Frugttræer ved Vejene og enkelte staaende rundt om paa Mar
kerne. Overalt ser man Køer og Stude benyttede som Trækdyr.
Et enkelt Sted — det var forøvrigt inde ved Rhinen — saa jeg
en Pløjning, som den kan have foregaaet i Aarhundreder.
En Mand holdt Ploven, der kun rodede svagt i det øverste
Jordlag, medens en anden holdt Tømmen, og to Mænd gik ved
Æslernes Side og slog dem vedholdende med lange Stokke. Ar
bejdskraften maa jo nok være billig saadanne Steder, ellers
skulde man synes, det samme Antal Mænd kunde grave adskil
4
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ligt mere og bedre i den samme Tid! I Byerne maatte de store
Hunde trække af med Trækvognene, medens Bydrengene sty
rede eller hvilede sig paa Vognen, naar det gik ned ad Bakke.
Kvinderne arbejder med overalt og ved alt Arbejde, særlig ser
man dem vogte de løsgaaende Kreaturer, men ogsaa et saa
upoetisk Arbejde som at sprede Gødning maa de være med til.
Landsbyerne er ikke alt for rene, Møddingssteder ligger ved
Vejen, saa det er en blandet Fornøjelse at tage alt for dybe
Indaandinger, naar man en stille Sommeraften gaar gennem
Byen. Hjemmenes Udstyrelse er meget enkel og tarvelig, og
sjældent ser man Blomster i Vinduerne. Fodbeklædningen er
meget store Træsko uden Overlæder, og Klædedragten er fattig.
Alligevel er der i mange af de smaa Landsbyer mellem Vogeserne idyllisk og smukt. Dalene er snævre og frugtbare. Til
begge Sider hæver de skovklædte Bjerge sig med en rig Vege
tation. Herlig er Naturen her inde ved Vogeserne, Folkelivet
har et gammeldags tilforladeligt Præg, saa man føler sig sat et
Aarhundrede tilbage i Tiden.
Hvor et Vandløb baner sig Vej ned fra Bjergene gennem
Dalen, ligger Fabrikker i alle Smaabyerne. Tekstilfabrikationen
spiller en stor Rolle i Elsass. Denne Industri ramtes haardt ved
Grænseflytningen 1871, men er nu kommen op igen. Før 1871
maatte Produktionen være fint Garn, som Frankrig ønskede
det. Men efter 71 maatte man gaa over til at fremstille grovt
Garn, da Tyskerne var Købere til den Kvalitet. Og nu maa der
vel lægges om igen.
I disse Tekstilfabriker bruges hovedsagelig kvindelige Ar
bejdere, medens Mændene arbejder i de omliggende Skove eller
har en lille Landejendom. Kun de mindre stærke Mænd ar
bejder paa Fabrikerne.
De gjorde et just ikke forslidt Indtryk, men Ansigtsudtryk
kene var sløvede af at staa i Larmen og af det i høj Grad ens
formige Arbejde, hvor de Dag efter Dag og Aar efter Aar maa
foretage de samme Bevægelser. I saadan en lille Landsby saa
jeg en gammel Mand staa og kløve Brænde. Han havde et
Apostelhovede, men Kroppen var forslidt og kroget. Det var
som et Symbol paa Kaarene deroppe. Livet er strengere og fat-
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tigere, end vi kender her hjemme, men-kan de bevare det lyse
og venlige i Sindet, da er det bedste reddet midt i en rastløs og
ond Tid.
Fra Opholdet i Vogeser-Bjergbyerne gik Rejsen til Colmar,
en gammel morsom By med meget snævre Gader og velbeva
rede dejlige Bygninger fra Middelalderen. Og derfra til den
store Industriby Mühlhausen, den førende inden for Tekstil
industrien. En enkelt Mand, Dollfus, har ved sin store Dygtig
hed skabt Muligheder for Byen. Han har bygget ca. % af Byen,
der skulde tjene som gode og billige Arbejderboliger. Kendt er
han ogsaa fra Nationalitetskampen som en af Førerne for
Franskmændene. Den gør ellers, som enhver moderne Fa
briksby, et kedeligt Indtryk. Arbejderne præger helt Byen, og
de gør et forslidt og fattigt Indtryk. Kun paa et Torv rører der
sig et muntert og jovialt Liv mellem alskens Slags Kramboder,
hvor den ene søger at overdøve den anden for at trække god
troende Købere til Kramboden.
Det føles helt velgørende og hjemligt, da vi kommer ind i
Schweitz. Her møder vi et mere „jævnt og muntert, virksomt
Liv“, saaledes som dette lettere udfolder sig mellem smaa Na
tioner. Det er Søndag, og vi lægger Mærke til, at der adskillige
Steder holdes Skyttefester. Store grøntsmykkede Lastbiler,
overfyldte med glade, syngende Festdeltagere, farer hen ad
Landevejene. Folkelivet synes ret at udfolde sig paa Søndage.
Efter at have besøgt Basel og set Vandfaldet ved Schaff
hausen, gaar Rejsen ind i det katolske Sydtyskland, hvor vi i
Kirkerne drager interessante Sammenligninger mellem italiensk
og tysk Malerkunst. De italienske Billeder er særlig Helgen
billeder, hvor Fantasien i Kunsten er fremherskende, medens
de tyske særlig fremstiller Kristi Lidelseshistorie, hvor Forstand
og Følelse er fremherskende. Vi møder overalt Munke og Non
ner, hvad der paa os virker som et Pust fra Middlalderen.
Og saa gaar Kursen mod Nord til hjemligere Zoner.
Frode Aagaard.

Pangermanismens fald og den tyske dygtighed.
En lejlighedstale.

a tyskerne, den 1. avgust 1914, erklærede Rusland og
Frankrig krig, var det vel ikke alene for at banke disse
to lande af og erhverve sig penge og militærære og berømmelse
alene, men der var en fane, der vinkede, et ideal, der lyste i
strålende farver og pegede ud over landets grænser til rige,
fede græsgange. De drømte, som romernes arvtagere, om
herskerspir over den halve verden i store riger og mange lande.
„Den tyske ånd“ skulde lyksaliggøre folkene. Verdensriget
så de, og de satte alt ind på at nå det. Altyskerne gik i spidsen,
og til dem hørte junkerne, handels- og industrimændene, offi
cerer og embedsstanden, professorer og studenter, børsmænd,
kort sagt: hele overklassen. Men også dybt i samfundet var
tanken om et verdensherredømme trængt ned.
Pangermanismen var fanen.
Og dette storpolitiske ideal gik ud på, at tyskerne skulde
have hovedindflydelsen fra Berlin over Wien, Konstantinopel
og videre imod øst. Bagdad hørte med til programmet. Imod
vest skulde Rhinen være tysk, og Belgien og Holland, „den
våde trekant“, måtte sættes i inderlig forbindelse med „moder
landet for al kultur“. Det halve Afrika fra Marokko over
Kongo hørte ligeledes med til programmet. Imod øst skulde
den „gudfrygtige og nøjsomme tyske bonde“ pløje og pløje
længere ind i den sorte jord ad Polen, ad Ukraine til og langt
ind i østersølandene. „Vi behøver land, selv om det er beboet
af fremmede, for at kunne skabe dets fremtid efter vort behov.“
— „Lad os blot modigt organisere store tvangsvandringer af
de lavere stående folk. Vi må anvise de underkastede mod
standere, som stiller sig i vejen for os, „reservater“, inden for
hvilke vi trænger dem sammen for at skaffe plads for vor ud
vikling“, skriver et par pangermanister. I 1904 ved indvielsen
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af herrehusets palæ i Berlin udtalte den ivrige pangennanist,
minister von Bülow, de kendte ord: „Kongen forrest i Preus
sen, Preussen forrest i Tyskland, Tyskland forrest i verden“;
og den 20. juni 1915 skrev kejser Wilhelm en dagsbefaling til
hæren på østfronten: „Stor-Tysklands sejr, det Tyskland, som
engang skal beherske hele Europa, er det eneste mål i den
kamp, som vi fører.“
Der kunde nævnes mange flere udtalelser af Tysklands pangermanister. En pegede paa Persien, en anden ønskede fast fod
i Indien, en tredie vilde have Kreta ind under Tyskland, en
fjerde vilde have en havn eller kulstation i Amerika; man
måtte jo kunne få en sådan ved hjælp af en af de sydameri
kanske „tiggerrepublikker“. Havde de en del af de her nævnte
pladser på tyske hænder, vilde disse, sammen med de andre
tyske besiddelser: øerne i det stille ocean, landstykket ved det
gule hav i Asien, besiddelsen på Ny Guinea og de store afri
kanske kolonier, give Tyskland frie hænder og stormagtstiden
vilde da tage fart. — Her er nu nævnt nogle af hovedtankerne i
programmet, som jo selvfølgelig efterhånden blev øget; ti en
hel hær af forfattere arbejdede i sagens tjæneste.
Længere imod øst i Europa var der en anden storpolitisk
tanke, der havde fæstet rod, nemlig Panslavismen, som gik ud
på en nærmere forbindelse af alle slaviske folkeslag, og dertil
hører de østlige: Store-, Lille-, Hviderussere og Rüthener; de
vestlige: Polakker, Tchecker, Slovaker, Vender; de sydlige:
Slovener, Kroater, Serber og Bulgarer. Det var næppe menin
gen, at panslavisterne vilde samle alle disse mange folkeslag
under en hat — czarens — men kun en nærmere forståelse
og forbindelse og gensidig støtte i storpolitisk henseende, især
overfor de andre folkestammer. Men pangermanismen var en
magtpolitik, der skulde forene mange uensartede folk; „ti huset
vi (tyskerne) byggede for 40 år siden, er for snevert“, og „alle
vil vide tyskerne taknemlighed bag efter“.
Midlerne til at gennemføre den store idé med, havde ty
skerne mange af. De havde en udstrakt handel og mange for
bindelser, de var 70 millioner mennesker i landet, de havde
lysten og måske også pløjeokserne fra Jotunheim, der kunde
vinde nyt land. De havde hæren, og den blev anset for
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Evropas bedste landhær, og ethvert mandfolk fra 18 til 45 år
kunde blive soldat. Den store generalstab var Tysklands ene
vældige hersker, og hver mand i landet fra kejser til picolo
bøjede sig for alt, hvad der udgik fra den store generalstabs
bygning i Berlin.
' Pangermanisterne sagde, at krigen var midlet. „Vi må aner
kende krigens nødvendighed, sålænge noget skal være og noget
er, så må vi bekende os til den evige krig“, eller som en anden
pangermanist, grev Bernhardi skriver: „Hvis vi vil skaffe vort
folk den dem tilkommende verdensstilling, så må vi stole på
vort sværd.“ — De havde en stor fysisk magt, og dermed mente
de også, at de havde retten til at bruge den.
Intet Menneske kunde have noget imod en virkelig pan
germanisme, en samling af alle tysksindede folk, men således
som læren blev forkyndt, var det en stor uretfærdighed. Romer
ånden med Cæsarismen i spidsen gik frem under den kappe, og
den krævede tilsidst et mægtigt blodoffer. Pangermanismen
måtte ramle sammen med alle troner og kroner. Nu står kun
skelettet tilbage, og det vil ikke få muskelkraft mere.
I mange år har det været slået fast som en trossætning, at
tyskerne var det dygtigste folk i hele verden, og de kunde hun
drede gange bedre end alle andre folk. Jeg ønsker i denne for
bindelse at sige et par ord derom.

Tyskerne havde før krigen og endnu mere under krigen
iværksat et mægtigt spionvæsen både hjemme og ude. Det
prøjssiske system krævede hemmelige iagttagelser om alt og
alle, og enhver ting måtte indberettes til det store hovedkvarter.
Den amerikanske gesandt i Berlin, James Gerard, har skrevet
en bog: „Ansigt til ansigt med kejseren“ (Cæsarismen). I
denne bog får man indtryk af, at dette spionvæsen har været
meget omfattende. Og dog savnede tyskerne solid indsigt og
folkekundskab på mange punkter. Man får indtryk af, at de
lavede sig selv en indsigt, der passede i deres system; men den
var på mange områder ikke i overensstemmelse med de fak
tiske forhold. De ordnede det hele „aus dem innern bewustsein
ihrer germanischen natur“ ■— den tyske naturs indre bevidst
hed var dem nok. Det var derfor ikke så sært, at de på mange

områder havde lidet hæld med sig ved diplomatiske forhand
linger.
Tyskerne havde kun en krigsplan. De vilde først tage Paris
og derefter gå imod russerne. Her viste sig straks en dobbelt
regnefejl. Russerne kom nemlig for hurtigt ind i Tyskland, og
tyskerne kom for hurtigt ind i Frankrig. Marneslaget drejede
krigshjulet; men de så det ikke. En politisk fejl var det, at de
erklærede Rusland krig straks; men de tyske „agenter“ forsik
rede i Berlin, at „alt var i orden“, og „den russiske revolution
vilde komme straks“. Rumænien blev frigjort ved krigserklæ
ringen. Et for tyskerne særdeles bittert nederlag var, at deres
gamle allierede, Italien, ikke vilde bøje sig for tyskerne, men
gik tilsidst imod dem. Tyskerne troede, at England vilde for
holde sig roligt, og da det store ørige var uden synderlig land
hær, regnede de ikke videre med den. Desuden var hver mand
klar over, at prøjsserne vilde være i Paris, længe før englæn
derne kom i krigstøjet. — Den tyske generalstab troede ikke,
at de engelske kolonier vilde hjælpe moderlandet, især ikke
Indien, der vilde bruge den gunstige lejlighed til at løsrive sig,
og Kanada vilde mælde sig ind i de forenede stater.
Den tyske rigskansler beklagede i rigsdagen, at Belgiens
neutralitet var bleven krænket; „men det var den eneste mulige
vej for dem at gå“. Senere skriver han, da vi straks fik to
fronter, kom vi i den „nødssituation, at det for os blev en uund
gåelig tvang“ at gå igennem Belgien. Men lx/2 år efter krigens
begyndelse brød de på ved Verdun. Havde de gjort det straks
med alle de friske tropper, var franskmændene bleven bundne,
og de behøvede da ikke at have havt den frygt, at franskmæn
dene vilde angribe over den belgiske grænse. Amerika så
tyskerne efterhånden bort fra, de sænkede „Lusitania“ og havde
ifølge James Gerard den tro, at præsident „Wilson var valgt
med det udtrykkelige pålæg fra vælgernes side at bevare freden
for enhver pris“.
Tyskerne mente, at Japan vilde hjælpe dem, da prøjssiske
officerer havde været behjælpelige ved uddannelsen af den
japanesiske hær. Da det japanesiske gesandtskab begyndte at
pakke sammen, stormede en del berlinere til hotellet og råbte
hurra for Japan. Et par dage efter var Japan mellem Tysk
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lands fjender, og kejseren brugte derefter udtrykket: „i krig
mod en verden“. Tyskland savnede en besiddelse i Middelhavet.
Det krævede både handels- og storstatspolitiken. Tyrkerfor
bindelsen var derfor nødvendig for dem; men udgiften var stor
— indtægten lille og „den hellige muselmandskrig“ udeblev
ganske. Men den største skuffelse beredte Franskmændene
dem. Det var før krigen en almindelig mening i Tyskland, at
Frankrig var et svagt land med et „degenereret“ folk. Og dog
var det dem, der vendte krigshjulet. De stod fast i mange år
som tapre mænd. De tyske jærnmænd modtog gennem dem den
bitreste pille, de nogensinde har fået.
I henseende til benyttelse af forhold og situation klikkede det
for den tyske dygtighed, især var deres ukændskab til den
angelsaksiske ånd og karakter overraskende, og det er mærke
ligt, at deres militærforfattere — de var flittige granskere —
ikke var bedre inde i forhold og tankegang. Det var jo Ameri
kanerne der vandt krigen ved materiel, penge og soldater.
Bismarck var junker og soldat og lavede et magtrige ved
jærn og krudt. Riget blev dog alle dage kun en løs forbindelse,
Bismarck var en jærnkraft; men som statsgrundlægger var han
lille, hvad jeg altid har hævdet; ti han forstod ikke at under
bygge den ny stat med et solidt folkelig-demokratisk grundlag.
Hans begyndelse: „Jærn og blod“, og kejser Wilhelms fort
sættelse: „Den pansrede næve“ førte til nederlag, trods den
ugentlige flagning og „Viktoriaskydning“ fra alperne til kongeåen og fra den polske grænse til Strasbourg gennem 4 til 5 år.
Tyskerne var ikke et frisindet folk. Deres dannelse var
hverken folkelig eller åndelig. Nogen synderlig forbindelse
med folket og livet havde den dannede almenhed sikkert ikke.
De var den fysiske magts tilbedere og bekendere. Derfor tabte
de. Deres uddannelse var teknisk-mekanisk og soldatermæssig
og i alle sta;rkt disciplinerede fag og videnskaber nåede de vidt
frem.
Nu bag efter skal man ikke håne den slagne. Kan tyskerne
nu oparbejde en anden ånd og lade andre være i fred, så vil
meget være nået for dem selv og mange andre.
P. Andresen.

Kirkeklokken.
irkeklokkeklangen i min fødeby var min barndoms bed
ste musik. Når de faldt i at ringe på en gang, de to
store klokker, så åbnede jeg vinduet, for at den rene klang
kunde ombølge mig, og var jeg ude, standsede jeg for at
høre den festlige klang i malmens toner. De to klokker stemte
sammen, og de fyldte hele luften med sang og toner. Når
de tog ordet, beherskede de alt, og stemningen bøjede sig
ind under det rige tonevæld. Jeg har hørt dem ringe og
kime og ofte været i tårnet for at se dem. Jeg har banket
ganske sagte med min finger snart på den store og snart på
den mindre klokke, og jeg fandt altid den lille klokkes klang
særlig tiltalende. To gange var den i Ilden, sidst 1790; ti da
den ringede over hertuginde Christinas død, »udåndede jeg
mit livs sidste tone«, en revne i malmen »berøvede mig livet«,
som der stod at læse på latin på klokkens ene side. Men
siden efter i over 100 år havde den den pligt, kl. 12 middag,
at ringe, når et barn, en mindreårig, var død. Den sang for
de små den sidste afskedshilsen fra hjemstedet; men døde
en voksen, så hjalp de hinanden, og luften fyldtes af stærke
toner.------— Vi syntes ofte, at livet derhjemme i udlændighedsårene
var noget fattigt, især ved større lejligheder f. eks. begravelse,
ti der var ingen af menigmand, der tog ordet. Da min kusine,
Marie Ludvigsen, døde fra mand og mange børn, var der
stor sorg. Hun var meget afholdt, ligfølget var stort, præsten
talte i kirken; men der var jo ikke megen kontakt mellem
præst og menighed i de dage, så det gik som oftere, det var
først, da klokkerne faldt i og sang over graven mægtige sejrs-
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Den dødsdømte klokke.

toner over død og forkrænkelighed, at mange følte, at det
hjalp på den mørke stemning.
Ved bordet efter begravelsen blev der sikkert ikke talt,
det var ikke skik dengang; men inden familje og venner
skiltes, sang man:
Klokken slår, tiden går!
Troen på ordet sin prøve står —

Sangen blev sunget tostemmig, og da den var forbi, sagde
hendes fader, min gamle mo’rbro’r: »Det er det bedste, vi
har hørt i dag«, og min nu afdøde søster, Marie, føjede til:
»Så fik vi jo alligevel en god ligpræken«.
Således måtte man hjælpe sig selv mangen gang med tone
og ord fra menneskers bryst og læber og med malmtungerne
fra de stoire klokker. —
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De store klokkers klang var ren og dyb, og der var for
mig altid noget befriende ved at høre dem, og jeg troede, at
de var uadskilleligt forbundne med hinanden. Men det kom
ikke til at gå således. En skønne dag blev den mindste af de
to store klokker væltet ud af tårnets glug for at bruges til
kanonføde ved prøjsiske fronter.
Men inden den forlod sin gamle plads og faldt ned i stiens
grus og jord, skar den en fure i kirkemurens stenvæg og en
svag klang lød — — et skrig! et afskedssuk! men krigs
guden og hans drabanter fik deres vilje.
Men. den gamle klokke kom tredie gang i ilden og ud
åndede sit »livs sidste tone«, og den gik i døden sammen
med alle mændene, tre og halvfjerdsindstyve fra dens eget
P. Andresen.

Aarsberetning.
I Aar vil Aarsskriftet opfylde et længe næret Ønske, idet det ud
kommer i en fyldigere og flottere Udgave med en hel Del Billeder.
Om muligt bliver det maaske endnu større til næste Aar
Vi har i det forløbne Aar gentagne Gange averteret i forskellige
Blade om, at Understøttelse til Elever kunde faas af Elevforeningen.
Der kom ogsaa Ansøgninger, men alt for faa. Vi kunde have ydet
til omtrent dobbelt saa mange. Følgen er den, at Kassebeholdningen
er større i Aar end nødvendigt. Men til Gengæld kan der ydes større
Støtte til flere Elever til næste Aar. Det er jo den rigtige Retning.
Jo flere Penge vi har, jo flere Understøttelser kan der ydes og desto
større Støtte er Elevforeningen for Skolen. Samtidig kan vi faa et
større Aarsskrift. Men vi gør Medlemmerne opmærksom paa, at ikke
alle, som vil paa Højskole, læser de Blade, hvori vi sætter en An
nonce om Understøttelse. Der er altid een og anden afJer, der kan
gøre saadanne opmærksomme paa Vinding Højskole og dens Elev
forening. Sørg for at de kommer i Forbindelse med den
Generalforsamlingen afholdtes ved Elevmødet d. 19. Juni. Regn
skabet fremlagdes og godkendtes.
Af Bestyrelsesmedlemmer afgik efter Tur Marie Nielsen, Johs.
Aalund, Niels Meller og Laurids Lind. Marie Nielsen blev genvalgt.
Nyvalgt blev Olga Koed, Mosevraa, Alminde, Kamma Jørgensen,
Skablund pr. Hundslund og Harald Rasmussen, Nr. Søby.
Glædelig Jul og godt Nytaar ønskes alle Medlemmerne.
P. B. V.:
Fr. Terkelsen.

Regnskab
tor

Vinding Højskoles Elevforening!
for Aaret 1920—21.
Indtægt:

Kr.

Øre

Kassebeholdning................................................................................ 468.43
Salg af Jubilæumsskrift.................................................................
20 00
Indvundne Renter.............................................................................
15 17
Medlemsbidrag................................................................................... 1646 59

Ialt Kr ... 2150.19
Udgift:

Kr.

Øre

Brevkort til Elevmødet (Tryk og Porto)..................................... 67.36
Elevunderstøttelser............................................................................. 130.00
Trykning af Aarsskrift..................................................................... 689 25
Oprettelse af Postgiro....................................................................... 28.05
Opkrævninger, Papir og Frimærker m. m................................... 378.00

Ialt Kr... . 1292 66
Kassebeholdning ved Aarets Slutning......................................... 857 53

Balance... 2150 19
Vejle Søndermarksgaard, d. 1. Juni 1921.

Fr. Terkelsea.

Ovenstaaende Regnskab er Dags Dato revideret og fundet i Over
ensstemmelse med Bilagene.
Vinding, d. 19. Juni 1921.
Frode Aagaard.
Astrid Bertelsen.

Rosendals Legat.
fter H. Rosendals Død kom den Tanke op at rejse en Mindesten
for ham ved Vinding Højskole. Men da det senere erfaredes,
at H. Rosendal i sine efterladte Skrifter udtrykkelig havde frabedt
sig Rejsning af Mindestene for ham, men derimod hellere Legater,
besluttede vi at stifte et Legat for Vinding Højskole til Minde om
ham. Renterne af Pengene skal saa bruges til Understøttelse af Ele
ver, som søger til Vinding.
I vore Dage indsamles mange Penge til forskellige Formaal, bl. a.
ogsaa til ny Højskoler, hvilket er meget godt Men det forekommer
os, at der ogsaa kan være god Grund til at tænke paa de gamle
Skoler, som har arbejdet godt i mange Aar. Vi tænker i denne For
bindelse særlig paa Rosendals gamle Skole i Vinding, som staar og
alle Dage bør staa som et værdigt Minde om H. Rosendal. Nu da
Lejlighed gives, opfordrer vi Medlemmerne til at yde et Bidrag og
samle ind hos Venner og Bekendte. Bidragene sendes til Forstander
P. Andresen eller undertegnede Medlemmer af Forretningsudvalget.
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Frederik Terkelsen,
Vejle Søndermarksgaard.

Jørgen Jørgensen,
Olga Koed,
Alminde.
Mosevraa, Alminde.

Bestyrelsens Adresser.
Jørgen Jørgensen, Alminde.
Olga Koed, Mosevraa, Alminde.
Frederik Terkelsen, Søndermarksgaarden, Vejle.
Marie Nielsen, Starup, Gravens St.
Jens Skinnebak, Dybe, Bonnet.
Andreas Andresen, Ferritslev, Ullerslev, Sønderjylland.
Knud B. Nielsen, Dalholm, Aasum, Odense.
Kamma Jørgensen, Skablund pr. Hundslund.
Harald Rasmussen, Nr. Søby.
Mulige Fejl i Medlemslisten bedes mig meddelt inden Novbr. 1922,
for at de kan blive rettede.
pr Tirkelsen
Vejle Søndermarksgaard.

Elevmødet er altid 3. Søndag i Juni.

Medlemsliste
for Vinding Højskoles Elevforening.
A-Holdet.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Lærer Helmer Hansen, Haarup, Brædstrup.
Jens Sørensen, Starup Søndermark, Gravens.
Kristian Pagh, Højrup, Taulov.
Kristian Lauridsen, St. Thorlunde, N. Snede.
Kristian Ingvard Hansen, Starup, Varde.
Ejner Bertelsen, Vinding, Vejle.
Niels Dejgaard Nielsen, Højmark Brugsforening, Lem.
Kristiane Pedersen, Skærum Mejeri, Vemb.
Metha Vanning, Dalsgaard, Ringenæs, Slesvig.
Claus Clausen, Hagenbjerg, Als.
Fotograf H. Albjerg, Nørrebrogade, Vejle.
Marie Lynggaard, Diakonissestiftelsen, København.
Lærer Pedersen, Mørup, Randbøl.
Trine Jensen, Sygeplejerske, Vinding, Vejle.
Fru Christine Iversen, Ullerup, Avnbøl.
Fru Maren Iversen, Langagergaard, Avnbøl.

17.
18.
19.
20.

Karl Olesen, Kærbølling, Vejle.
Gorm Gormsen, Føns, Nr. Aaby.
Jens Jørgensen, Horsens, Langholl.
Jens Arnoldsen, Kollund, Herning.

Vinterholdet 1905—06.

Sommerholdet 1906.

21. Cecilie Larsen, Søkilde, Ry.
22. Ane Jensen, Aulby, Vesterdal, Kusirup.
Vinterholdet 1906

07.

23.
24.
25.
26.
27.

Jeppe Bøgh, Ødsted, Vejle.
Morten Mortensen, Bøgvad, Egtved.
Marius Carlsen, Ollerup, Vejle.
Peder Thomsen, Meldrup, Horsens.
Valdemar Eg, Kantoft, Kibæk.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Hans Juhl, Bindeballe, Vejle.
Murer Niels Rasmussen, Gødsbøl, Uhe, Vejle.
Murer Claus Nielsen, Kirkeby, Tarm.
Peter Tolstrup, Løgten St.
Aksel Frederiksen, Skærup Skov, Børkop.
Ejner Andersen, Kollemorten Brugsforening, Jelling.
N. P. Møller, Riglandseg, Vamdrup.

Vinterholdet 1907 - 08.
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Sommerholdet 1908.

35. Alma Nielsen, Fredelund, Barrit.
36. Maren Pedersen, Horne-Vesterballe, Faaborg.
37. Dora Asmussen, Sandager, Ringenæs.
Vinterholdet 1908- 09.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Kristian Bloch, Sønderbøl, Oksbøl.
Niels Vestergaard, Vinding, Holstebro.
Thomas Thomsen, Skærup, Børkop.
Søren Sørensen, Ravning, Vejle.
Alfred Jensen, Varregaard, Veerst.
K. A. Bundsgaard, Toftegaard, Gjesten.
Jens Jensen, Hyllebjerg, Kollerup, Jelling.
Simon Hansen, Forsøgsstationen, Askov, Vejen.
Carl Nielsen, Damgaard, Gundestrup, V. Aaby.
Carl Nielsen, Lundegaard, Stenstrup, Fyn.
Knud Schultz, V. Nebel, Kolding.
Søren Skousen, Tiufkjær, Viuf.
Hans Kr. Hansen, Niels Hansen, Gandrup
Niels Meller, Borup, Knebel.

52.
53.
54.
55.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Helene Ludvigsen, Avnbøl, Slesvig.
Agnes Mathilde Kristensen, Vrenderup, Faaborg, Varde.
Johanne Rasmussen, Lydinge, Espe.
Mathilde Jensen, Rasmus Jensen, Øxendrup.
Kirstine Hansen, Gmd. C. Hansen, Sallinglunde, Højrup.
Marie Byrjalson, f. Justesen, Ullits, Aars.
Marie Dallgaard, Fasterlund, Skjern.
Kathrine Skammeritz, Halkjær, Ullitz, Aars.
Thyra Nielsen, Stødau, Knebel.
Bertha Vange Thomsen, f. Lykke, Platangade, Kolding.
Sofie Lykke, Lindegade 5, Kolding.
Anna Bjerritsgaard Espersen, f. Thomsen, Søskov, Bredsten.
Marie Mikkelsen, Jerlev, Vejle.
Ester Krogh, Ødis, Bramdrup.
Margrethe Hansen, Dybdal, Østerlars, Bornholm.
Emma Jensen, Ryslinge.
Ulrikka Bertelsen, Bodsbøl, Ballum, Slesvig.
Ingeborg Pedersen, f. Jensen, Hans Skjøde, Veerst.
Petra Davidsen, Vinding, Vejle.
Kristine Frandsen, f. Nielsen, Lilfrost, Bredsten.
Maren Rasmussen, f. Pedersen, Tirslund, Holsted.
Thora Andersen, Lørup Hede, Rudme.
Johanne Johannessen, f. Jeppesen, Brangstrup, Ringe.

Sommerholdet 1909.

Vinterholdet 1909—10.

77. Lorents Petersen, Villemosegaard, Tved, Svendborg.
78. Hans Vognsen, Nors, Thisted.
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Kristine Ravn, Nørager, Lunderskov.
Marius Nielsen, Brugsforeningen Ubberud, Holmstrup.
Peter Mortensen, Tærsbølgaard, Veerst.
Jens Koed, Gaurslund, Børkop.
Niels J. Pedersen, Brøstrup, Rødding, Slesvig.
Hans Alexandersen, V. Sattrup, Sundeved, Slesvig.
Poul Jensen, Brøndsted, Børkop.
Jens Svenningsen, Lihme, Skive.
Mathias Asmussen Jæger, Smedegaard, Bramminge.
Kristen E. Jensen, Nørup Kro, Vejle.
Rasmus Paarup, Karlslund, Kellerup.
Peder Nielsen, Aasum, Odense.
Morten Pedersen, Gudsø, Taulov.
Otto H. Schelde, Aagaard Mark, Kolding.
Johannes Olsen, Tadbjerg, Hjortshøj.
Politibetjent Hans P. Sørensen, Hedensted, Købmand Sø
rensen, Hedensted.
94. Klemmen Gylling Holm, Madebjerggaard, Tranebjerg, Samsø.
95. Jens Haurballe, Højrup, Taulov.
96. Nis Poder Sørensen, Bremerholm, Lunderskov.
97. Laurits Nielsen, Lørup Mark, Ringe.
98. Svend Anker Hansen, Nørremølle, V. Sottrup, Slesvig.
99. Peter Borup Ovesen, Jullingeholm, Sdr. Omme.
100. Kristian Mathiesen, Bylderup, Byllerup Bov, Slesvig.
101. Evert Everlsen, Sdr. Oiling, Hygum, Slesvig.
102. Harald Baggesen, Mølholm, Jerslev, Brønderslev.
103. Søren Sørensen, Lervang.
104. Peter Hviid, Børkop.
105. Peter L. Petersen, V. Aaby Brugsforening, Pejrup.

56.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Sommerholdet 1910.

106. Katrine Kristoffersen, Børnehjemmets Landbrugsafd.,
Jægerspris.
107. Kristine Jensen, Liseby, Stege, Møen.
108. Sine Jensen, Gadbjerg Telefoncentral.
109. Kirstine Sebits, Eskildstrup, Pederstrup.
110. Sara Ellemann, Ryslinge.
111. Karen Bruncc, f. Hansen, Uddeler Brunce, Pedel strup.
112. Andrea Jensen, Søllinge Friskole, Pederstrup.
113. Johanne Sørensen, f. Slot, Lervang.
114. Kirstine Mikkelsen, Jerlev, Vejle.
115. Maren Schmidt, Lykkesgaard, Lunderskov.
116. Sine Andersen, Lombjerge, Ringe.
117. Karen Sofie Busk, Hundstrup, V. Skeminge.
¡18. Marie Mikkelsen, Klattrup, Børkop.
119. Sara Jensen, Højgaard, Havrebjerg.
120. Asta la Cour Pedersen, f. Brummer, Skibelund Efterskole,
Vejen.
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121.
122.
123.
124.

Anna Hansen, f. Lyguin, Lunderskov.
Ingeborg Olesen, Lindved, Hornsyld.
Anna Johansen, Lidstrup, Tingsted, Falster.
Lærerinde Marie Hansen, Dømmestrup Kohave, Fangel.

125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

Peter Skovgaard, Vinding, Vejle.
Johannes Nielsen, Lejrskov, Lunderskov.
Jens Jensen Skole, Permelille, Samsø.
Johannes P. A. Albjerg, Oure Mark, Oure.
Niels Nielsen, Nørreby, Bogense.
Magnus Petersen, Glibstrup, Lunderskov.
Mads Hansen, Ødis, Bramdrup.
Jens German Jensen, Mejsling, Vejle.
Rasmus Jubl, Vork, Egtved.
Nikolai Jensen, Hestehavegaard, Ørbæk.
Hans Kruse, Madsenbølle, Tommerup.
Laurs Hviid, V. Nebel, Kolding.
Aage E. Staustrup, Vesterlund, Jelling.
Albert Hauge, Sofledal, Sinding, Herning.
Knud Jensen, Højtofte, Fredericia.
Niels Skovmand, Aale.
Hans Johannes Hansen, Hellested, Haarlev.
Peter Evald Rasmussen, Proprietær, Boelshøjgaard,
St. Hedinge.
Tømrer Jonas Thomsen, Søskov, Bredsten.
M. H. Dinesen, Hjartbro, Bevtoft, Slesvig.
Peter H. Sørensen, Kolsnap, SI. Nustrup, Slesvig.
Karl Jensen, Jens Jensen, Ulskov, Odder.
Julian Andersen, SI. Refstrup, Gadbjerg.
Marinus Ostergaard, Belle, Daugaard St.
Tømrer Mathias M. Nielsen, Skads, Tjæreborg.
Hans Andersen, Snogbæk, V. Sottrup, Sundeved.

Vinterholdet 1910—11.

143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

Sommerholdet 1911.

151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.

Cecilie Pedersen, Staveled, Vamdrup.
Nikoiine Lind, f. Høgsberg, Borbjerg, Holstebro.
Fotograf Jensine Thygesen, Tistrup.
Maren Kirkegaard, Bækkemølle, Skjern.
Sigrid Rasmussen, Astrup, Raarup.
Martha Jørgensen, Raagelund, Marslev.
Helma Lauritsen, f. Asmussen, Veiling, Ringkøbing.
Anna Arvad, Ny Vermergaard, Veiling, Lem.
Maren Nielsen, Højgaard, Sødinge, Ringe.
Marie Jensen, f. Lundsgaard, Hestehavegaard, Ørbæk.
Laurine Pedersen, Strandby, Haarby, Odense.
Mary Nymark, Haarslev, Nymark.
Frida Larsen, Glænø, Skelskør.
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164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
1 74.
175.
176.

Anna Nielsen, Jeppe Nielsen, Sd. Højrup, Pederstrup.
Marie Poulsen, Skovby pr. Hovslund, Slesvig.
Anna Jessen, Hoptrup, Slesvig.
Christine Madsen, Holmskov, Nordborg, Als.
Petra Augustinus, f. Ravn, Tebstrup, Skanderborg.
Johanne Holst, f. Tørslev, Kongsgaard, Knebel.
Jakobine Jacobsen, Egtved Skov, Egtved.
Johanne Hansen, Lyhne, Ølgod.
Katrine Holm, Langemark, Tranebjerg, Samsø.
Johanne Poulsen, Jyderup.
Kristine Blad, Bramdrup, Kolding.
Emma Rindal, Nørregade 30 1 Ih., København K.
Dorthea Haargaard, Vejerslev, Thorsø.

177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.

Murer Ole Nielsen, Bjalderup, Tistrup.
Jens Theodor Dahl, Varmark, Kolding.
Alfred Thorkildsen, Rovedgaard, Andst.
N. C. Kildegaard, Ryslinge.
Anders Larsen, Rynkeby, Ringe.
Anders Møller, Lykkegaard, Ejby, Odense.
Rasmus Andersen, Lombjerge, Ringe.
Harald Rasmussen, Fredériksfeldt, Nr. Søby.
Jørgen Rasmussen, Ellinge, Ullerslev.
Thorvald Buh], Daugaardsminde, Slubdrup, Jerlev, Vejle.
Hans Peter Sørensen, Jelling.
Marius Dinesen, Hjartbro, Bevloft, Slesvig.
Jens Andresen, Vinding Højskole, Vejle.
Jørgen Jørgensen, Alminde, Kolding.
Kristian Udesen, Thorsted, Egtved.
Peter Enevoldsen, Geesager, Bredsten.
Johannes Jørgensen, Balle, Bredsten.
Falle Rudbæk, Aarøsund, Haderslev, Slesvig.
Jørgen Ravn, Teglgaard, Bække.
Hannibal Andersen, Sondergaard, Lihme, Skive.
Cilius Jensen, Viuf.
Kristian Kyed, Hvejsel, Jelling.
Søren Rasmussen, Beder.
Anders Andersen, Skovbølling, Pjedsted.
Kristen Hansen, Rugsted, Vejle.
Mads Kjærgaard Madsen, Ting, Vejrum.
Hans Skov, V. Gjesten, Gjesten.
Aage Ravn, Silkeborg.
Jens .1. Bladt, Sdr. Hostrup, Aabenraa.
Markus Linnet, Vejbygaard, Fredericia.
Oluf Larsen, Markskildgaard, Gadbjerg.
Tømrer Mads Jensen Madsen, Adsbøl, Strelluf, Ølgod.
Murer Jakob Kjær, Ryslinge.

Vinterholdet 1911—12.
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210.
211.
212.
213.
214.

Tømrer Niels J. Nielsen, Treide, Fredericia.
Marinus Magnussen, Asferg, Faarup.
Tømrer Aage Brodersen, Kalvslund, Ribe.
Murer Carl Cramer, Hostrup, Daugaard.
Lars Arvad, Filskov, Vejle.
Sommerholdet 1912.

Martha Hansen, Pudser Nielsen, Haarlev.
Maren Madsen, f. Andersen, Stadil Mejeri, Tim.
Johanne Jepsen, Treide, Fredericia.
Ane Knudsen, Tommerup, Knarreborg.
Mette Jensen, Foersum, Tarm.
Else Nielsen, Sdr. Næraa, Aarslev.
Mary Lange, f. Klausen, Nybølle Mark, Espe.
Mariane Jensen Krog, Heager, Ringkøbing.
Mary Larsen, Engholm, Ryslinge.
Marie Lyguin, Jordrup, Kolding.
Marie E. Hansen, Diernisse Mark, Faaborg.
Karen Jacobsen, Brejninge, Børkop.
Marie Wichmann, Bellinge, Fyn.
Anna Jacobsen, Kædeby, Langeland.
Katrine Therkelsen, Rishøjgaard, Yding, Skanderborg.
Johanne Tonsberg, Langskov, Hadsten.
Kristine Gade, Øxenbjerggaard, Kielstrup, Hobro
Ingeborg Andersen, Draaby, Ebeltoft.
Marie Pedersen, Slumstrup Mølle, Skjern.
Olga Koed, f. Bertelsen, Mosevraa, Alminde.
Lærerinde Margrete Petersen, Haar Privatskole, Hinne
rup St.
236. Dagmar Vig, Lyhne, Ølgod.

215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.

Vinterholdet 1912—13.

237. Murer Arnold Jensen, Allégade, Give.
238. Tømrer Joseph Henriksen, Haldrup.
239. Tømrer Johan Ibsen, Aarre, Varde.
240. Søren Søndergaard, Ejstrup, Nr. Snede.
241. Søren Thomsen, Gaarslev, Børkop.
242. Sofus Ibsen, Antrup, Faaborg, Varde.
243. P. H. Pedersen, Oustrup, Egtved.
244. Thomas Dahl, Varmark.
245. Jørgen H. Nielsen, Oxby Planlage, Oxbøl.
246. Kjeld Kjeldsen, Harresø, Jelling.
246a. Rasmus Mathiasen, Fjeldstrup, Slesvig.
247. Jens Ditlevsen, Malle, Tistrup.
248. Johs. Knudsen, Rosenlund, Dræby.
249. Hans Bejskær, Jennum, Vejle.
250. Vilh. Kruse, V. Alling, Auning.
251. N. K. Hansen, The Mark, Farre.
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252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.

Johan Jensen, Fjeldstruprød, Fjeldstrup, Slesvig.
Johs. Pedersen, Hjerpsted, Højer, Slesvig.
Anders J. Andersen, Grauballe Kro, Silkeborg.
Hans Paulin, Uhre, Korsvang.
Niels P. Nielsen, Honum, Hobro.
Kr. Henneberg, Dollerupgaard, Lunderskov.
Johs. Nielsen, Højgaard, Ringe.
Theodor Ladegaard, Enemærke, Skærup, Børkop.
N. J. Møller, Faarup.
Andreas Kaltoft, Gjesten.
Ejner Petersen, Thorsølund, Grenaa.
Marius Enevoldsen, Rimmerslund, Hedensted.
Martinus Maach, Børkop.
Alfred Ravn, Kirkegade 7, Randers.
Karl Ravn, Kirkegade 7, Randers.
Marius Rasmussen, Fløjet, Væggerløse.

268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.

Anna Petersen, f. Olsen, Rørby, Kalundborg.
Johanne Nyloft, Hauenstrup, Herning.
Nielsine Kristensen, Munksjørup, Hornum.
Klara Vegger, f. Baungaard, Kousted, Bjerregrav.
Alma Bahr, Sandager, Ørbæk.
Agnes Thygesen Jensen, f. Klostergaard, Linaa, Laven.
Else Bertelsen, Jyllerup, Varde.
Christine Mortensen, Kelstrup, Hyldemark, Slagelse.
Agnes Sørensen, V. Vedsted, Ribe.
Mikka Hansen, Egtved.
Kristine Nielsen, Hallundbæk, Filskov.
Marie Pedersen, Landpost P. Johansen, Faaborg.
Marie Pedersen, Nørregaard, Ulkind, Filskov.
Dagmar Iversen, Bølling, Egtved.
Johanne Phillipsen, f. Andresen, Ullerup, Sundeved.
Johanne Petersen, Næsby v. Stranden, Slagelse.
Maren J. Rasmussen, Sødover, Bredsten.
Marie Bech, Ullerup, Sundeved.
Ingeborg Madsen, Gammelby, Ringgive, Give.
Marie Jensen, Nisset, Silkeborg.
Margrethe Jacobsen, Ullerup, Sundeved.
Anna Jensen, Højme Mark, Holmstrup.
Kjerstine Qvist, Gaarslev, Børkop.
Petra Petersen, Sødover, Bredsten.

292.
293.
294.
295.

Johannes C. Hansen, Rugsted, Vejle.
Johs. Jørgensen, Strellev, Ølgod.
Henrik Høj, Bredmose, Oksbøl.
Falle Mathiasen, Fjeldstrup, Haderslev.

Sommerholdet 1913.

Vinterholdet 1913-14.

70
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
324.
325.
326.

Peter Hansen, Hedensted.
Søren D. Iversen, Stubdrup, Vejle.
Poul Maagaard, Løruphede, Ringe.
Murer Herman Nielsen, Faaborg, Varde.
Alfred Buhl, L. Veiling, Børkop.
Marinus Hansen, Tranekærgaard, Mejsling, Vejle.
Johs. Skjold, Haastrup, Fyn.
Slanley Bonde, Vaalse, Nr. Alslev, Falster.
Peter Ruby, Sondergaard, Møborg, Bækmarksbro.
Sofus H. Enderslev, Tølløse.
Marius Nissen, Alminde, Kolding.
Olaf Hansen, Frenderup, Sorø.
Rasmus Kristensen, Hou, Bonnet.
Mads Bak, Brandlund, Brande.
Jens Skou, Pedersen, Jernbaneetaternes Brugsforening,
Fredericia.
Hans Beuschau, Rønshoved, Hokkerup, Slesvig.
Jes Beuschau, Rønshoved, Hokkerup, Slesvig.
N. Nygaard, Lundager, Lunde St.
P. Skov Jensen, Ringgive, Give.
N. M. Nielsen, Borlev, Gravens, Kolding.
Henrik Maagaard, Vandborg, Bonnet.
P. Rasmussen, Katterød.
Niels Larsen, Rynkeby, Ringe.
Aage A. Hansen, Ødsled, Vejle.
Andreas Jensen, Rinkenæs, Slesvig.
Anton Hansen, Stenderup, Krogager, Grindsted.
Murer Thomas Thomsen, Blaakjærskov, Viuf.
Rasmus Jensen, Bruserup, Fiskebæk, Falster.
Rasmus Kristensen, Bredal, Vejle.
Frederik Terkelsen, Søndermarksgaarden, Vejle.

327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.

Carla Basse, Blegind, Hørning.
Mariane Larsen, Rynkeby, Ringe.
Alma Lund, f. Nielsen, Nourup, Esbjerg.
Hilda Albæk, Nr. Albæk, Snejbjerg, Herning.
Marie Jacobsen, Skivum, Vegger.
Karen Jørgensen, Skafterup, Rude, Sjælland.
Agnes Andersen, Revl, Kjellerup.
Petrine Hansen, Sognefogden, Tarm.
Kristine Sørensen, Bremerholm, Veerst.
Johanne Uth, Hofmandsfeldt, Vandel.
Ane K. Hansen, Diernisse, Faaborg.
Marie Nielsen, Baunehøjgaard, Starup, Gravens.
Karen Jørgensen, f. Tang, Strellev, Ølgod.
Katrine Bonde, Mindebjerg, Hørup, Als.
Katrine Madsen, Mindebjerg, Hørup, Als.

Sommerholdet 1914.
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342. Hansine Madsen, Thyregod.
343. Alma Jensen, Vesterby, Kværndrup.
344. Amalie Friis, f. Mortensen, Rask Mølle.
345. Anna Larsen, Tornemark, Sandvad.
346. Marie Nielsen, Skovby, Svindinge, Øksendrup.
347. Kirstine Sørensen, Aale.
348. Cecilie Nielsen, P. Nielsen, Svindinge, Øksendrup.
349. Magdalene Jørgensen, Bøgeskov, Graasten.
350. Kirsten Jensen, Vestervang, Fjellerup, Fyn.
351. Gertrud Pedersen, Lamdrup, Ørbæk.
352. Anna Poulsen, Dal, Grindsted.
352a. Jakobine Frandsen, Veerst.
353. Jenny Pedersen, Iglsø, Stoholm.
354. Astrid Bertelsen, Vinding Mølle, Vejle.
355. Elsa Jensen, H. Jensen, Jelling Skov, Jelling.
356. Helga Elmholt, Ildved, Jelling.
357. Anna Madsen, Vindingland, Vejle.
358. Hedevig Kristensen, Munksjørup, Hornum.
359. Sigrid Andresen, Vinding Højskole, Vejle.
360. Johanne Møller, Egeskov, Fredericia.
Vinterholdet 1914-15.

361
362.
363
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
.380
381.
382.

Arthur Fjordside, Nysted, Hou, Bonnet.
Snedker Peder Andersen, Dybe, Bonnet.
Kresten Poulsen, Vork, Egtved
Mads P. Larsen, Sandager, Assens.
Casper Skousbøl, Thyregod.
Mikael V. Vetter, Erritsø, Fredericia.
Niels Tholslrup Sørensen, Rask Mølle.
Martin Sørensen, Nedergaard, Thastum, Stoholm.
Aage Jensen, Iglsø, Stoholm.
Bent Juhl, Viuf.
Karlskov Hansen, M. Hansen, Vedelsgade 42, Vejle.
Rasmus Nielsen, Taulov.
Murer Chr. Møller, Gødsbøl, Vandel.
Morten Ibsen, Aarre, Varde.
Casper Emil Caspersen, Højbjerg, Aarhus.
Tømrer Jens B. Madsen, Nr. Nissum, Lemvig.
Smed Aksel Jensen, Lysholt Mark, Vejle.
Viggo Ravn, Stenhavegaard, Ejstrup.
Jørgen Hauge, Hølgaard, Hedensted.
. Ingvard Madsen, Egeskov, Fredericia.
Niels Jensen Bjerg, Bjerregaard, Fredericia.
Kristian Andersen, Gødvad, Silkeborg.
Sommerholdet 1915.

383. Helga Pedersen, Sønderhaven, Serritslev, Brønderslev,
384, Kirstine Dahl, Langbjerggaard, Gudme,
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385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.

Alvilda Haunstrup, Haunstrup, Herning.
Alma Nielsen, Højslev.
Laurino Knudsen, Haundrup, Pederstrup.
Margrethe Jacobsen, Brejning, Børkop.
Marie Davidsen, Vinding, Vejle.
Marie Pedersen, Centralen, Vinding, Vejle.
Marie Knudsen, Tømrer Madsen, Smidstrup, Børkop.
Kristine Christiansen, Diernisse Mark, Faaborg.
Sofie Hansen, Baneformand Hansen, Forlev St.
Anna Sørensen, Bremerhohn, Veerst.
Ingeborg Hansen, Murer Hansen, Egholt, Jordrup.
Magna Møller, Vittenbjerggaard, Kroghede, Tylstrup.

397.
398.
399.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
108.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.

Jørgen Madsen, Vejen Vestermark, Vejen.
Ole A. Olesen, Engsig, Skjern.
Thorvald Jørgensen, Kjærdahlsgaard, Vejen.
Berthel Holmgaard, Højvang, Vejen.
Marius Pedersen, Birkemose, Næsby v. Stranden, Slagelse.
Laurits Jørgensen, Alminde.
Arnold Hansen, Hønsebjerg, Lohals, Langeland.
Thorvald Rasmussen, „Spurvholm“, Ellinge, Ullerslev.
Andreas Andresen, Ferritslev, Ullerslev.
Jørgen Hauge, Fovsing, Tørring.
A. Thomsen Andersen, Amhede, Egtved.
Sofus .1. Buch, Viuf.
Peter A. Petersen, H. P. Petersen, Tiufkjær Mark, Viuf.
Murer Kristian Sørensen, Birkebæk, Jelling.
Smed Hans Pedersen, Gunderup-Aarre, Varde.
Thomas Nielsen, Gejlgaard, Vejen.
Kresten Buch Hansen, Rostrup, Gadbjerg.
Peter Buhl, Sterngaard, Almind St.

416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
528.
429.

Kamma Jørgensen, Skablund pr. Hundslund.
Anna Jørgensen, Sødring, Havndal.
Kristiane Poulsen —
—
Petra Hansen, Stourup, Horsens.
Kristine Hansen, Ferritslev, Ullerslev.
Ane Jensen, Egebjerg, Vridsted, Skive.
Dorthea Ladegaard, Enemærke, Børkop.
Laura Mikkelsen, Fagstrup, Salten.
Marie Hougaard, True Vandmølle, Braband.
Maren Petersen, f. Klode, Nebel, Graubøl, Silkeborg.
Christine Christensen, adr. Chr .Andersen, Resenbro, Silkeborg.
Ellen Sandvaj, Højrup, Korsvang.
Metha Kristensen, Fiskergade 36, Vejle.
Maren Simonsen, Faster Kirkeby, Skern.

Vinterholdet 1915 - 16.

Sommerholdet 1916.

73

430.
431.
432.
433.
434.

Mine Terkelsen, Rishøjgaard, Yding, Skanderborg.
Karen Ravn, Højen, Vejle.
Karen Kristensen, Allesø, Odense.
Kirstine Sørensen, Hedensted Skov, Hedensted.
Else Brummer, Askov, Vejen.

435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.

Kristian Lauridsen, Nebelgaard, Nr. Nebel.
Peter Ludvigsen, Gaardejer Ludvigsen, Københoved, Rødding.
H. Rostgaard Andersen, Københoved, Skodborg.
N. A. Nielsen, Ballegaard, Bredsten, Vejle.
Jens P. Madsen, Tørskind, Limskov St.
Jacob Lassen, Mosevraa, Alminde.
Mads Maagaard, Lundgaard, Bonnet.
Sofus Laursen, Landpost Laursen, Give.
Tømrer N. P. Nielsen, Oksby Plantage, Oksby St.
N. Chr. Pedersen, Hesselskov, Engesvang.
Peder Pedersen, Eskildstrup, Pederstrup St.
Aksel Mortensen, M. H. Mortensen, Haastrup, Fredericia.
Leonhardt Bramming, Almind St., Kolding.
Jørg. Fosholm, adr. G. Fosholm, Danmarksgade 77,
Fredericia.
Otto Sørensen, adr. T. Sørensen, V. Vedsted, Ribe.
Jørg. Ladegaard Sørensen, Kathrinelund, Brørup.
Frands Andersen, Adr. M. Andersen, Nr. Nebel.
Søren Andersen, Øse, Varde.
Johs. Aalund, Gestelevlunde, Espe.
Severin Hansen, Jerlev, Vejle.
Marius Cramer, Hostrup, Daugaard.
Kristian Fr. Jensen, Ferritslev, Ullerslev.

457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.

Marie Jensen, Sønderhus, .Aale.
Anna Andersen, Adr. Karl Andersen, Aale.
Ninna Poulsen, Hedelykke, Egtved.
Anna Pedersen, Kollerup, Overgaard, Lundum.
Cecilie Nielsen, Adr. Karl Nielsen, Fjellerup St.
Marie Møller, Vittenberggaard, Kraghede, Tylstrup.
Johanne Pedersen, Malmhøj, Kragelund, Engesvang.
Anna Brix, Styrishaven, Aistrup, Sulsted.
Sørine Sørensen, Sækbæk, Tistrup St.
Laura Sofie Vallentin, Værslev.
Else Pinstrup, Djørup, Nibe.
Karen Petersen, Marup, Bredgade, Skjern.
Marie Knudsen, Sdr. Højrup, Pederstrup St.
Katrine Ditlevsen, Malle, Tistrup.
Maren Kristine Larsen, Haulund, Slude, Fyn.
Anna Pedersen, Grdj. H. Pedersen, Vesterhæsînge.

Vinterholdet 1916-17.

Sommerholdet 1917.

74
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.

Marie Larsen, Halskovgaard, Højslev St.
Nikotine Nielsen, Elmegaard, Vejrup, Ejby.
Anna Laursen, Tanning St.
Katrine Eriksen, Østergaard, Hvilshøj, Brønderslev.
Marie Nielsen, Hjulmd. Nielsen, Drigstrup, Kerteminde.
Karoline Bach, Bislev, Nibe.
Anna Gregersen, Vraa, Korsvang St.
Kirstine Hansen, Jerlev Engmark, Vejle.
Anna Ruby, Søndergaard, Møborg, Bækmarksbro.
Katrine Pallesen, Malle, Tistrup.
Anna Pedersen, Vinding, Vejle.
Pouline Jessen, Hindsig, Tistrup.

484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.

Johannes Hauchildt, Elkjær, Billund.
Bendix Thomsen, Dybvadbro St., Kolding.
Knud B. Nielsen, Dalholm, Aasum, Odense.
Chresten Bonde, Holm, Nordborg, Als.
Aksel Jørgensen, Almind, Kolding.
Søren R. Nielsen, Malle, Tistrup.
Christian Nielsen, Vinding Mølle, Vejle.
Johannes Hansen, Findinge, Espe.
Jørg. Friis, Rentier Friis, Sommersted, Haderslev.
Valdemar Jensen, Ferritslev, Ullerslev.
Marinus Jensen, Overgaard, V. Smidstrup, Gadbjerg.
Peder Jørgensen, Strellev, Ølgod.
Martin Østergaard, Flø, Brande.
Hans Kaltoft, V. Gjesten pr. Gjesten.
Jørgen Dahl, Ødis Bramdrup, Bondegaardsminde.
Frederik Krogh, Agersprisgaard, Korith, Fyn.
Hagbarth Hansen, Hvidbæk, Hjelmsted, Brønderslev.
Simon Lykov, Randerup, Ballum, Sønderjylland.
Carl Johansen, Maler Johansen, Haderslev.
P. Nissen, Aarre, Varde.
Lauritz Lind Christensen, N. Kabberup, Vejle.
Anders P. Jonassen, V. Hassing Hede, V. Hassing St.
Peter Thyssen, Allerup, Toftlund.
Gustav Buch, Ankershus, Kolding Nørremark.
Jens Kjær Bundgaard, Nr. Vilstrup, Vejle.
Kristian Nielsen, Mølvang Mølle, Jelling.
Johs. Egtved, Flovt, Øsby, Slesvig.
Peter Nielsen, Mølvang, Jelling.
Hans Christensen, Grønkrog v. Skodborg, Sønderjylland.
Jørgen Clausen, Skodborg Skov, Skodborg, Sønderjylland.
Tømrer S. Elstrøm, Adr. J. P. Jensen, Vorslund, Brande.
Niels Jensen, Svejdal, Uggelhuse St.

Vinterholdet I9I7

I8.

Sommerholdet 1918.

516. Anna Kjær, Rødding, Sønderjylland.

Ib
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.

Anna Cramer, Agertoft, Tistrup.
Jensine Sørensen, Mørup pr. Randbøl.
Sørine Nederskov, Bække.
Ellen Pedersen, Vindeballe, Ærøskøbing, Ærø.
Betha Olesen, Egtved.
Johanne Højrup, Bække.
Maren Sørensen, Gunderup, Tistrup.
Alma Larsen, Lysholm, Resen, Struer.
Ane Sørensen, Mosegaard pr. Skibet.
Astrid Jensen, Mogenstrup pr. Rønbjerg.
Anna Harpøth, Sdr. Graakjær, Nees, Vemb.
Maren Ruby, Søndergaard, Møborg, Bækmarksbro.
Agnes Traun, Taagerod, Langeskov, Fyn.
Kirstine Ravn, Uldalslund, Viuf.
Kristiane Olsen, Theaterhotellet, Vejle.
Ellen Jensen, Overgaard, Brande.
Petrine Frederiksen, Trøstrup pr. Korup.
Augusta Rosenlund, Ryslinge.

535.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.

Jørgen Andersen, Snogbæk pr. V. Sottrup.
Frederik Hattesen, Varnæsvig, Aabenraa.
Hans Christensen, Toftlund.
Hans Danielsen, Egtved.
Axel Jubl, Viuf.
Marius Eskildsen, Smederøj, Gjesten.
Jens Hansen, Kastrup pr. Gram, Sønderjylland.
Kristian Jørgensen, Daugaard Mark, Daugaard.
Emil Aalbæk, Hygum pr. Jelling.
Mads Hansen, Kastrup pr. Gramby, Slesvig.
Hans Peter Nielsen, Nørreby, Bogense.
Edvard Johansen (Grønland), Bredballe, Vejle.
Kristian Høj Pedersen, Hedensted.
Viggo P. Nielsen, Baunhøjgaard pr. Gravens.
Christian Olesen, Rindom, Ringkøbing.
Ole Lange, Kragelund pr. Bække.
Hans Mathiesen, Raved, Bollerslev, Sønderjylland.
August Christensen, Toftlund.
Broder Schmidt, Hjerpsted, Højer.
Peder Jacobsen, SI. Dalby, Hedensted.
Frede Kristensen, Tudvad, Vejle.
Peter Jacobsen, Aabenraa.
Andreas Nielsen, Borre, Oksbøl St.
Hans Petersen, Assendrup, Daugaard.
Henrik Jakobsen, Lille Madsbjerg, Bonnet SI.
Marius Olesen, Hemmet St.
Peter Møller, Frørup, Kristiansfeldt.
Valdemar Bech Dueholm, Vridsted, Skive.

Vinterholdet 1918-19.

76
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.

Kristian Jørgensen, Daugaard St.
Peter Jensen, Trelde, Fredericia.
K. Larsen, „Skovgaard“, Eskildslrup, Pederstrup.
Laurits Kruse, Brakker, Gravens.
Ernst Danhøj, Aarhus.
Peter Petersen, Hjarup, Vonsild.
Jørgen Lyngsø, Gjesten Skov, GjestenSt.
Christen Petersen, Havnbjerg, Als.
Peder Chr. Pedersen, Næstrup, Thisted.
Aage Gantriis, N. Nissum, Lemvig.
Mathias Mathiasen, Rodebæk, Faaborg, Varde.
Magnus Sørensen, Faaborg, Varde.
Alfred Nielsen, Timring pr. Vildbjerg.
Bakken Pedersen, Kjærup, Janderup St.
Hans Jessen, Bøffelkobbel pr. Dybbøl.
Kristen Larsen Jensen, Mogenstrup pr. Rønbjerg.
Skafti Gunnarsson, Egense pr. Hou, Gudumholm St.
Marinus Brødsgaard, Horsted, Vejle.
Erik Eriksen, Rynkeby, Ringe St.
Peter Jensen Petersen, Hygum, Rødding, Sønderjylland.
Gjøde Madsen, Krarup, Tistrup.
Peder Friis, Kamptrup, Hygum, Rødding.
Ude Pedersen, Viuf Savværk, Viuf.
Peter Christensen, „Knabegaard“ pr. Korinth.
Hans Jensen, Røntved Hus, Dybvad.
Søren Platz, Sønderskovgaard, Christiansfeldt
Kristian Simonsen, Aale.
Hans Augustinussen, Viuf St.

591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.

Agnes Jørgensen, Daugard Mark, Daugaard.
Maren Tang, Fasterkær, Skjern.
Kjestine Schmidt, Hjerpsted, Højer.
Katrine Madsen, Munkerødgaard, Odense.
Anne M. Mathiesen, Klingenbjerg, Svendstrup, Als.
Kristine Paulin, Dalbyvej, Kolding.
Christine Hansen, Lysabildskov Mølle, Skovby, Als.
Agnes Kiltofte, Bollesager, Esbjerg.
Maren Kristensen, Egsgaard, Filskov.
Asta Kristensen, „Korsvang“, Skodborg, Slesvig.
Christine Nielsen, Skærbæk, Slesvig.
Ellen Clausen, Holm, Nordborg, Als.
Bothilde Bertelsen, Gjenner, Slesvig.
Emilie Mikkelsen, S. Schmidt, Vrinners, Mols.
Astrid Sørensen, „Kathrinelund“, Guldager.
Ingrid Brogaard, Mosede Mark, Taastrup.
Haydia Jacobsen, Mariasminde, Bredal, Vejle.
Kathrine Jessen, Tombøl, Felsted, Slesvig.

Sommerholdet 1919.

77
(509.
610.
(511
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
(520
621.
622.
(523
624.
625.
626.
627.
(528
629.
(530
631.

Marie Jørgensen, Skovgaard, Graasten.
Melha Vind, Faurholt, Ribe.
. Hansine Hansen, Guldager Mark, Guldager.
Dagny Andreasen, Viuf.
Anna
—
—
Merete Rasmussen, Varnæs, Aabenraa.
Marie Henrichsen,
—
—
Marie Poulsen,
Anna M. Rasmussen
—
Claudine Kruse, Abkjær, Overjersdal, Slesvig.
Anna Mathiesen, Bylderup, Bylderup, Bov, Slesvig.
. Christine Bonde, Holm, Nordborg, Als.
Johanne Schmidt, Juulsvang, Sdr. Omme.
Gudrun Olesen, Skyttehusgade 1, Vejle.
. Anna Thomsen, Andkær Skole, Børkop.
Marie Petersen, Chr. Thomsen, Bollerslev, Slesvig.
Cecilie Hattesen, Hotel Varnæsvig, Varnæs, Aabenraa.
Maren Elbjerg, Lammetsberg, Løjtkirkeby, Aabenraa.
Johanne Drewsen, Nyminde Plantage, Nr. Nebel.
. Sigrid Hansen, Vork, Egtved.
Astrid Michelsen, „Nørballegaard“, Jerlev, Vejle.
. Marie Skytt, Maugstrup, Simmersled, Haderslev.
Ane Marie Jørgensen, Herstedvester, Taastrup.

632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
(54 6.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.

Jens Skinnebak, Dybe, Bonnet.
Poul Jensen, Lillehøj pr. Aakirkeby, Bornholm.
Skou Østergaard, Villa „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 Derlien, Nr. Bjært Skov pr. Ellang.
Laurits Enggaard, Vesterby, Ødsled pr. Vejle.
Peder Poulsen, Fredsted pr. Viuf.
Johannes Refsing, Hjortlund, Gredstedbro.
Asmus Petersen, Stepping, Sønderjylland.
Asmus Nissen, Frørup, Stepping, Sønderjylland.
Kristian 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, Sønderj.
Jes Sørensen, Vestervang, Gejsing pr. Lunderskov.

Vinterholdet 1919

20.

78
655. Johannes Rostgaard Andersen, Københoved pr. Skodborg.
656. Murer Anker Kjær Nielsen, Haastrup Skov, Fredericia.
657. H. Andreasen, Aale.
658. Tømrer Alfred Jessen, Tranholm, Aadum pr. Tarm.
659. Carl Chr. Juhl, Vork, Egtved.
660. Peter Aksel Petersen, Tarup Vandmølle, Aarslev.
661. Laurits Andersen, Roskilde Mark, Roskilde.
662. Chresten Nielsen, Rørkjær, Haderslev.
663. Iver Jessen, Gamst pr. Gamst.
664. Peter Johansen, Nr. Bjært Skov pr. Eltang SI.
665. Jens Fredsled, „Olufsdal“ pr. Viuf.
666. Gustav Petersen-Pauli, Karpedam 5, Aabenraa.
667. Jes Fynsk, Løjtkirkeby, Aabenraa.
668. Hans Juhler, Svejrup pr. Borup.
669. H. Hansen Møller, Blans, Ullerup, Sundeved.
670. P. Ludvigsen, Sandet pr. Arrild, Sønderjylland.
671. Hans Pauli Petersen, „Refslund“ pr. Branderup, Sønderj.
672. Kristen Sørensen, Aalund, Agerbæk.
673. Johannes Enevoldsen, Hoven pr. Tarm.
674. Hans Bøttger, Stepping, Sønderjylland.
675. Malling T. Nielsen, Planteskolen, Bogense.
676. Niels Kaltoft, Limskov.
677. Søren M. Thomsen, Limskov.
678. Jakob Alfred Petersen, V. Børsting pr. Skive.
679. Chr. Brygger Christensen, Hedegaard, Ejslrupholm.
679a. Hans Marius Andersen, Nørskov, Farre.
680. Rasmus Asmussen, Kliplev, Aabenraa.
681. Christian Erichsen, Aartoftmark pr. Kliplev.
682. Søren Madsen Nielsen, Nøttrup pr. Gramrode.
683. Peter Buhl, St. Veiling pr. Børkop.
684. Ole Olsen, Herslev, Fredericia.
Sommerholdet 1920.

685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.

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, Brund Skole, Horsens.
Signe Pedersen, Krusbjerg, Ølgod.
Astrid Nielsen, Hjelmdrup, Egtved.
Anna Ahrenkiel, Sønderby, Møgeltønder.
Margrethe Kjeldgaard, „Hedelund“, Houer, Muldbjerg.
Helene Lassen, Nørby ved Løjtkirkeby, Aabenraa.
Dorthea Clausen, Løjtkirkeby, Aabenraa.
Petra Jensen Lund, Fodby St., Sjælland.
Ingeborg Bjerrum, Toftlund, Sønderjylland.
Christine Jensen, Blans, Avnbøl St., Sønderjylland.
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701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.

Catharina Eiberg, Dybvighoved pr. Løjtkirkeby, Sønderj.
Ane Dahl, gi. Færgegaard, Trelde, Fredericia.
Marie Christiansen, Ballerup pr. Agedrup, Fyn.
Dagmar Rindahl, Ollerup pr. Slagelse, Sjælland.
Marie Nielsen, Karl Nielsen, Fjellerup St.
Kjestine Snitkjer, Aarø pr. Aarøsund.
Cecilie Andersen, Skelle, Sundeved.
Margrethe Møller, Dalsgaard pr. Ringenæs.
Vinterholdet 1920-21.

709. Asinus Christiansen, Gaardejer H. Christiansen, Feldsted SI.,
Aabenraa.
710. Nicolaj Peter Kjærgaard, Ellund, Flensborg Kreds.
711. Svend Vagn Jacobsen, Gaardejer Jacob Jacobsen, Over
Barrit, Barrit Si.
712. Karl Laursen, Gaardejer Valdemar Laursen, SI. Dalby,
Hedensted.
713. Niels L. Mikkelsen, Tusbøl, Brørup.
714. Vagner Pedersen, „Nyhøj“, Opsneum, Bramminge.
715. Niels Peder Madsen, Adr.: Gmd. Frederik Madsen, Sand
ager pr. Assens.
716. Hans Peter Pedersen, Sødring pr. Havndal.
717. Alfred Fischer, Vejstruprød pr. Sjølund St.
718. Johannes Hansen, Vester Nebel pr. Dybvadbro SI. ved
Kolding.
719. Carl Buch, Ankershus, Kolding Nørremark pr. Kolding.
720. Ejler Bøgh, Aaes, Galten Møllegaard, Galten SI.
721. Ejnar Klindt, Tobøl pr. Guldager St.
722. Hans Sørensen, Birkebæk, Jelling.
723. Henrik Andersen, Adr.: Jens Andersen, Pjedsted SI.
724. Jens Møllerskov, Højrup I pr. Stepping.
725. Henrik M. Eriksen, Adr.: Gaardejer T. Eriksen, Højrup I
pr. Stepping.
726. Peter Hansen Petersen, Adr.: Gaardejer Søren Petersen,
Oksenvad, Sommersled SI.
727. Alfred Clausen, Mølby, Sommersted St., Slesvig.
728. Knud Ejnar Knudsen, Vestkjær, Ølgod SI.
729. Otto P. J. Poulsen, Adr.: Michael Petersen, „Sondergaard“
pr. Gesten.
730. Aksel Lehmann, Egtved St.
731. Arne Jensen, Stenlaugaard, Rugsted pr. Vejle.
732. Peter Brochstedt, „Drenderup Nygaard“ pr. Vamdrup.
733. Ejnar Brødsgaard, Marielyst, Tudvad, Vejle.
734. Christian Esbensen, Tandslet, Als, Sønderjylland.
735. Oscar Hauge Carlsen, Mølholm, Vejle.
736. Ejnar Martin Jørgensen, Brunde Skole, Horsens.
737. Eberhard Stockier, Rørkær pr. Tønder, Sønderjylland.
738. Albert Lassen, Gamst pr. Vejen.
739. Ulrik Bech Andersen, Sønder Bork SI.
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740. Peder Jorgensen Skjøde, Røjgaard pr. Veerst.
741. Jakob P. M. Sass, Kiel, Holstenstrasse 13
742. Jens Sørensen, Adr.: Chr. Sørensen, Jernbanegade pr.
Ringe, Fyn.
743. Ejner Madsen, Adr.: M. H. Madsen, Brandstationen, Vejle.
744. Aksel P. Mortensen, Giudsted, Hampen St.
745. Jakob Christensen, Adr.: Laurids Christensen, Østergaard,
Andrup, Esbjerg.
746. Ejner Hansen, Smedesvend, Dræby St., Fyn.
746a. Chr. Bach, Adr.: Mads Bach, Brandlund, Brande.
746b. Knud Andersen, Adr.: Julius Andersen, Skovsgaard, Hals.
747. Andreas Lindskov Jensen, Røde-Kro, Adr.: N. Jensen.
748. Gudmund Nielsen, Meldgaard, Astrup pr. Hjørring.
749. Dahl Kristensen, Hornborg pr. Flemming.
Sommerholdet 1921.

750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.

763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.

Martha Kildebo, Johannes Bruns gt. 4, Kristiania.
Misse Rask, Stockfleths gt. 60, Kristiania.
Helga Schøler Tungelund, Thorsø (Langaa, Silkeborg B.).
Marie Eriksen, Aartoftmark, Kliplev, Aabenraa Amt.
Christine Kryhlmand, Dybbøl pr. Ragebøl, Sønderborg Amt.
Astrid Enggaard, Ødstedgaard, Vesterby pr. Vejle.
Astrid Jensen, Brinkgaard, Glænø, Sdr. Bjerre, Sjælland.
Anna Andersen, Sortebro, Fyn.
Anna Storm, Krogshøj, Holmstrup, Fyn.
Dorthea Skov, Spandet pr. Arnum, Sønderjylland.
Marie Skov, Spandet pr. Arnum, Sønderjylland.
Karen Damgaard, Grønninghoved pr. Sjølund.
Jensigne Christensen, Helgensbjerggaard, Glænø pr. Sdr.
Bjerre, Sjælland.
Marie Andresen, Skovrup pr. Christiansfeld, Sønderjylland.
Mary Lundsgaard, Sejrup Mølle pr. Thyregod.
Elna Knudsen, Rødding, Sønderjylland.
Dagmar Martinsen, Ormslev pr. Forlev SI., Sjælland.
Antje Hansen, Haderslev, Naffet Nr. 6.
Cathrine Wegersleff, Broager, Sønderjylland.
Astrid Sorensen, „Sønder Kragskov“, Jerup, Frederikshavn.
Marie Pedersen, „Nedergaarden“, Fenslen, Ørting Si.
Marie Christensen, „Damgaard“, Ringe St., Fyn.
Anna Hansen, Adr.: R. Hansen, Bolteskov pr. Ringe, Fyn.
Else Nielsen, Adr.: H. C. Nielsen, Branderup, Haderslev Amt.
Helga Henriksen, Hedegaard, Tvis SI.
Karen Jensen. Adr.: A. Jensen, Østtarp, Strellev, Ølgod SI.
Estrid Fisker, „Enghavegaard“, Galten pr. Hadsten.
Kathrine Schmidt, „Himmerighus“, Stovstrup pr. Fredericia.
Maren Jensen, „Sønderskovgaard“, Erritsø pr. Fredericia.
Mary Frank, Arnitlund pr. Over-Jersdal.
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