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UNGDOMSMOD
en personligt prægede Folkeoplysning maa vel ofte gaa
imod adskillige af de Strømninger, der mærkes stærkest i
Samtiden, og der kan saavist være Grund til at fremhæve Ungs
domsmodets Betydning og værne om det i en Tid, hvor der
ikke sjælden tales og skrives om Vanskelighederne for Ung«
dommen paa en saadan Maade, at Modet let kan svækkes hos
de unge, og sker det, forringes Folkets Evne til at kappes med
andre om Fremgang, ligesom den enkeltes Mulighed for at klare
sig bliver mindre.
Man hører nemlig hyppig Tale om Vanskelighederne under
en saadan Form, at man bliver mindet om den Historie, der
lever i Folkemunde om de tre Gavtyve, der blev enige om at
prøve paa at forskrække en Mand, og een ad Gangen mødte de
ham paa en Vej, som han glad kom vandrende hen ad. Skønt
Manden intet fejlede, fik man bildt ham ind, at han var meget
daarlig, ja, han troede nu saa fast paa, at han var syg til Døden,
at hans Liv udsluktes, da han kom hjem.
Den Historie er gaaet fra Mund til Mund og vandret fra
Slægt til Slægt i lange Tider. Naar de ældre har fortalt den for
de unge, har man sikkert derved villet advare dem imod at
lade sig berøve Modet, selv om der kom Folk og gav sig til at
tale op om Tidens Besværligheder.
Nu kan det naturligvis ikke nytte at lukke Øjnene for, at
Verdenskrigens Børn, det Slægtled af unge, der har taget fat
paa en Manddomsgerning efter Krigen, har svære Kaar baade
materielt og aandeligt, fordi Byrderne fra Fortiden i særlig
Grad er kastet ind over deres Skuldre. Men netop naar der ops
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rinder trange Tider for Folk og enkelte Mennesker, gælder det
om at bevare Modet og Troen paa, at det atter vil lysne.
Naar der stilles store Krav til Menneskers Arbejdsevne og
Udholdenhed, er det godt, om man har Mod til at sætte Kræf«
terne ind, og lykkeligt, om Troen paa Fremtiden har dybe
Rødder.
En ung Mand, der skulde ud i Verden og til fuldt ud selv at
bestemme over Retningen af sit Liv, fik det Raad af en ældre,
erfaren Mand: Gør altid, hvad du er bange for at gøre! Den
ældre havde prøvet denne Livsregel og fundet, at den var god.
Det har vel i Virkeligheden ogsaa været alle tapre Mænds Livs«
regel gennem Tiderne.
De gamle Eventyrhelte vidste altid, at hvor der laa en Drage
udenfor, der skulde de netop hen, der skulde de tage Kampen
op og fælde Uhyret, thi der var Skatten begravet eller Prinses«
sen forvaret. Naar de gik til Kampen med Alvor og Mod, blev
Sejren dem ogsaa til Del. I vor Tid ligger Frygtens Drage
mange Steder og lurer. Den maa fældes, inden vi kan komme
i Gang med det Virke, der venter paa os, først senere kan vi
bære den endelige Sejr hjem og se Frugterne af Gerningen.
For to Aar siden udsendte den gamle Højskolemand Povl
Hansen, Vallekilde, første Del af sine Minder. Heri fortæller
han om, hvordan han som Elev paa Askov Højskole gik i sine
unge Aar og havde svært ved at blive klar over sin Livsopgave.
Men saa en Dag i en Flistorietime fortalte Heinrich Nutzhorn
et Stykke Danmarkshistorie. Det var om Stormen paa Køben«
havn i 1659, da der egentlig kun var dette ene Punkt af Dan«
mark tilbage, alt det øvrige var i Fjendevold, og nu gjaldt det
om at slaa Angrebet tilbage.
Nutzhorn gik stærkt op i sit Emne og fortalte med Liv og
Varme. Povl Flansen fortæller, at han blev saa stærkt grebet
af denne Begivenhed, at det var som glemte han alt omkring sig
og egentlig sig selv med. Han levede med i Begivenhederne i
1659, var selv med i Kampen, ja, han ligesom oplevede Dan«
marks Fare og Frelse.
Da Timen var forbi, og Povl Hansen fandt sig selv og sine
Omgivelser, dukkede den Tanke pludselig op: Flvad om du
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kunde naa til saaledes at fortælle, at du kunde faa andre til at
opleve noget af det samme, som du har oplevet i denne Time,
da var det vel værd at leve.
Imidlertid forvandledes Glæden snart til Sorg. Det var vel
for stort et Maal at stile imod. Det var vel Vanvid, det havde
han vel ikke Mod til. Men saa fik han Hjælp ved at tænke paa
Grundtankerne i et Foredrag, som Forstander Ludvig Schrøder
kort før havde holdt. Han havde fortalt Sagnet om Tor, der
sammen med en Jætte drog ud paa Fiskeri. Jætten vilde helst
ligge inde paa Fladstrand for at fange Flyndere, det var der
ikke nogen Risiko ved. Tor vilde ud paa Dybet for at prøve
paa at faa fat i Midgaardsormen og forsøge at knuse dens
Hoved.
Schrøder havde dvælet ved Modsætningen mellem Jætten og
Tor, der ikke kunde føle sig tilfredsstillet ved at ligge paa Flads
vand, men maatte ud paa den store Dybde, hvor der var Mulig«
hed for at sætte Livet til, men hvor der ogsaa kunde være Ud«
sigt til at øve en Stordaad. Da Schrøder sluttede sin Tale,
lagde han de unge varmt paa Sinde, at vilde de blive lykkelige
Mennesker og faa Indhold i Livet, saa skulde de søge at komme
til at ligne Tor.
Ved i Mindet at genkalde Hovedtankerne i dette Foredrag
fik Povl Hansen Mod til at forsøge at uddanne sig til Højskole«
lærer, den Gerning, der kom til at fylde "hans Liv.
Der er vel ingen Digtere, der som Jens Christian Hostrup
har sunget om Ungdomsmod, og derved har han været med til
at styrke Modet hos dansk Ungdom. Det gælder ikke mindst i
den Tid, da hans Sange kom frem, men ogsaa senere og indtil
denne Dag. Han synger om „det unge Blod“ og „det friske
Mod“, der snart tager Tømmen ud af Hænderne paa det forrige
Slægtled.
Det er Hostrup, der synger de advarende Ord ud: „Ku ej
det stærke Mod, køl ej det varme Blod“, men fortsætter saa
ogsaa med at tegne et Maal for Folkehøjskolens Gerning: „Lær
ham blot, hvad der er værd at elske“.
Samme Digter ønsker for dansk Ungdom, at den maa bære
Ungdommens Mod igennem Livets Dyst, og det er ogsaa ham,
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der synger om Julebudet, at det kan give os „Fred til at stride
vor Strid med Mod“.
Naar Hostrups Sange har faaet saa meget at betyde, er det
naturligvis ikke i første Række, fordi han ofte taler direkte om
Modet, men mest, fordi hans Digte bæres af Mod og af Tro
paa Ungdommen.
Der er naturligvis andre, der ogsaa har forstaaet, hvilken
Drivkraft Ungdomsmodet er, og hvilken Styrke det kan eje.
Jannik Lindbæk synger i en Sang:
„I Strømlejet bruser den stærke Flod,
saa lidet sin Gang den lemper,
dog stærkere bryder det unge Mod,
naar frem mod Maalet det kæmper.“

De, der har staaet i et Bjærglandskab og set en Flod komme
brusende og skummende med vældig Kraft paa Vejen mod det
store Hav, forstaar Styrken i det Billede, her er brugt. Der er
intet, der kan dæmme op for Floden i det Leje, den har banet
sig igennem et langt Rum af Tid; men endnu stærkere bryder
det unge Mod paa for at naa frem imod Maalet for Farten.
Vort Folk har til Lykke ejet Sangere, der har sunget om
Modet til Arbejde paa en saadan Maade, at det har opflammet
Mennesker til at tage fat og forvandle sure Sumpe til frugtbare
Marker. Ogsaa i vore Dage er der Mennesker, i hvem det lige»
som klinger igen, hvad Skjoldborg synger i en Ungdomssang:
„Ja, vi mødes alle unge,
snart til Arbejd, snart til Lyst,
Danmarks Karle, Danmarks Piger,
vi har Somren i vort Bryst,
og vort Mod er rankt,
Haabet lyst og blankt,
og vort Øje spejder ud mod Fremtids Dage.“

Ser vi tilbage over vort Folks Levnedsløb, faar vi let Øje
paa Tider, hvor det har set ud, som om Danmarks Navn skulde
udslettes som Navn paa et selvstændigt Folk. Økonomisk Fats
tigdom og aandelig Armod har truet vort Folkeliv haardt til
Tider, og det har været svært for Mennesker at faa Øje paa
lyse Fremtidslinier i Samtidens Mørke. Men de, der har været
foran i Genrejsningen, har været dem, der har haft Mod til at

9

tro paa en ny Dag efter Natten. De har levet, arbejdet, kæmpet
og troet, og de har været lykkelige; thi for at være lykkelig maa
man tro paa sin Fremtid, det gælder baade for det enkelte Men«
neske og Folk.
Der skal Mod til at skyde Skulder under, naar der er noget,
der hælder. Genrejsning er altid svær.
Vi kan vel alle gøre noget for at bekæmpe Mismodet hos os
selv, prøve paa at tage Kampen op imod Frygtens Drage. Højest
har vi vel naaet i den Retning, naar vi har kunnet mærke Vinge«
suset af Begejstringens Ørn over vor Isse, saa vi har faaet Mod
til at gøre det, som vi var bange for at tage fat paa, men allige«
vel helst vilde i vort Livs bedste Øjeblikke, og Mod til at give
os hen i det, der kan give vort Liv Indhold.
Den norske Digter Welhaven har omtalt disse Stunder saa
smukt.
„Salig den Isse, som Begejstringens Ørn
har suset over med de brede Vinger!
Salig den Strid at være gennembævet
af en navnløs Higen under Vanmagts Kval,
og dog tilsidst at vorde mægtigt hævet
til store Syner over Jordens Dal.“

En norsk Folkelærer tog en Gang dette Vers til Udgangs«
punkt for en Tale om Folkeoplysning, og han sagde blandt
andet, at her har Folkehøjskolen sin Gerning. Den maa stræbe
imod at skaffe den opvoksende Slægt et Møde med Begejstrin«
gens Ørn, for det er de vigtigste Øjeblikke i et Menneskes Liv,
de kan faa saa stor Betydning for Fremtiden.
Der er fortalt om et Par unge danske Mænd, de senere Høj«
skolemænd Ludvig Schrøder og Ernst Trier, at de ved et nor«
disk Kirkemøde i Lund i 1859 traf sammen med de to unge
Nordmænd Herman Anker og Olav Arvesen. Disse to Nord«
mænd, der senere begyndte den første norske Folkehøjskole,
var blevet grebet af det Liv, der med Grundtvig var levet ind
i det danske Folk og den nordiske Menighed, og de talte stadig
om dette med megen Varme.
Ludvig Schrøder, som havde Trang og Evne til et vidt Over«
blik, gjorde Indvendinger og fremhævede, at Grundtvig var en«
sidig, og efter Schrøders Mening burde man tage det bedste af
alt, naar man skulde danne sig en forsvarlig kristelig Livsopfat«
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telse. Arvesen gjorde gældende, at det var en daarlig Maade;
man maa have Mod til at give sig helt hen til det gode, man
drages imod, for at der kan fremvokse et helstøbt Menneskeliv.
Nordmændene fulgte med Danskerne til København, og paa
Sejlturen over Øresund talte de igen om Grundtvigs Indsats.
Nu var det Ernst Trier, der gjorde Indvendinger og sagde til
Nordmændene, at de var gaaet for stærkt op i denne ensidige
Grundtvigianisme. Men da slog Arvesen ham paa Skulderen og
sagde: „Nej, men Saken er den, at du er fej, min Bror! Du tør
ikke give dig hen!“
Dette Udbrud bragte Trier til Eftertanke, for han følte sig
vel netop draget af dette Liv, og fra nu af viste han, at han
havde Ungdomsmod nok til at give sig hen og leve, hvor Livet
groede i denne aandelige Foraarstid, og saa voksede han frem
til at blive den betydelige Ungdomslærer, der kom til at betyde
saa meget for dem, der tog Plads paa Bænkene i Vallekilde Højs
skoles Foredragssal.
At eje Ungdomsmod og stride for at bevare det har ikke
noget at gøre med Ligegladhed eller med at „lade staa til“, og
det betyder lige saa lidt at indkapsle sig i færdige Meninger,
det kan derimod hjælpe til at have Livet aabent for Indtryk,
der kan bringe Vækst til det personlige Liv. —
I Verdenskrigens Kølvand er fulgt svære Tider i økonomisk
Flenseende, og der mærkes stærke Brydninger i det aandelige
Liv. Gid vi maa faa Ungdomsmod nok til at skyde Skulder
under, hvor der er noget at rejse, og til at gennemleve Tiden
med aabent Øre for, hvor Livets Tale lyder, saa vil vi derved
blive i Stand til at holde os fri for at stivne i Former og Lære«
sætninger.
Lykkes det, rejses det faldne Mod, og det urolige Blod
rinder let, saa gror der Velsignelse ud fra de stærke Oplevelser
baade af den Sorg og Kval, Krigen skabte, og den Glæde, som
Genforeningen bragte. Vi gaar da styrkede som Folk og som
Mennesker ud af Gæringen. Gennem Afklaringen fødes en ny
og bedre Tid. Vi faar Oplevelsens Styrke over vort Haab og
vor Tro, naar vort Øje spejder ud mod Fremtiden.
Sigfred Munch.

Fra Munkebjerg.

EN LILLE BETRAGTNING
de sidste Aar har der paa en Del Højskoler været arbejdss
løse som Elever ind mellem de andre Elever. Disse nye
Elever er mest kommen fra Byerne, og de har haft andre
Grunde til at komme paa Højskole, end Eleverne plejer at have.
De har haft Arbejdsløsheden over sig, og de har saa paa denne
Maade prøvet at faa noget Udbytte af en Vinter, hvor de ellers
vilde være dømt til Lediggang, og hvad der baade økonomisk
og paa anden Maade følger dermed.
Det er tænkeligt, at der maatte kunne naas en Del værdis
fuldt ad den Vej — baade maaske for Højskolen selv, for de
„gamle“ Elever og disse „nye“ Elever, og der er mulig naaet
adskilligt; men det er nu ikke det, som der her skal tales om
eller undersøges. Fænomenet har Krav paa vor Interesse, liges
som det kan være af Betydning at lytte til, hvad disse Folk
siger om Højskolen, dens Oplysning og sig selv i Forhold dertil.
Og det er en Udtalelse fra en af disse nye Højskoleelever fra
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i Fjor, som jeg her vil tage frem og gøre til Genstand for nogle
almindelige Betragtninger.
Paa en af de Højskoler, hvor der var en ret stor Flok af
disse Folk, dannedes der et Elevraad, som skulde være Mellems
led mellem Skolens Ledelse og Eleverne, paa lignende Vis, som
vi træffer det paa Skoler i Udlandet, hvor man, paavirkede af
de nyeuropæiske Skoletanker, lader Eleverne paa den Maade
være med at forme Skolen og præge dens daglige Arbejde baade
med Hensyn til, hvad man skal naa, og hvorledes man skal
naa det.
Ved Afslutningsfesten efter Vinterarbejdet paa Skolen holdt
Elevraadets Formand en Tale, hvori han karakteriserede sig
selv og sine Kammerater som den moderne Ungdom, Frems
tidens unge, og heri udtalte han bl. a. følgende:
„Vi er en Handlingens Ungdom, der ikke har megen Sans for
Historie og Religion, men interesserer os for Nutiden og Frems
tiden. Nu skal den egentlige Kamp for Arbejdernes Kultur og
Dygtiggørelse til at begynde“.
En Udtalelse som denne lønner det sig at standse ved et
Øjeblik, og den er ikke alene lærerig ved, hvad den siger, men
ogsaa ved, hvad den ikke siger ligeud, fordi det tydeligt frems
gaar af baade selve Talen og den anførte Udtalelse.
Der ligger nu for det første deri, at der er en Modsætning
mellem Handlingens Ungdom og en Ungdom, der har Sans for
Historie og Religion, og denne sidste er aabenbart af en rins
gere Art, ja, der ligger vel egentlig bagved, at Handlingens
Ungdom har heller ikke egentlig Brug for Historie og Religion.
Den har sin Interesse for Nutiden og Fremtiden, og det bes
tyder, at nu gaar den nye Tids Sol op, og nu begynder Løsnins
gen af de store brændende SpørgsmaaL
Før har man ganske vist ment, at Historie og Religion var
noget, der særlig havde Ærinde til Ungdommen, og i visse
Kredse og Folkelag mener man det maaske endnu, men Flands
lingens Ungdom har en anden Mening; dens Sans og Interesser
er vendt mod nye Maal, der ligger paa andre Veje, Veje, der
fører mod Fremtidens Land.
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Ja, saadan omtrent maa man tænke; i den Retning virker
Udtalelsen; men til det er der en hel Del at sige.
Det er ganske fejlagtigt at tro, at Sans for Historie og Res
ligion udelukker Evnen til Handling og borttager Interessen for
Nutid og Fremtid, ligesom det er grundløst at ville hævde, at
Driften til Daad ikke kan forenes med Sans for Historie og Res
ligion — tværtimod synes man at maatte sige. Og skal Kampen
for Arbejdernes Kultur og Dygtiggørelse føres uden Hensyn til
historiske Kendsgerninger og religiøse Erfaringer, vil den
komme til at mangle just det Grundlag, som er nødvendigt for
en virkelig Kultur og Dygtiggørelse, nemlig Forstaaelsen af, at
Livet er en Sammenhæng og følger sine egne Love, at Nutid
altid er Fortids Barn, og at Fremtiden alene lader sig bestemme
ud fra de Erfaringer, personlige og historiske, der er gjort,
hvorfor det at se fremad egentlig altid er det at se tilbage.
Historien er den store Læremester, og det er taabeligt at
tro, at man kan vente noget af en Kamp for Fremtiden, hvis
man ser bort fra den Slægtens samlede Erfaring, der ligger gemt
hen paa Historiens Blade, og i hvilken det religiøse indtager saa
stor en Plads.
Man vilde synes, at den, der talte paa Ungdommens Vegne,
maatte sige: „Vi er en Handlingens Ungdom, derfor interesses
rer vi os levende for Nutid og Fremtid; men derfor har vi ogsaa
megen Sans for Historie og Religion; thi skal vore Handlinger
i Nutiden grundlægge en god Fremtid, maa vi ud i Historiens
dybe, stærke Strøm og føle Pustet af den Evighed, som hører
det religiøse til. Ellers bliver det en fattig Nutid og en fors
fejlet Fremtid.
Historikeren A. D. Jørgensen skriver et Sted: „For dem, som
kun ser det nærværende, bliver Livet let smaat og tomt og fors
virrende ved sin Mangfoldighed; for dem, som mindes det
store, der har levet, de store Tanker og de store Idrætter, faar
ogsaa det nærværende en større Fylde, og der lægger sig en
Glans over Tilværelsen, som det dybere Sind higer efter og
ikke vil miste“.
Det er rigtigt. Det dybere Sind higer efter Livsfylde i det
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nærværende og Glans over Tilværelsen fra Dag til Dag; men
skal det lykkes at naa det, maa man have Evner til at mindes,
hvad der har levet, de store Tanker, de store Idrætter. Men
derfor maa Ungdommen leve en stor Del af sit Liv i Digt og
i Drøm, og det er dens Forret og ægte Kendemærke, at den vil
længes og drømme og undres.
Derfor er Ungdommens Sang den samme til alle Tider:
„Undrer mig paa, hvad jeg faar at se
over de høje Fjælde.“

Ungdom er ikke det færdige, det afsluttede. Den er vaags
nende, paa Vejen, inde i Forberedelsen og Drømmen om Frems
tiden, greben af Forundring over Livets Mangfoldighed og
netop som saadan aaben for Livets Tale.
Flvilke ypperlige Egenskaber den omtalte „nye“ Fløjskoles
ungdom end maatte have, saa er det en Mangel, at den ikke har
Sans for Flistorie og Religion, og at den egentlig mener, at det
er overflødigt at beskæftige sig med det.
Men det er jo ingenlunde noget nyt og enestaaende. Det
er en Tankegang, vi har mødt før. Georg Brandes holdt f. Eks.
den 15. Juni 1902 i Egevang ved Sorø en Tale, hvori han testas
menterede den grundtvigske Højskole Troen, Fortiden og His
storien, men den moderne Ungdom Naturvidenskaben, Haabet
og Fremtiden, og vi kan se denne Tankegangs Forbindelse med
det attende Aarhundredes Tanker om Oplysning og Religion,
hvor man ogsaa underkendte det historiskes Betydning, men
helt havde sin Sans i det endelige og sine Interesser i det nærs
meste, i Dagen og Vejen; man havde saa travlt og færdedes saa
rastløst, at man ikke havde Tid til at mindes og lytte til Talen
fra de gamle Dage.
Vi kan tænke paa Digteren Jens Baggesen, der ligner sin Tid
paa dette Omraade. I 1787 rejste han 23 Aar gammel til Fyn
og kom paa denne sin Rejse gennem Roskilde — den gamle,
minderige By; men det rører ham ikke. Han skriver i sin Dags
bog: „Vi kom til den bekendte Stad, hvor Maddiker af fordums
Majestæt faar Mad; der spiste vi, skønt ikke saa fornemt som
Ormene —- dog godt.“
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I 1804 rejste Adam Øhlenschlæger 25 Aar gammel samme
Vej; han skulde til Langeland i Besøg hos Apoteker Ørsteds.
Han føler sig ung og stærk og er frisk, aaben, modtagelig for
Livets Indtryk og Tale. Han fortrylles af de historiske Minder,
der følger ham ad alle Veje og forkorter ham Rejsen. I Digtet
„Roskilde Domkirke“ mærker vi ved hans første Greb i Stren«
gene hans egen Sjæls Grebethed.
„Alt rasler Nøglen i de tunge Døre;
med Larm den rustne Laas nu op sig lukker,
dens Genlyd kan jeg dybt i Kirken høre.—“

og det mægtige Rum aabner sig for ham med svundne Tiders
„Højtidsaand og Magt“, han græder af Ærefrygt, „mens han i
det begravne Danmark gaar“,
thi som paa Marken Tue staar ved Tue,
saa stander Heltegrav ved Heltegrav,
omfavnet af den høje Tempelbue.

Hans Hjerte slaar med „vilde, stærke Slag“, og han er dybt
taknemmelig, fordi han føler, at Gud har givet ham Sans for
det store, og fordi han føler, at Danmarks Aand svæver under
Hvælvingerne og sukker gennem Gravens Rifter.
Det er den samme Mand, der som gammel hin 21. Marts
1848, da de femten Tusinders syngende Tog gennem Kjøben«
havns Gader gik til Frederik den Syvende med Folkets Krav,
stod ved et Vindue, ude af sig selv af Betagelse, og mumlede:
„Det er rigtigt! Det er stort. Et helt Folk tager ikke fejl“.
Hvilken Forskel paa disse to Mænd!
Og det var Øhlenschlæger, der var den nye Tids Mand, det
nittende Aarhundrede, der havde den historiske Sans og For«
staaelsen af det aandelige Livs Herlighed ganske anderledes og
paa en langt dybere Maade end Oplysningstiden. Det var denne
unge Øhlenschlæger, der i sit første romantiske Digt pegede
paa, hvorledes Guderne fandt Behag i de levende, følsomme,
umiddelbare Sind, „som ej Jordtanker binde, men hvis Sjæle sig
hæve til det eviges Tinde, som ane det høje i Naturens Øje,
som tilbedende bæve for Guddommens Straaler i Sole, i Violer,
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i det mindste, i det største, som brændende tørste efter Livets
Liv“.
Hos en anden af den Tids unge Mænd, Grundtvig, føler vi,
hvorledes Historie og Religion smelter sammen, giver Sjælen
Liv og Næring og oplader Sindet for en dybere Livsbetragtning,
da Sorgen har rørt ved hans Hjerte. Nu fandt hans Blik, hvor
det faldt, Gud overalt:
„fandt ham i Digterens Sang,
fandt ham i Vismandens Ord,
fandt ham i Myter fra Nord,
fandt ham i Tidernes Gang,
synligst og vissest det dog
fandt ham i Bøgernes Bog.“

Det er saadanne følsomme, opladte Sind, man ønsker de
unge; men det faar de vanskeligt, hvis de allerede tidligt er fær«
dige med deres Bedømmelse og klare over, at Sans for Historie
og Religion behøver de ikke, og hvis de er kommen saa vidt, at
det slet ikke svarer igen i dem, hvad der ligger i saadan en
Stemning som den: Tider skal komme, Tider skal henrulle,
Slægt skal følge Slægters Gang; thi her har vi det uendelige i
det endelige, Strømmen paa Vej mod det store Hav, Folke«
slagenes Tog mod Fremtiden med de store, vigende Horisonter,
gennem Fald og Frelse, i Lyst og i Nød, snart Haand i Haand,
snart forbitret bekæmpende hinanden — evigt og uafladeligt
fremad fra Lejrbaal til Lejrbaal, medens Religionen hvælver
sin Himmel over Toget i dets Haab og dets Drøm, i dets Fryd
og i dets Ve.
Hvis en Slægt mister sin historiske Sans, har den tabt en hel
Del af sin Livsrigdom og sin Evne til Fremgang, hvilket natur«
ligvis ogsaa gælder det enkelte Menneske. Den historiske Sans
og det religiøse Sind er nær beslægtede; hvorfra, hvorfor og
hvorhen er baade Historie og Religion; det er Spørgsmaal, der
rører ved det dybeste i Tilværelsen og minder Menneskene om,
at de aldrig er færdige, at de stadig er paa Vejen; det er Spørgs«
maal, der vender Blikket indad i Mennesket til Selvprøvelse og
skaber den Uro i Sjælen, som forhindrer os i at gaa i Staa og
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hjælper os, at Livets Blomster ikke skal visne mellem vore
Hænder.
Derfor er det en saare alvorlig og betænkelig Sag, naar Ung«
dommen frit bekender, at den ikke har megen Sans for Historie
og Religion og nærmest føler det som en Fordel, en Vinding for
Livet. Og det bliver desto betænkeligere, jo mere den er en
Handlingens Ungdom, og jo dybere den er interesseret i Nutid
og Fremtid og i Kampen for Arbejdernes Kultur og Dygtig«
gørelse.
Man synes næsten, at den er paa Veje til at komme bort fra
sig selv, fra sin egen Natur, fra Hjem og Hjemstavn, at den er
revet løs fra det, som den skulde være rodfast i og forbundet
med for at kunne naa sin Bestemmelse.
Handlingslivets Baggrund er Følelsen. Jo rigere, varmere og
stærkere Følelsesliv, des mere Handling under store Idealers
Forpligtelse; men hvorledes skal der blive et rigt Følelsesliv,
naar man stopper de Kilder, der skal nære det, og afbryder de
Strømme, der skal give det Fylde.
Da det er af Betydning, at Tingene kommer paa deres rette
Plads, maa man ønske, at de unge, som vil noget, og som hører
Fremtiden kalde, maa faa deres Sans for Historie og Religion
vakt, saa de ikke taber sig selv i Udvendighed og Udvorteshed.
Højskolen har ganske sikkert Sind til at hjælpe til med dette,
gid den da ogsaa maa faa Lykke og Field til denne sin Gerning
og finde Hjælp hos dens gamle Elever.
Kristen A. Lange.

TRÆNGSELSTID OG GRØDETID
or godt to Aar siden vidste jeg nok, at Vejleegnen var køn.
Jeg havde hørt det mange Gange og stolede paa, det var
sandt, men havde selv kun set Egnen fra Togvinduerne. I de
sidste to Aar, da jeg har været paa denne Egn og har kørt og
gaaet, arbejdet og oplevet en Del her, er det alligevel først, at
Egnens Ejendommelighed og Skønhed er blevet en mig ved«
rørende Virkelighed.
Paa lignende Maade kan det gaa en med en Paastand, som
nu den, at Historien er et mægtigt Middel til Menneskers Ops
lysning og Oplivelse. Man mener nok, det passer. Man har jo
da hørt det saa tit. Alligevel er det for en snarere som noget
vedtaget end noget virkeligt. Kommer man saa i levende Fors
bindelse med Historien, kan man efterhaanden opleve dennes
Virkning og Værdi som Virkelighed.
Kaster vi Blikket paa Fortiden, ser vi Slægtens Levnedsløb,
som vi nu selv er Deltagere i. Vi skal skabe den ny Tids His
storie, men ikke af intet.

F

„Hver en Daad paa Sagas Tavle
staar med Lueskrift;
der den lever for at avle
atter ny Bedrift.“

(C. Ploug.)

Der rækkes os en rig Arv fra Fædrene: I Historien møder vi
Fortidens Liv, hvoraf vort Liv er rundet, og hvoraf Fremtidens
Liv skal gro. Liv maa altid komme af Liv. Efterhaanden øjner
vi vor dybe Sammenhæng med Fortiden. Det svundne forts
sættes i os.
Over for Fortiden maa vi ikke staa ligegyldige eller fjendts
lige, sigende: „Vi maa frigøre os, afskære os fra al Forbindelse
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med gamle Dage, som jo var Fejltrin, Krig og Uret. Vi skal
ikke leve i det; men vi skal leve en ny og bedre Tid.“*) Vi skal
netop leve os sammen med det gamle for at kunne bygge noget
nyt, for at hente Advarsler „for Udslettelsens Dom“, for at
finde Retledning paa Vejen mod det Sted, hvor vi skal sætte
ind, og for at vinde Styrke til Værket, der venter paa os.
En Fortidsskikkelse er ikke blot noget, der staar mellem et
Par Aarstal, som en Slags død Skakbrik, der paa en vis Tid
træder frem paa Skuepladsen og senere forsvinder igen. Korns
mer vi til at leve med Historien, ser vi den svundne Tids Skiks
kelser kæmpe, lide, sejre eller falde, optagne af en Tanke,
fyldte med Glæde, Haab eller Vemod. De vilde noget, kunde
varmes af Kærlighed og nages af Uro, Anger, Sorg. Vi ser os
selv i dem. De var, hvad vi er. De var levende Mennesker med
bankende Hjerter.
Dette havde jeg Lyst at forudskikke, inden jeg fremdrager
nogle smaa Stykker Menneskehistorie, som maaske kan have
Bud til vor Tid.
Om Franskmanden Molière (1622—1673) fortælles der, at
han i sin Ungdom saa gerne vilde optræde som Helt i de Sørges
spil, som paa den Tid tiltalte Folk; men hans ydre Fremtræden
var saa lidet heltemæssig, at han Gang paa Gang blev pebet ud.
Flan duede ikke paa det Omraade. Han maatte bøje sig for
Folkets Dom og gav sig saa i Stedet for til at spille i lystige
Stykker, og der gjorde han Lykke. Dette førte til, at han selv
gav sig i Lag med at skrive Komedier, kort sagt, blev den vers
denskendte Digter, som hævede Komedien op fra at være kun
Narreværk til at blive et Folkeopdragelsesmiddel, et Redskab i
Aandens og Sandhedens Tjeneste. Igennem hans Digtnings rige
Lune mærker man hans Sjæl bæve i Pine af de Saar, Livet slog.
I Aarene efter 1860 dreves der i Norge en livlig Skovhandel.
En af dem, som da tjente Penge, var Jonas Lie. Hans Sagførers
forretning gik fremad, — indtil der pludselig kom et Tilbageslag,
og han stod med en svimlende stor Gæld. Sagførervirksomheden
var forbi nu; men saa tog han for Alvor fat paa at digte — ud
*) At mange unge nu ejer en ligegyldig eller fjendtlig Indstilling over for Fortiden,
blev fremført ved en Forhandling mellem Højskolefolk i dette Efteraar.
2*
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af sine Oplevelser og sit Hjertelag for Mennesker. Hans rige
Evner skaffede ham en høj Plads og mange Læsere, og han ops
naaede virkelig det, han satte sig som Maal, men som syntes
umuligt: ikke alene at tjene til Udkommet, men ogsaa at faa
hele sin Gæld dækket.
I 1821 var Carsten Hauch naaet saa vidt som Naturforsker,
at han drog udenlands for at lære Dyrelivet i Middelhavet at
kende. Paa Rejsen blev han imidlertid plaget af en Sygdom,
som hindrede ham i at fortsætte sit videnskabelige Arbejde og
muligvis vilde give ham varigt Men, saa han Resten af sin Tid
maatte leve som en stækket Fugl. Efter at hans Sundhed og Ars
bejde saadan var ham frataget, fortvivlede han, fandt, at Livet
var uden Værdi, kun pinefuldt, og vilde derfor gøre Ende paa
det. Da han hindredes i at fuldføre sit Forsæt, saa han Guds
styrende Haand, som havde vist ham tilbage til Livet. Hauch,
der havde fjernet sig fra sin Barnetro, kom tilbage til Troen
paa Gud, som leder Mennesket ad Vejen og har sat dets Maal.
Saa er der dog Mening og Værdi i Livet. Og nu faar hans
smerteprøvede Sind Udløsning gennem Digtning. Prøvelsens
tunge Tid sætter Frugt i hans alvorlige, mandige og mange
Gange klangskønne Kunst, som er en værdifuld Del af dansk
Digtning.
I de tre Mænds Liv er der noget fælles. De tvinges alle til at
opgive det, de saa som deres Arbejde: Molière sin Helteoptræs
den, Lie sin Sagførerforretning, Hauch sin Videnskab. Men selv
om de har mistet meget og maaske er ved at blive matte af Mods
gang, vender dog Modet tilbage, saa de tager sig sammen, giver
sig i Kast med den Gerning, som nu bydes dem, og netop gens
nem den kommer deres Evner til Udvikling, saa de yder noget
værdifuldt. Trængselstiden leder netop deres Trin ind paa den
Bane, der egner sig for dem.
Der tales tit om de daarlige eller vanskelige Tider, som især
skal være svære for os unge. Maaske den Tale ikke altid er
sund, maaske ikke engang sand. Selv om vor Tid ikke er værre
end andre Tidsrum, kan vi imidlertid alle komme til at opleve
Modgang, Skuffelse eller Smerte. Heller ikke i den saakaldte
glade Ungdomstid kan vi vide os sikre for det, og da har vi

21

maaske mest ondt ved at bære det. Vi unge har endnu ikke
faaet vort Skind garvet saa godt under Verdens Stød, at vi kan
tage imod og taale næsten alt. Vi har maaske heller ikke
loddet Dybden i Tilværelsen og os selv saa grundigt, at vi føler,
selv om meget glipper for os, bliver dog det staaende, som vi
trænger haardest til. Endnu er vi maaske ikke naaet til at kunne
hvile i dette:
„Lykkens lunefulde Spil
leger ej med Sjæle:
alting føjes, som Gud vil —
her er trygt at dvæle!“

(Ingemann.)

Vi kan da i mørke Dage have Brug for af et helt Folks og af
et enkelt Menneskes Levnedsløb at lære, at det, som en Tid
synes at ville spærre vor Vej, netop kan lede os ind paa det
rette Spor.
„Guds Ærinde gaar hver en Storm,
om den er nok saa vild,
og ihvor gal den bryder løs,
ham tjener dog hver Ild.“

(Grundtvig.)

Tit bliver Trængselstid en Grødetid.
A. M. Kristensen.

Fra Grejsdalen.

EN GOD DANSK HAANDVÆRKSMAND
edens dansk Litteratur i de senere Aartier har faaet mange
udmærkede Skildringer af Bondestanden, saa vi nu kender
dens Udvikling og Historie fra den ældste Tid og ned til vor
Tid, savner vi for Haandværkerstandens Vedkommende noget
lignende, det, der findes fortalt, paa nær en enkelt ny Bog og
saa de vægtige Skildringer, som Camillus Nyrop, f. 1843, har
givet os gennem sine industrihistoriske Bøger, er ret util«
gængeligt.
Aarsagen kan være den, at Bondestanden fra Aarhundreders
Undertrykkelse har hævet sig til at være den førende Stand i
vort Samfund og som saadan ogsaa maa komme i Forgrunden
i Litteraturen, medens den gamle Haandværkerstand levede
isoleret i fastsammentømrede Lav indenfor Købstadens Mure
og var set ned paa af andre Samfundsklasser.
Haandværkerstanden har ikke haft eller følt den samme Fri«
gørelse som Bondestanden, den vogtede paa det gamle bestaa«
ende og vilde ikke ud til Friheden, der da næsten blev den paa«
tvungen, medens Bondestanden modtog Friheden som en Gave.
Men nægtes kan det ikke, at indenfor Haandværkets snævre
Rammer levedes et rigt Liv og udvikledes en Kærlighed til Ar«
bejdet, hvis Lige ikke kendes i Nutiden, og en Dygtighed, der
nok kunde holde Trit med den langsomme Udvikling, Haand«
værket var i, men som vilde komme til kort i vor Tid med dens
rivende Udvikling.
De gamle Haandværkere levede et nøjsomt og arbejdsomt
Liv; deres Respekt for det personlige Arbejde var stor. Ord«
sproget: Arbejdet adler Manden, levede i den almindelige Be«
vidsthed. Samfølelsen i Hjemmet var inderlig.
Det var naturligt for dem at søge indad, for udadtil regnedes
de kun lidt.

M
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En af de Mænd, der har præget dansk Haandværk ved sit
dygtige og stilfærdige Liv i den Overgangstid, der har Lavs*
væsenets Ophør (1857) til sit Midtpunkt, er den københavnske
Snedkermester Jens Gustav Lund.
Naar han ikke er bleven kendt som flere af hans samtidige
dygtige Haandværkere, f. Eks. Snedkerm. Lasenius Kramp, maa
det ligge deri, at Kramp allerede i en meget ung Alder blev
Pennefører, Taler og Foreningsstifter (Haandværkerforeningen
i Kbh. af 1840) og søgte derigennem at reformere Haandværkere
standen, der stod paa et lavt Trin i Oplysning og i hvert Fald
i ydre Kultur, medens Jens Lund holdt sig til Værkstedet og
Hjemmet det meste af sit arbejdsomme Liv.
Om denne lidet kendte Mand, der fra en fattig Dreng ars
bejdede sig op til at blive en dygtig, anset og højtæret Haand*
værker og Borger i København, vil jeg i Korthed fortælle:
Jens Lund blev født d. 29. December 1814 paa Kvisten af et
skummelt Baghus i Krystalgade i en Efterkrigstid som nu. Stats*
bankerottens knugende Virkning mærkedes ogsaa i hans fattige
Fljem, hvor Faderen levede og arbejdede som Snedkerfrimester.
Kaarene i Hjemmet var smaa, hvad ogsaa fremgaar af Ordet
Frimester. Den, der ikke kunde fyldestgøre de Fordringer, der
stilledes for at blive Lavsmester, maatte nøjes med at blive Fri*
mester og havde da ikke Ret til at holde Svende, men kun en
Læredreng og ellers nøjes med sin Hustrus og Børns Hjælp.
Som Følge deraf kom Jens Lund efter sin Skoletid, hvori han
ikke viste særlig god Begavelse, i Lære hos Faderen. Denne døde
i Sønnens første Læreaar, og Jens Lund kom da i Lære hos en
af Byens mest ansete Snedkere, Henrik Monsees; og hos denne
dygtige Mester lærte han godt.
Under disse nye og større Omgivelser vandt Jens Lund sig
ved sin utrættelige Flid mange Venner.
Ved Siden af sin praktiske Oplærelse besøgte han de mass*
mannske Søndagsskoler, der var oprettede 1800 af Pastor Mass*
mann og gav Undervisning i Dansk, Regning og Tegning for
Haandværkerungdommen.
Udover den efter vore Begreber ret mangelfulde Undervis*
ning, der blev givet i disse Søndagsskoler, fik han ikke, før han
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blev Svend og deltog i Undervisningen paa Akademiet, der paa
den Tid besøgtes af Læredrenge, hvis største Interesse bestod i
at forulempe saa mange Mennesker som muligt paa Vejen til
og fra Akademiet. Jens Lund var altsaa en Del ældre, og han
passede sin Tegning og deltog ikke i Gadespektaklerne. Hans
Flid belønnedes da ogsaa derved, at Monsees, da nogen Tid var
gaaet, foruden at lade ham slide med Værktøjet ogsaa lod ham
tegne for sig.
Da Lund var 27 Aar, fik han Snedkerlavets Tilladelse til at
gøre Mesterstykke. Det kostede Jens Lund 56 Rbd. til Lavet
samt 25 Ugers Arbejde, saa det var ikke Smaating, der kræves
des for at blive rigtig Mester.
Nu gjaldt det om at arbejde sig fremad; men Begyndelsen
var kun daarlig. Lund boede forskellige Steder, blandt andre i
Vognmagergade. Der traf han en ung Pige, Datter af Toldkons
trollør J. I. Thanning i Aalborg; med hende blev han gift, og nu
gik det godt fremad med Arbejdet. Han fik Tilladelse til at fors
færdige alle til Sidden henhørende Møbler, dermed var han
baade Snedker og Stolemager og kunde kort Tid efter beskæfs
tige 20 Svende. Pladsen i Vognmagergade blev for lille, og efter
at han havde flyttet nogle Gange, byggede han sig Bolig og
Værksteder paa GI. Kongevej. Paa den Plads udførte han sin
Manddomsgerning og naaede paa kort Tid op til at blive Køs
benhavns dygtigste Snedkermester.
Jens Lund stod frem paa en Tid, da der tiltrængtes en Mand,
der kunde fremhjælpe dansk Snedkerhaandværk, og det synes
da ogsaa, at der i ham var opsamlet alle de Egenskaber, der i
lang Tid havde været ejendommelige for det københavnske
Snedkerlav; naturlig og beskeden Fremtræden, trofast Kærligs
hed til sit Fag og en virkelig Respekt for Kunstens Fordringer
til Faget og endelig udholdende Arbejdsmod, der var forbunden
med urokkelig Tro paa det gamle Ord: Hjælp dig selv, saa
hjælper Gud dig.
Lund stod hele sit Liv Reklamens utiltalende Kunst fjern,
han kendte den ikke, men derfor manglede han dog ikke Selvs
følelse.
Naar han gav en Svend Besked om et Arbejde, og denne
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havde en anden Mening om Maaden at udføre Arbejdet paa,
kunde Lund sige: „Ja saadan kan De gøre, naar De en Gang
selv bliver Mester, men jeg vil nu have det gjort, som jeg siger.“
Et andet Træk viser den samme Selvfølelse, nemlig da en kunsts
industriel Udstillingsleder med stort Besvær opnaaede et Par
Linier om ham og hans Virksomhed til Brug i Kataloget, fandtes
der følgende Udtalelse i dem: „Værkstederne ere ledede af mig
selv, i kunstnerisk Henseende er jeg selv den, der varetager
dette“, det sidste var endda understreget.
Selvf. udførte Lund Møbler efter Tegninger af danske Kunsts
nere, men han var mest glad, naar han havde hjulpet sig uden
disse.
Han vilde være selvstændig, og oplysende i den Henseende
er det, at han første Gang, han gav Møde paa en VerdensudstiL
ling 1862 i London, mødte med et stort Egetræs Buffetskab, han
selv havde tegnet. Han stolede ubetinget paa sin Smag, og den
var ogsaa saa god, at han som Regel kunde gøre det, omend
hans Møbler undertiden led af en vis Tunghed.
Han fik den største Ros, der blev nogen Snedker til Del ved
denne Udstilling.
Eljemkommen til København festede Lavsbrødrene for Lund,
der tavs og stille modtog denne Hyldest. P. Faber, Forfatteren
til „Dengang jeg drog af Sted“, sang ved denne Lejlighed:
Se Lund han er saa tavs en Mand,
Og dog vi tør nok sige,
Det Skab, der gik til Engelland,
Det finder knapt sin Lige.

Efter denne Hæder fik Lund mange forskellige Tillidshverv;
han kunde ikke undgaa dem, og han tog gerne imod dem for
derigennem at hjælpe Snedkerhaandværket frem.
Blandt andet blev han Medlem af og tilsidst Formand for
„Foreningen til Kundskabens Fremme i Professionens Teori“.
Men da denne Forenings Møder efterhaanden udartede til seL
skabelige Sammenkomster, trak Lund sig tilbage til sit kære
Arbejde, dog med stadig Interesse for Foreningens Skole, der
laa ham paa Hjerte.
Lunds første Udenlandsrejse til den omtalte LondonudstiL
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ling blev efterfulgt af flere, og han samlede stadig Erfaringer,
som han udnyttede i sin Virksomhed, der voksede op til at bes
skæftige 100 Svende. Han maatte stadig udvide og anskaffede
efter lang Overvejelse en Dampmaskine, den første i dansk
Snedkeris Tjeneste, han kunde da bl. a. ogsaa som den første
Snedker damptørre sit Træ.
I Halvtredserne og Tredserne florerede Udstillingerne, og
Lund interesserede sig for dem, troede paa dem og tillagde dem
stor opdragende Betydning for Haandværkets Fremgang. Men
fattede Lund Mistanke om, at der bag en Udstilling laa andre
Interesser end disse at udstille til fælles Udvikling og til Ops
dragelse af Publikums Smag og Forstaaelse for gode Møbler,
holdt han sig tilbage, han hverken vilde eller kunde være med.
I Tredserne efter Frederiksborg Slots Brand skabtes et Sams
arbejde mellem Kunst og Haandværk, der virkede stærkt uds
viklende paa det finere Haandværk og gav Ideen til Kunstflidss
lotteriet eller Frederiksborglotterict, der havde til Opgave at
bortlodde Kunstflidsgenstande.
Samme udviklende Betydning havde det Arbejde, der blev
lagt i Bestræbelserne for at skabe smukke Møbler til Brudes
gaver til de til fremmede Lande bortdragende Kongedøtre. Lund
deltog ivrig i disse Bestræbelser, og bl. a. blev der hos ham bes
stilt, som Brudegave til Prinsesse Dagmar, et Ibenholts Bogs
skab med Sølvornamenter. Skabet blev et i alle Henseender
fuldendt Stykke Kunsthaandværk.
Et Spejl i Ibenholts Ramme med tilhørende Salonmøbel, tegs
net af Arkitekturmaleren Heinr. Flansen og udført af Lund, nød
den Ære paa Verdensudstillingen i Paris 1867 at blive købt af
South Kensington Museet i London. Omkring 1880 blev Lund
tildelt den Opgave at montere Kongens nye Skib Dannebrog.
Lund, der trods alle Æresbevisninger stadig blev en Arbejs
dets Mand, kom aldrig til at spille nogen Rolle i de større Bes
givenheder, der prægede den danske Haandværksstand i hans
Tid; her tænkes særlig paa Næringsfrihedens Indførelse i 1857.
Han hørte til den moderate Frihedsstrøm, der udgik fra Indus
striforeningen, og i Kampen for Lavets Rettigheder forholdt
han sig da passiv. Efter at Næringsloven var traadt i Kraft,
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vedblev Lavet dog at bestaa, omend de fleste af dets Særrettig«
heder blev det fratagne, men saa helligede Lavet sig Arbejdet
for god Oplysning og Kundskabers Fremme blandt Haands
værkerungdommen, og som en Arbejdets Mand fandt Lund
ogsaa her en Plads.
De nye Forhold paa Næringsvæsenets Omraade skabte et
nyt Forhold mellem Mestre og Svende, der uddybedes til et hid=
til ukendt Svælg mellem de to Parter, da de socialistiske RøreL
ser naaede her til Landet i 1871. Disse Rørelser naaede aldrig
Lunds Værksteder. Han havde en Stab af gode, solide Arbej*
dere, som han kunde stole paa, ligesom de igen stolede paa ham.
I 1859 var Lund bleven valgt til Borgerrepræsentant med det
laveste sejrende Stemmetal. Men en Gang valgt er det naturs
ligt, at han stadig genvalgtes, da der om hans Hæderlighed,
Selvstændighed og praktiske Syn kun kunde være en Mening.
Af ydre Hædersbevisninger opnaaede Lund at blive Hofs
snedker og at blive dekoreret med Fortjenstmedaillen i Guld;
men endnu betydeligere turde dette Eftermæle være, han har
faaet som Snedker. En af Lunds betydelige Kolleger har med Bes
undring udtalt, at de Møbler, der udgik fra Lunds Værksteder,
var saa udmærket gjorte lige til de mindste Smaating, og at han
vilde paatage sig at kende dem, hvor som helst han maatte
træffe dem. For en Virksomhed, der har udsendt Tusinder af
Møbler, betyder en saadan Ros noget.
Lund var Snedker og intet andet, paalidelig mod sine Arbejs
dere og øvrige Medmennesker, agtet til alle Sider og fuldt en
Type paa en god dansk FIaandværker.
I sin Virksomhed og navnlig i Hjemmet havde Lund i sin
Hustru en god Støtte. Hun blev ved at se alt i samme Lys, som
da hun i 1842 blev gift under de smaa Forhold. Ægteskabet var
barnløst.
Den 31. Marts 1868 døde Lunds Flustru. Aaret efter ægtede
han hendes 23 Aar yngre Søster, der fødte ham en Dreng og en
Pige for selv 5 Dage efter at afgaa ved Døden. Det var tunge
Dage for Lund, men han arbejdede om muligt endnu ivrigere
end før.
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Paa hans gamle Dage fik da hans Arbejdslyst en stærk Kon«
kurrent i Kærligheden til Sønnen og Datteren.
Han saa dem blive 10 Aar gamle, men saa lukkedes hans
Øjne efter kort Tids Sygdom, den 27. Maj 1882.
Jens Lund er et godt Eksempel paa, hvorledes en fattig, nøj*
som og flittig Mand ved egne Kræfter kan arbejde sig op til en
efter vore Forhold betydelig Stilling.
Kristian Pedersen.

MIKROORGANISMERNE I MENNESKETS
TJENESTE
a man i det 17. Aarhundrede fremstillede det første Mikro*
skop, blev der Adgang til en helt ny Verden for det men*
neskelige Øje, en Verden i det smaa ganske vist, men derfor
ikke mindre betydningsfuld.
De første Mikroskoper var dog ret mangelfulde, men efter*
haanden er de blevet forbedrede saaledes, at Menneskene er i
Stand til at følge de smaa Væsener, vi kalder for Mikroorganis*
mer, og som spiller den allerstørste Rolle i Naturens Hushold*
ning samt paa en afgørende Maade griber ind i Menneskers
Livsvilkaar. Hidtil havde man nok kendt Resultater af Mikro*
bernes Virksomhed, men man stod ganske uvidende overfor
deres Udseeende, Levevis og Formeringsforhold.
Den Mand, der har været Banebryderen for disse usynlige
Væseners Udforskning, er Franskmanden Pasteur.
Mikroorganismerne forekommer næsten overalt: i Vandet,
i Jorden, i Luften, i Menneskers og Dyrs Tarmkanal, kun i
Egne omkring Polerne er de sparsomt til Stede, Temperaturen
er for lav til deres Udvikling, og desuden er der sparsomt med
organisk Næring.
Hvad er da Naturens Mening med det uhyre store Antal af
smaa Væsener?
Det vil være bekendt, at mange Mikrober er Aarsag til smit*
somme Sygdomme hos Mennesker, Dyr og Planter, andre tjener
derimod til deres Vel. Selv om en Del Former er skadelige for
os, vil vi dog nødig, at Verden var fri for Mikrober; det vilde
bl. a. medføre, at Plantedele og Dyrerester fik Lov at ligge ufor*
raadnet; tilsidst blev det umuligt for Mennesker at færdes paa
Jorden; endvidere vilde Stoffernes Kredsløb i Naturen ophøre;
der vilde komme Stilstand næsten overalt i Naturens store
Værksted. Naar de usynlige smaa Organismer kan udrette et

D

31

saa kolossalt Arbejde, beror det paa deres meget store Arbejds«
evne i Forhold til Størrelsen af deres Legeme, samt det meget
store Antal. En Gærcelle kan saaledes daglig omsætte en Suk«
kermængde, der er tre Gange saa stor som dens egen Vægt,
andre Mikrober indtil 100 Gange deres Vægt. Et Menneske
formaar ikke at omsætte mere end 1/50 af sin Vægt, dog med ret
stor Forskel hos de forskellige Mennesker. Den enkelte Or«
ganismes forholdsvis store Omsætningsevne beror paa Udskil«
leisen af en bestemt Gruppe af Stoffer: Enzymer, der virker
fremmende paa den ønskede Omsætning uden dog at indgaa i
kemisk Forbindelse med de omdannede Produkter; naar saa
dertil kommer, at Formeringen kan foregaa meget hurtig, kan
Tilstedeværelsen af ganske faa Bakterier ret snart mærkes, naar
der er gode Livsbetingelser for dem.
En Bakterie kan under gunstige Forhold dele sig i to ny Cel«
1er i Løbet af 20 Minutter, og disse kan straks indlede en ny
Deling. Tænkes denne Deling fortsat, kan der ud af en Bakterie
i Løbet af et Døgn fremkomme ca. 1600 Trillioner Bakterier.
Heldigvis vil en saa stærk Formering ikke foregaa i Naturen.
Bakteriernes Stofskifteprodukter samt mindre gode Livsbetin«
gelser vil forhindre dem deri.
Vi deler Mikroorganismen i tre Hovedgrupper: Bakterier —
Gærsvampe og Skimmelsvampe. Bakterierne er smaa encellede
Organismer, Størrelsen indtil nogle ,u (1 (u = 1/1000 mm). De for«
merer sig ved Deling eller Dannelsen af Sporer, d. v. s. Hvile«
celler, der er meget modstandsdygtige overfor ydre skadelige
Paavirkninger, og som under senere gunstige Forhold formerer
sig videre. Gærsvampene er ogsaa encellede, noget større,
oftest uregelmæssigt formede, kan danne Sporer ligesom Bak«
terier.
Skimmelsvampe er flercellede, i Forhold til Bakterier ret
højtstaaende Organismer med særlige Ernærings« og For«
meringsorganer. Enkelte Former er saa store, at de kan ses med
det blotte Øje.
Det gælder for alle tre Grupper, at de ikke er klorofyl«
førende, altsaa ikke danner Bladgrønt som Planterne, og som
Følge deraf ikke kan ernære sig af Luftens Kulsyre. De skal
have organisk Stof til deres Næring samt fordrer tilstrækkelig
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Fugtighed; derimod er deres Krav til Luftens Ilt meget forskel*
lige. Overfor Temperaturen stiller de ligeledes bestemte Krav.
Skal vi i vor Virksomhed beskæftige os med Mikroorganis*
mer, maa vort Arbejde bestaa i at skaffe dem Vilkaar, der
hæmmer eller fremmer deres Livsfunktioner, alt eftersom de er
skadelige eller gavnlige for os.
Lægerne indsprøjter Serum i det angrebne Legeme for paa
den Maade at tilføre Modgifte overfor Bakterierne. Landman*
den afsvamper sit Sædekorn, Roefrø, eventuelt Læggekartofler,
sprøjter Kartoflerne mod Angreb af Kartoffelskimmel, desinfi*
cerer Staldene for at forhindre eventuel Smitte i Besætningen.
Ved Konservering af Fødemidler maa Husmoderen opvarme for
at dræbe Smittekim og bagefter forhindre ny Infektion ved at
lukke lufttæt. Flæsket saltes, Fisk, Kød m. m. tørres, derved
bortskaffes den for Mikroorganismerne nødvendige Fugtighed.
Ved Frysning dræbes Bakterierne ikke, men de holdes i
Dvale. Roerne opbevares bedst ved en Temperatur i Nærheden
af 0°; de maa dog ikke fryse, hvorved der sker en Cellespræng*
ning, ved senere Optøning er de da et let Bytte for Mikroberne.
Ved Ensilering er det Bakterierne, der omdanner Materialet.
Det maa ske uden Luftens Adgang for at faa den rigtige Gæring
frem.
Mikroorganismerne er Landmandens udmærkede Hjælpere.
Tænk blot paa Formuldningsprocesserne eller Bakteriernes
Samliv med Bælgplanterne.
En Jordbunds Frugtbarhed staar i ligefremt Forhold til dens
Bakterieindhold.
I Nærings* og Nydelsesmiddelindustrien gøres der Brug af
disse smaa Skabninger. Gærcellen ved Alkohol*, Vin* og 01*
fabrikation, ved Brødbagning m. m.
Et af de Næringsstoffer, hvor der er de bedste Betingelser
for Mikroorganismernes Vækst, er Mælken. Der har vi de nød*
vendige Stoffer og den lovpriste Fugtighed og altfor ofte den for
Bakterierne passende Temperatur.
Mælken er umiddelbart efter Dannelsen saa godt som bak*
teriefri, men allerede inden Koen malkes, er Mælken kommen i
Berøring med Bakterier, saaledes at den først udmalkede Mælk
indeholder flere Bakterier end den sidst udmalkede.
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Ifølge Professor Orla Jensens Undersøgelse var der i den
først udmalkede Mælk ca. 16000 Bakt. pr. cm3
midterste
—
*
480
—
sidst
—
«
360
—
Denne Undersøgelse viser, at Bakterierne væsentlig holder
til i den nederste Del af Yveret, hvilket igen lader os formode,
at Bakterier arbejder sig ind i Yveret gennem Patteaabningen.
Under normale Forhold er Mælkens Indhold af Bakterier før
Malkningen uskadelig for Mennesker. Under Malkningen vil
der dog tilføres yderligere Kim -— fra Koens Krop — fra Luften
og fra Malkernes Hænder, og som oftest er det disse Kim, der
er Aarsag til Sygdomme, fremkommet ved Smitte fra Mælken.
Det er derfor paakrævet, at der udvises den største Renlighed
under Malkningen.
Faar Mælken Lov at henstaa uafkølet efter Malkningen, vil
den blive sur før eller senere. Tidspunktet er afhængigt af
Bakterieindholdet og Mælkens Temperatur. Bakterier arbejder
bedst ved en Temperatur af 25°—30°.
I Begyndelsen er der mange Former af Bakterier, der virker.
Mælken faar en ubehagelig Lugt og Smag; vi siger, Mælken er
„blaasur“. Senere er det de egentlige Mælkesyrebakterier, der
tager fat, og Mælken „løber sammen“. Bliver den ikke brugt,
men faar Lov at henstaa endnu nogle Dage, træder en tredie
Gruppe af Mikroorganismer til — væsentlig Gær* og SkimmeL
svampe. Ved deres Virksomhed omdannes den syrnede Mælk
og gaar i Forraadnelse. Mælken er da ubrugelig baade til Men*
nesker og Dyr.
For at kunne levere den bedst mulige Mælk til Mejerierne
maa den opbevares paa en Maade, hvor Bakteriernes Virksom*
hed formindskes til et Minimum. Det lader sig bedst gøre ved
en hurtig Afkøling umiddelbart efter — eller endnu bedre —
under Malkningen ned til 12—14 °. Paa Mejerierne afprøves
Mælkens Bakterieindhold ved den saakaldte Reduktaceprøve,
idet der tilsættes lidt Metylenblaat til en Prøve af Mælken. Jo
flere Bakterier der er i Mælken, desto hurtigere vil denne af*
farves.
Ved Smørfremstillingen er det af stor Betydning for Smørrets
Aroma og Smag, at den rigtige Bakterieart virker ved Flødens
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Syrning. Fløden bliver derfor pasteuriseret paa Mejeriet. Efter
Afkøling tilsættes en Syrevækker — d. e. en Renkultur af Baks
terier — hvorved Fløden bliver sur. Dagen efter foregaar Kærs
ningen.
Kærnemælk er rig paa Bakterier, men kun af den Art, der
har været brugt til Flødens Syrning; •— sikkert en af Aarsagerne
til Kærnemælkens store Værdi — sundhedsmæssigt set.
Skummetmælken pasteuriseres, inden den gaar tilbage til Les
verandørerne, hvorved dens Bakterier dræbes; men ved Hens
stand hos Leverandørerne — maaske til næste Dag — bliver den
inficeret med nye Bakterier. I varmt Vejr er det derfor vanskes
ligt at opbevare den sk. Mælk i frisk Tilstand. Det er derfor
klogt at syrne Mælken umiddelbart efter Hjemkomsten.
Syrningen sker ved Tilsætning af en rigelig Portion frisk
Kærnemælk, efter at den skummede Mælk er afkølet til ca. 30 °,
det er nemlig den Temp., Mælkesyrebakterierne ynder bedst.
Næste Dag er den syrnede Mælk færdig til Brug og kan nu gives
Dyrene i en sund og ensartet Tilstand.
Ved Opbevaring af Sødmælk til Hjemmeforbrug kan Afkøs
ling ikke altid slaa til — særlig naar den skal henstaa i flere
Døgn. Da Mælken — ved Inficering under og efter Malkningen
— ofte kan indeholde sygdomsvækkende Bakterier, er det ogsaa
af den Grund nødvendigt at sterilisere den ved Kogning. Vil
man undgaa den „kogte Smag“, kan en Opvarmning til 80 0 tjene
dertil. Bakt. vil ved denne Temp, være tilintetgjort. — Den
fineste og lettest fordøjelige Mælk faas ved at benytte sig af den
saakaldte Langtidspasteurisering: Opvarmning til 63—65 0 i ca.
30 Minutter. Denne Metode bruges hyppigst ved Tilberedning
af Børnemælk.
Det vil af det foregaaende ses, at Mikroorganismerne spiller
en stor Rolle for os i vor daglige Virksomhed. Ved at stifte
nærmere Bekendtskab med dem bliver meget af det, der fores
gaar rundt om os ude i Naturen, lettere forstaaeligt, ligesom
det vil skabe os Glæde og Berigelse.
J. Gregersen Dal.
Gamle Elever og Venner ønskes en glædelig Jul.
Anna og Johs. Gregersen Dal.

FRA NOVEMBER TIL NOVEMBER
olkehøjskolen i Norden har de senere Aar haft en Del Mods
vind. Den økonomiske Nedtrykkelse har medført, at ads
skillige unge holder sig tilbage. Alle Kræfter maa lægges i for
at faa et blot nogenlunde gunstigt Resultat af sit Arbejde, og
saa „sparer“ man Højskolen. Hertil kommer saa som det værste,
at den store Verdenskrig har svækket den Form for Folkeliv,
som Højskolen vil tjene, og derved forringet Skolernes Støtte i
Folket.
Desuden er det næsten blevet moderne at kritisere Højs
skolerne. Undertiden sker det fra Sider, hvor man synes, man
kunde have Grund til at vente mere Forstaaelse. Ja, maaske har
Bevægelsen i Øjeblikket sine farligste Modstandere mellem
dem, der vil kalde sig Højskolens Venner. Der er snart ikke de
Ting i Folkelivet, der er noget galt med, uden at det er Højs
skolens Skyld, og saa kommer man i denne Kamp ridende paa
gamle Travere, eller man finder paa at lægge ny „Opgaver“ hen
til Højskolen, og samtidig slaar man løs paa den, fordi den ikke
allerede har løst Opgaverne.
Mange har saadan et Jag, at man ikke har Tid til at vente,
man vil se Resultater, og det skal helst være i en Fart.
I en saadan Tid er det godt, om Højskolen kan øve sin Gers
ning uden at tage for stærkt Hensyn til Kritikken og med al den
Styrke, der kan opbydes. Der trænges til et virkeligt Højskoles
arbejde nu saa fuldt som tidligere.
Maaske er det bedre for Bevægelsens Fremtid, at den nu har
Vinden ret stærkt imod, det er nok sundere end de Kaar, man
havde før Krigen. Da havde man Vinden paa Ryggen, og meget
af det, man da priste Danskerne for, tillagde man Højskolens
Virke.
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Fra Vinding kan vi berette, at vi har haft et godt Skoleaar
med lidt bedre Tilslutning end det foregaaende Aar. Dette gæk
der baade med Elever og Deltagere i de Møder, der er holdt i
Aarets Løb.
Ved Vinterskolens Aabningsmøde d. 6. November talte Pas
stor Lindegaard fra Hvejsel og Sigfred Munch.
Vi kom hurtig i Gang med Arbejdet, og inden vi næsten fik

Ved JelUngestenen.

tænkt paa det, var det Tid at begynde med Julesangene. Inden
Ferien holdt vi en lille Julefest.
Den 5. Januar samledes vi igen til Arbejde, og kort efter fore«
tog Lærere og Elever en lille Udflugt til Bøgager Teglværk, hvor
vi blev særdeles vel modtagne.
I Slutningen af Maaneden havde vi Besøg af vor Askovlærer,
Dr. Marius Kristensen, der nu bor i Vanløse og er beskæftiget
med videnskabeligt Arbejde. Han talte to Gange, en Time om
Fædrelandssange og en om vore Folkemaal.
Fastelavnssøndag festede vi paa vanlig Vis om Aftenen.
Lærerne opførte „Et Sogneraadsmøde“, og senere gik Dansen
livligt og smukt, afbrudt af Chokoladedrikken i den store Skoles
stue, hvor Sang og Smaataler vekslede livligt. Det er i første
Række for vore Elever, at Festen holdes; men vi glæder os over,
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at Egnens Ungdom, som kommer til vore Møder, ogsaa er os
behjælpelig med at faa en fyldig og god Fest. Om Mandagen
muntrede vi os med at løbe Sækkevæddeløb og Kartoffelvædde*
løb m. m. i Gymnastiksalen.
Først i Marts holdt Vejle Amts Landboforening et Møde
her, hvor Konsulent Kristoffersen talte om Gødningens Op*
bevaring og Anvendelse, og Overingeniør Simonsen, Vejle, frem*

Gymnaster.

lagde Resultaterne fra sine grundige Forsøg med Temperering
af Svinestalde.
Den første Søndag i Maaneden havde vi Forældremøde, og
det var glædeligt, at saa mange fra Landets forskellige Egne
havde taget imod Indbydelsen. Der blev holdt Foredrag, Elev*
erne viste Gymnastik, og vi søgte i det hele at give et lille Ind*
tryk af Skolens Liv og daglige Gang, og vi havde ret god Tid
til at tale sammen.
Senere i Marts var vi en Tur i Vejle, hvor vi saa Andels*
svineslagteriet i fuld Virksomhed, og desuden besøgte vi C. M.
Hess’s Fabrikker og beundrede denne landskendte Industrivirk*
somhed, hvorfra mange Varer sendes ud, og deraf en Del til
fremmede Lande.
Søndag den 18. Marts holdt Vejleegnens I lovedkreds af De
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danske Ungdomsforeninger sit Stævne her under Ledelse af
Formanden, Lærer N. P. Johansen, Haastrup. Højskolelærer Fr.
Schrøder talte om Kulturkampen i den genvundne Del af Søn«
derjylland og besvarede en Del Forespørgsler om sønderjyske
Forhold. Sigfred Munch talte om Ungdom og Livsanskuelse.
Sanglegene blev ledede af Lærer Hansen, Nørskov, og om Af?
tenen spillede Ødsted Privatorkester. Mødet var som de fore?
gaaende af samme Art godt besøgt af Egnens unge.
I Slutningen af Maaneden foretog vi i fint Vejr en Cykletur
gennem Grejsdalen og til Jelling, hvor vi saa Kongehøjene og
Kirken. Fra Byen drog vi ud til Grd. Ole Olsen, Grangaard,
hvor Interessen særlig samlede sig om den fortrinlige Svine?
besætning. Videre gik Turen til Grd. P. M. Clausen, Rugballe,
hvor vi saa den Stambesætning af rødt dansk Malkekvæg, som
her er oparbejdet. Begge Steder nød vi rundhaandet Gæstfri?
hed og fik uvilkaarlig dyb Respekt for det Arbejde, der ligger
bagved de store Resultater, der er naaet.
Hver Skolemaaned havde vi et Møde for Omegnens Beboere.
Ved Februarmødet talte Forstander Jacob Appel, Askov, om to
Aar af Georg Brandes’ Ungdom. Efter Kaffeopholdet spillede
og sang Forstander Lange og Frue for os. Den Aften havde vi
fuldt Hus. Til de øvrige Møder var det de hjemlige Kræfter,
der førte Ordet. Ved Mødet i Marts viste Eleverne under Sig:
vald Augusfesens Ledelse Gymnastik.
Da vi nogle Dage senere sluttede, var vi enige om, at vi
havde haft en god Arbejdsvinter.
April gik som vanlig med Reparationer og Hovedrengøring
overalt, saa det hele kunde være i Orden til at tage imod
Pigerne.
Ved Sommerskolens Aabningsmøde Store Bededag var den
fremmede Ordfører Pastor Køsfer fra Harte.
De sædvanlige Fritidsture til Fods og paa Cykle i Egnen blev
naturligvis foretaget i Sommerens Løb, selv om vi manglede
Solvarme. Turen til Treldenæs var forbundet med et Besøg paa
Hvilehjemmet Treide Sande, hvor vi holdt Møde sammen med
Rekonvalescenterne. Endvidere havde vi en længere Tur, der
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»8 Dage paa Højskole«.

gik til Kolding og Skamlingsbanke, hvor vi dvælede ved Min*
derne og frydede os ved det herlige Udsyn.
Nogle Hjem paa Egnen indbød os til hyggelige Aftenbesøg,
og her maa ogsaa nævnes, at et Besøg hos Andelsmanden,
Redaktør Niels Knudsen i Gaarslev var en glædelig Oplevelse.
Søndag den 17. Juni havde vi Besøg af Gjelballe Ungdoms*
forening, og om Aftenen gæstede Gaurslund Ungdomsfor*
ening os.
Den 26. Juni fik vi det tunge Budskab, at Førstelærer Olav
Gertsen i Gaurslund var død. Gertsen var en Friskolelærersøn
fra Klim og har stadig staaet i et venligt Forhold til den danske
Folkehøjskole. Han var i sine unge Aar Gymnastiklærer her
paa Vinding Højskole, og en Tid virkede han som Lærer paa
Ollerup Højskole. Sommerskolens Elever her fra de senere Aar
vil med Glæde mindes Besøg i Gaurslund Skole. Lærer Gertsen
var en meget hjælpsom og trofast Mand, og her paa Stedet har
vi faaet saa mange Vidnesbyrd om, at han var en af Skolens
bedste Venner. Derfor var det tungt, at vi skulde miste ham,
mens han var i den kraftigste Alder. For os staar han som en
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god dansk Mand, i hvem der ikke var Svig, og som en, der var
ren af Hjertet.
Sommerens største Fest var Elevmødet, som omtales sær*
skilt. Den følgende Søndag havde vi Forældremøde, og det var
som tidligere fornøjeligt at lære Elevernes Forældre at kende,
og vi havde et hyggeligt Samvær med dem under lignende For*
mer som tidligere. Det er vort Haab, at vi kan fortsætte med
disse halvaarlige Sammenkomster.
Sommerskolen var som Vinterskolen en god Arbejdstid, og
da den var sluttet, modtog vi et Hold Byboere til „8 Dage paa
Højskole“. Medens Københavns Højskoleforening særlig ar*
bejder med at faa Folk fra Hovedstaden i Forbindelse med Høj*
skolen, har De danske Ungdomsforeninger gennem deres By*
udvalg, hvis Formand er Redaktør Peter S. E. Petersen, Odense,
taget det samme Arbejde op i andre Købstæder og i Stations*
byer.
Deltagerne var ypperlige Tilhørere til de to daglige Fore*
drag. Vi foretog ogsaa nogle Ture i Omegnen og søgte at gøre
disse saa indholdsrige som muligt, for man kan jo ikke holde
Fløjskole i disse otte Dage under de samme Former, som man
gør i den egentlige Skoletid, hvad Kritikere synes at have svært
ved at fatte. For os var det en god Uge, og her er aabenbart en
Vej aaben til at bringe Byboere i nærmere Berøring med Høj*
skolen, og vi haaber, at den maa blive stærkere befærdet i kom*
mende Dage.
I Ferietiden deltog vi herfra i Højskolelærernes Kursus i
Askov, hvor det var glædeligt at være sammen med Værkfæller.
Efteraarsmødet blev i Aar holdt den 22. og 23. September.
Første Dag talte Forstander Frode Aagaard og Censor P. A. Ro*
senberg, og om Aftenen læste Censor Rosenberg „Den indbildte
Syge“ af Molière. Anden Dag talte Forstander Aagaard og Se*
minarieforstander P. J. M. Vinther, Silkeborg. Om Aftenen
havde vi Sang og Musik af Koncertsangerinde Frk. Sofie Miiller,
Røjle, og Pianistinden Frk. Nielsen, Middelfart.
Nu har vi atter begyndt Vinterskolen. Som ny Lærer virker
Niels Hartvig fra Tange. Flartvig har tidligere virket som Gym*
nastiklærer, Gartner og Landmand. Han har været Elev paa
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Vestbirk Højskole og Asmildkloster Landbrugsskole og har i
Sommer taget Lærereksamen fra Gjedved Seminarium.
Ja, her er særlig fortalt om det, der i Aarets Løb har virket
som en Afveksling paa det daglige Arbejde; men naar vi i Mim
det genoplever det forgangne Aar, tænker vi først og fremmest
med Tak tilbage paa den daglige Gerning og Samlivet i Skole
og Hjem.
Vi haaber nu, at der igen ligger et godt Arbejdsaar foran os,
og med Ønsket om en velsignet Julefest og et godt Nytaar
sender vi til VindingÆlever de bedste Hilsener.
Karen og Sigfred Munch.

Skolen set fra Øst.

ELEVMØDET
Lørdag d. 30. Juni om Eftermiddagen begyndte gamle Elever at
indfinde sig. Paa Skolen havde alle været i Arbejde fra Morgen
stunden og pyntet festligt i Gymnastiksalen og den store Skolestue.
Om Aftenen var mange samlede ved Kaffebordene i Gymnastik
salen, hvor Oplæser Andrup fra Kolding læste Skuespillet »Stille Stuer«
og et Par Smaating.
Søndag var der om Formiddagen Gudstjeneste i Vinding Kirke
ved Pastor Christensen. Ved Middagsbordet blev oplæst en Del
Hilsener fra gamle Elever, der ikke kunde være til Stede.
Efter Middagen søgte man sammen i Smaatlokke, og Samtalen gik
livlig i Stuer, Gaard og Have, mens nogle underkastede Afgrøderne
paa Skolens Mark en grundig Undersøgelse.

43

Ved Kaffebordet holdt Elevforeningen Generalforsamling, der paa
Grund af Formandens Sygdom lededes af Næstformanden. Regn
skabet blev oplæst og godkendt. De afgaaende Bestyrelsesmedlemmer
blev genvalgt.
Da det var for køligt at være i Haven, holdtes Foredragsmødet
i Salen. A. M. Kristensen gik i sit Foredrag ud fra Henrik Ibsens
Skuespil »Fruen fra havet«: Kommer man til at holde af et Menneske,
søger man undertiden (som Ellida) ligefrem at undgaa at knytte sig
for nær til denne anden, fordi man frygter, at det mørke i en selv
og ens Liv skal skræmme eller tynge den, man holder af. Vokser
Kærligheden ægte og ædel i en, kan man (som Wangel) naa til at se
bort fra sit eget, give Afkald for den andens Skyld, intet kræve, kun
modtage, hvad der gives i fuld Frihed. Men netop idet et Menneske
faar Frihed til at vælge under eget Ansvar, kan det af egen Trang
sige nej til Mørket og ja til Lyset, og naar man af egen fri Vilje
forsager det onde, frigøres man fra dets Magt og kan lade sit Liv
gennemlyse af Kærligheden.
Sigfred Munch talte om J. Anker Larsens nye Bog: »Sognet, som
vokser ind i Himmelen«, og søgte ved Henvisninger til Bogens Ind
hold at oplyse om den frireligiøse Bevægelse, der har grebet en Del
Mennesker. Den viser, hvorledes Evighedslængselen ulmer i Men
nesker, de søger overalt efter Næring for det religise Liv. Ofte synes
de vel, at de vandrer i Taage, og det er svært at faa Øje paa Lys,
der kan vejlede. I den kristne Kirke synes de kun at de møder
færdige Meninger, alt, ogsaa det ny Testamente, er saa overgydt af
Menneskemeninger, at det bliver uden Livsbetydning. Man vil ikke
færdes ad de fortrampede Stier, men vil søge at bane sig sin egen
Vej, gaa imod Sjælens Mekanisering og finde Gud i alt. For dem,
der kan tilfredsstilles ved Humanisme, synes her at være meget, for
den nedbøjede, der søger Frelse, kun lidt. —
Om Aftenen opførtes Fru Heibergs »Abekatten« paa en ypperlig
Maade, og Skolens Elever fremførte i tre meget morsomme Billeder
Svend Grundtvigs Folkeeventyr »En Slædefart«.
Dernæst legede man Sanglege en Times Tid, inden man sluttede
med fælles Kaffebord og Aftensang. Nu begyndte Bilerne at rulle
ud af Gaarden, og mange Cykler kom i Gang. Adskillige Deltagere
blev dog til den næste Dag.
Kristian Rossel.

ELEVERNE
Vinteren 1927-28.

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.
29.
30.
31.
32.
33.

Gotfred Bruun Andersen, Fredericia.
Ejnar Andreassen, Øse.
Johannes Bekke, Gram.
Knud Brummer, Vinding, Vejle.
Anders Christensen, Linnaa, Flensborg.
Sigurd Clausen, Bramminge.
Poulin Friis, Veerst.
Jørgen Kr. Grarup, Taulov.
Harry Hansen, Kaastrup, Kalundborg.
Jens P. Hansen, Sortsø, Stubbekøbing.
Steffen Hansen, Voldtofte, Flemløse.
Sofus Holmsten, Skivum, Vægger.
Ejner Jensen, Albæk, Præstbro.
Niels Gundersen Jensen, Bramminge.
Robert Jensen, Albæk, Præstbro.
Marius Jørgensen, Tønder.
Svend Jørgensen, Korshøj, Daugaard.
Ejnar Ladegaard, Vork, Vejle.
Holger Larsen, Gøttrup, Fjerritslev.
Jens Larsen, Skovlund, Mølby.
Magnus Larsen, Skovlund, Mølby.
Kr. Anker Madsen, Skovlund, Mølby.
Aage Kramer Mikkelsen, Aarhus.
Svend Mortensen, Vejle.
Jørgen Munch, Østermarie, Bornholm.
Knud Thyge Nielsen, Valore, Viby Sj.
Aksel Petersen, Maare, Ørbæk.
Christoffer Petersen, Jerrig, Grindsted.
Peter A. Petersen, Rudbøl, Højer.
Søren Selmann, Aabøl, Bevtoft.
Thomas Sørensen, Skærup, Børkop.
Claus Wraa, Jejsing, Tønder.
Sigfred Jessen, Kvie, Ansager.
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Sommeren 1928.

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

Mary Bindesbøl, Aadum, Tarm.
Anna E. Brummer, Vinding, Vejle.
Olga Børgesen, Snekkersten.
Marie Bloch Hansen. Karshede, Gjørding.
Elly Jensen, Thyregodlund, Thyregod.
Karen Rosendahl Jensen, Fredenshaab, Børkop.
Elna Jepsen, Skovlund, Mølby.
Johanne Knudsen, Ravning, Bredsten.
Asta Madsen, Skovlund, Mølby.
Christine Møller, Balle, Silkeborg.
Martha Poulsen, Veiling, Ringkøbing.
Edith Ravn, Grindsted, Uggerhaldne.
Anna Rossel, Svinholtgaard, Vejle.
Christine Simonsen, Jenning, Gramby.
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ELEVBESØGET
1927—
1928

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

1928

Døtre eller Sønner af Gaardmænd.............................
10
10
1
- Husmænd.................................
7
- Haandværkere..........................
5
1
- Arbejdsmænd..........................
—
5
—
- Lærere......................................
1
- Andre........................................
2
5

Ialt...

Hjemmehørende i Amter
Ribe Amt.........................................................................
Vejle —...........................................................
Tønder Amt...................................................................
Odense — ...........................................
Viborg — ..............................................................
Thisted — ............................................................
Holbæk — .......................................................
Aarhus — ...............................................................
Aalborg — ..................................................
Maribo — .............................................
Ringkøbing Amt.............................................................
Haderslev
— .............................................................
Bornholms — ............................... .............................
Frederiksborg Amt.......................... .............................
Hjørring
— .......................................................
Svendborg
— .......................................................
Roskilde
— .......................................................
Mellemslesvig..................................................................

Ialt...

33

14

1927—
1928

1928

9
7
3
1

3
5

1
1
1
1
1
1
2
1

1
2
1

1
2
1
1
1

—

33

14

—
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Regnskab for Vinding Højskoles Elevforening
for Aaret 1927—28
Indtægt:
Kassebeholdning........................................................................
Medlemsbidrag..................................................................... ..
Renter..........................................................................................
Ialt...
Udgift:
Brevkort til Elevmødet 1927....................................................
Opkrævningsporto m. m............................................................
Trykning af Aarsskrift..............................................................
Understøttelser..........................................................................
Ialt...
Kassebeholdning ,6/o 1928 ..............................................
Balance...
Vejle Søndermarksgaard, d. 14. Juni 1928.

Revideret og fundet rigtigt.
Enemærke, 30. Juni 1928.
Th. Ladegaard

Kr. Øre

104.33
982.50
6.76
1093.59

40.00
247.85
527.00
200 00
1014.85
78.74
1093.59

Frederik Terkelsen.

Astrid Bertelsen.

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

Elevmødet er altid 1. Søndag i Juli.
I 1929 er Elevmødet Søndag den 7. Juli. Gamle Elever er velkomne
Lørdag Eftermiddag.
Adresseforandringer bedes i god Tid sendt til Formanden.
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