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P. ANDRESEN
P. Andresen døde Natten til Tirsdag den 15. September
paa Gaarden »Bredbjærg« i Taulov Sogn, i det Hjem, som
kun i knapt et Aar var hans, men som han dog naaede at faa
forunderlig kært. Da jeg sidste Gang saa ham i Live, 5 Dage
før hans Død, talte han varmt om den Natur, vi havde for Øje,
der hvor vi stod ude ved hans Havegærde. Ja, hvor talte han
dog den Aften mildt og nænsomt om det altsammen: Bæltet,
Fjorden, Skovene, Bakkesiderne med Agre, Plantager og Hegn,
Haven og dens Træer, Engen dernede, og den store indhegnede
Sænkning, som gaar ned til Stranden. Ingen af os tænkte paa
det nære Farvel.
*
P. Andresen var Naturelsker og Naturkender. I Ullerup
Kirke ved hans Baare sagde Alfred Povlsen det rigtige om ham,
at hans Indsats i den danske Folkehøjskoles Arbejde i vort Folk
ikke vil henvejres. Han har været med at forberede noget af
det, vi venter paa, Højskolen skal løfte højt. Det er betegnende
for Andresen, at i de Mindeord, som har lydt om ham, har flere,
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bl. a. Alfred Povlsen og Povl Hansen, mindet om Vers af Bror
sons Salme: »Op al den Ting, som Gud har gjort, hans Herlig
hed at prise —.« Dens Ord om »det mindste Græs« og al dens
dybe Undren og dybe Ærbødighed for al Guds skabte Værk
melder sig jo ogsåa af sig selv, naar man mindes P. Andresens
Færden i Naturen. Hvad han saa i Skolestuen gennem sin Tale
om Naturen formaaede at give sine Elever, kunde een af disse
bedst fortælle. Som Lærer ved hans Skole en Tid havde jeg
ikke samtidig Lejlighed til at være hans Elev; men fra et Skole
møde i Vejle straks efter, at Andresen havde overtaget Skolen
i Vinding, mindes jeg, hvor han kunde begejstre en Flok Lærere
og Lærer-Elever, saa vi ønskede at kunne gøre Naturen saa
levende, og mange bad ham skrive noget saadant ned, at det
kunde blive til Hjælp for andre i deres Undervisning, og noget
lignende fortæller min Hustru fra et Friskolelærerkursus i
Vejstrup.
*
Men Andresen var mere end en god Naturhistorielærer. Han
var først og fremmest en god Højskolemand. Ja, hvor tør jeg
sige det, naar jeg saa at sige ikke har haft Lejlighed til at sidde
paa Skolebænken, naar han stod paa Katedret? Jo, fordi jeg
sætter en anden Side af Manden højere end den at være en god
Katedermand. Hvis Højskolen er det, jeg mener den er: fuldt
saa meget dens Læreres Liv som deres Ord, da var Andresen en
udmærket Højskolemand og Ungdomslærer. Hvor interesserede
hans Elever ham! Hvor levede han med dem! Sikkert mere,
end de tit anede. Og han ofrede sin Tid og sine Kræfter paa
sine Elever. Prøv, I gamle Elever, og tænk jer om! Kunde I
ønske jer en interessantere Fører ned gennem Djævlekløften og
paa de mange andre Ture? Og mindes I de hyggelige Aftener
i Stuerne, naar Andresen »fortalte«. Eller naar han fremviste
alle de mange Ting, som han med stor Ihærdighed og aldrig
svigtende Interesse havde faaet skrabet sammen fra Alverdens
Hjørner, til Belysning af vort Folks Kultur og Historie. De fleste
af disse Ting kommer nu til Ære og Værdighed paa National
museet, hvortil Fru Andresen har overladt disse Samlinger, og
hvor de er blevet modtaget med den største Interesse.
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Maaske har alle, som læser dette, læst Povl Hansens Minde
ord i »Højskolebladet« Nr. 40 — læst Skildringen af, hvorledes
P. A. »førte« ham gennem Museerne. Men læs den blot igen.
Hvor havde P. A. sin egen Maade at tage Tingene paa! Det var
udpræget hos ham dette: at uddrage »Ekstrakt« af alt, hvad
han saa, lærte, oplevede. Overlegent saa han bort fra det allermeste, ænsede det ikke, men slog som en Ørn ned paa det, han
saa som det væsentlige. Om det samlede han al Interesse, og
om det fik han aldrig nok at vide, men samlede og samlede En
keltheder derom. Det faldt sjældent sammen med ens egne
Tanker, men det gav sandelig Relief i Billedet, naar Andresen
talte med om et Emne. Der var hos ham noget af det, som
skiller det gode Kunstværk, Maleriet, fra Fotografiet. Hvilket
er sandest? Fotografiet tager sandhedskærligt alt med. Stiller
væsentligt og uvæsentligt jævnbyrdigt op ved hinandens Side.
Rammer Maleriet egentligt »Virkeligheden« paa langt nær saa
tro? Nej, det ser bort fra meget og drager det frem, som er
Karakteren og Livet i Billedet. Gjorde Andresens Tale ikke det?
Sammenhængen tog han det ikke altid saa nøje med. Logikken
var ikke altid uangribelig. Tilhørerne maatte tit selv om, om
de formaaede at gøre Tankespringene med. Men Enkelthederne
malede han med des mere Varme, og naar han vilde lære sine
Elever, »hvad der er værd at elske«, da ønskede han ikke at
veje sine Ord paa Guldvægt, men brugte med rund Haand de
stærkeste Udtryk, ogsaa de overdrevne. Men jeg kan ikke tro
andet, end at der sidder mange af hans Elever rundt om i Landet
og takker ham, fordi de paa Vinding Højskole fik nye Øjne at
se med og en god Hjælp til at leve Livet som vaagne, ansvarlige
Mennesker.
❖
Mod sine Venner var Andresen en trofast Mand, og til sit
Sinds dybeste Grund var han en velvillig Mand. Og aldrig paa
Skrømt. Naar A. ytrede Interesse for andre, da var det virkelig
Interesse for deres Velfærd. Hvorfor skulde det ikke lykkes for
ham til det sidste at faa Elever nok til sin Skole? »Er det for
meget for et Menneske«, spurgte han engang, »at tage 3—5
Maaneder fra Erhvervsarbejdet og ofre dem helt paa sig selv,
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paa sit Sinds og sin Sjæls Dannelse?« Mod Tidsstrømninger
har mange kæmpet forgæves, og Tiden er endnu imod de smaa
Højskoler. Men for Andresens Vedkommende véd vi, som kendte
ham under Krigen, at Povl Hansens Anelse (se Artiklen) er
rigtig. Krigen brød Andresens Arbejdskraft og sled ham ud.
Han levede for stærkt med dem dernede til at kunne holde det
ud. Ja, der var maaske Tider, da det daglige Skolearbejde mær
kedes af, at al hans Interesse var rettet mod Postens Ankomst.
Den uafladelige Spænding angaaende det kære Hjemlands og
de danske Slesvigeres Skæbne krævede saa stor en Del af hans
Sjæls Kraft.
I den korte Tid, næppe 1 ’/2 Aar, som han levede efter at
have afstaaet Skolen, levede hans Tanker mest dernede i det
genvundne Land. »Hjemstavnsminder fra Sundeved og Als«,
som han udgav sidste Efteraar, fortæller derom. Danmarks Ung
dom og Slesvigs danske Folk ofrede han sin Kærlighed og sit
Livs Kraft.
Studsdal i November 1925.

Karl V. Bertelsen.

en Cah!
6n bjærtelig Cak til alle for den smukke De
koration til P. Andresens Baare.
TTlarie Andresen.
dens, Sigrid og Sune.

HISTORIE
»Ren og klar skal Nutid føre
Fortids Rost til Fremtids Øre.«

istorie er et Ord, som oprindelig betød Udforskning eller
Undersøgelse; men det bruges nu om, hvad der vedrører
Fortiden og dens Liv. Videnskabsmændene arbejder med Kil
derne til Historien. De søger at finde Levninger af Fortidsmen
nesker selv, af den Natur, der har omgivet dem, og Rester af
Menneskers Frembringelser. Nutidslivet studeres, og man søger
derfra at drage Slutninger tilbage.
Kilderne fremdrages og gøres tilgængelige, dernæst prøves
de nøje af Kritikere, som søger at opklare Tidsalder, Hjemsted
og Ophavsmand for om muligt at fastslaa Kildernes Ægthed.
Vi har mange Kilder at øse af, naar det gælder om at søge
Kendskab til Fortiden. Foruden Jordbundslagene og Fund deri,
er der gamle Bygninger, der er Museer og Biblioteker, der er
skabt af Samlere, som ofte uden at ane det har baaret Sten til
Historieforskningens stolte Bygning. Vi har Arkiver, som er
grundlagte med praktiske Formaal af Regeringer og Institutio
ner, og hvad der findes af gamle Dokumenter, kan ved Gennem
gang hjælpe til at kaste Lys over Fortiden:

H

„Vi søger Slægtens Spor i stort og smaat,
i Flinteøksen efter Harvens Tænder,
i Mosefundets Smykke, plumt og raat,
i Kirkens Kvadre, lagt af brede Hænder.
Hvert skimlet Skrift, hver skjoldet Alterbog
har gemt et Gran af Slægtens Ve og Vaade;
nu skal de røbe mig, hvad Vej, jeg drog,
og løfte mig en Flig af Livets Gaade.“

Naar Kilderne er fremdragne og omhyggeligt prøvede, kan
man ved Fantasiens Hjælp drage Slutninger fra Kilderne saadan,
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at naar Stoffet bliver sammenarbejdet, er det muligt at ridse et
Billede op af Fortiden saa sandt, som det paa det givne Tids
punkt er muligt. —
Der er vel endnu Mennesker, selv om de heldigvis bliver
færre, som mener, at Historie er et Skema med Navne og Aarstal,
andre fæster særlig Opmærksomheden ved de store Navne og
store Tildragelser i Folkenes Liv, og atter andre hævder, at
Historien er Stændernes Liv, og ved at sysle med, hvordan de
forskellige Folkeslag har levet og kæmpet for at faa en Plads
i Solen og Lyset, møder man Fortiden, som det den har været:
Klassekamp.
Eller vi kan tænke paa, hvordan der nu gøres et stort Ar
bejde for at faa Menigmands Historie klaret, idet man tænker
paa, at det Liv, der er levet i de mange Tusinder af Hjem, det
er Folkets Historie, og saa er man gaaet i Gang med at indsamle
alt, hvad der kan oplyse om dette Liv: Sagn, Viser, Ordsprog,
Overtro, Skikke ved Arbejde og Fest o. s. v.
Da Henning Frederik Feilberg tog fat paa sit trofaste og
navnkundige Samlerarbejde, var det for at hjælpe det danske
Folk til Selvfordybelse efter 1864. »Vi er nu saa faa, at vi ikke
har Raad til at misforstaa hverandre«, skrev han, og saa lagde
han sine Kræfter i for at faa draget saa meget som muligt frem
af det, som Mennesker gemte i Mindet, det var paa høje Tid,
han siger et Sted: »I vor Tid gaar det gamle tabt med rivende
Hast, hver gammel Mand eller Kvinde, som bliver lagt til Hvile
i Graven, tager noget med sig. I de mere ensomme Egne lever
mere af det gamle, i de Egne, hvor Kulturen er stærkere frem
skreden, mindre.«
I de senere Aar er Sansen for Livet i Hjemmene i Fortiden
blevet stærkere. En Gren af denne Sans har givet sig Udslag i
Indsamlingen af »Minder fra gamle grundtvigske Hjem«, hvoraf
man har faaet udgivet fem Bind, som i bedste Forstand kan
kaldes »Folkelæsning«, der kan hjælpe til at øge den historiske
Sans hos Læserne og bringe dem personlig Berigelse af bedste
Art. Desværre lider dette Arbejde af Ensidighed, idet der, naar
undtages sidste Bind, hovedsagelig har været offentliggjort
Minder fra, hvad man med daarlig Sprogbrug kalder »finere
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Hjem«, og næsten udelukkende Præstehjem, mens man alt for
lidt har faaet udgivet Minder fra saadanne Hjem, hvorved der
kunde kastes Lys over, hvordan der levedes i de Hjem, hvor
den grundtvigske Strøm af Liv i Bevægelsens Foraarstid
naaede at bringe Hjælp til aandelig Vækst hos Mennesker, der
levede i lavloftede Bondestuer og havde Tiden fyldt med strengt
legemligt Arbejde, ligesom man meget savner Skildringer fra
Livet i de første frie Børneskoler. —
Skal jeg kort udtrykke, hvad jeg mener, Historie er, saa maa
jeg sige, at det er et Stykke Liv, ja, det er Menneskeslægtens
virkelige Levnedsløb, som er lignet ved et stort Hav, hvori Ti
derne rinder ud som Floder, og det hele ligesom samler sig som
Summen af »alt, hvad Fædrene har kæmpet, og Mødrene har
grædt«.
*
Historien bør møde den opvoksende Slægt som en levende
Virkelighed. Der skal fortælles saa sandt og jævnt om Fortidens
Liv som muligt. Det er en svær Kunst at kunne tale »sandt om
smaat og stort og jævnt om alt det høje«, det kan kun opnaas
efter et omhyggeligt Arbejde og et inderligt Samliv med den
svundne Tid.
Videnskabsmanden maa have alt med, men Læreren er an
derledes frit stillet, han kan med fuld Ret dvæle udførligt ved
det eller de Afsnit i Historien, som han lever mest i og er stær
kest optaget af. Netop det personlige Forhold til Emnet gør
det levende.
Sakse nærede en varm Kærlighed til alt, hvad der var værd
at beundre, da han begyndte at optegne Fædrenes Bedrifter, for
at det danske Folk ligesom andre Samfund kunde faa optegnet
Minderne og opflammes til Daad ved at skue tilbage over det
Værk, der var øvet af Fædrene.
For Ludvig Holberg er Historien ogsaa noget meget levende,
ja, den er en stor Eksempelsamling paa godt og ondt, og Aarsagssammenhængen og det danske Folks indre Udvikling er for
ham noget meget magtpaaliggende at faa udredet, vigtigere end
Krigsbedrifter. Det er ikke først og fremmest Statens Udvikling
og politiske Magtforskydninger, det gælder om at fortælle om,
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men Folkets Liv. For Historieskriveren er det ikke nok at eje en
»beget Hjerne«; men han maa ogsaa være i Besiddelse af Ind
sigt, sund Dømmekraft og Livserfaring.
Enkelte har kun sat sig til Opgave — som Børn af deres Tid
— at fortælle om de store og gode Handlinger, for at det skal
komme til at staa som Ideal for Mennesker at blive nyttige og
dydige Borgere. (Ove Malling).
Imidlertid bør der ikke bare fortælles om det, der er stort,
ædelt og godt, men der maa ogsaa fortælles om det vrange og
lave, dersom det har haft Betydning for Fortælleren at møde
det. Hvad der ved at tage det paa den personlige Maade og selv
stændige Form tabes i Sammenhæng og Oversigt, vindes i Klar
hed og Styrke. Paa en upersonlig Maade at opremse Begiven
heder, som ikke lader sig holde fast af Ikke-Fagfolk, virker
spredt og goldt i det almindelige Folkeoplysningsarbejde, hvor
man ikke har til Hensigt at indprente en bestemt Kundskabs
mængde, medens det skaber Ro og efterlader Indtryk, naar man
dvæler udførligt ved noget, der er betydningsfuldt, og selv om
man bruger den Form, kan man godt vogte sig for at blive Agi
tator, men lade Historien tale sit eget Sprog, naar den fremføres
paa en saadan Maade, at Dømmekraften fremkaldes, og det
bliver en taknemlig Ihukommelse af alt, »hvad ædle kaldte
Livets Lyst«, og Dom over det forkastelige.
Vor store Historieskriver Adolf Ditlev Jörgensen, som igen
nem sin Virksomhed fik saa meget at betyde for vor folkelige
Kamp mod Syd, vendte sig til den historiske Syssel paa en per
sonlig Maade. Han var Sønderjyde og havde levet med sit Folk,
da Ulykken ramte det (1864), og han tillevede sig den Opfat
telse, at enhver af os sidder i uskiftet Bo med sin Fortid, og vi
kan ikke gøre Regnskabet op, hvor meget vi saa anstrænger os.
Men et helt Folk kan heller ikke løbe fra sin Fortid, lige saa
lidt som det enkelte Menneske kan det. Ud fra dette rent per
sonlige Stade tog han fat paa sin Gerning: at oprede Aarsagerne
til Danmarks Ulykke, og ved sit redelige Arbejde kom til at
levere gode Bidrag til Bygningen af et nyt Danevirke i Aandens
Rige og gøre det uindtageligt, saa en af de sønderjyske Førere
kunde skrive om ham ved hans Død: »Vi har i A. D. Jørgensen
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mistet en god, prøvet Ven, en utrættelig Stridsmand for den
gode Sag, en stor Høvding, en Vaabensmed, som i rastløs Iver
fyldte vore Rustkamre med blanke Vaaben, vor Sag kunde for
Tiden ikke have lidt noget tungere Tab ved en enkelt Mands
Død.«
A. D. Jørgensen har ogsaa stillet store Krav til dem, der skal
føre Historien frem for andre Mennesker, naar han siger: »Kun
den, der har været grebet af Folkesjælens Dødsangst og hen
revet af dens mægtige Attraa efter Liv og Udvikling, formaar at
vinde dens Fortrolighed og tolke den med Myndighed.« Her er
krævet meget af Historietolkeren, ikke i Retning af Kendskab
til Fortiden, den er en Selvfølgelighed, men der er peget paa
den stærke Samleven med det forgangne Liv, og selv om vel faa
har naaet saa vidt, at han ligesom har været bange for, at Folket
skulde gaa i Graven ved visse Lejligheder, naar det har set mørkt
ud, saa maa der noget af denne Samfølelse med Begivenhederne
til, for at Skildringen kan faa Vægt.
Der er ingen Tvivl om, at der i Danmark er fortalt Historie
paa en meget levende Maade, det har vi adskillige Vidnesbyrd
om. Morten Eskesen skriver om Ludvig Christian Müller’s Hi
storietimer: »Det var, som vi blev borte i den rivende Strøm«.
Vinding Højskoles Grundlægger Hans Rosendal skriver om Se
minarieforstander Hans Jørgen Marius Svendsen’s Historiefor
tælling: »Det var Livets egen Tale, vi hørte. Den strømmede fra
Hjertet, naar han fortalte Historie«.
En god Hjælp til at komme i personlig Berøring med Hi
storien har vi i at besøge de historiske Mindesteder. For et Men
neske med Sindet aabent for Indtryk vil det være ligefrem umu
ligt at vandre langs med den gamle Danevirkevold uden at faa
Indtryk af, at der er man paa historisk Grund, hvor saa mange
Kampe er ført gennem Tiderne for vort Liv som Folk. Man kan
heller ikke færdes paa Skamlingsbanke, uden at man ligesom
ser for sig de mange Tusinder af danske Mennesker, som var
samlede dær den 4. Juli 1844 for at styrkes til Kampen for
Retten til frit at bruge Modersmaalet. Eller man gaar gennem
vor store Samling paa Frederiksborg Slot, og ved at standse ved
Billeder og Genstande faar man et levende Indtryk af vort Folks
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Liv fra den historiske Tids Begyndelse til vore Dage, og saadan
vil man kunne nævne det ene Eksempel efter det andet.
En Gang, jeg besøgte »Trinity College« i den gamle engelske
Skoleby Cambridge, gik jeg igennem disse ældgamle ærværdige
Haller, som findes i denne Bygning som i andre »Colleges«. Der
var gamle Egetræsmøbler, gamle Gulve, gamle udskaarne Pa
neler o. s. V o. s. v. Det hele var saa smukt afstemt, saa gennem
ført i Stilen, saa man uvilkaarlig maatte staa stille i Beundring
for alt det, man dær som saa mange andre Steder kan møde i
England, hvor Folkets Konservatisme ogsaa giver sig sunde
Udslag. Jeg standsede ved et af de mange malede Portrætter,
der hang paa Væggene. Paa hver Ramme sad en lille Metal
plade, hvori der var indgraveret Navnet paa den Mand, som var
afbildet og nogle faa Oplysninger om hans Liv. En Englænder
sagde til mig: »Ja, vi ønsker, at de Studenter, der færdes her til
daglig, skal saa at sige indaande den historiske Luft, for det er
noget, der har saa uendelig stor en Betydning for de unge Men
nesker, og alle disse Billeder, som hænger her, er af berømte
Mænd, der har levet en Del af deres Liv som Studenter her ved
dette College, og saa er der lidt Oplysning om, hvor vidt de
igennem dygtigt Arbejde er naaet, for at de, der har hjemme
her en stor Part af deres Ungdomstid nu og i kommende Dage,
kan ved at se alt dette opildnes til at tage fat og se, hvad de
kan naa.
Endelig vil jeg nævne, at det ypperste Hjælpemiddel, vi har
til at faa gjort Historien levende, er Poesien. Vi Danske ejer en
saa rig Skat af historiske Sange, at intet andet Folk kan opvise
noget lignende. Desværre udnyttes dette »Sangværk« ikke nær
i den Grad, som det burde, skønt vi saa mange Gange har hørt,
hvordan ældre Mennesker har kunnet aflægge Vidnesbyrd om, at
det bedste, de har modtaget i deres Barndom, er, at de har lært at
synge Grundtvigs bibelhistoriske Sange, og de har sunget dem
saa ofte, at de helt har tilegnet sig deres Indhold. I disse er
Bibelens Indhold ligesom gendigtet paa vort Modersmaal og
derved lagt danske Menneskers Hjerteliv nær, og paa samme
Maade har vi saa mange Sange, der handler om Begivenheder
og Personer i vort eget Folks Liv, de bør langt anderledes i
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Brug, end de har været, og man undres hvert Halvaar over, at
disse historiske Sange er ganske ukendte for saa mange af dem,
der møder som Elever paa Højskolerne.
*
Skal man standse ved et enkelt Menneske, der har staaet i
et inderligt Forhold til Historien, bliver det ganske naturligt ved
ham, der levede selve Højskoletanken ind i det danske Folk:
Grundtvig.
Hans Kærlighed til Historien var en Del af hans rige Slægts
arv, og den øgedes gennem hans Opdragelse. Hans Moder
troede jo, hun nedstammede fra den navnkundige Hvideslægt,
dær var den stærke personlige Forbindelse med Fortiden. Hun
havde en meget stærk historisk Sans, som gik i Arv til Sønnen,
derom siger han de kendte Linier:
„Baaret har du under Hjerte
alt mit Syn og al min Sang,
født til Verden dem med Smerte:
Skjalden af dit Skød udsprang,
i de gamle Heltedage
gennem dig han har sin Rod,
Sans for Sang og Syn for Sage
fik han med dit Adelsblod.“

Her er vi altsaa ved Kilden til Grundtvigs historiske Syn, og
hans Moder plejede denne historiske Sans hos Drengen ved at
fortælle Historie for ham og ved at læse Historie med ham,
særlig dvælede de sammen ved den kristne Menigheds Historie:
„Oh! det var et Aftensæde,
som vi glemme ej paa Jord,
dér din Pusling sad med Glæde
ved det vakre lille Bord,
læste om de gamle Dage
rent og klart med højen Røst,
fulgte gennem Kirkens Sage
Frelseren med Liv og Lyst!“

I de historiske Bøger, Grundtvig som Dreng læste, savnede
han navnlig en livlig Fortællen om Personer og Begivenheder,
naar han sad med den skematiske »Baden«, kunde han tit sukke:
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„Herre Oud! han kunde dog
sagtens la’ os høre lidt
om den Flod og om det Tog,
om de vakre Eventyr
det dog morsomt var at høre.“.

Selv om han lagde Historien paa Hylden i den aandløse Pe
riode af sit Liv, som han gled ind i i Latinskoletiden, hvor det
var, som om hans higende Sjæl udtørredes, havde han dog følt
sig saa beriget ved historisk Syssel, at han senere tog fat at
læse Historie igen med stort Udbytte, og senere, efter at han
havde vandret rundt i den tyske Filosofis og Teologis Labyrint,
søgte han tilbage til Historien og begyndte at nynne:
„Mellem Kæmper som en Kæmpe
jeg med Gud vil vandre frem.“

Grundtvig fik Øje for Sammenhængen mellem Kristendom
men og Folkenes Historie, og han rettede sin Opmærksomhed
mod de kristne Fædre, i hvis Spor han ønskede at vandre. Han
kom til at se paa Kristendommen som Livsstrømmen gennem
Fortiden, og derfor kunde Historie og historisk Læsning trøste
ham i Anfægtelsesstunder:
„Naar jeg skjalv for dine Domme
over Dagene, som komme;
de forgangne Tiders Billed
du da blid mig forestilled,
lod den store Helgenskare
sig for Øjet aabenbare,
lod mig se din Kraftes Haand,
hvordan Tiderne du vender,
lod mig føle, hvilken Aand
dine kære du tilsender.“

Da Grundtvig en Tid (1808—10) var Historielærer paa det
Schouboske Institut, kom han til at beskæftige sig grundigt med
Historie, han granskede den omhyggeligt for at kunne fortælle
den livligt, og han havde i denne Tid mere Syn for Kristendom
men som en Magt, naar han mødte den i Historien, end han
egentlig stod i Forhold til den med levende Tro; men efter at
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han havde oplevet svære Sjælekampe, der drev ham over Vanvidets Grænse, og han omsider gennem Striden fandt Hvile i
sin Barnetro, blev det anderledes.
I 1812 udgav han en Verdenskrønnike, der vidnede om hans
brændende kristelige Nidkærhed, og i denne Bog har vi hans
Syn paa Historie nærmere udformet. Det er ikke saa meget
Historie, han fortæller, det er snarere en Slags Filosofi, der er
bygget over de historiske Kendsgerninger, som han vurderer ud
fra personlige Synspunkter.
For Grundtvig er Historie hele Menneskeslægtens Levneds
løb, og alt hvad der er drømt, følt, tænkt og handlet igennem den
Tid, der er gaaet, og skrive Historie er at give et Udtog af Men
neskehistorien gennem Tidens Løb og behandle Aandens Flugt
og Legemets Færd og Forholdene derimellem.
Verdenshistorien begyndte, da Paradisets Porte slog i efter
Adam og Eva, og de begyndte deres Vandring paa Jorden. Paa
den anden Side Tidens store Hav vinker den samme paradisiske
Tilværelse igen, og alt hvad Menneskene yder af Kamp for at
naa derhen igen, det er Verdenshistorie, det danner et sammen
hængende Hele, fordi det er en Slægts Levnedsløb.
Det, han stadig har for Øje, hvad enten han fortæller om
enkelte Menneskers eller hele Folks Levned, er Guds Førelse,
»ikke en Spurv falder til Jorden uden hans Vilje«, og endnu
mindre foregaar der noget med et Menneske, uden Gud staar
bagved og styrer med sin almægtige Haand.
Hvert Folk har sin særegne Evne, og det har ligesom den
enkelte et tredobbelt Forhold, hvorefter det skal bedømmes:
Forholdet til Gud, til sin egen Sjæl og til sine Medmennesker.
Lande og Riger staar, hvis Folket tror paa Gud, men taber det
Troen paa ham og paa et evigt Liv, synker det i Afmagt, »det
Folk, der er aandelig dødt, er som et Aadsel, der bliver Rov for
Ørne og Krager.«
Danskerne er for Grundtvig »Hjertefolket«, som Gud paa en
forunderlig kærlig Maade har opholdt gennem Tiderne, selv om
det saa ofte har været paa Afgrundens Rand. Midlerne har ofte
været Revselser ,der har rystet Folket, og stundom har det faaet
2
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som Gave Mænd, der har kunnet tale det til Hjerte, saa det der
ved er rusket op af den aandelige Dvaletilstand.
Hans Kærlighed til Fædrelandet hænger uadskilleligt sam
men med hans Kristentro, han kunde slet ikke tro paa Folkets
Fremtid, hvis ikke han troede paa, at en almægtig Gud holdt
det oppe, fordi han har Brug for det i sin store Husholdning, og
derfor er det Kristendommen, der holder Folket i Live. Dette
Syn udtrykker han klart i et Vers, som stod paa Titelbladet af
»Danevirke« :
„Klokken i den danske Kirke
det er Sagas klingre Skjold,
til at bygge Danevirke
vække den hver Dane bold,
ret den klinger dog i Vangen
kun i Kor med Kirkesangen
under Thyra Danebod.“

Denne sikre Tro paa, at Danmark af den stærkeste Haand
opholdes fra Undergang, kommer saa stærkt og klart frem i
1848 i Omkvædet til »Højsangen« mellem vore Fædrelands
sange: »End lever den gamle af Dage«, og det samme kommer
til Udtryk efter 1864 i »Trøstebrev til Danmark«:
„Hvis da i det himmelhøje
Fred og Frihed har en Ven,
Danmark, løft til ham dit Øje,
stol kun paa, han hjælper end,
da er trods Stormagter stride
Overmagten paa din Side.“

Naar vi i Verdenshistorien standser ved »Tidens Fylde«, da
Gud sendte sin egen Søn til Jord for at han skulde udløse Menne
skeslægten, er vi ved selve den Akse, hvorom hele Verdens
historien efter Grundtvigs Mening drejer sig.
I Tiden før vor Tidsregnings Begyndelse peger alle Be
givenheder fremad mod Kristi Fødsel, og i den Tid, der følger
derefter, viser alle Tildragelser tilbage derimod, og Grundtvig
bedømmer de forskellige Folk efter, hvor inderligt de har mod
taget Kristendommen og virket for dens Vækst.
Her skildres særlig de Folk, han kalder Hovedfolkene i
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Aandslivet: Jøder, Grækere, Romere og Nordboer, og han
hævder, at man maa se paa hele Menneskeslægtens Levnedsløb
som en Enhed, som et enkelt Menneske, hvis Liv de, der lever i
Nutiden, er kaldede til at fortsætte. Kristus er Historiens Midt
punkt, hans Liv paa Jorden er intet Sagn, men en levende Virke
lighed, og derfor kan Kristendommen ikke oprykkes, det bør
Mennesker have for Øje, hvis de ønsker at forstaa deres eget Liv.
Man bør betragte Menneskehedens Aandsliv i Kristendom
mens Lys, for kun derved faar man det rette Begreb om en hi
storisk Udvikling, der omfatter Menneskelivets Kræfter, Vilkaar
og Virkninger. Da forstaar man, hvorledes alt, hvad der frem
hjælper Menneskers Velfærd, staar i Pagt med Aandslivet. Ved
Hjælp af dette Syn finder Grundtvig Mening i Tilværelsen.
Fortiden viser ham, at der er aandelig Udvikling i Menneske
slægten, saa den kan naa sin Bestemmelse. Bedrift er altid en
Frugt af Tro, og det Folk, der vil lyde Gud, maa bidrage til den
aandelige Vækst og maa ærligt se at finde sin særegne Opgave
i Verden og dernæst arbejde paa at løse den.
Endvidere mener han, det er den kristne Historikers Opgave
at fremstille Menneskeslægtens Levnedsløb som Bevis for Kri
stendommens Sandhed. Historie er for ham som nævnt Fortæl
lingen om Guds Husholdning gennem Tiderne, og den giver
derfor ogsaa Oplysning om Gud selv og om Menneskenes For
hold til deres Skaber.
I de hellige Skrifter vidnes om Kristi Evangelium, og derfor
bør de være kristne Menneskers kæreste Læsning, men efter
dem kommer Historien, som er den almægtige Guds egen
Fingerskrift.
Der er Optrin, han forbigaar, fordi han anser dem for be
tydningsløse og siger selv derom: »Der er Afsnit af Historien,
vi maa løbe over med Harefod«. I sin Iver for at give de store
Linier standser han for lidt ved de store »Mærkepæle«, og der
for staar han ikke højt som Fortæller. Hans Styrke ligger i det
store Overblik over Menneskehedens store Drama og deri, at
han i Historien finder Svar paa Spørgsmaalet om Menneskets
Oprindelse og Maal i Verden, og tillige møder vi i hans histori
ske Skrifter Samfundssynet, den enkelte ligesom bliver borte i
2*
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Fællesskabet: Menneskeslægtens Levnedsløb, der gaar fra Pa
radisets Porte gennem Jordens Skyggedale til »Borgen prud og
grand«.
Der har levet større Historikere end Grundtvig; men ingen
har elsket Historien saa varmt som han, og derfor kom Fortiden
ham saa nær, og han levede sig saa inderligt sammen med den.
Til Sørgefesten kort efter Grundtvigs Død 1872 skrev
Bjørnstjerne Bjørnson en Kantate, hvori han om Grundtvigs
Gerning som Historiker skriver de rammende Ord:
„1 Lys af Guds Fred han Historien gav
som Aandens Gang paa Jorden,
der Død ej ved af.“

*
Rejser man nu Spørgsmaalet: hvad Betydning har det at
stifte Bekendtskab med Historien? kan man møde forskellige
Svar.
Vi synger i en Sang: »Han har aldrig levet, som klog paa
det er blevet, han først ej havde kær«. Man kunde med Rette
vende det hele om og sige, at aldrig har et Menneske fattet Kær
lighed til noget ukendt. For at man kan komme til at holde af sit
Fædreland, er det nødvendigt, at man faar Kendskab til det, og
det er ikke nok at opdage dets Natur og Nutidssamfundet; men
vi maa ogsaa søge Kendskab til de fælles Minder, der næst
Modersmaalet er det stærkeste folkelige Baand.
Erfaringen oplyser, og Fortiden kan blive et Spejl for os.
Det at vise Pietismens Udskejelse er at kæmpe imod den, at
give en solid historisk Oplysning om Rationalismens Aandsfor
ladthed er at kæmpe imod Bevægelsen, at vise Tyskhedens Tag
i Danmark er at yde Bidrag til at værge vort Land imod Farer
udefra.
Man vil ogsaa kunne paavise, at Fremgang paa forskellige
Omraader i Folkelivet er kommet samtidig med, at den histori
ske Sans er vaagnet, og man har oplyst om Fortiden og derved
fremmet Folkefølelsen. -—
Da Sønderjyderne kæmpede en haard Kamp for at bevare
deres Modersmaal, blev A. D. Jørgensens »Fyrretyve Fortællin
ger af Fædrelandets Historie« spredt i Tusindvis til Hjemmene
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dernede. Kendskabet til Fortiden var med til at bevare Sam
følelsen med Danmark og bidrog til det gode Resultat ved Af
stemningen i Nordslesvig.
Historisk Oplysning kan styrke Samfølelsen i Nutid og
Fremtid:
„Fælles Minder, som vi eje,
lyse paa vor Fremtids Veje,
saa vi hildes
ej og skilles,
men gaar frem i samme Spor“.

Vi kan faa Syn for Menneskers Erfaring om Aandens Magt
i Verden og hjælpes til at forstaa, at vi, der lever nu i Øjeblik
ket, er kun et lille Led i den lange Kæde: vort Folks Liv. Vi
har modtaget en stor Arv fra Fædrene, og nu gælder det for os
at komme ind i denne Livsstrøm og føre Livet videre i de kom
mende Dage, saa vi om muligt giver en endnu bedre Arv fra os,
end den vi modtog, for saa forstaar vi ogsaa, at vi gror ikke
uafhængige af andre, men som en Kvist eller et Blad paa det
danske Træ, og den Virkelighed kan blive saa levende, at vi
forstaar noget af det, der ligger bagved Aakjærs Linier:
„Lad mig kun flagre hen som Blad i Høst,
naar du, mit Land, min Stamme, frit maa leve.“

Jeg har navnlig i den senere Tid ofte hørt og læst om, hvor
dan dansk Ungdom burde være nu i den vanskelige Tid, vi er
inde i, og saa faar man oprullet Billedet af en Ungdom, der
er udrustet med alle de herligste Egenskaber, og saa tilføjes
der: faar vi en saadan Ungdom, saa skal det nok gaa vort Folk
vel i den kommende Tid. Jeg har saa maattet ønske, at man
vilde vende det hele om og i Stedet fæste Opmærksomheden
ved, at det bedste, vi kan ønske hverandre — yngre og ældre —
er, at vi maa opleve Folkefølelsen saa rigt og stærkt som mu
ligt, for derudaf vokser Handling.
„Det er Tid, at Kraften kendes,
det er Tid, at Sener spændes,
Tid til Stigen eller Fald.“

Saadan sang Hostrup til de nordiske Studenter i 1867, og
der er Grund til at synge det samme med Alvor den Dag i Dag.
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Skal det blive Tid til Stigen, maa vi »pløje løs med dristig
Haand i Dybet af vor Folkeaand«. Grundtvig skrev i 1815:
„Det er helt underligt et Sprog,
hun har den Dane-Sage :
hun taler kun saa jævnt, men dog
saa snildt, om gamle Dage,
et Spejl hun fører i sit Skjold,
hvor Nyaar sig med Hedenold
i Lignelse forene.

Ja, ej i Dag og ej i Gaar,
o, Danemark, du kjærel
du fikst de underfulde Kaar,
du skalst til Graven bære;
de stande fast paa Norners Skjold,
de klinge gennem hver en Old
i søde Vemodstoner.“

Det er rigt at leve i Mindet, det kan blive et »lønligt Kilde
spring«. Det jødiske Folk havde en fremherskende Evne frem
for andre af Oldtidens Folk, det levede mere i Minderne, og det
fik jo en stor Opgave i Verdenshistorien.
Det er ogsaa frugtbart at øve sin Gerning med Ansvar for
Eftertiden.
Ved Ordets Kraft at føre dansk Ungdom til Møde med Folkefølelsen er en stor Opgave for Folkehøjskolen. I Historiens
højthvælvede Mindehal kan vi stævne Mennesker til Møde med
det Liv, der er skabt af Aand, og som derfor er Vidnesbyrd om
Aandens Verden som Virkelighedens Verden. Møder vi det Liv,
føler vi heller ikke, at vi flagrer bort og gaar til Grunde som
Bladet, der falder om Efteraaret; men vi kommer til at leve vort
Liv under Evighedens Synspunkt og oplever, at i det største
og rigeste Fællesskab er vi som levende Led i den store Kæde,
og saa kan vi nynne med Grundtvig:
„Men naar vort Hjerte banker ømt
ved fromme Fædres Minde,
som have Herrens Kalk udtømt
og er i Himlen inde,
da svæver deres Aand os nær,
og Hjertet rørt maa have kjær
de gaadefulde Toner.“

Sigfred Munch.

DE NY SKOLETANKER
er er i vor Tid en stærk Trang til at kritisere alt, man
undersøger alt, tvivler om alt, og hvad der ikke kan staa
for Undersøgelsen og Tvivlen, kuldkastes, og noget nyt prøves.
Livet pulserer levende og rigt, men med for megen Uro og Ner
vøsitet. Intet bestaaende kan faa Lov at bestaa, der rokkes ved
gamle Traditioner, og hvad Mennesker i Slægtled efter Slægtled
har levet paa, det omstyrtes nu, endog ofte med et Skuldertræk,
som om det intet betød. — Og Livet gaar fremad med feberagtig
Hast! Det er bogstavelig talt ikke til at følge med! Thi hvad
der er »Sandhed« i Dag, er det ikke i Morgen, hvad man lærte
for 10 Aar siden, det dur ikke længer nu.
Ja, Røre er der i Tiden! Og det er paa en Maade godt, hvis
det blot ikke gjorde os saa overfladiske, udadvendte og rast
løse. Thi der kommer med den brusende Strøm af ny Planer,
Ideer og Tanker noget godt, noget, som har Guldværdi, og som
vi kan bruge, naar det blot faar Tid til at blive forarbejdet. Men
det er ikke altid, man har Tid til at vente paa denne Forarbejd
ning! Livet haster videre mod andre Maal, imod ny Tanker og
Ideer. Hvor kan man tit fristes til at raabe et tordnende Holdt
eller dog et mere beskedent: »Tag den med Ro!« naar man ser
denne rastløse Higen og maskinraslende Jagen.
Noget af det, der har optaget Mennesker mest i dette Aarhundrede, er Skolesagen. Her, som saa mange andre Steder,
er man ikke tilfreds med det bestaaende. Man tror ikke paa, at
Skolen giver de Værdier, den kan give efter den Tid, de Kræfter
og Penge, der sættes ind i Arbejdet, og derfor maa man prøve
paa en anden Maade. Og man prøver noget nyt! — Her er
ogsaa et Punkt, hvor man har Grund til at tvivle om det bestaa
ende, og hvor man maa ønske, at det ny maa faa Tid til at blive
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forarbejdet og prøvet for at vise, at det har Guldværdi. Thi
det er rigtigt, hvad Italieneren G. Sergi siger: »Der er i det so
ciale Samfund nutildags en uafviselig Trang til og et Krav om
en gennemgribende Omdannelse af vore Undervisnings- og Op
dragelsesmetoder, og enhver, som kæmper for denne Sag, kæm
per for Menneskehedens Genfødelse.«
Spørgsmaalet er altsaa dette: Giver den nuværende Skole,
kundskabsmæssigt og aandeligt, saa meget, som den kunde give
efter de Kræfter, der sættes ind? Og Svaret bliver et absolut
Nej! Efter de Værdier, i Form af Penge og Menneskeliv, der
sættes ind, bringer den nuværende Skole ikke, hvad den skulde
bringe! Den slæber rundt med alt for meget dødt Skolestof og
med alt for mange overleverede Systemer og Metoder, som er
døde i sig selv, og som derfor ikke kan bringe Liv i Skolestuen.
Hvor maa man undres over, at man i saa mange Snese af Aar
har fundet sig i det »Kineseri«, man saa mange Steder ser
praktiseret i den nuværende Skole.
Hvilken Interesse eller hvilket praktisk Værd kan det have
for mig at vide, hvornaar Erik Lam døde, hvad Spaniens Floder
hedder, hvor mange Tænder, Gnaverne har, hvad de 12 smaa
Profeter hedder, hvorledes Forklaringen til de 10 Bud lyder
o. s. V. o. s. V.? Det er et dødt Stof for mig og er det i særlig
Grad, naar jeg ikke har Spor Interesse af at vide det.
Den nuværende Skole er en Kundskabsskole, hvor det gælder
om at »proppe« Børnene med saa megen »Lærdom« som mu
ligt. Jo mere man kan proppe i dem, des bedre er det. Hoved
midlet til denne »Propning« er, hvad man kalder Undervisning.
Jo bedre en Lærer er til at undervise, des bedre er han som
Lærer. —
Det er den almindelige Tankegang! Men er den rigtig? Nej,
ikke ubetinget!
Lad os se paa de smaa Væsener, der kommer i Skole, naar
de er 6—7 Aar gamle. Hvor de strutter af Sundhed og Kraft,
hvor de er virksomme og idérige, hvor de er umiddelbare og
sundttænkende! Men det faar Skolen snart pillet af dem. Thi
det første Fjerdingaar, de gaar i Skole, maa de først og frem
mest lære at sidde stille og tie stille. Gør de ikke det, betragtes
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de af Læreren som uartige og næsvise. Men det varer jo heller
ikke længe, inden Børnene opdager, hvorledes de skal opføre sig
i Skolen, og er det ikke en helt umulig Lærer, saa gør de det
ogsaa.
Hvor er det Synd imod disse smaa! Det er, som om de 6
første Aar af deres Levetid slet ikke havde eksisteret. I Stedet
for ejterhaanden at vænne dem til Skolens sure Slid river man
dem nu helt bort fra deres forrige Omgivelser og Maade at være
paa og tvinger dem til i en Haandevending at antage en anden
Opførsel. Det er, som om Læreren betragter sig selv som det
eneste fri, aktive Element i hele Skolen og Eleverne som smaa
Fanger.
Naar Børnene nu er rigtig indstillet, er veldisciplinerede,
d. V. s. kan sidde stille og tie stille, saa kan Undervisningen rigtig
tage Fart. Og det er det, det gælder om! Læreren har sit Stof i
Orden, og han ved, hvor meget der skal naas, inden Børnene
forlader Skolen. (Det har Ministeriet underrettet ham om, og
derefter »haver han sig at rette«. Her i Landet har vi dog aldrig
været saa langt ude i Formuvæsen som i visse andre Lande,
f. Eks. i Tyskland, hvor Undervisningsministeren i Berlin vidste
Besked om, hvad alle Lærere ud over Landet bestilte i hver
Time.) Altsaa, Læreren har sit Stof i Orden, og det gælder kun
om at faa det passende fordelt til de forskellige Klasser og des
uden faa det saadan lagt til Rette, at alle kan følge med i Un
dervisningen.
Han skal ikke lægge sit Stof til Rette, saa kun de mest be
gavede kan følge med, ej heller er hans Maalestok de dummeste,
nej, han maa indrette sig efter de normalt begavede, og det gør
han. Typisk for den nuværende Skoles Maade at drive Under
visning paa er Klasseundervisningen, og man har i mange Aar
lovprist den, fordi den paa saa let en Maade giver Læreren Lej
lighed til at komme i Forbindelse med alle Eleverne. Han har
som Middel til at faa alle med: Spørgsmaalet, d. v. s. Læreren
spørger, og Eleverne svarer, hvis de da kan gætte, hvor Læreren
vil hen med sit Spørgsmaal. — Vi kender det jo alle: Læreren
spørger: »Hvornaar døde Luther?« De flinkeste har straks
Haanden oppe, men Læreren venter paa flere, opmuntrer og op-
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ildner sine Tropper til at komme med Haanden, og enkelte kom
mer da ogsaa med den i Haab om, at Læreren ikke lige skal slaa
ned paa ham. Det gør Læreren imidlertid ofte, for det er jo
netop de »normale« Børn, han vil have fat paa. — Ja, engang
imellem bliver Spørgsmaalene ogsaa stillet saa »barnlige«, at
selv de dummeste kan være med, og saa er deres Belønning at
faa Lov at svare.
Hvor er det Synd mod de mest begavede og mod de mindst
begavede. Naar de mest begavede ligesom skal holdes lidt nede
hele Skoletiden igennem, saa er det da ikke til at undres over, at
de kan blive lidt dvaske og lede og kede af Skolen. De skulde
jo tvertimod have Lov til at bruge deres gode Evner til det
yderste. Saa gik de til Skole med Lyst! Ogsaa de mindst be
gavede bliver lede og kede af Skolen. Thi de kan jo saa sjælden
være med i Klasseundervisning og sidder saa i Stedet og
»hænger«. Ofte maa de gøre halvt Arbejde for at »følge med«
de andre. Kan det andet end spolere dem moralsk? (Ja, man
har jo hittet paa i de store Skoler at samle alle disse »underbegavede« i Sinkeklasser for saa der at give dem en noget mere
»populær« Fremstilling af Tingene. Men det er dog vist noget
nær det værste, man har kunnet gøre, meget værre end at lade
».Synderne« blive blandt de andre Børn.)
Det er altsaa de »normale« Børn, der har de bedste Kaar
i den nuværende Skole, og dog. er deres Kaar ikke misundelses
værdige. Hvor dræber man meget, meget ogsaa i disse Børnenaturer. De kommer i Skole som friske, initiativrige, skabende
Mennesker, men snart er de helt anderledes. De er maaske lige
saa friske som før, særlig ude i Frikvartererne, men de initiativ
rige og de skabende Kræfter dødes efterhaanden i dem. Og det
er Undervisningen, der er Skyld i det. Regimentet ligger jo
ganske i Lærerens Haand, han skal nok bestemme, hvad der skal
bestilles, han skal nok ved sine Spørgsmaal lede Børnene der
hen, hvor han vil, og paa den Maade gaar det saadan, at Lære
ren altid fortæller for, tænker for, læser for, fantaserer for, og
saa følger alle hans Elever efter i den samme Skure: de fortæl
ler efter, tænker efter, læser efter, fantaserer efter. Men deres
skabende, initiativrige Natur kommer aldrig til Udfoldelse. Hvor
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er det Synd! (Man har tit undret sig over, at man aldrig mere
lavede de pæne, gamle Møbler eller de fine Haandarbejder, der
var saa personlighedsprægede. Er det ikke netop, fordi Skolen
dræber alle de skabende, personlige Kræfter i Børnene og gør
dem saa ens, at ethvert Menneske, der kender de ministerielle
Fordringer, ved, hvad de »kan«? Man gør deres Sjæleliv til et
lille Maskineri, hvorledes skal de da kunne præstere andet end
mekanisk Arbejde?) Den naturlige Virkekraft, der er i alle Børn,
naar de gaar ind i Skolen, omdannes til eftergørende Handling,
og Undervisningen er Hovedmidlet til denne Omdannelse.
Nu kan der være al god Grund til at spørge: »Hvad skal
man da gøre? Findes der andre Veje at gaa, for Skoler maa
vi da have?« — Ja, det maa vi vel, men saa maa vi indrette dem
paa en anden Maade, og her kommer da de »ny Skoletanker«
os til Hjælp! De er praktiseret mange Steder i andre europæiske
Lande og ogsaa enkelte Steder herhjemme, men foreløbig op
træder de dog kun som »Tanker«, hvis Rigtighed man under
søger gennem Forsøg. Vi maa blot haabe, at de faar Lov at
blive prøvet i Stilhed, og er der Livskraft i dem, saa maa vi vir
kelig følge dem, thi som det nu er, sejler vi med for mange
»Lig i Lasten«.
Man kan godt føre de »ny« Skoletanker tilbage til de store,
gamle Pædagoger. Rousseau raaber sit: »Hvorfor skal vi slæbe
rundt med al denne forbandede Kultur, lad os komme tilbage
til Naturen!« og Pestalozzi siger: »Al Undervisning af Menne
sker er ikke andet end den Kunst at yde Naturen en Haandsrækning til dens Udvikling.« Kold er ogsaa inde paa noget af
det rigtige i sin Skole, og Grundtvig synger: »Kun Spiren frisk
og grøn i tidlig Vaar, og Blomsterfloret i den varme Sommer, da
Modenhed i Møde Planten gaar og fryder med sin Frugt, naar
Høsten kommer«.
Ja, alting skal »ventes i Naturens Orden«, det er det natur
ligste og rigtigste, ogsaa naar det gælder SkolespørgsmaaL —
Børnene skal altsaa i Skolen have Lov til at vokse en stille
Vækst, have Lejlighed til at udfolde sig efter de dem iboende
Kræfter og Evner. Derfor maa den gamle Kundskabsskole af
løses af en Skole, der bryder sig fejl om død Viden og Lærdom,
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og hvor man aldrig giver noget Fag Forrangen, men lader Bar
net vokse naturligt indefra, ligesom Træet vokser ved hvert Aar
at faa sine Aarringe inde fra Marven.
Børnene maa følgelig ikke »rykkes op« i 6 Aars Alderen og
plantes om i Skolens »Jordbund«. Det er Synd for dem, fordi
det er imod »Naturens Orden«. De smaa Børn skal ikke lære
at sidde stille og tie stille, men de skal have Lov til at bevæge
sig frit og tale frit. Læreren maa ikke betragte sig selv som
den eneste, der har Bevægefrihed og Talefrihed, nej det maa
ogsaa Børnene have, for det er det naturligste.
Nu skal Læreren heller ikke være opfyldt af Tanken om, at
han er Overbringeren af et autoriseret Stof, nej, han skal lade
Børnene selv begynde at arbejde. Selvfølgelig ligger der Arbejdsmateriel til Rede for Børnene, men dette Materiel er ind
rettet saadan, at Børnene som en Leg føres ind i de første Be
gyndelsesgrunde til Elementærfagene. De mærker ikke, at de
er kommet i Skole, de fortsætter deres glade Barneleg og ud
vider samtidig deres Viden uden selv at vide det eller tænke
paa det.
Man har altsaa ikke et bestemt Stof, der skal tærpes igen
nem! — Jamen, hvor faar da en Lærer sit Stof fra, naar han
tager Afstand fra alle Læse- og Stofplaner? Jo, Stoffet kommer
gennem Spørgsmaal og Samtaler. Men nu er det Børnene, der
spørger, og Læreren, der svarer, eller man samtaler om det. —■
Ved en saadan »Metode« bliver der ikke noget, der hedder Fag.
En Lærer kan altsaa ikke sige, at i denne Time skal han have
Geografi, i denne Historie, Fysik, Botanik, Religion, nej, han
maa fremfor alt ikke komme med et Stof, som han vil have
stoppet i Børnene. Og hvad gør det saa, at Timeplanen ryger
i Lyset? Den har jo alligevel ikke Livets Ret over sig! Og hvad
gør det, at Børnene ikke faar at vide, at der er noget, der hedder
Historie, Geografi, Fysik o. s. v., naar de blot opdager den
levende Sammenhæng, den store Enhed, ude i Naturen og i Men
neskelivet? Fagene er jo for Resten kun med til at udstykke
Naturen og bringe Forvirring i Begreberne.
Tro nu ikke, at Børnene spørger dumt! Nej, Børn spørger
altid fornuftigt, naar de da ikke er spoleret fra Hjemmet eller i
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Skolen! Naturligvis kan de spørge om langt mere, end en
stakkels Lærer kan svare paa, men Børnene maa heller aldrig
faa at vide, at Læreren er alvidende. Selv maa han træde ned
fra sit høje Stade paa Katederet og prøve paa at blive et Men
neske, der er i Stand til at vokse sammen med Børnene. Selv
følgelig skal han som den erfarne altid have en Førerstilling,
men han skal aldrig være Despot. Han skal snarere betragtes
som en Professor i sit Laboratorium eller som en Mester paa sit
Værksted. Hans Stilling skal være som en Forskers, der ikke
kan finde sig i at se paa en Samling døde Sommerfugle, men
som maa have levende Eksemplarer at arbejde med. — Og Bør
nene maa betragte ham som en faderlig Raadgiver, der vil
hjælpe dem paa bedst mulig Maade. Og der sker ikke Spor,
hvis en Lærer maa sige: »Det ved jeg ikke, men nu skal jeg faa
det undersøgt til i Morgen«, thi Børnene betragter det som en
Selvfølge, at Læreren ikke kan vide alt.
Naturligvis bliver der i denne ny Skole ikke Plads for
Klasseundervisningen. Man har her saa dyb Respekt for Bar
nets og den unges Individualitet, at man vil anse det for Døds
synd at mase det ind i Enhedsrammen. Denne dybe Respekt
giver den engelske Opdrager Neill et udmærket Udtryk for i
følgende: »Hvor tør jeg vove at opdrage Børn, naar den sidste
Livets Løsning er skjult for mig. Jeg kan kun være til Stede og
give dem Frihed til at udfolde sig. Jeg ved ikke, hvorhen det
gaar, men det er kun endnu en Grund,, der forpligter mig til
ikke at raade over deres Skridt. Vi kan slaa og kue en Hest,
fordi vi egenkærlig gør Fordring paa, at den skal tjene os, og
efter den gængse Anskuelse har Hesten ingen udødelig Sjæl.
Vi har ikke Lov til at slaa eller kue et Barn; thi Barnet gaar
ind til noget, som vi ikke kender.« Neill har uden Tvivl Ret, og
vi vil nu bedre kunne forstaa Klasseundervisningens Forban
delse og den maskinmæssige Undervisnings Umulighed.
For at bevare det individuelle i Børnene lader man dem ar
bejde efter egne Beslutninger. Som jeg før har sagt, ligger der
i Skolen et stort Materiel til Rede for Børnene, og disse maa nu
tage fat paa, hvad der synes dem mest interessant. Derfor kan
man ogsaa, naar man kommer ind i en saadan Skole, være
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Vidne til det mest brogede Skue. Der er bogstavelig talt ikke to
Børn, der bestiller det samme. Man tvivler om Muligheden, ja,
maaske endog om det gode i en saadan Opdragelse, men det
varer ikke længer, end til man selv oplever at være med. En
amerikansk Moder, der besøgte en Montessori-Skole i Rom, for
tæller om det og begynder saaledes: »Man vil ikke tro det. —■
Jeg ved, at man ikke vil, fordi jeg selv, før jeg saa det med
mine egne Øjne, af al Magt vilde have modarbejdet selv de mest
nøgterne Beretninger af denne Art.« — Jeg selv kan sige noget
lignende. Jeg saa med stor Skepsis paa disse ny Tanker, indtil
jeg besøgte Forsøgsklasser inde i København. Fra et saadant
Besøg i en 2. Klasse kan jeg berette følgende:
Straks man træder ind, vil man bemærke, at der ikke er
Dødsstilhed i Skolestuen, men man hører en fornøjelig Sum
men, der er frembragt af Børnenes Passiar, og man vil se, at den
gamle Indretning af Skolestuen er faldet bort. I Stedet for de
kedelige, stive, sammenhængende Bord-Bænke og Tavlen, som
kun er beregnet til Lærerens Brug, har man nu Borde og Stole,
der passer til Børnenes Størrelse, og som let kan flyttes, og paa
Væggene er Tavler, der er fæstede saa lavt, at alle Børnene kan
bruge dem. Og Børnene bruger dem meget til Tegne- og Skrive
øvelser.
Alt Arbejdet er Enkelt- eller Gruppearbejde. Børnene kan
flytte omkring, saa de enten kommer til at sidde alene eller, ved
at flytte Bordene sammen, omkring »eet« stort firkantet Bord.
— Alle disse Skoler er Fællesskoler, og man ser Drenge og
Piger sidde imellem hinanden. — Nogle af Børnene læser, andre
regner, atter andre syr, 6—7 Stykker modellerer i Ler, (de laver
Flyvemaskiner, Færger, Tog, Fugle o. s.v.), nogle skriver Stil
efter Glansbilleder, de har klistret øverst paa Siden, andre klip
per Huse o. a. af Papir o. s. v. o. s. v. — Man faar i høj Grad
Indtryk af, at Børnene er det væsentligste i denne Skole. Lærer
inden har egentlig ingen bestemt Plads i Klasseværelset; thi Ka
teder findes ikke; men hun er overalt til Rede, naar Børnene
ønsker hendes Hjælp, og det gør de ofte. Snart er det en lille
Pige, der ikke kan faa sit Sytøj i Orden, snart en Dreng, der
skal have at vide, hvordan »Elefant« skal staves, snart en anden,
der vil vide, hvordan han trækker »7 fra 0«, o. s. fr.
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Det første Indtryk er altsaa Planløshed, men man skal ikke
være der ret mange Timer, før man forstaar det planmæssige og
fremadskridende i »Systemet«. Man ser ikke her en Lærer, der
»giver« en planmæssig tilrettelagt Time, men man ser en Flok
Børn, der er ivrigt optaget af Arbejde. Alle er de i Virksom
hed, hver med sit! Ganske vist er de jo ikke altid optaget af et
Arbejde, der kan komme ind under, hvad vi i Almindelighed
kalder »Skolefag«, men hvad gør dog det? Gælder det ikke
først og fremmest at holde Virkedriften levende hos disse Smaamennesker. Den Dag skal nok komme, da de ønsker at lære de
saakaldte Færdighedsfag. Og naar først Børnene er »modne«
til at tage fat paa Læsning, Skrivning og Regning, saa vil de
kunne lære det utrolig hurtigt. — En tjekkisk Lærer fortalte
ved Kongressen i Heidelberg, at han var Leder for en Krøbling
skole. Han arbejdede med Børnene i 15 Maaneder uden at
bryde sig om »Skolefag«, men en Dag kom en Dreng og sagde,
at han vilde skrive hjem til sin Far. Det vilde de andre saa
ogsaa, og der kom en saadan Skriveepidemi over disse Børn, der
altsaa nu var »modne«, at de i Løbet af ca. 3 Uger lærte at
læse og skrive. Ja, man opdager, at Børnene har langt større
Evner, end man antager, naar de blot har fuld Frihed og tager
imod, naar de selv er »modne« til det, i Stedet for at skulle
»proppes« lige fra den første Dag, de kommer i Skole. Det er
altid den indre Trang, der skal opfordre Børnene til at arbejde,
og der er intet, Børnene hellere vil end arbejde. Hvorfor døder
man da denne naturlige Evne?
1 den ny Skole vil man altsaa lade det individuelle, det sær
prægede, komme til sin Ret, fordi man mener, at Barnet derved
vokser sin naturlige Vækst og udfolder de Evner, som Gud har
givet det. Børn, der gaar ud fra en saadan Skole, er selvfølgelig
vidt forskellige. Læreren har ikke her Papirerne i Orden som i
den nuværende Skole, hvor Læreren kan sige: »Det og det har
Børnene lært, og det har de alle lært!« — Nej, ikke to Børn har
lært det samme, alle har de nemlig forskellige Evner, og disse
Evner har de faaet Lov at udnytte til det yderste. Derved har
de opnaaet virkelig at »kunne« noget. De har maaske slet ikke
det i Orden, som et Gennemsnitsbarn fra den nuværende Skole
har, nemlig de ministerielle Fordringer, men man kommer ogsaa
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i høj Grad til at tvivle om Værdien af dette »Kvantum Kund
skaber«, som alle Børn skal have, naar man ved, at det meste
er glemt, naar de har været ude af Skolen 54 Aar, og at de aldrig
faar Brug for det senere i Livet. Udvikles derimod de individu
elle Evner, saa faar man ganske vist højst forskellige Skolebørn
ud af det, men disse Børn faar saa ogsaa noget, som har Livets
Værd over sig. Og det er dog Mennesker og ikke Maskiner,
man vil opdrage Børnene til at blive.
Nu vil jo ogsaa de skabende Kræfter komme til deres Ret i
Børnene; thi den udefra styrede Efterligning bortfalder nemlig.
Nu behøver de ikke længer at tænke efter og fortælle efter, nu
kan de som fri, selvstændige Individer danne noget ud af deres
eget indre Sjæleliv. — Og vidunderligt er det at se, hvad disse
Børn kan lave. Det er ikke altid lige smukt eller stilfuldt, men
det har noget af det særprægede, det originale, som er hos et
hvert Barn, over sig.
Lad mig da til sidst samle Forskellene mellem de to Skole
ordninger: Den nuværende Skole er grundlagt paa Undervis
ning, den ny paa Opdragelse og frit Arbejde. I den nuværende
Skole skal alle være beskæftiget med det samme Arbejde, og
derved kommer noget ensartet over Arbejdet, i den ny er alt Ar
bejdet Gruppe- eller Enkeltmandsarbejde, og derved kommer
noget mangfoldigt. Børnene maa i den nuværende Skole sidde
stille for Disciplinens Skyld, men den ny hævder, at Bevægelse
er det naturligste, og at Disciplinen netop kommer gennem Be
vægelse; thi »den første virkelige Disciplin gryr gennem Ar
bejde«. Endvidere forlanger den nuværende Skole af Eleverne,
at de skal holde Mund i Skolestuen, men den ny tillader Sam
tale baade Børnene indbyrdes og Børnene og Læreren imellem.
Og endelig kræver den nuværende Skole Efterligning: Lærerens
Vilje og Motiver skal gaa igennem Barnet og efterlignes af det,
men den ny Skole ønsker selvstændigt Arbejde, hvor det er
Barnets egen Vilje og egne Motiver, der er det bærende.
Den væsentligste Kritik, der kan rejses imod disse ny Skole
tanker, er for mig denne, at Lærerens Personlighed skal helt
forsvinde, ogsaa naar han fortæller for Børnene. Man vil hævde,
at Læreren ikke gennem sin Fortælling maa give noget af sig
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selv, ikke maa bringe sin Livsanskuelse over i Børnene: En
Lærers Gerning er at fortælle objektivt om alle Livs- og Ver
densanskuelser, og saa skal Børnene selv tænke efter og vælge,
hvad der for dem er det bedste. Læreren maa altsaa heller ikke
her paatvinge dem noget. Men her forekommer det mig, at man
gaar for vidt! Thi hvis det er en personlig Lærer, der virkelig
brænder for en Sag, saa kan han ikke nøjes med at være ob
jektiv i sin Fremstilling, det er ham helt umuligt, han maa være
subjektiv. Han maa lægge hele sin Personlighed ind i sin For
tælling, fordi det er ham en Livssag. — Jeg synes, at det er
rimeligt, at Børnene skal have fuld Frihed til at høre efter eller
ej, men jeg er ikke enig med de »ny« Skolemænd, der vil paastaa,
at ingen Lærer kan give Børnene aandelig Sundhed, ja, endog
ikke har Lov til at fortælle ud af egen personlig Livsopfat
telse, men skal lægge alle store og skønne Tanker frem for
Børnene uden at tage Hensyn til, om de er jødiske, hedenske
eller kristne. Denne Opfattelse af Fortællingen passer i hvert
Fald ikke for os Danskere. Det har den koldske Friskole tyde
lig nok vist os. Ja, for her har den koldske Friskole virkelig givet
en Indsats, som har bestaaet sin Prøve i Livet, og som derfor
har Livets Ret over sig. Og dette maa da forhaabentlig blive en
af den danske Friskoles Indsatser i de ny Skoletanker.
Ja, det er vel værd at lægge Mærke til, at det ikke alene er
store udenlandske Pædagoger, der har peget paa noget af det
rigtige i Børneundervisningen. Det er ogsaa danske! Det er
ikke helt ny Tanker herhjemme; thi baade Grundtvig og Kold
var inde paa den rigtige Tankegang, men de fik den blot ikke
ført fuldbaaren ud i Livet. Grundtvig, Kold og Peter Rørdam
udformer deres Skoler langt mere frisindet og praktisk, end
Skolerne hidtil havde været. Man gaar bort fra det aandløse
Terperi og sætter i Stedet Fortællingen ind, man synger mere,
og man bringer langt mere Liv ind i Undervisningen. Men det
er dog stadig en Undervisningsskole. Man gør ikke Skridtet
fuldtud, saa man faar fuld Frihed indført og gør Skolen til en
virkelig Hjemmenes Skole; man beholder Ensartetheden, den
udefra styrede Efterligning, den tvungne Disciplin o. a. af den
gamle Skoles Dødssynder, og det til Trods for at Grundtvig
3
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talte om en Skole for Livet og slog paa, at det rette Sted
at opdrage og undervise Børn var i »gode, driftige Borgeres
Huse, hvor de kan faa Lyst til Syslerne, de siden skal drive,
medens al Indespærring i skolastiske Forbedringshuse er for det
virksomme Borgerliv den rene Fordærvelse: Indpodning af Kælenskab, Dovenskab, Ubehjælpsomhed, Bogormevæsen og alle
borgerlige Udyder.«
En anden Indsats, den grundtvig—koldske Friskole kan give
de ny Skoletanker, er Tanken om Forældreretten og Forældreansvaret. Dermed være ikke sagt, at man alle Steder tager
denne Tanke fra Danmark, men man ser dog hen til den danske
Friskole med Venlighed. Ligesom Forældrene i Friskolekredse
regelmæssig samles i Skolen for at samtale om dens Interesser,
saaledes samler ogsaa de »ny« Lærere Forældrene til Belæring,
Samtale og Diskussion angaaende SkolespørgsmaaL Det er
uhyre interessant at høre om, hvor interesserede københavnske
Arbejderfamilier kan være, naar de mærker, at de selv er med i
Skolens Drift. Det kan saa sandelig ogsaa nok tiltrænges, at
Forældrene vaagner op til større Forstaaelse af og større In
teresse for deres Børns Undervisning og Opdragelse. Endog i
mange Friskolekredse trænger man til at høre den Tale. Paa
la Courvejens Skole i København har Forældrene f. Eks. givet
Skolen et Flygel til 2000 Kr., da Inspektøren talte med dem om
dets Uundværlighed, og da han senere saa, at en Plads lige ved
Skolen skulde bebygges, foreslog han Forældrene at købe den
som Sportsplads. (Kommunen vilde ikke bevilge Penge.) Nu
har Forældrene lejet Pladsen og udreder aarlig 3000 Kr. for den.
Se, det er noget af denne Interesse for Børnene og noget af dette
intime Forhold mellem Hjem og Skole, vi mangler saa forfærde
ligt i den nuværende Skole, men som de ny Skoler har Øje for.
At Skolen vinder ganske overordentlig meget ved en saadan
Interesse fra Forældrenes Side, kan man slet ikke tvivle om, og
jublende glad maa man være den Dag, da danske Forældre
indser, at den upersonlige, kolde Stat aldeles ikke har noget,
den skal have sagt i disse Forhold, og derfor løsriver sig fuld
stændig fra Statsmaskineriet.
Olav Jensen.

VORE FØRSTE BØRNESKOLER
ed at se paa de danske Landsbyskolers Historie gennem
Tiderne maa man uvilkaarlig standse ved Tiden, der
ligger godt og vel 200 Aar tilbage, fordi man egentlig ikke kan
komme stort længere tilbage i Skolernes Historie; men der skete
da ogsaa ved den Tid noget enestaaende i Skolernes Historie,
navnlig deres Bygningshistorie, idet Frederik den Fjerde, paa
virket af sin nærmeste Slægt og andre gode Mænd, lod bygge
240 Skoler i Aarene 1722 til 1727, paa de for faa Aar i For
vejen oprettede Rytterdistrikter paa de kongelige Godser.
Man har kaldt disse Skoler Rytterskoler, de burde egentlig
hedde Kongeskoler, fordi der er ingen Tvivl om, at det tillige
var af ægte Menneskekærlighed til Almuen, at Kongen var saa
ivrig for at faa disse Skoler bygget. Maaske vilde han ogsaa
lade Folket se, at han, over sine egne vanskelige Affærer, ikke
glemte sine Pligter som Konge, navnlig overfor dem, der
trængte mest.
Som nævnt, blev Kongen paavirket af sin Slægt, idet hans
Moder og hans egen Dronning hver lod bygge en Skole for
Bønderbørn, hans Broder og Søster lod bygge flere Skoler.
Adelsmændene vilde ejheller staa tilbage; saaledes lod Over
kammerherre Piessen bygge 16 Skoler paa sine Godser efter det
Mønster, de to Kongesøskende havde skabt. Hvad der ogsaa i
Tiden bevirkede Trangen til Oplysning og dermed til Skolerne,
var sikkert den pietistiske Bevægelse.
Den 28. Marts 1721 lod Kongen meddele sit gudelige Forsæt,
nemlig 240 Skolers Opbyggelse. Nogle af Kongens Mænd samt
en Tømrer og en Murer rejste da ud for at undersøge og be
stemme, hvor Skolerne skulde ligge, kom tilbage og afgav Be
tænkning samt to Rids til Skolehusene, et af Grundmur og et
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af Bindingsværk. Kongen valgte heldigvis det af Grundmur,
ellers havde der næppe staaet saa mange af Skolerne tilbage,
som der gør.
Flere Steder kom det til Strid mellem Landsbyernes Befolk
ning om, hvor Skolerne skulde ligge, alle vilde have Skolerne
beliggende i deres Nærhed. Saadanne Stridigheder afgjorde
Kongen i Reglen ofte mundtlig. Såaledes fortælles der, at i
Søsum og Viksø paa Sjælland blev der Strid om Skolens Be
liggenhed. Viksø Bymænd mente, at naar de havde den fælles
Kirke i deres By, burde Skolen ogsaa ligge der, hvortil de Søsum
Bymænd anførte, at naar Viksø havde en Kirke, behøvede de
ingen Skole, derimod kunde den passende anbringes i Søsum
»paa det, at de undertiden kunde gøre Bøn derudi«.
Stedets Amtmand forholdt sig neutral til Sagen, hvilken
Kongen da ogsaa tilsidst afgjorde til Fordel for Søsum, saa at
de gamle og svage i denne By »desto tiere kunde søge og have
deres Andagt til Gud, naar i Skolen vorder holden Sang og
Catechismi Forklaring«.
Man ser igen Frederik den Fjerdes Højsind overfor de be
tyngede.
Af disse 240 Skoler fik Sjælland 113, Lolland-Falster 38,
Møen 10, Fyn 20 og Jylland 59.
De hidtil opførte Skoler havde været bygget som aim. Be
boelseshuse ell. Bondebygninger, saa det ikke kunde ses ud
vendig, at Husene var til Skolebrug.
Med de nye Skolebygninger indførtes imidlertid en ny Skole
type, Begyndelsen til en Skolearkitektur, smuk og værdig, som
først i dette Aarhundrede har set sin Lige. Det blev udtrykkelig
bestemt, at Skolerne skulde være anseeligere end almindelige
Huse paa Grund af deres høje Bestemmelse; de blev da ogsaa
de smukkeste Bygninger i Landsbyerne næst efter Kirkerne.
Præstegaardene, som der ellers ofredes en Del paa, stod langt
tilbage for Skolerne.
Saa langt ned som til 1830 kan man følge Frederik den
Fjerdes Skoletype i vore Landsbyskoler.
Deres Indretning var ganske ejendommelig; det vil imidlertid
føre for vidt her at beskrive denne. Solide var de. Døre og
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Vinduer var af Egetræ med blyindfattede Ruder. Der var 4!6
Alen mellem Gulv og Loft, denne Afstand er dog i de fleste af
de ca. 150 endnu bevarede Skoler formindsket i Aarenes Løb,
ved at Lofterne er bleven pudsede og Trægulve lagt oven paa
Murstensgulvene.
Over Indgangsdørene til alle Skolerne, paa nær de lolland
ske, lod Kongen indmure en Sandsten med Inskription. Stenen
bærer øverst Frederik den fjerdes kronede Navneciffer og der
under følgende Indskrift paa Latin:
I Aaret 1721 har jeg grundlagt denne Skole og i Lighed med
denne 240 i de Distrikter, som er oprettede af mig til stadig at
underholde 12 Ryttereskadroner.
Nedenunder stod det af Fr. Rostgaard forfattede Vers:
Halvtredsindstyve Aar, Gud, har du mig opholdet,
At Sygdom, Krig og Pest mig intet ondt har voldet,
Thi yder jeg min Tak og breder ud dit Navn
Og bygger Skoler op de fattige til Gavn.
Gud, lad i dette Værk din Naades Fylde kende.
Lad denne min Fundats bestaa til Verdens Ende,
Lad altid paa min Stol en findes af min Æt,
Som mener dig min Gud og disse Skoler ret.

Ogsaa over de indvendige Døre fandtes Vers, som Kongen
selv skal have forfattet. De findes imidlertid ikke mere.
Over Skoledøren stod følgende Vers:
Forsøm ej Skolegang i dine Ungdoms Dage,
Tænk paa den Levetid, du endnu har tilbage;
Hav ingen Ting saa kær som Herrens sande Frygt,
Tak dog den Konge, som har disse Skoler bygt.

De gamle Konger glemte sjældent sig selv, naar det gjaldt
Inskriptioner.
Over Stuedøren dette smukke Vers, hvis Indhold er evig nyt,
og som ethvert Menneske maatte ønske over Indgangen til sit
Hus, om ikke just skrevet med Bogstaver:
Velsign det, o Gud. som jeg mig foretager
Gid jeg i Gerning og i Ord dig ej forsager,
Gør mig mit Embede, gør mig det altid let.
Forhjælp mig med din Kraft til at forrette det.
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Over Sengekammerdøren:
Sødt og roligt kan vi sove,
Dagens Møje glemmes her.
Gud og Kongen maa vi love,
Nattero det bedste er.

Over Køkkendøren dette fyndige Vers:
Brygge, bage, to og tvætte.
Maden koge og anrette,
Vores Køkkenarbejd er.
Balle, Strippe, Rist og Pande,
Potte, Gryde, Spand og Kande
Er vor Piges Haandgevær.

Over Spisekammerdøren:
Lyster du Postey og Tærter,
udaf sligt vi intet har.
Landsby-Retter, Kaal og Ærter
staar udi hvert andet Kar.

Ogsaa dette Vers var udmærket ved sin Djærvhed.
Ved det Syn, der blev holdt over de færdige Skolehuse,
fremførtes der forskellige Klager, navnlig ankedes der over, at
Forstuerne var »pikket« med Kampesten, men Murmesteren
paaviste i et Svar, der havde baade Næb og Klør, at det havde
været velovervejet fra hans Side, naar han havde lagt Kampe
sten i Stedet for Mursten, som der i Kontrakten var krævet,
fordi Murstenene vilde blive slidt itu af Børnenes idelige Tram
pen. En af Synsmændenes Indvendinger rørte ikke Bygmeste
rens Hjerte, skønt flere af Skoleholderne sluttede sig dertil med
Beklagelse. Tillige klagedes der over Skorstenene, der røg, fordi
de var for hastig indsnevrede foroven. Men i det hele og store
var det meget solide Bygninger, der ogsaa kostede den, efter den
Tids Forhold ret høje Sum, ca. 550 Rigsdaler Stykket.
Der var imidlertid en underlig skarp Modsætning mellem
Skolebygningernes imponerende og smukke Ydre og det meget
tarvelige Udstyr i Skolestuerne. Det hedder saaledes: Af 2
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Tyller 6 Alens Bræder blev der lavet 2 Borde og 6 a 7 Bænke
til hver Skole. Baade Borde og Bænke var fastgjort til Pæle,
der var nedrammede i Gulvet. Det var hele Møblementet.
Af Undervisningsmidler anskaffedes 100 A. B. C’er, 100
Katekismer og som Regel en Bibel samt enkelte Salmebøger.
Lovbogen (Chr. d. 5tes danske Lov) har sikkert ogsaa været
tilstede, da der fortælles, at Skoleholderen læste Lovparagraffer
for Børnene. Paa Læreren maa saadanne Forhold have gjort et
ret nedslaaende Indtryk og har vel nok ogsaa hæmmet ham i
hans Virksomhed.
Desværre kom Lærerne, og dermed Undervisningen, ikke til
at svare til de smukke Skolebygninger; det var mildest talt daarlige Lærere, der blev ansatte, Lønnen, der blev budt dem, var
saa ringe, at ingen, der havde ofret noget paa sin Uddannelse,
søgte saadan en Stilling uden tvingende Nødvendighed. Lønnen
var 24 Rigsdaler aarlig foruden en Del ydet i Naturalier og Ar
bejde. En kongelig Rytter (Soldat) fik 34 Rigsdaler. Man forstaar nok, at studerte Folk alene af den Grund ikke søgte Skoleholderembederne. Stillingen som Skoleholder var ubetydelig
og ringe i Folks Øjne. Bønderne kunde sige, vi har jo aldrig
gaaet i Skole, vore Forældre heller ikke, og vi er dog
bievne Mænd.
Det var Præstens Pligt at opsøge en Person, der var skikket
til Lærer; fandtes en saadan, skulde han først eksamineres af
Provsten og Præsten, var han funden dygtig nok, blev han an
taget uden Kaldsbrev, saa han var meget let at fjerne igen. Det
var meget forskellige Folk, der blev ansatte, som Regel mis
lykkede Studenter, afskedigede Underofficerer, Haandværkere,
Klokkere, Skrivere og lignende. Der forlangtes kun, at de skulde
kunne Luthers lille Katekismus, samt nogenlunde læse, skrive
og regne, man kan godt forstaa, at de rask væk blev afskedigede,
nogle paa Grund af Uduelighed, andre paa Grund af forargeligt
Levned, men Afskedigelsen var let, den skete, som man siger,
paa graat Papir. Der var den Hovedmangel ved hele Ordningen,
at der ikke samtidig eller før blev oprettet Uddannelsesanstalter
for Lærere. Dog kunde det vel ikke forlanges, at Frederik den
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Fjerde og hans Mænd skulde kunne faa alt ordnet paa en Gang.
Der skulde gaa omtrent hundrede Aar, før man lærte, at det var
nødvendigt at oprette Uddannelsesskoler for Lærerne.
At Samtiden paaskønnede den kongelige Gave, der med
Skolerne blev skænket Kronens Bønder, om ikke altid fra Bøn
derne selv, saa dog fra andre Sider, det fremgaar blandt andet
af et Epigram af Holberg til Frederik den Fjerde i Anledning af
Skolernes Grundlæggelse:
Intet af alt, hvad Cyrus har gjort, og hvad Cæsar har øvet,
er der, som ligne jeg tør med Kong Frederiks Daad.
Andre kan nævne og prise i Sang dine Sejre.
Kirker og Skoler du gav, derfor jeg synger din Lov.

Tilsynet med Undervisningen var skrap, saaledes skulde
Præsten overhøre Børnene en Gang om Ugen, om de var godt
bevandret i Luthers lille Katekismus. En Eksamination kunde
endog overgaa Læreren.
Børnene mødte i Skolen hver Dag, fra de var 5 Aar, til de
var 8 Aar gamle, 8 Timer daglig, senere, naar de kunde gøre
nogen Fyldest hjemme, blev Skoletiden kortere. Hvad vilde man
i vore Dage sige til en saadan Skoletid, og til at hele Lærdom
men bestod i at faa saa meget som muligt af Luthers Katekismus
og uendelig lange Salmer stoppet i Børnene, foruden Lov
bogens Artikler, hvilke sidste maaske var de lettest forstaaelige
for Børnene, fordi Chr. d. 5tes danske Lov var klar og fyndig i
Sproget i Modsætning til Nutidens uendelig lange og kunst
færdigt opbyggede Love, som Børn i 5—8 Aars Alderen ikke
vilde forstaa et Ord af.
Religionsundervisningen indtog den fornemste Plads i Sko
len. I en Instruktion af Prins Carl, Kongens Broder, udtales,
at Tiden ikke maa spildes paa Skriven og Regnen. Hver Morgen
begyndtes med Salmesang, Bøn og Oplæsning af Bibelen, om
Aftenen sluttedes Undervisningen paa samme Maade, og under
Bønnen blev det paabudt Børnene at knæle ned.
Ved Bispevisitatserne delte Læreren Børnene i fire Grupper,
efter hvor meget de kunde udenad af Luthers Katekismus.
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Skrivning og Regning var frivillige Fag, og kun naar For
ældrene vilde betale 8 Skilling om Maaneden til Skrivematerialer,
blev de underviste deri.
I Instruktionen til Skolerne hedder det, at Børnene skal be
handles mildt, samt at Skolemesteren ikke maa gøre Forskel
paa de velhavendes og de fattiges Børn. Hvis Børnene endelig
skal straffes med Ris, maa det kun ske i Forældrenes Nær
værelse, eller Straffen tildeles af Forældrene selv.
Man ser i det hele taget, at Kongen altid i sine Bestemmelser
vedrørende Skolerne er Bønderne og dermed Børnene venlig
stemt.
Man tænker sig Kongeskolerne jævnt fordelt over hele Lan
det, det blev de imidlertid ikke, da det var Ryttergodsernes Be
liggenhed, der bestemte, hvor Skolerne skulde ligge, og det var
for Sjællands Vedkommende København, Frederiksborg, Kron
borg, Tryggevælde, Vordingborg og Antvorskov Distrikterne,
saa der blev ingen til Kalundborgegnen eller hele Nordvest
sjælland.
I Jylland var det Skanderborg, Dronningborg og Koldinghus Distrikterne, der blev tildelt Skolerne. I Vestjylland og Nord
for Limfjorden byggedes ingen af Skolerne. Paa Fyn, LollandFalster og Møen blev Skolerne mere jævnt fordelt.
Koldinghus Distriktet fik hele 25 Skoler, der blev opført af
Bygmester Gotfriid Schuster og Søren Sørensen for 580 Rigs
daler Stykket; af disse bruges endnu 4 til Bolig og Skole, nemlig
Andkær, Herslev, Taulov og Erritsø, 10 af Skolerne er bevaret
som Lærerbolig eller Privatbolig, og Resten er nedbrudte eller
brændte.
Skolehusene er ikke lette at kende mere, da der er sket ad
skillige Udvidelser og Forandringer ved dem, ofte er der bygget
til begge Ender, hvad der er Tilfældet med Andkær Skolen,
derved er Husene blevet temmelig lange, men ved nærmere
Eftersyn vil man alligevel finde mange Enkeltheder bevarede,
navnlig den sjældent smukke, brede og kraftige Gesims, som er
saa ejendommelig for Husene. Dog vil enhver kunne kende
Husene paa de indmurede Sandsten med Fr. Rostgaards Vers,
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enten Husene nu benyttes til Skoler eller Privatboliger, for Ste
nene sidder der endnu, de fleste Steder udvendig, andre Steder
i Gangen eller Skolestuen, og minder om den danske Børne
skoles eller Folkeskoles Barndom, om Frederik den Fjerde og
ikke mindst om Tiden for den pietistiske Bevægelse, en Tid, man
egentlig altfor lidt har givet, hvad der tilkom den, for det var
i Traad med Pietisternes Tanke, at Kongeskolerne blev til, og
Grundlaget skabt, der var til at bygge paa, og som der for
Alvor blev bygget paa af Chr. d. Sjette og hans Mænd, der vel
nok blev de egentlige Skabere af den danske Folkeskole.
Haandværkerskolen i Oktober 1925.

Kristian Pedersen.

DEN UNGE LANDMANDS UDDANNELSE
lt, hvad man ser i denne Verden, er underkastet Udviklin
gens, Omskiftningens og Undergangens uafvendelige
Love.
Udviklingens Gang foregaar med forskellig Hastighed, men
er ikke desto mindre uafbrudt.
Ser vi paa et Frø, der er nedlagt i Jorden, vil dette efterhaanden forandre sig, raadne og gaa til Grunde; men ud af
Frøet er der forinden dannet en spæd, men livskraftig Plante,
der sidder inde med de for denne Planteart hørende Egenskaber.
Disse Egenskabers Udfoldelse er bestemt af de ydre Kaar, hvor
under Planten kommer til at leve. Er Kaarene gunstige, bliver
Udviklingen normal og sker forholdsvis hurtig, hvorimod det
omvendte kan være Tilfældet under ugunstige Kaar.
Det samme, som er gældende for den enkelte Plante, gælder
ogsaa for alle Plantearter og iøvrigt for alt levende.
Lad os betragte vor nationale Svinerace: Den danske
Landrace.
Gaar vi tilbage til første Halvdel af forrige Aarhundrede, var
denne Race repræsenteret af højbenede, grove og utrivelige Dyr
med en yderst daarlig Evne til en hurtig Produktion af Flæsk;
nu er den derimod bleven betydelig bedre af Form og Bygning,
og hvad Væksthurtigheden angaar, er denne bleven stærkt for
øget. Forandringen skyldes flere Aarsager, bl. a. Udvalg af de
bedste Individer, men den væsentligste Faktor er uden Tvivl de
forbedrede Kaar, hvorunder vore Svin har levet siden den Tid
og stadig lever.
Kaarene er altsaa en væsentlig Faktor til Bestemmelse af de
nedlagte Egenskabers Udvikling.
Men som det gaar med den enkelte Plante — det enkelte Dyr
•— og med hver Art af Plante- og Dyreriget, saadan gaar det
ogsaa med det enkelte Menneskes Udvikling.

A
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En Landmands Dygtighed vil ikke alene være bestemt af
hans medfødte Evner, men vil maaske i langt højere Grad være
bestemt af de ydre Kaar, som har haft Indflydelse paa ham un
der hans Opvækst og Uddannelsestid.
For den, der agter at blive Landmand, vil det være til uvur
derlig Nytte, om han i den unge Alder kan faa Lejlighed til at
udfolde sine medfødte Evner under grundig og kyndig Vejled
ning, d. V. s. det gælder for ham om at komme under den Mands
Vejledning, som foruden selv at kunne drive et prima Landbrug
ogsaa forstaar at gøre andre interesseret i det og meddele dem
sin Viden i en forstaaelig og tilgængelig Form.
Spørgsmaalet stiller sig ofte for den vordende Landmand:
»Skal jeg søge min Uddannelse paa den store eller lille Gaard
eller muligvis paa dem begge?«
Paa de større Ejendomme — særlig naar Arealet er op imod
de 200 Td. Ld. og derover — er der som Regel en gennemført
Orden og Præcision til Stede. Arbejdstiden er den samme den
ene Dag med den anden. Oftest bliver et Stykke Arbejde fuld
ført, inden der begyndes paa noget Nyt, hvad der med enkelte
Undtagelser er en stor Fordel ogsaa inden for Landbruget.
Brugen af Maskiner er mere omfattende og medfører en Ud
vikling af den unge Mands tekniske Snille.
I det hele taget er Forholdene mere storslaaet paa de større
Ejendomme end paa de smaa, hvad der uvilkaarlig vil komme
til at præge de Mennesker, som færdes under disse Forhold, i
Retning af at se mere stort paa Tingene.
Manglen ved at søge sin Uddannelse udelukkende paa de
store Ejendomme ligger væsentligst i den Ensidighed, som
gerne er herskende saadanne Steder. Paa de smaa Ejendomme,
hvor der kun er een eller ganske faa Medhjælpere, er Arbejdet
forskelligt fra den ene Dag til den anden.
De hjemlige Forhold, der som Regel sætter større Præg paa
Medhjælperne i de mindre Brug end i de store, maa der lægges
megen Vægt paa, og ikke mindst for dem i den unge Alder.
Men vil man sætte sig ind i alle Forhold, gør man dog klogt
i at opholde sig paa Gaarde af forskellig Størrelse, men dog
fordele Tiden saadan, at man tilbringer den største Del af Tiden
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paa den Ejendomsstørrelse, som man venter selv at komme til
at arbejde med engang. Det maa ikke glemmes her, at det til
syvende og sidst bliver Lederen af Bedriften, som har den største
Betydning for Medhjælperens Uddannelse, og det maa da i
første Række være ham, der maa tages Hensyn til ved Valg af
Læreplads, hvorefter man saa kan tænke over Ejendommens
Størrelse.
Godt er det ogsaa, om man rejser til andre Egne af Landet.
Det udvikler at se og kende andre Egnes Skikke, maaske ikke,
fordi man altid vil finde disse Skikke bedre end dem, man er
vant til. Noget vil der nu altid være at drage Nytte af, om ikke
paa anden Maade saa ved at se, hvordan man ikke skal bære
sig ad.
Ved Siden af den praktiske Uddannelse er det ogsaa nød
vendigt at have et vist Maal af teoretisk Viden. Teorien er ikke
alene noget, der er nedskrevet i Bøgerne af højlærde Mænd, som
aldrig har haft med den praktiske Side at gøre, men det er fak
tisk Ekstrakten af tidligere Tiders praktiske Erfaringer.
De allerfleste unge Mennesker kommer nu om Stunder paa
Høj- eller Landbrugsskole, ja i mange Tilfælde paa dem begge.
Landbrugsskolerne er — som Ordet siger -— Fagskoler, der
i første Række lægger Vægt paa at give Eleverne et vist Maal
af Kundskaber, som de har Brug for i deres senere Virksomhed.
Vil den unge Mand virkelig sætte Kræfterne ind paa at lære
noget under et saadant Ophold, saa er der ogsaa Muligheder
for, at han faar et stort Udbytte, der kan gavne ham lige fra
den første Dag, han gaar ud af Skolen.
De Erfaringer, som vore Forfædre har erhvervet sig og givet
os i Arv, maa og bør vi drage Nytte af, hvad der bl. a. St. ogsaa
lader sig gøre paa en Landbrugsskole. En Mand kan udmærket
drive sin Gaard, uden nogen som helst Uddannelse, naar blot
han har tilstrækkelig med selvoplevede Erfaringer; men det er
en kostbar og meget langsom Vej til Klogskab, selv om den i og
for sig er bundsolid.
Højskolerne sætter ikke samme Maal for Arbejdet som Land
brugsskolerne; men ved Siden af de aandelige Værdier, som
Eleverne modtager paa Højskolerne, gives der en mere eller
mindre omfattende Fagundervisning, først og fremmest i de
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almindelige Skolefag, men ogsaa mange Steder en speciel Land
brugsundervisning. Uanset om der gives Landbrugsundervis
ning paa Højskolerne, kan et saadant Ophold være til uvurderlig
Gavn og Berigelse for den unge Landmand. Hans Dygtighed
grunder sig ikke alene paa en faglig Udvikling. Hvis ikke den
faglige Udvikling er forenet med en dertil svarende Dannelse i
dybeste Forstand, eller om vi vil aandelig Udvikling, vil han
alligevel ikke formaa at udfylde sin Plads i alle dens enkelte
Forhold.
Ved Siden af et Høj- eller Landbrugsskoleophold kan den
unge Landmand forøge sine Kundskaber og berige sig selv ved
en flittig Brug af den faglige Litteratur, dels Bøger og dels Tids
skrifter. Han vil altid have Lejlighed til at kunne laane Bøger
fra et Sogne-, Amts- eller Statsbibliotek, dersom han ikke paa
anden Maade har Adgang til dem.
Endvidere vil de allerfleste have Lejlighed til at kunne del
tage i de mange forskellige Kursus og Konkurrencer, som bliver
afholdt af Landbrugsorganisationerne.
Som Forholdene stiller sig i Øjeblikket for det danske Land
brug: høje Skatter, høje Driftsudgifter og nedadgaaende Priser
paa Afsætningsprodukterne, maa der mere end nogensinde før
i den sidste Menneskealder passes paa for at faa Balance i Regn
skabet, men det vil sige: Jorden maa udnyttes til det yderste
for at give saa meget som muligt af de Afgrøder, der er i Stand
til at forrente sig bedst, Husdyrene maa fodres med den største
Økonomi — akkurat den Fodermængde af de forskellige Næ
ringsstoffer, som Dyrene kræver til Produktionen, der skal
holdes et vaagent Øje med Prissvingninger paa Ind- og Ud
førselsprodukter samt paa vore Markedspladser. Vi kan aldrig
komme udenom, at vi maa være i Stand til at klare vore egne
Sager, dersom vi ikke skal leve paa andres Bekostning, det
gælder det enkelte Menneske som ogsaa hele det danske Sam
fund. For at kunne det maa de unge søge en god og alsidig Ud
dannelse ■— baade praktisk og teoretisk.
]ohs. Gregersen Dal.
Elevskriftets Læsere ønskes en god og velsignet Julefest.
Anna og ]. Gregersen Dal.

FRA NOVEMBER TIL NOVEMBER
1924—
1925

1925
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—
—
- Husmænd.........................
—
—
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—
—
- Fiskere................ ...........
—
—
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—
—
- Mejeribestyrere...............
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3
5
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8
5
1

Ialt...

28
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Vejle Amt.............................................................
Ringkøbing Amt...................................................
Ribe Amt..............................................................
Præstø Amt..........................................................
Holbæk — . .........................................................
Aalborg — ...........................................................
Tønder — ...........................................................
Skanderborg Amt.................................................
Bornholms
— .................................................
Aabenraa......... — ......................................... ...
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— .................................................
Viborg
— .................................................
Odense
— .................................................
Tschechoslovakiet.................................................

14
4
3
2
1
1
1
1

5

Ialt.. .

28
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—
—
—
—
—

FORDELT EFTER AMTER

2
1

3
2

1
1
1
2
1
1

1
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Det var med Angst, vi saa sidste Vinter i Møde; men det
viste sig, at vi fik en pæn Flok, og det gik udmærket med
vort første Karlehold. Vi fik 31 Indmeldelser; men to kom ikke,
og en maatte rejse, fordi han blev syg.
Som Lærere virkede Pastor Christensen, Olav Jensen, Byg
mester Pedersen og Sigfred Munch, og som ny Kræfter Gym
nastiklærer ]ens Noe Hansen fra Veiling og Landbrugskandidat
Johannes Gregersen Dal fra Mors. Johannes Dal er en Sønne
søn af den kendte Højskolemand A. Poulsen-Dal, og efter at han
havde været paa Højskole og Landbrugsskole, tog han Eksamen
fra Landbohøjskolen og gennemgik dernæst et Højskolelærer
kursus i Askov. Fra 1. April i Aar har han forpagtet Præstegaarden her i Vinding, og den 14. April holdt han Bryllup med
Lærerinde Anna Pedersen fra Forum. Vi glæder os til at have
fast Samarbejde med Joh. Dal paa Vinterskolen.
Søndag den 9. November havde vi Aabningsmøde, hvor min
Værkfælle fra Frederiksborg, Højskolelærer Fred. Schrøder, nu
Askov, talte om Oplevelser ved Danmarks Sydgrænse, særlig i
Flensborg. Jeg talte om det litterære Gennembrud 1824.
I smukt Vintervejr foretog vi sidst i November en Cykletur
gennem Grejsdalen og til Jelling.
Vi havde planlagt et offentligt Møde hver Maaned, men de
kunde ikke holdes paa Grund af Mund- og Klovesygen.
Den 22. December sluttede vi til Jul med en lille Festlighed,
hvor en Julenisse gjorde stor Lykke. —
Da vi samledes efter Jul, havde vi mellem Eleverne en ung
Tschechoslovak. Han havde deltaget i Verdenskrigen i tre Aar,
men var saa flygtet gennem Tyskland til Danmark; hos os livede
han meget op ved at fortælle om Oplevelser.
Mandag den 12. Jan. fik vi det tunge Budskab, at Valg
menighedspræst Carl Koch pludselig var død Dagen før. Naar
jeg nævner det her, er det ikke alene, fordi vi tænker paa ham
med Tak for hans Forkyndelse i den Tid, vi boede i Ubberup,
og for hans Lærervirksomhed i Askov; men det er først og frem
mest, fordi han igennem sin Virksomhed har haft saa meget at
betyde for hele den danske Folkehøjskole. —
Den 14. Februar var vi alle til et kirkeligt Møde i Vejle og

49

hørte Frimenighedspræst Morten Larsen holde et dybtgaaende
Foredrag om Forsagelse.
Den Fest, vi havde bestemt at holde for vore Elever i Faste
lavnen, kunde ikke sættes i Værk i den Tid, fordi vi ogsaa gerne
ved den Lejlighed vil se Ungdommen her fra Byen og de tid
ligere Elever, der er saa nær, at de kan komme, og dette kunde
ikke lade sig gøre paa Grund af Mund- og Klovesyge.
Festen holdtes saa Søndag den 8. Marts. Først opførtes
Hostrups Skuespil »Den Tredje« af Skolens Lærere og Naboer,
og dernæst gik Dansen livligt og smukt i Gymnastiksalen til lidt
over Midnat.
Den 10. Marts havde vi Besøg af Englænderen Mr.
W. G. Flewin, som en Tid havde opholdt sig som Lærer paa den
internationale Højskole ved Helsingør. Mr. Flewin holdt et liv
ligt Foredrag om »Kvækerne og Verdensfred«. Det blev holdt
paa Engelsk og oversat af mig (med Bistand af Frk. Petersen,
Mølholm). Efter Foredraget stillede Tilhørerne en Mængde
Spørgsmaal, som Foredragsholderen besvarede, og vi var alle
enige om, at vor engelske Gæst havde beredt os nogle gode
Timer og aabnet vort Blik for et stort, betydningsfuldt Arbejde.
Den 17. Marts besøgte den kendte Andelsmand Niels Knud
sen fra Gaarslev os og talte om Andelsbevægelsens Historie og
Betydning, og dernæst besvarede han en Del Spørgsmaal fra
Eleverne.
Vejleegnens Ungdomsforeninger havde planlagt et to Dages
Stævne her først i Januar; men det hindredes — som alt andet ■—■
af Kvægsygen. I Stedet blev saa holdt et Heldagsmøde Søndag
den 27. Marts under Ledelse af Hovedkredsformanden, Lærer
N. P. Johansen, Haastrup. Efter Morgenandagten talte jeg om
Ungdommen for 50 Aar siden. Da Middagsmaden var sat til
Livs, gik Sanglegene under Olav Jensens Ledelse livligt. Der
næst var der Forhandling om Foredragsvirksomhed, indledet af
Formanden, og i Eftermiddagens sidste Timer talte Seminarie
forstander Kristen A. Lange om Sibbern.
Om Aftenen gik »Den Tredje« igen paa Scenen (det var jo
hovedsagelig ny Tilskuere), og Gaurslund Sangforening sang
under Fru Gertsens Ledelse og skilte sig ualmindelig smukt fra
4
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Forberedelse til Ungdomsmødet.

sin Opgave. Sluttelig samledes vi ved Kaffebordene i Gym
nastiksalen og var da henved 200 til Stede, og her blev holdt en
Række Smaataler, inden vi sluttede med en Aftensang. Vi var
taknemlige for, at Ungdommen vilde komme hertil, og haaber
paa noget lignende i Fremtiden.
Dagen efter var Eleverne under Joh. Dal’s Ledelse i Frede
ricia, hvor de bl. a. aflagde Besøg paa en Superfosfatfabrik.
Kort før Vinterskolen sluttede, havde vi en vellykket Gym
nastikopvisning, ligesom Elevarbejderne paa Haandværkerskolen var fremlagt og viste, at der var arbejdet ihærdigt og
naaet meget i den forholdsvis korte Tid, der havde været til
Raadighed. Da vi sidst i Marts tog Afsked med Eleverne, var vi
enige om, at vi havde haft en god Vinter.
April gik med Rengøring og Istandsættelse, men rummede
ogsaa en god Fest. Den 18. April fejrede Pastor Christensen og
Frue deres Sølvbryllup. Fra den tidlige Morgenstund vajede
Flagene højt paa Stang over Vinding og Omegn. I Løbet af
Dagen strømmede Gaver ind, og om Aftenen havde Sølvbrude
parret indbudt til festligt Samvær i Gymnastiksalen her paa
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Ved Jellingestenen.

Skolen, og ved Kaffebordene blev holdt en lang Række Taler,
hvorved der blev tolket Tak fra Menighederne i Vinding og Skærup for alt, hvad det afholdte Præstepar har haft at betyde
indenfor deres Virkekreds. For os her paa Højskolen var der
dobbelt Grund til at takke, for i alle de Aar, der er gaaet, siden
Pastor Christensen og Fru Christensen flyttede Teltpælene til
Vinding, har de staaet Arbejdet her paa Højskolen bi med Raad
og Daad, og det gælder maaske ikke mindst i de senere Aar, da
Skolen ingenlunde har sejlet for »bliden Bør«. Det var os derfor
en Glæde, at Skolens Gymnastiksal kunde være Ramme om den
kønne Fest.
Den 4. Maj samledes vore Elever, og der blev i Aar undervist
af de samme Kræfter som i Fjor. Ved Aabningsmødet, som
holdtes Store Bededag, blev der talt af Forstander Grønvald
Nielsen, Vestbirk, og mig. Da min Hustru har levet fire gode
Somre som Lærerinde paa Vestbirk Højskole, var vi taknemlige
for, at Grønvald Nielsen vilde gæste os som Ordfører. Han talte
med stort Lune om H. C. Andersen. Jeg talte om »Religiøs Uro«
ud fra Helge Rodes Bog »Pladsen med de grønne Træer«.
Den 19. Maj var vi Deltagere i en Sejltur til Julsminde. Det
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var en lang og dog — takket være Vinding Foredragsforening
—billig Tur, som bragte megen Glæde, selv om enkelte maatte
»ofre« til Havguderne.
Den 9. Juni var vi alle indbudte til vore Venner i Gaurslund
Skole, hvor vi nød rundhaandet Gæstfrihed, og under Lærer
Gertsens Ledelse saa vi flere Afdelinger af Aandssvageanstalten
i Brejning. Aftenen tilbragte vi sammen med Gaurslund Ung
domsforening i Skolens Have, der var smukt oplyst med kulørte
Lamper, og her holdtes nogle smaa Taler, ligesom Legen gik
livligt.
Dagen efter havde vi Besøg af Højskolernes Tilsynsførende,
Dr. Moltesen, som overværede Undervisningstimer om Efter
middagen og hørte Olav Jensen tale om Henrik Wergeland ved
et offentligt Møde i Haven om Aftenen.
Den 4. og 5. Juli havde vi vort Elevmøde, som er omtalt
andensteds i Hæftet, lad mig blot sige her, at vi var taknemlige
for den gode Tilslutning.
Den følgende Søndag holdt Vejleegnens Ungdomsforeninger
deres Sommermøde her i Haven med Foredrag af Journalist
Jensen, Flensborg, og Højskoleforstander Anders Vedel, Krab
besholm, og Oplæsning af Lærer Malling, Brande.
Naturligvis foretog vi i Fritiden de sædvanlige Udflugter til
de mange smukke og minderige Steder i denne herlige Egn; men
særlig vil vi fra Sommeren i Taknemlighed bevare Mindet om
Samarbejdet med vort flittige og gode Elevhold.
Dagen efter, at vore Sommerpiger var rejst, holdt henved
halvhundrede Lærere og Seminarieelever deres Indtog her som
Deltagere i »De danske Ungdomsforeninger«s Sommermøde.
Foruden Stævnets fortrinlige Leder, Forstander Fredebo, talte
Kommunelærer Degerbøl, København, Stiftsprovst Hjortkjær,
Haderslev, Seminarieforstander Kristen A. Lange, Vejle, For
stander Skriver, Glamsbjerg, og jeg. Vi spadserede gennem
Djævlekløften, langs Stranden til Munkebjerg og var sej
lende til Fakkegrav og Sanatoriet. Det var festlige Dage, vi
havde i Alvor og Gammen sammen med disse friske Mennesker.
I August døde en Mand, der har været nær knyttet til Vin
ding Højskole, Landskabsmaleren Hans Agersnap. Han blev
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Sommermødet i August.

jordfæstet paa Brørup Kirkegaard, ikke langt fra den Lyng, som
han elskede og levede sig saa inderligt sammen med, saa han
kunde skildre den med Farver mere ægte, end maaske nogen
anden Maler har evnet det.
Den 15. September kom Budskabet, at denne Skoles forrige
Leder, P. Andresen, pludselig var død om Morgenen. Den 19.
blev hans Kiste dækket af Danebrog sænket i en Grav paa
Kirkegaarden i hans Fødeby, Ullerup, i Sundeved. Han kom
saaledes til at hvile i den Egn, hans danske Hjerte hængte saa
stærkt ved, og der blev ved hans Baare i Kirken og ved en Sam
menkomst efter Jordefærden sagt mange gode Ord om, hvordan
Andresen havde virket med Troskab mod Folkehøjskolens Ide
i over 40 Aar, og hvordan han for sine Lærlinge havde aabnet
Udsigt til Naturens rige Verden. Naar en Gang de udvandrede
danske Sønderjyders Historie skal skrives, vil P. Andresens
Navn ikke blive glemt.
Vi havde vort Efteraarsmøde den 10. og 11. Oktober. Den
første Dag talte Forstanderne Harald Balslev, Ubberup, og
Holger Begtrup, Frederiksborg, om Aftenen læste Begtrup me-
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sterligt Hostrups »En Nat mellem Fjældene«. Anden Dag talte
Provst Andersen, Brande, og Forstander Balslev. Om Aftenen
spillede og sang Frøknerne Midler fra Røjle meget smukt for
os, og det er vort Haab, at vi oftere maa faa dem at høre her.
Den 18. Oktober holdt Vejle Amts Delingsførerforening
Møde her under Ledelse af Frk. Abildgaard, Snoghøj, og Lærer
Bidstrup, Vestbirk. Ved Opvisningen gjorde et »Gammel
mandshold« særlig Lykke. Da det var Foreningens 25 Aars Ju
bilæum, blev der om Aftenen holdt en Fællesspisning med Sange
og mange Taler. —
Fra vort Hjem kan jeg melde, at vi den 28. August fik Fa
milien forøget med en lille Pige, som i Daaben fik Navnet Anna
efter sin Mormor. Vor Datter, Kirsten, har været syg et helt Aar;
men heldigvis ser det nu ud til, at hun er ved at genvinde sin
Sundhed, hvad et 10 Ugers Ophold paa Kysthospitalet paa
Refsnæs har hjulpet hende godt til. —
Naar vi tænker paa Aaret, der er gaaet, er det med Tak,
ikke mindst, fordi vi er bestyrkede i Haabet om, at det skal lyk
kes os at føre Vinding Højskole videre. Her er mest berettet om
særlige Begivenheder, der staar som Mærkepæle paa Aarets
Vej, men naar vi mindes den forgangne Tid, dvæler vi dog aller-
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helst ved de mange rige Timer, vi i Skole og Hjem har haft
sammen med vore Elever. —
Nu har vi begyndt Vinterskolen med 31 Elever ialt (deraf
syv paa Haandværkerskolen). I disse Tider har vi Grund til at
være glade ved dette Tal, hvad vi da ogsaa er. Lærerkræfterne
fra sidste Vinter er øgede med Højskolelærer Aage Thomsen, og
nu haaber vi paa en god Vinter.
Saa sender vi herfra Skolen vore bedste Ønsker om en god
Julefest for Vinding-Elever.
Sigfred Munch.

TIL

P. ANDRESENS VENNER OG ELEVER
eder Andresen er ikke mere. Hans Død kom som Lyn
fra klar Himmel. Han var rask og rørig lige til de sidste
Par Dage. Naar man talte med ham, gik hans Tanker tit og
ofte til Vinding Højskole og hans Elever; deres Velfærd laa
ham meget paa Sinde. Han fulgte altid enhver af os med
Interesse, og han glædede sig, naar han hørte, det gik os
godt. Vi, der har siddet paa hans Skolebænk, vil altid min
des ham med Tak for, hvad han gav os igennem sit Ord.
Især hans Foredrag om Naturen vil vi huske, saa længe vi
lever. Der var en levende Understrøm i hans Tale derom
og en stor Beundring af alt det skabte og derigennem Ska
beren, og han søgte at lukke vore Øjne op for alt det skønne,
der omgav os, og faa os til at se paa det paa rette Maade.
Derfor vil vi altid mindes ham med inderlig Tak.
Nu hviler han i sin Hjemstavns Jord paa Ullerup Kirkegaard, midt i det Land, som han elskede og som han kæm
pede for hele sit Liv. Det er betegnende for ham, at han
kom til at hvile i „Mindelunden“, ved Siden af de danske
Soldater, der kæmpede for Danmarks Sag og faldt ved Ulle
rup i 1864.
Jeg er sikker paa at være i Overensstemmelse med alle
hans Venner og Elever, naar jeg hermed opfordrer til, at vi
samles om at rejse ham en Mindesten, et værdigt Minde, en
smuk Natursten, der kan vidne for kommende Slægter, at her
hviler en Mand, som elskede den danske Natur, og som søgte
at meddele sine Medmennesker alt det, han saa deri. Send
Bidrag, stort eller lille, hver efter sin Lyst og Evne til under
tegnede inden 1. Februar 1926.
Frederik Terkelsen.

P

Vejle Søndermarksgaard.

Linden.

BERETNING
Elevmødet den 4. og 5. Juli var godt besøgt af gamle Elever. Lør
dag Aften var der mødt en Del Elever og mange af Omegnens Befolk
ning, som tilbragte et Par Timers hyggeligt Samvær ved Kaffebordene,
hvor Seminarieforstander Lange og Frue underholdt paa bedste Maade
med deres ypperlige Musik. Søndag Formiddag var der Gudstjeneste
i Vinding Kirke ved Pastor Christensen.
Eftermiddagsmødet holdtes ude i Haven i det herligste Sommer
vejr. Munch og Andresen talte begge livligt og godt, og deres Ord
fandt Genklang hos den store Forsamling. Det blev for de flestes
Vedkommende sidste Gang, de hørte Andresen tale. Han var den
Dag særlig livlig og var glad for at hilse paa saa mange gamle Elever
og Venner. Elevmødet var forøvrigt altid een af hans største Fest
dage, naar han kunde samle en stor Flok af sine gamle Elever om
sig og tale med dem og høre, hvordan det gik dem.
Aftenunderholdningen foregik ogsaa ude i Haven, hvor Skolens
Lærere m. 11. spillede det lille muntre Stykke »Familietvist«, og Ele
verne fremtraadte i forskellige Dragter, der forestillede Aarets tolv
Maaneder. Begge Dele morede Forsamlingen meget. Ved Mørkets
Frembrud tændtes kulørte Lamper rundt i den smukke Have, og
Sanglegene gik lystig Resten af Aftenen. Til Slut samledes vi foran
Terrassen, hvor Forstander Munch takkede for den gode Tilslutning
og ønskede at maatte se endnu flere til næste Elevmøde. Under
tegnede takkede paa Elevforeningens Vegne Munch og Frue for de
gode Timer, vi havde tilbragt, og den store Gæstfrihed, vi havde nydt,
og udbragte et Leve for Vinding Højskole. Med Salmen »Dejlig er
Jorden« afsluttedes Festen, og den store Forsamling spredtes ud over
Landets forskellige Egne.
Ved Generalforsamlingen fremlagdes Regnskabet og godkendtes.
Af Bestyrelsesmedlemmer afgik efter Tur Marie Thomsen, Kamma
Jørgensen, Olga Koed, Harald Rasmussen, Frederik Terkelsen og Jør
gen Jørgensen. Frederik Terkelsen genvalgtes. Nyvalgt blev Jens
Sørensen, Jernbanegade, Ringe, Kristian Jacobsen, Svinholtgaard,
Vejle, Arnold Kjerkegaard, Vinding, Vejle, Karen Johnsen, Mejlvang,
Ølgod, og Henriette Knudsen, Lærkeholt, Mølby. Ved Bestyrelsens
konstituerende Møde genvalgtes Frederik Terkelsen som Formand,
og Kristian Jacobsen valgtes i Forretningsudvalget i Stedet for Jør
gen Jørgensen, Alminde.
P. B. V.:
Frederik Terkelsen

Regnskab for Vinding Højskoles Elevforening
for Aaret 1924—25.
Indtægt:

Kr. Øre

Kassebeholdning............................................................................... •
325 82
Medlemsbidrag.................................
1338 23
Renter.................................
8 93
Indtægt ialt . .

1672 98

Kr. Øre

Understøttelse til Elever................................................................
Trykning af Aarsskrift.....................................................................
Porto, Opkrævninger, Papir m. m.................................................

440 00
766 80
361 01

Udgift ialt . .
............................................................................

1567 81
105 17

Balance . .

1672 98

Kassebeholdning

Vejle Søndermarksgaard, den 15. Juni 1925.
Tr. Terkelsen.

Ved Regnskabet fandtes intet at bemærke.
Skærup, den 3. Juli 1925.
Astrid Bertelsen.

Tb. Ladegaard.

BESTYRELSENS ADRESSER:
Frederik Terkelsen, Vejle Søndermarksgaard.
Astrid Bertelsen, Vinding, Vejle.
Kristian Jacobsen, Svinholtgaard, Vejle.
Jens Sørensen, Jernbanegade, Ringe.
Arnold Kjerkegaard, Vinding, Vejle.
Kathrine Haargaard,
do.
do.
Karen Johnsen, Mejlvang, Ølgod.
Henriette Knudsen, Lærkeholt, Mølby.
Niels Kaltoft, Limskov.

Elevmødet er herefter altid 1ste Søndag i Juli.

ELEVERNE
Vinteren 1924—25.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Ejnar Andersen, V. Nebel pr. Dybvadbro.
Axel Buch, »Grønbækgaard«, Linnet pr. Vejle
Jens Peter Christiansen, Skørpingevej pr. Rødvig.
Hans Dahl, Svinholt pr. Vejle.
Anius Ebbesen, Rørbækgaard pr. Børkop.
Julius Daa Funder, Mølholm pr. Vejle.
Knud Pedersen Gammelgaard, Egknud pr. Ølgod,
Elmquist Grøn, Sødholm pr. Vejle.
Georg Hansen, Adsbøl, Strellev pr. Ølgod.
Jens Noe Hansen, Veiling Bjerg pr. Lem.
Søren Højrup, Roust pr. Varde.
Chr. Ruggaard Jacobsen, Svinholtgaard pr. Vejle.
Ingvardt Johansen, Ballesgaard pr. Egtved.
Georg Jungersen, Vadumtorp pr. Vadum.
Arnold Kjerkegaard, Vinding Overgaard pr. Vejle.
Carl Kynne, Storegade 11, Tønder.
Engelhardt Larsen, Vollerup pr. Kalundborg.
Hans P. Nielsen, Alling pr. Laven.
Harald Nielsen, Murer P. Nielsen, Blaahøj.
Knud Nielsen, Rødvig.
Olaf Nielsen, Vinding pr. Vejle.
Thorvald Petersen, Spjarup pr. Egtved.
Bernhard Ruby, Møborg pr. Bækmarksbro.
Viggo Ruby, Møborg pr. Bækmarksbro.
Karel Cizek, Prag.
Peter Verner, Nr. Vilstrup pr. Vejle.
Svend Vildfang, Vrannerup pr. Ejstrup.
Hans Henrik Hansen, Gaarslev v. Mark pr. Børkop.
Sommeren 1925.

1. Karen Balling, »Aasted Skovgaard« pr. Durup.
2. Marie Bech, Plougstrup, Gredstedbro.
3. Anna Elkjær, Aalegaard pr. Højrup.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ellen Jenny Hansen, Hostrup pr. Nordenskov.
Ellen Marie Hansen, Bindeballe pr. Bindeballe.
Margrethe Hansen, Strandelhjn. Mejeri pr. Over Jersdal.
Stella Hansen, Smidstrup pr. Fredericia.
Gudrun Henneberg, Hovertoft, Hover pr. Vejle.
Anna Holdt, Stenderup pr. Toftlund.
Elna Jensen, Hygind pr. Ejby St., Fyn.
Jenny Jensen, Asminderup pr. Værslev.
Marie Jensen, Kelstrup pr. Vig.
Karen Johnsen, Mejlvang pr. Ølgod.
Hansine Munch, Østermarie, Bornholm.
Astrid Sandholdt, »Damgaard«, Andrup, Esbjerg.
Helene Schrøder, Bolderslev.
Marie Svendsen, Nr. Bjært Skov pr. Kolding.
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