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Udgivet af Bornholms Højskoles Elevforening

HILSEN

Sol over Almindings Skov!
Sol over Højskolehuset!
Sol over Arbejdets Plov
af Aandens Vaarvejr omsuset!
Sol over Længsler, som gror,
Sol over Latterens Strømme,
Sol over anede Spor,
og over de ensomme Drømme!
Sol over Ekkodal,
Sol over Trandbergs Minde,
Sol over Højskolens Sal,
hvor Kræfter løse og binde.

Sol, ja »Sommersol nok«,
varmt over Sædejorden
dér, hvor Folket i Flok
slaar Kreds om Skolen i Norden.

Saadanne Ønsker jeg fik,
glad dem af Takken jeg lærte,
alt medens Minderne gik
mig solskinsvarmt gennem Hjerte!
O. P. Monrad.

Denne Hilsen var med i Bornholms Højskoles første Aarsskrift

LYS I MOKKE

Julenat, da vor Herre blev født,
da tændte sig Lyset i Mørkets Skød.

Vi kender saa godt disse Ord fra Menighedens yndede
Adventssalme. Det har, saa langt vi kan huske tilbage,
været vor Lykke at kunne begynde Kirkeaaret med denne
Velkomstsalme, der aander Fortrøstning og Glæde. Fri
gjort for ethvert Hensyn til egen menneskelig Kunnen,
frigjort for ethvert Opgør over hvor meget eller hvor lidt
— der jo saa stærkt præger det borgerlige Nytaar — syn
ger vi paa vort jævne Modersmaal denne glade Nytaarssang om Guds store Gerninger imod os. Ganske naturligt
samler det sig for os i de tre store Højtider, der vel hver
for sig har sin egen Tone, men tilsammen giver Forkyn
delsen af hele vor Frelse i Jesus Kristus vor Herre, i hvem
Himlens Lys kom til Jord.
Det er ejendommeligt, at Grundtvig samler Julens For
kyndelse i dette, at der blev Lys. Lys i Mørket. Vi er ellers
vant til, at Julens Hovedord er Fred og Glæde. Saadan
lyder det i Engelens Budskab: Se, jeg forkynder Eder en
stor Glæde, og saadan toner det i Englenes Lovsang om
Fred paa Jord; men her skal det siges, at Julenat blev der
tændt Lys paa Jord. Og ikke det alene! Nej, Julenat var
det Lyset, det eneste virkelige Lys, der blev tændt.
Eneste virkelige, fordi det ikke var skabt af menneskelig
Snille eller Længsel eller Haab; men af Gud.
Det skete engang paa denne onde og mørke Jord, at
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al Glansen af Guds Herlighed, som er i Himlen inde, kom
til Mennesker, som var i Mørket, kom til dem, saa at det
blev deres Livs Lys. Noget helt andet og langt, langt mere,
end hvad der staar at læse i den gamle Pagts Bog: Og Gud
sagde: Der blive Lys, og der blev Lys. Ikke bare det na
turlige Lys, der faar alt til at trives og folde sig ud og leve
og Menneskebørn til at fryde sig over Solen, der stiger
af Havets Skød. Ikke bare Lyset over Menneskers Tanker
og Evner og Klogskab, hvorved vi har gjort os Jorden
underdanig. Men Lyset for vore Hjerter, for vort Haab og
vor Tro paa Menneskelivet.

Paa forunderlig Maade var det skjult i vor Herre Jesus.
Ja, Julenat, staar der fortalt, at Herrens Herlighed skin
nede for Hyrderne, saa at de for Alvor blev bange; de
staar som Repræsentanter for Menneskeslægten, der har
vænnet sig til Mørke og til Dødens Skygge, saa at det
straalende Lys gør angst. Saadan har det altid været, og
saadan vil det altid vedblive at være, naar Lyset fra det
Høje g aar op for et Menneske. Da ser man sin egen Af
magt, sit eget Mørke. Da bliver Angsten ens fortrolige,
fordi Skyggen bliver saa skarp, den Skygge, jeg selv
kaster for mine Synders Skyld. Men Lyset tændtes netop
for at gøre Skyggen skarp og samtidig — det er det for
underlige — at lade os se, at Lyset i sit inderste Væsen
ikke er Ubarmhjertighedens knusende Dom, men Guds
milde Ansigt.
Hos vor Herre Jesus var det forunderlig skjult, men
det skete dog i Aandens Time, at de saa hans Herlighed
som den Eenbaarnes fra Faderen.
Ogsaa i vore Dage er det forunderlig skjult. Og dog
er det Ord, som forkyndes os i Menigheden ved Daaben
og Nadveren, Ordet, som er gemt i Bønnen, et levende
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Vidnesbyrd om Lyset, der tændte sig Julenat, saa at vi
Nutidsmennesker, der kender Mørket, som faa Slægter har
gjort det, i Aandens Time kan se Lyset som det, der er
vort Livs Lys.
O, Kærligheds Aand!
Lad barnlig mig kysse din straalende Haand,
som rækker fra Himlen til Jorderigs Muld
og rører vort Øje med Fingre som Guld,
saa blaalig sig hæver bag buldrende Strand
det dejlige Land.

H. K. Thorsager.

Xanlate til Bornholms J)ris
Man har ønsket at genoptrykke denne Kantate — og
at jeg skulde ledsage den med et Par Ord.
— Vi tre unge Mennesker havde moret os med nogle
Gange at skrive smaa Kantater til private Lejligheder.
I 1913, da Senstius var blevet fast ansat som Lærer ved
Højskolen, fik vi Lyst til at skabe én i lidt større Stil og
med alment Sigte.
Hvorfor? Til hvad?
Ja — hvorfor blomstrer Roserne? Hvorfor synger
Fuglene? — Det er naturligt! Der er noget, der bryder
paa indefra, vil have Udløsning, finde Form. »Prologen«
og »Mennesket« giver den Forklaring, der kan gives.
Og saa havde vi tre fundet hinanden i et intimt, lykke
ligt og harmonisk Samarbejde — og i samstemt Glæde
over Bornholms Dejlighed! Og denne Dejlighed, »Born
holms Sjæl«, søgte vi mere nær ind til ved at lade de for
skellige Elementer føre Samtaler med hinanden — gøre
det dramatisk —.
Det største Læs havde Senstius at trække! Han kom
ponerede al den Musik: blandet Kor, Mandskor, Kvartet,
Solo — og Ouverture for Orkester, og Orkesterledsagelse
til det hele. Og saa faa samlet og indøvet et Kor (ca. 80)
og et Orkester (ca. 20) o. s. v. — og endelig dirigere det
hele tilsidst —!
Desværre er det jo umuligt at faa Musikken optrykt
i Elevskriftet.
En bagende hed Julisøndag blev den udført i Høj
skolens Sal — to Gange for fuldt Hus, og siden i Rønne
og Nexø. Mange vil mindes det med vemodsblandet Glæde
— det var jo før to Verdenskrige havde besmittet vor
JOrd ---!
, , Hansen.
rr
Anar.
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prolog
Al den Himmel og al den Sol!
Al den Duft af Konval og Viol!
Hjerte, du sprænge dit Fængsel
og følge din higende Længsel:
frit at aande i dybe Drag
solfyldt Luft i den solrige Dag!
Hjerte, du glemme din Trængsel!

Højtidssmykket er Skov og Eng,
Højtid jubler hver Strubestreng,
gennem de grønnende Lunde
det klinger fra tusinde Munde!
Hjerte, lær det af Skov og Vang
ret at synge en sommerlig Sang,
synge af Hjertens Grunde!
Lær at synge af Hjertens Lyst!
Lær at juble af sprængfyldt Bryst!
Hjærte, lad Lænkerne mærke,
at Tonerne er dem for stærke!
Lær af Fuglenes Sangerhær,
lær af Drossel og Kukker og Stær,
lær af den glade Lærke!
Al den Himmel og al den Sol!
Al den Duft af Konval og Viol!
Hjerte, dit Fængsel du sprænge,
til Frihed og Lys du dig trænge!
Solfødt er du, og Solen din;
din er Sangen og Duften fin:
grib i de tonende Strenge!
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Havet
Brusende rundt om Kloden jeg skummer,
vældelig farende frem, hvor jeg vil!
Landene løfter jeg paa mine Skuldre,
Skibene gynger jeg højt paa min Barm.
Vildt i Vrede mod Land jeg pisker,
bryder det ned i skummende Kamp;
Skibe jeg knuser som skøre Skaller,
løfter min Rædselslatter derved!

Tusinde strandede Snekker jeg gemmer,
Guld og Lig, i mit brusende Dyb.
Gaadefyldt stormer jeg frem over Dybet —
vil kun mig selv — og gaar hvor jeg vil!

"Klippen
Stands, stolte Hav!
Thi her staar jeg!
Min Stenestav
dig spærrer Vej!
Pisk kun til Skum
din Bølgehær —
støt, stærk og stum
jeg stander her!

Skoven
Du svigefulde Bølge blaa,
du stejle, gamle Klippe graa:
Hvorfor vil I nu skændes:
Stryg, Bølge, blødt om Klippens Fod
og nyn ham mildt din Sang imod.
Lad Kiv og Vrede endes!
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Havet
Jeg lægger mig, Skov, at sove
og ruller min Bølge saa langeligt ind,
og stryger Klippen saa mildt om Kind
med sagtelig syngende Vove.
Thi vildt jeg raser saa mangelund
og drager de Snekker mod Dybets Bund —
men dybest en hulkende Længsel
higer at sprænge sit Fængsel!
Jeg gemmer et Guldslot dybt i min Barm.
Dér græder ved Nat den Havmand arm
min Graad i den golde Bølge:
— ham ingen med Sjæl vil følge!

Derfor jeg raser med Harm i Sind,
derfor jeg hulker mod Stranden ind
i stjernefunklende Nætter!
Og alt hvad der længes mod Sjæl og Sol
en Sorgens guldfagre Dronningestol
af sangfyldte Straaler jeg fletter!

Skoven
Du vemodsfulde Bølge blaa:
saa vel jeg kan din Sang forstaa —
den suser mig i Løvet!
Jeg hørte den af Hjort og Ørn,
af Jordens Kryb og Jordens Børn,
som Livets Kaar har prøvet.

— Men jeg har lært en anden Sang
om Livets Kaar og Livets Gang.
Den kan jeg bedre kvæde!
Jeg suger Kraft af Jordens Skød
og drikker Dug og Solens Glød
og fylder mig med Glæde!
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Jeg jævner Klippens Kant og Skaar,
og yndefuldt min Kaabe slaar
omkring det barske, nøgne.
Jeg klæder Kløft og Bakkeskrænt;
mod alt har jeg mit Øje vendt —og jeg har tusind Øjne!

Jeg giver Hjem for Himlens Hær
af Fugle smaa, og fjernt og nær
de kvidre glad om Reden:
Det er en Bryllups-Frydesang
af Hjertens Lyst, med Takkeklang
op mod Alkærligheden!
Jeg giver Ly for Blomster smaa,
der glade deres Kalk opslaa
og ler med Øjne klare;
og Raa og Ræv jeg bygger Hjem
dybt i mit lune Grenegem,
og dér er ingen Fare!

Den Rosenkind, hvis fagre Glød
blev morgenfrisk af Elskov fød,
jeg vifte maa og smile.
Jeg bygger over Mandens Sorg
og Kvindens Graad en Tempelborg,
og giver trætte Hvile!
Ja, Hav og Klippe, Kryb og Ørn,
al Sorg og Fryd for Jordens Børn
jeg giver Ly og Stemme.
Selv Hedens dystre Alvorsro
maa dog tilsidst til mig betro,
hvad den har dybt i Gemme!
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Højlyngen
Stilhed — Storhed!
Saa var min Lod gennem lange Tider —
dyb, dyb Ro!
Indtil man fandt mig omsider.
Vidtstrakt løfted sig op over Landet
Lyngaasens Borgmur, med Kæmper bemandet,
kampestensknudret og randet med Tjørn,
Hjemsted for Vildbasse, Elg og Ørn.
Tider gik —
Vildt blev tæmmet og bragt i Skik.
Rive rydded, og Næve bar,
Spade hugged, og Plovjern skar;
Skov og Ager tog til at gro,
spredte for Vildhed Mildhed.
Ørneborge blev lagt i Grus,
rundtom rejste sig Gaard og Hus.
End er hos mig dog tilfulde at finde
som levende Minde:
Storhed, Stilhed,
dyb, dyb Ro!

De underjordiske
Folk og Fæ
gror omkap med Blomst og Træ,
snuser ivrigt om
for at fylde Sæk og Vom,
bruger Vold og List,
øder andres Fred og Frist.
Ak og aldrig mæt
bliver Bonaveddes Æt,
lyder Madstrævets Bud,
gaar sit Skud —,
levner knap Højen, hvor end vi kan fjæle os,
Mørket derinde skal ingen dog stjæle os!
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Dér kan vi pusle saa fælt vi har Lyst dertil,
listeligt pønske den Hævn, vi os trøster til,
leve trygt i Skjul,
bare liste os ved Jul
til lidt Sul!
Knap og nap
man os under Dryp fra Tap,
gir for 01 os Rap,
som var os det Hip som Hap!
Saa er Niddings Tak
for hvad godt vi til ham stak,
naar for ham det gjaldt
snart om Mel og snart om Malt
og om Hjemgifteseng
til hans Slæng —.
Dag kan dog komme som før, da han hylder os,
sander vor Troskab og ser, hvad han skylder os,
os, som ham drev til at løsne sit Førsteskud,
os, som ham ringed for Øren vort Førstebud:
»Stande Dreng hos Dværg!
Lad og skyd og værn og værg
Rispebjerg!«

barken
Frodigt løfter jeg min Grøde
frem i Dagens Sol,
Skabningen til Fryd og Føde,
Evigheds Symbol:
Spiren, som jeg bar i Mulde,
lagt af kærlig Haand,
løfter jeg til Kærner fulde,
frit — i Lovens Baand.
Hjernekraft og Muskelkræfter,
Arbejds fromme Dyst,
U

jeg velsigner rigt derefter
med retfærdig Høst.
Fulde Laders gyldne Dynger
fjerner Sult og Nød.
Over mig al Skabning synger
Pris for dagligt Brød.

mennesket
Hil dig, o Sol i det høje,
du som er Varmen og Lyset,
som giver Vækst!
Livet dig jubler i Møde.
Du med din Finger har skrevet
Lovsangens Tekst!
Alt hvad der aander og lever,
alt hvad der frydefuldt bæver
gennem mit Sind —
du har det straalet i Verden ind!

Havet solblinkende strømmer.
Skove sig kupler derover.
Klippen staar Vagt.
Aaskrænters sangfyldte Lunde,
Blomsternes Hære forkynder
Skønhedens Magt.
Rige, brødgivende Agre,
bugnende, bølgende, fagre
løfter sig frem,
signende Livet i tusinde Hjem.
Alt hvad der lever og aander,
Fuglenes vingede Hære,
Vildtet i Skov,
Markernes gumlende Flokke,
Jordens Insekt-Myriader
synger din Lov:
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Hil dig, o Sol i det høje!
Straalerig ned du dig bøje,
tage med Lyst
Livstakkens Sang fra alt
levendes Bryst!

Jeg, som et Led af det hele,
jubler i Kor med de andre
Solsangen ud.
Højere stiger dog Sjælen,
stiger paa sitrende Vinge
op imod Gud!
Han tændte Solen og Livet,
alt har han naaderig givet,
kærlig og vis
vundet af Støvet sin Herligheds Pris!

Kantatens 3 Fædre, fotograferet Dagen efter Opførelsen paa Højskolen i 1913
Fra venstre: Pastor Jespersen, Forstander Andr.Hansen og Organist Kai Senstius

Tanker

ved

1ST«»-LØVEN

En Eftermiddag sidst i Oktober i Aar stod jeg sammen
med min lille Pige, Lis, ved Isted-Løven derinde bag Tøj
huset. Vi havde snakket med hinanden om, hvor den var
kommet fra, hvor den før havde staaet, hvordan den var
ført hertil, og hvorfor den nu stod her. Og alle de Spørgsmaal, som en lille Pige paa ni Aar kan stille, havde sat
mine Tanker i Bevægelse. Mens vi betragtede Løvens
stolte og vagtsomme Rejsning, gik Tankerne ned til Lan
det bag Skelbækken, og der blev en Forbindelse mellem
Stedet her og Sydslesvig. Det føltes saa stærkt, at Stem
ningen her i Tøjhusets Gaard omkring Isted-Løven bærer
Præg af Foreløbighed. Dette stolte nationale Mindesmærke
kan ikke blive staaende her i en Baggaard, det kan kun
være noget foreløbigt, en Dag maa den anbringes paa sin
rette Plads.
Og saa er Tankeforbindelsen der straks: Forholdene
i Sydslesvig er jo ogsaa nu præget af det foreløbige. —
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Men, sagde jeg til mig selv, mens mine Tanker strejfede
udbombede Familier og Forretninger i Rønne og Neksø:
Man kan leve i Foreløbighed en Tid; men man kan ikke
bygge sin egen og sine Børns Tilværelse ind i Frem
tiden paa det foreløbige. Der skal — inden for en over
skuelig Tid — være Mulighed for at komme ud af denne
Foreløbighed. — Den første Sommer — Sommeren 1945 —
kunde Familier i Rønne og Neksø nøjes med at sige til sig
selv og andre: Ja, foreløbig maa vi nu indrette os, saa godt
vi kan, Livet skal leves. Men efterhaanden gaar det saadan, at Foreløbigheden begynder at slide, ja, den tager
baade vor Energi og Arbejdsevne og vor Livsglæde. —
Nej, naar Huset er faldet sammen, saa maa vi hurtigst
muligt i Gang med at bygge det op paa ny, saa vi atter
kan flytte ind og genvinde Hjemmets Tryghedsfølelse.
Disse Tanker blev en Realitet for mig. Og saa var jeg
atter i Sydslesvig. Ja, men her er det for Alvor nu noget
foreløbigt, man lever i. Her rydder de op i mangt og meget,
der i Aarene efter 1933 er kommen frem i Lyset, da deres
Hus fik et Grundskud — eller skal vi sige — en Brand
bombe. De fik da Lejlighed til at se nøjere paa Funda
mentet til deres nationale Hus. Og saa opdagede de, at det
Hus, de havde bygget, stod helt ved Siden af den egentlige
dybe Støbning. Huset var bygget paa Overfladen, og den
gamle Fodmur var der i Tidens Løb groet Græs henover.
Nu ved jo enhver, der har lidt Begreb om Byggeri, at
Huset skal bygges paa en solid Fodmur, ellers synker det
skævt, Døre og Vinduer vil ikke slutte i Rammerne, Mus
og Rotter og alskens Kryb kommer ind under Huset og
gnaver sig op gennem Gulvene.
Sydslesvigerne begyndte nu at afdække de gamle Fun
damenter, og de saa, at disse gamle Grundmure var solide
og urokkede. Her kunde de trygt bygge Huset op, saa det
kunde staa for Stormene, og Mus og Rotter og andet Kryb
vilde da ikke kunne komme ind.
De mest energiske begyndte da i 1941 at flytte deres
Huse tilbage igen. Flere og flere fik Øje for Sandheden i,
at et Hus uden Syld er som et Træ uden Rod.
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Men der skal Byggemateriale til, for at Huset kan
rejses paa den gamle Fodmur. — Det gjaldt først om at
genrejse dansk Skole- og Kirkeliv. Børnene og Ungdom
men maatte lære, hvor trygt der kunde bygges paa den
gamle Fodmur.
Og saa skal der være Arbejdsro til dette Byggeri. Det
var naturligvis muligt at have Sværdet i den ene Haand
og Murskeen i den anden. Men det er usikre Betingelser.
I 1945 lagde man saa prøvende Sværdet og tog fat med
begge Hænder: Der blev Samling om dansk Skole- og
Kirkeliv som aldrig før. Den gamle Fodmur blev renset
og nypudset. Og nu skal Huset bygges. Men fremmede
Arkitekter vil snakke med og give Raad, og nogle af disse
ængstelige Arkitekter er saa bange for, at den gamle Fod
mur ikke er solid nok længer. Især er der mange Smaaarkitekter Nord fra, der er saa grumme ængstelige, og de
stikker Næsen i nye Tegninger. De raader til, at der bare
skal sendes lidt Cement (i Form af kulturel Støtte) ned
til det nye Byggeri. Og saa skal Husejeren endelig selv
anvende denne Cement. Men her tager de fejl.
Der maa først af alt skabes Ro til Byggeriet, og saa
maa vi sende Byggemateriale i Massevis. — Saa vil Huset
en skønne Dag staa færdigt, og Beboerne vil trygt kunne
flytte ind og tage det i Besiddelse.
Det er et Guds Under, at den gamle Fodmur er blevet
fundet og afdækket. — Men der er altid snusfornuftige
Mennesker, der siger, at det med Guds Under, det tror de
ikke paa. Aa, hvor er disse Menneskers Tanker golde.
Mens alle disse Tanker har tumlet gennem min Hjerne,
har jeg stadig betragtet Løven deroppe paa Soklen: Det
er ikke noget Tamdyr; den udstraaler Kraft, som den
sidder der, lyttende og vagtsom, der er noget spændt over
den, og Ørerne er rettet fremad. Ja, der er Rejsning over
den danske Istedløve, en Rejsning, der nok kan mane
og ildne.
Ganske stille lister den Tanke sig frem: Om vi Dan
ske -— nej, jeg vil hellere sige: vi Folk fra Norden —
kunde faa den samme Rejsning i Sindet, saa vi bliver
2*
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vagtsomme over for det fremmede Syd fra. Ikke en Tomme
maa vi vige — saa hellere Angreb. Vi har noget at værne
og kæmpe for.
Lis spurgte mig om noget, og jeg blev revet ud af mine
Tanker. Endnu engang gik vi med hinanden i Haanden
nogle Skridt tilbage for at se Løven.
Ja, her er du kun foreløbig; det maa være saadan, og
inden saa længe maa du flyttes ned til Isted, der maa
blive en Plads, hvor du kommer i de rette Omgivelser.
Og saa maa vi Nord fra Aar efter Aar rejse der ned, hvor
du staar, for at opildnes til at vogte og værne om alt,
hvad der er Dansk.
Aksel Lauridsen.

Om nazisme og noget mere
Der er een ting, som i denne efterkrigstid optager os
alle, og som vi gang på gang kommer tilbage til i samtaler
og på anden måde. Eller rettere sagt: der er to ting; men
de hænger nøje sammen. Den ene er den: Hvorledes kunde
det gå til, at verden kunde styrtes ud i en ulykke af et så
forfærdeligt omfang som den, der begyndte i nazismens
Tyskland for derefter at brede sig over hele verden med
tyranni og undertrykkelse og alle de rædsler, som vi kun
kender alt for godt? Det andet spørgsmål er dette: Hvor
ledes vil det være muligt i fremtiden at undgå en gen
tagelse i samme eller endnu frygteligere målestok?
Det er jo klart, at disse to spørgsmål ikke kan skilles
ad. Dersom vi virkelig kunde nå til indsigt i, hvad der var
de drivende kræfter og de til grund liggende årsager i dette
udbrud af ondskab, så havde vi deri en hjælp til at be
kæmpe gentagelser, selv om der naturligvis krævedes mere
end en blot forståelse af fortiden. For historien gentager
sig jo aldrig helt. De ydre anledninger, som sætter be
givenhederne i gang, er ikke to gange de samme. Men
bag de ydre anledninger ligger den rod, hvoraf begiven
hederne spiller frem, forskellige i deres fremtræden, men
ensartede i deres inderste karakter. Derfor er det også af
vigtighed, at man ikke bliver stående ved en overfladisk
forståelse.
En sådan overfladisk forklaring, som man ofte møder,
er den, at nazismen og alt, hvad dermed hører sammen,
kun kunde tænkes at opstå i Tyskland. Det tyske folk alene
■—■ siger man — rummer de karakteregenskaber, som til
sammen danner forudsætningen for et sådant tyranni,
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nemlig en hensynsløs drift til at herske og være herrefolk
forbundet med en kadaverdisciplin hos de enkelte, som gør
dem rede til at adlyde enhver ordre, selv den mest brutale.
Lad nu være, at der virkelig er noget sandt i dette, at
disse to ting virkelig har præget det tyske folk i højere
grad end noget andet europæisk folk. Det er alligevel kun
en overfladisk forklaring, som tilmed kan blive farlig.
Hvis den var rigtig, var det jo ikke så vanskeligt endda
at undgå gentagelser. Så krævedes der blot een ting: at
man for tid og evighed holdt det tyske folk nede og sør
gede for, at det var berøvet alle magtmidler; så var ond
skaben kvalt i sin rod, og så kunde alle vi andre freds
elskende, menneskekærlige folk sammen bygge en verden,
hvor livet blomstrede, og hvor vi alle i kor kunde synge
med på den gamle sang: »Her er så dejligt i denne skov,
her er slet ingen røvere«.
Men der er jo dertil at sige, at denne tilbøjelighed til
at udpege et enkelt folk som syndebuk og gøre det alene
ansvarligt for al ondskab, minder lidt for meget om, hvad
vi så netop i nazismens Tyskland. Der var det blot jøderne,
der fik skylden. Derfor udryddede man så mange som
muligt af dem og indespærrede resten i ghettoen. Man har
sommetider det indtryk, at nogen mener, at om man på
samme måde forvandlede hele Tyskland til en kæmpemæs
sig ghetto, nb. ikke for jøder, men for tyskere, så var alle
problemer løst.
Man glemmer eller overser — formodentlig fordi det
er det behageligste — at nazismen jo ingenlunde blot var
et tysk anliggende, men at den havde et stærkt tilhold i
mange andre lande. Man behøver ikke kun at tænke på
Mussolinis Italien og Francos Spanien eller på de små og
større nazificerede partier andre steder: Norges quislin
ger, vore egne Fritz Clausen-folk, Lavals tilhængere i
Frankrig, Mosleys i England o. s. v., men man kan også
tænke på alle dem, der havde så travlt med at lære en hel
masse af nazisterne — bevares, uden selv at blive nazister,
naturligvis — og alle dem, der tav eller nøjedes med at
sige: »Hvad kommer det os ved, hvad de laver dernede?
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Det må de da selv om«, og alle dem, der forholdt sig »af
ventende«, og som vi vel i dag kunde have set paradere
i brune skjorter på vore gader, hvis tyskerne var kommet
først med at opfinde atombomben.
Alt dette siges ikke for at fritage det tyske folk for
det ansvar, der hviler på dem. Det er i sandhed tungt nok.
Og jeg tror ikke, man i dag kan gøre det tyske folk en
større tjeneste end at holde dem fast på deres ansvar. De
skal virkelig se og forstå, hvad vi dømmer om det, de lod
sig bruge til. Det vi skal, er ikke at udstøde dem af det
menneskelige fællesskab, men det er endnu mindre at
drage et slør over fortiden og sige »Nu taler vi ikke mere
om den«. For det vilde i virkeligheden være at nægte dem
den respekt at betragte dem som mennesker med ansvar
for deres handlinger. Skal vi have med dem at gøre, må
det være på rettens grund. I det at bøje sig for retten, at
vedgå sin skyld og bære dens konsekvenser, er der menne
skelig oprejsning, og kun i det. Derfor er den iskolde ud
stødelse og den overstrømmende medlidenhed lige langt
fra en sand menneskelig holdning.
Men skal det virkelig være retten, som taler, så forud
sætter det, at vi ikke farisæisk nægter vor egen skyld eller
undlader opgøret med dem, der svigtede rettens, sand
hedens og menneskelighedens sag hos os selv. Også derfor
var og er den udrensning nødvendig, som der ikke vil blive
ro om, og som der iøvrigt ikke skal tales om her. Uden
den bliver det opgør, vi skylder vore fj ender, kun et hykleri,
hvis følger let vilde blive uoverskuelige. Eller mon nogen
for alvor tror, at tyskerne da vilde se andet end en ma
skeret had- og hævnakt i et retsopgør som det, der bl. a.
har fundet sted i Nürnberg? Det vilde være den lige vej
ind i en tilstand, der umuliggjorde ethvert menneskeligt
samfund, fordi alle ord blev hule fraser. Med andre ord:
det vilde være den lige vej ind i en ny og frygtelig nazisme,
lige meget hvilke navne den vilde få.
Nazismen var jo ikke bare et politisk system, heller
ikke bare et udslag af et enkelt folks herskelyst og magt
brynde. Men den hænger afgørende sammen med en om
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fattende krise i hele vor menneskelige kultur, og skal vi
forstå den og bekæmpe den, er det nødvendigt at se den
ikke blot som et enkeltstående udbrud af ondskab, men
som et udslag af en tendens, der ■— mere eller mindre
skjult — har bemægtiget sig vor kultur og truer den med
opløsning. Det inderste i denne tendens er en foragt for
mennesket og en fornægtelse af de livslove, der betinger
et menneskeligt samfund. At det var tilfældet i nazismen,
er uden videre klart. Vi behøver blot at tænke på koncen
trationslejrenes kynisme, på millionofrene i gaskamrene,
på den hensynsløse udryddelse ikke bare af modstandere
(og jøder), men også af alle de mange, der ikke havde
værdi som kapital i produktionsmaskineriet, f. ex. sinds
syge, åndssvage, mennesker med kroniske lidelser af en
eller anden art. Man tillagde ikke mennesket værdi som
menneske, men kun som nyttegenstand, som arbejdskraft,
som et lille hjul i det store maskineri. Også ensretningen
var jo et udslag af denne menneskeforagt. Kunde man
opklække mennesker, der lod sig beherske og dirigere af
slagord og fraser, fordi de ikke selv kendte til at tænke
eller gøre sig en mening om nogen ting, blev gnidnings
modstanden i maskineriet så meget desto mindre.
Men hvis dette virkelig er noget af det inderste i na
zismens væsen — og det lader sig vist vanskeligt nægte
— så må det også indrømmes, at den var en systematisk
gennemførelse til den sidste grusomme konsekvens af no
get, som i forvejen var til stede og er til stede på mang
foldige områder og under forskellige former overalt, hvor
mennesket foragtes og livet mellem mennesker er lagt øde.
Der er sket det, at mens »kulturen« (eller civilisatio
nen) ustandselig har overgået sig selv gennem opdagelsen
af muligheder for at beherske omverdenen, er mennesket
midt i det altsammen blevet ensomt. Det naturlige fælles
skab mellem menneske og menneske er gået i stykker. Vi
kommer ikke mere hinanden ved. Men hvor det naturlige
fællesskab går i stykker, erstattes det af et kunstigt; for
menneskets trang til fællesskab lader sig ikke udrydde.
Så får vi det fællesskab, som man måske kunde kalde kam
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merateri. Det består i, at man slår sig sammen med dem,
man har »interesser« fælles med. Det kan have rent sel
skabelige og forlystelsesmæssige formål, men det kan også
være en bestemt sag, man samler sig om — økonomisk,
politisk, kulturel, religiøs o. m. a. Og så laver man en for
ening. I vore dage er vi alle medlemmer af et utal af for
eninger i en grad, som man aldrig før har kendt. Men det
ejendommelige ved dette foreningsliv er jo netop, at man
kun får med hinanden at gøre på de områder, der falder
inden for foreningens rammer. I foreningen kan man tale
sammen, man kan måske også arbejde eller kæmpe for
samme sag, men personligt bliver man ved at være frem
mede for hinanden. Man har ikke noget ansvar for hin
anden; for det er ikke mennesker, man har med at gøre,
kun en eller anden sag.
Denne opløsning af det menneskelige fællesskab viser
sig på mange måder. Vi finder den, hvor forholdet mel
lem arbejder og arbejdsgiver er brudt, sådan at de to par
ter ikke længere er ansvarlige for hinanden, men hvor
arbejderen er reduceret til at være et led i maskinen, han
skal passe, et led, der kan skiftes ud lettere og billigere
end en krumtap eller et svinghjul, og hvor heller ikke
arbejdsgiveren længere ses som et menneske, men kun som
den pengekasse, lønnen skal komme fra. Den tekniske ud
vikling har nødvendiggjort dette forhold, siger man. Og
det er vel også rigtigt. Men hvorfor er det rigtigt? Fordi
denne udvikling blot er et andet udtryk for, at den højeste
værdimåler, vi kender, er den størst mulige produktivitet.
For hensynet til den må alt andet, vige. Det kan gennem
føres mere brutalt eller mere humant. Det kan godt være,
at man f. ex. finder det gavnligt — for produktionen altså
— at mennesker får noget at more sig med eller slappe af
på uden for arbejdstiden. Og så får man det fuldstændig
vanvittige, at mennesker tvinges til at leve deres egentlige
liv i deres fritid. Hvad det bliver for et liv, kan man sige
sig selv — ellers kan man se det, når man går i biografen
til de stykker, der trækker publikum.
Men opløsningen går langt videre, helt ind i de fælles
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skaber, der før vai* de stærkeste. Hvor mange ægtefolk
findes der ikke, som ikke har andet med hinanden at gøre
end, at de bor under tag sammen og får børn sammen —
eller lader være med at få børn sammen? Ellers lever de
i hver sin tilværelse. Det samme gælder også børnene og
de unge. »De skal have lov til at leve deres eget liv«, siger
man. Ofte betyder det kun, at man ikke magter eller ikke
gider tage det ansvar på sig, som følger med at være for
ældre. Så hedder det, at forældrene skal være kammerater
med børnene. Og mange gange undrer man sig over, at
børnene alligevel går deres egne veje. Det er nu ikke så
sært. Kammerater kan de jo finde så mange steder. Hvis
forældrene ikke vil være forældre, der bruger kærlighedens
myndighed over deres børn, må de finde sig i, at børnene
søger andre steder hen. Hvad kommer disse underlige
gamle mennesker så dem ved? De har jo deres eget at
passe, og når de engang bliver rigtig gamle, kan de komme
på alderdomshjem.
Men når mennesker således bliver ensomme i deres
hjem, i deres folk, blandt dem, de arbejder for eller sam
men med, så mister de deres rod i tilværelsen og har ikke
andre end sig selv at tage hensyn til, og man skal ikke for
tænke dem i, at de lader det være tilstrækkeligt. Denne
udvikling er mange gange foregået i frihedens navn. Vi
kender godt den frihedsprædiken, der lyder således: »Gavn
dig selv, arbejd for dig selv; når alle blot gør det, kommer
der også det bedst mulige ud af det for alle«. Og det, som
er kommet ud af det, er en verden, hvor den stærke tiltror
sig ret til at trampe på den svage, og hvor den, der ikke
kan følge med i tempoet eller glide ind i maskineriet, må
finde sig i at blive sat til side som et mindreværdigt
individ.
Der er her nævnet enkelte exempler på menneskets
ensomhed i vore dage, hånd i hånd med foragten for men
nesket, ligegyldigheden for de mennesker, vi er sat sam
men med, for så vidt de ikke kan bruges som redskaber
i kampen for egne interesser, idéer og meninger. Det er
naturligvis ikke meningen at stemple alt dette som »na26

zisme«. Men det er den rod, som i nazismen har båret sin
ondeste frugt. For deraf følger, at man kan bruge men
nesker og lade sig bruge af mennesker og mod mennesker
uden at tage noget hensyn. Derfor er kampen mod na
zismen heller ikke kæmpet til ende med Tysklands neder
lag eller dermed, at den sidste samarbejdsmand har fået
sin dom. Og den er ikke tabt, selv om nogen slipper uden
om, som skulde have været taget ved vingebenet. For den
egentlige kamp er altid en kamp for den frihed, som er
eet med menneskeværdighed og respekt for menneske
livets love. Den vindes ikke gennem ydre reformer (selv
om der også kan være mange ydre ting at reformere!),
den vindes heller ikke derved, at man får vedtaget en plan
eller oprettet en organisation til at ordne forholdet mellem
mennesker (selv om det kan gøre nytte på sin vis). Den
vindes i det hele taget ikke een gang for alle. Den vindes
allermindst ved at lukke øjnene i for den menneskelige
ondskab og tro, at der oprinder et jordisk tusindårsrige
eller paradis, bare man lader udviklingen gå sin gang.
Kampen bliver ved. Men der vindes en sejr, hver gang et
menneske møder et medmenneske ikke som en brugsgen
stand for et eller andet formål, men under det ansvar:
at han er skabt i Guds billede.
Vilh. Gregersen.

Egentlig ikke noget nyt
Der var tider i historien, hvor menneskets samlede
viden ligesom gav anledning til den tro, at nu havde man
endelig fundet sandheden om livet. Og der er dem, der
tror, at netop det er tilfældet med det 20. aarhundrede. De
har slaaet sig til ro i den indeklemte mening: maalet er
naaet. Vi kender tingene helt godt og ved desforuden, at
der bagved alt ligger en verden, der er styret af love, som
tilsammen danner et system af vidunderlig skønhed og
harmoni. Vi kender tilværelsen fra det mindste til det
største — fra atomernes indre til universets dybder. Op
gaven er nu blot at faa den dybe viden omsat til hverdag.
Tænk, hvis den kraft, som sprængning af atomet giver,
hvis den fuldtud kan beherskes —■ ja, saa er alle problemer
løst. Da klarer mennesket tilværelsen, takket være natur
videnskaben, som vi tror paa, fordi vi lever i stoffets ver
den. Vi er blevet en del af den teknik, som netop er grund
laget for vor tilværelse. Det er blevet vor poesi, vor mystik
— vor religion. En rastløs higen efter sandheden er frem
med for os, saa en Søren Kirkegaard har forgæves sagt de
advarende ord: sandheden er en vej, ikke et resultat.
Og der var tider i historien, hvor mennesket af ydre
voldsomme begivenheder blev tvunget til at gøre status.
Sidste gang, Europa gjorde det, var efter 1918. Man gjorde
det skidt! For allerede 1945 hed det: om igen! Man pillede
allerede ved folkenes tempel fra 1933. Resten blev totalt
smadret i en total krigsindsats kloden rundt — efter pa
rolen : at være — eller ikke være!
Er der virkelig for alvor nogen, der tror, at de »haarde
problemer«, som fulgte i kapitulationens kølvand, blev løst
med slagtning af ismernes hoveder? Retfærdigheden er
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sket fyldest. De skyldige er straffet. Vi er paa vej til at
rense ud »for disse galskaber«, vi havde — og saa er der
udsigt til fred. Saa kan vi begynde, hvor vi slap.
Et billigt, meget billigt ræssonnement. Bag det, som vi
oplevede, ligger der en lang historie, nemlig folkenes —
europas — verdens historie. Bag de store hærmasser stod
folkenes vilje til at hævde sig materielt. Der er kort sagt
intet tilfældigt i det, vi har været vidne til. Stort set alt
havde sit udgangspunkt langt tilbage i de forskellige folks
liv og »skæbne«. Derfor blev opgøret ikke afsluttet med
kapitulationen — derfor vil den fortsætte. Dets følger for
fremtiden vil blive uoverskuelige.
Nu har man jo nok hørt engang disse dybsindige ord:
krigen er et element i den gudommelige verdensorden!
Saadan noget kan til nød forstaas, naar man antager, at
preussiske filosofer samt teologer i sin tid fik udleveret
lange støvler til at gøre haneben med og lange sabler til
at rasle med. Eller maaske omvendt er den nøjere kend
skab til den guddommelige verdensorden gaaet over til
generalerne. Det er saamænd ogsaa hip som hap. Indrøm
mes skal det, at krigen kan kalde paa det ædle og selvop
ofrende i mennesket. Der sker jo da »saa meget stort og godt
som verden ej faar vide«. Men jeg er nu mest tilbøjelig til
at forveksle heroisme med hysteri. Ikke saa helt lille en
del af den halve verden — ogsaa store navne herhjemme
til vort — havde i sin tid en sørgelig trang til at pynte af
døde hr. Hitler med det ret poetiske ord heroist! Jeg har
nu ikke megen ærbødighed foi' uniformer, blanke knapper,
snore og dingeldangel. Lad os se dem i underbukserne
disse mænd. Naa, men altsaa, de gamle tider havde deres
dress og deres bøddel, og det har den moderne verden og
saa. Bødlen er stadig dømt til at tjene mennesket. I krig,
i fred og vistnok til alle tider. Pär Lagerkvist, den be
gavede svenske forfatter, lader ham i sit skuespil »Bød
len«, sige: »— jeg er en blind, indespærret i jer. I er mit
fængsel, og jeg kan ikke slippe ud. Nej, jeg er jeres Kri
stus med bøddelsmærket paa min pande. Sendt herned til
jer til strid paa jorden — og i menneskene en ond vilje.
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Jeg gaar min hærvej gennem verden og frelser jer hver
dag paany i blod, og mig korsfæster I ikke.«
Det er ligesom de store navne indenfor litteraturen
søger at afdække det onde og finder det i menneskehjertet.
Ikke i bajonetter, granater og atombomber. Det er i og
for sig let nok at forstaa, for en atombombe f. eks. er i
sig selv en uskyldig tingest. Først, naar bødlen faar fat i
den, gaar det galt. Naar min nabo giver mig den i hovedet,
er den et helvede for mig, men ikke for ham — og om
vendt. Nu er det saa ganske ligetil at spørge: men hvorfor
skulde jeg eller min nabo blive saa ond og kaste den atom
bombe? Ak du uerfarne unge mand. Du kender ikke noget
til »praktisk politik«, for saa vil du ikke sige ond, men
politisk nødvendig. Ser du, vort »leben und treiben«, vor
politik var gaaet i knuder, som kun en bombe kan klare.
Hvorfor var saa egentlig det hele gaaet i knuder? Fordi
der er noget som hedder magtbegær, respekt for stoffets
verden og en foragt for menneskelivet. Politik er saaledes
det store spil omkring energikilder, raastoffer — og men
nesker. Det begreb findes overalt, hvor mennesker driver
deres værk. Bagved handel, penge, parti, koloni, inden saavel som uden for landets grænser. Det findes i fred og i
krig — om søndagen som i hverdagen. Det er den fælles
legeplads, alle jordens mennesker boltrer sig paa, og hvor
dets store evner kommer til udfoldelse. Og ved at kigge
lidt paa den legeplads ved hjælp af historien, faar man den
opfattelse, at politik har været og er en fornægtelse af
sandhed, hæder og retfærdighed. Egon Fridell bekræfter
det i sin kulturhistorie, og Nicolai Blædel uddyber det i sin
bog Forbrydelse og Dumhed.
Hos den gamle Augustin var kampens maal at genop
rette fred. Det blev det 20. aarhundredes visdom at vende
det hele om: al politik er krigens fortsættelse, men med
forandrede midler og paa andre fronter. Og der kan til
føjes: aldrig har vor viden været saa omfattende og saa
dybtgaaende, og aldrig var vor daarskab saa stor, dømme
kraften saa svækket og manglende ærefrygt for livet saa
total som i vore tiders tilværelse.
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Kundskaben, det 19. og 20. aarhundredes videnskabe
lige kultur, spærrede mennesket inde bag et jerngitter af
matematiske formler og livsanskuelser fra laboratorier.
Fysikerens, biologens og medicinerens hvide kitler blev
præstekjoler. Alt dette var yderligere med til at lukke
mennesket ude fra dets himmel og dets helvede. Det blev
et drivende, rodløst massemenneske, som endnu ikke har
skabt værdier eller retfærdighed, men kun var ude efter
et: bekvem tilværelse. Æd og drik og vær glad, nyd dagen
og lev lykkeligt fra haand til mund. De store værdier er
illusioner, bare store billige ord uden dækning i virkelig
heden. Ingen værdier ud over det nøgne liv. Sæt børn i
verden, for herren bruger soldater. I kønsliv har vi den
store tiltrækning, i mad, i naturen. Det vil ikke aandsliv,
d. v. s. konflikter, spænding, uro og angst. Det vil ad
spredelse, ikke besværes af tidens spørgsmaal, som kunde
drage den enkelte til ansvar. Det er bange for at kende sig
selv, og det har hverken mod eller kraft til at gaa, som
samvittigheden byder.
Samvittighed ? Hvad er det. Er det noget med dansant,
fodbold eller gearkasse? Har det noget med teknik at gøre,
med fysik, med stof at gøre. Er der samvittighed i radio,
motorcykler, biler — atomer, alt det jeg kender saa godt.
Er det noget med hjem, sogn, amt, land, verden? Ud af
stoffets fængsel, fysikkens verden, der mærkelig nok skal
være en realitet, skønt den skifter »billede« —. Stoffets
verden er dog trods sin imponerende umaadelighed — fra
atomernes indre til universets dybde — utilstrækkelig for
mennesket. Og fordi det ikke er hele vor verden.
Men hvad saa? Har den europæiske livsanskuelse, der
havde sin rod i Athen, Jerusalem og Rom spillet fallit. Er
det bærende i vor kultur — kristendommen — smuldret
hen. Er det virkelig helt forduftet fra Europa, fra
verdenen.
Troen paa kristendommens gud er brokker. Alt, hvad
der er bygget paa den tro gaar derfor sin opløsning i
møde. At vi endnu dingler videre — uden kamp, uden
ofre — mellem brokkerne af kristen livsanskuelse, det
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kan blive til tro saadan en søndag eftermiddag, men den
vil i hverdagen igen blive afsløret som et selvbedrag. Den
taaler ikke at blive stillet i forhold til »livets realiteter«.
Man afviser al sværmeri og anser sig selv hørende til den
aandelige elite, der ikke lader sig fordumme. Den sunde
fornuft siger, at et kristent folk ikke eksisterer — om det
nogen sinde har været tilfældet. I dag er realiteten den:
kun en »afkristnet« masse, der er lovløshed, forvirring,
barbari og mørke. Millioner gav livet for et narrespil,
andre millioner køres sammen i total raadvildhed, be
draget for deres mening i livet. Vi oplever lovløshedens
Europa. Og uretfærdighed og svigtende sandhedserken
delse var dens forudsætning; men dens følger — oh ve!
Saa fik vi atombomben, der gav nyt haab. Nu er der kun
to muligheder, som den højeste viden i dag udtrykker med:
Een verden eller ingen! Symboliseret forbavsende godt: en
sød atombombe i virksomhed. Nu har hele verden thuslen
over hovedet: enten — eller. Dersom og hvis ikke, saa —
o. s. v. En trusel om død og helvede er aldrig blevet re
spekteret. Lige saa mange gange en magt har anvendt
truselsmetoden, lige saa mange gange har den spillet
fallit. Næ, fidusen er denne at opnaa enighed om atom
bombens fremtid — det er den store mystik om den mo
derne fred. Man bliver rørende enig i dag — men hvad saa
i morgen? Er der nogen, som tror, at en eventuel enighed
om atombomben mellem øst og vest, lovformeligt nedprentet med paragrafer og klausuler — at den er en
garanti for en fredelig tilværelse? Men hvad rager det
mig! Jeg er ligeglad — eller ej. Lad verden forgaa, lad
j orden gaa under i Morgen. Det kommer ikke mig ved, for
vi stikker til søs i aften, sagde Holbergs matros.
Tro, haab — kærlighed? Hvad er det? Aha, nu forstaar
jeg. Kom saa bare med et skriftsted om guds rige og fred
paa jord og kærlighed mellem menneskene. Jo den er
radar, vil jeg mene. Næ se her: millioner og igen millioner
døde, der alle ligger og raadner i massegrave. Ligkister
findes kun for de udvalgte paa den sorte børs. Men altsaa
alle den vej, hvad enten vi sulter, fryser eller æder os til
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den. Det ene er mer behageligt end det andet, siges der.
Jeg ved det ikke, man dør jo kun een gang, og død krop
bliver i jorden — nemlig — for at raadne uden at stinke.
Hopla, vi lever saa længe, vi ikke er døde.

*
Der var ét verdensrige — opstaaet ved erobringer,
sammensvejset ved tyranni. Og dertil et okkuperet land,
hvis befolkning kogte af forbitrelse og harme. Et folk i
protest, men svækket af intriger, undertrykkelser, over
greb, lovløshed og had. Hvilket helvede! Og der gik han,
menneskesønnen, og lod som ingen ting. Han forkyndte,
nej han levede guds kærlighed. Saa forsvandt Romer
riget. Det er mange herrens aar siden. Men hans rige bestaar. Det er. Hvad enten det 20. aarhundrede vil aner
kende det eller ikke.
Ondskaben i alle former har aldrig haft nogen større
modstander, men han lod sig ikke smitte, han blev ikke
selv uretfærdig af det uretfærdige, ond af det onde. Han
besejrede det.
Under verdensautoritetens velsignelse blev han saa
korsfæstet af den evige bøddel, men hverken lidelsen eller
døden fik det sidste ord: forlad dem, for de ved ikke, hvad
de gør. Kærlighed er det dybeste ord, vi har. Og han brød
graven. Troen er det stærkeste. Hvad ved fornuften om
sammenspillet mellem aand og leret?
Livet, hvad det end er, saa er det helligt. Og dets rig
dom er dette, at gud er til.
Vilh. Rasmussen.

3

Kirken og skolen
Hvor nær Norge og Danmark er kommet hverandre
under krigen viser seg ikke bare ved ferieflytningen av
nordmenn til Danmark og dansker til Norge. På utallige
måter blir det klart, at det fellesliv som i sin tid fikk et
brudd i det formelle, det er en realitet og biir det mer og
mer. Vi ser det blant annet på det at en dansk episode har
løst ut en prinsippdebat ikke bare i Danmark, men også i
Norge. Jeg tenker på Nordentoftsaken og spørgsmålet om
kristendommens plikter og rettigheter i forhold til skolen
og den oppvoksende slekt.
Det historiske grunnlag er tydelig nokk. Kirken og
skolen hører sammen i sin opprinnelse. Samarbejdet mel
lom de to har været bestemmende for nordisk kultur. Nå
har imidlertid allerede lenge dette nære forhold været an
fektet. Episoden i Danmark virket utløsende også i Norge.
Prinsipdebatten om ungdomsoppdragelsen er i full gang
hos oss som i Danmark. Når jeg er blitt bedt om å skrive
noe til Årboken faller det meg derfor naturlig å komme
med noen tanker, som burde ha sin interesse begge steder.
Opposisionen hevder, at kristendommen bør ut av sko
len. Av to grunner bør det skje: For det første: Kristen
domsundervisningen medfører en psykologisk skadevirk
ning. Det biir skam og skyldfølelse og hykleri. Kravet er,
at barnet i sin opvekst ikke må støte på »uforståelige og
unødvendige materier, som bare framkaller frykt«.
For det annet: Vi lever i et demokratisk samfund. For
eldre, som ikke er kristne, har en selvfølgelig demokratisk
rett til å holde barna unda enhver kristen påvirkning. Re
ligionen er og skal være en privatsak. ... Hvis man overfor
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denne siste grunn hevder, at dog nærmere 100 % av våre
folk tilhører kirken, er dette svar nær for hånden: Stats
kirken dekker over et virkelighedsfjern! hykleri. Å tilhøre
statskirken kan ikke på noen måte tas som uttrykk for
personlig kristendom. Det er i virkeligheten bare en liten
del av befolkningen som er kristen, og denne del har ikke
moralsk rett til å pådutte de andre sine meninger eller
snakke om ansvar overfor andres barn idetheletatt.
Først dette med de uforståelige og unødvendige ma
terier som bare framkaller frykt. Spørsmålet om det nød
vendige eller unødvendige er en vurderingssak hvor en
vesentlig del av folket utvilsomt tillader seg å felle en
annen dom enn psykologiserende modernister. Angående
det uforståelige må det hevdes at hvis et barns livsorien
tering skulde innskrenke seg til bare å omfatte det som
barnet kan tilegne seg rent forstannsmessig, vilde utvalget
sikkert bli nokkså spinkelt. Når det hevdes at et barn for
å undgå psykisk skadevirkning skal oppdras uten å pre
senteres for forestillinger og normer med autoritær karak
ter, f. eks. Gud, da er dette illusorisk. Dette kommer klart
tilsyne i den diskusjon som utfoller seg i Danmark med
utgangspunkt i Nordentoftsaken. Der sier Prof. Geiger i
en artikkel i Informasj on nylig: Den demokratiske grunn
setning om ubeskåren tankefrihet vilde idetheletatt kreve
at skolen avholdt seg fra enhver sinnelagspåvirkning —
i kristen eller i annen retning — og såvidt som på noen
måte mulig begrense seg til kunnskapsmeddelende under
visning. — Prof. Hal Koch, som i prinsippet er enig med
sin kollega, må dog i Politiken innrømme at det er umulig
å utrydde denne sinnelagspåvirkning. Og desuten, et be
stemt innhold, visse karakteregenskaper, må vi dog ønske
å gi de barn som snart skal bli medborgere. Visse bor
gerlige dyder må vi iallefall kunne våge å gå inn for,
f. eks. kjærlighet til dyr og blomster, lysten til samarbeide,
danskhet.
Mon det allikevel ikke er nødvendig å finne en annen
vei til å opdra barn til samfunnsborgere enn kjærlighet
til dyr og blomster? Mon det ikke er ønskelig og nødven-

dig å finne en måte hvorpå dog bevidstheten om rett og
urett blir grunnleggende i et menneskes sinn fra først av?
Og m. h. t. oppdragelse til danskhet, eller norskhet eller
svenskhet, eller hva det nå vil hete de forskjellige steder
(hvorfor ikke også tyskhet), skimter vi ikke altfor klart
bak den nasjonale idyll det chauvinistiske spøkelse som vi
i sannhet har grunn til å frykte.
Friheten er et ofte misbrukt ord og misforstått begrep.
Friheten i moderne oppfatning er ofte ikke annet enn
tomhet. Også åndelig eksisterer en horror vacui. Psyko
analysen i popular utformning mener mange ganger at
det er nokk å tømme sinnet. Ja, naturligvis, tømme det
for det som er galt og skadelig. Men først og fremst gjel
ler det å fylle sinnet med det som er godt og rett. Tom
heten er nemlig ingen positiv kraft i et sinn, bare en
negativ. Vi kan gjerne si det med Jesu lignelse om kvin
nen som fikk demonen ut av huset og gjorde det feiet og
fint. Men før hun visste ordet av det, var det syv andre
onne ånder som var kommet inn, værre enn den første.
Og så dette med de demokratiske rettigheter. Reli
gionen er en privatsak. Dette er et ord som stammer fra
en hyperindividualistisk periode. Men individualismen har
spilt fallit og med den en god del av dens dogmer, også
dette. Det er i virkeligheten en uhyre liten del av et men
neskes liv som er en privatsak, og iallefall ikke denne del.
Religionen opererer med sannheten, og sannheten vil alltid
ha generell, en kunde gjerne si totalitær karakter, biir
altså etter sitt vesen aldri privat i den forstann.
Og hvordan er det med de nesten 100 % ? Er det bare
kulisjer? Er den så fullstendig ynkelig den virkelighet
som skjuler seg bak?
Med utgagnspunkt i den rent momentane situasjon
kunde det sikkert utspenne seg langvarige diskusjoner om
det tema. Men det er allikevel et synspunkt, som er vik
tigere enn det momentane, nemlig det historiske. Vi fristes
alle til å overvurdere betydningen av den øyeblikkelige tilstann, vår egen situasjon. Men i denne tid, da det faktisk
er stor forvirring, når det gjeller de avgjørende normer
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og begreper, tør det være klokt å trekke historien inn i
orienteringen. De nesten 100 % er da et resultat av en
historisk utvikling. »Forholdet til historien er, og vil all
tid bli et vesentligt moment i et folks kulturbevissthet. De
vesterlandske og ganske særlig de germanske folk be
gynte egentlig sitt historiske liv først da, de ble vunnet
for kristenheten. Avskjærer de båndene til kristendom
men, så avskjærer de seg samtidig fra sin egen historie.
Da biir det ikke annet igjen enn å søke å knytte forbinnelsen itilbake til de ufordærvede urgermaner« (Prof,
deisen tilbake til de ufordærvede urgermaner« (Prof,
berg, Goebbels og alle de andre gjorde med full musikk.
Hellerikke den klassiske kulturarv vilde det være mulig å
bevare uten kristendommen. Vår historiske forbindelse
med Hella går over Rom og kristenheten. Og brytes
denne tradisjonslinjen, turde det neppe bli andre enn fag
folk og esteter, som virkelig vilde holde de hellenske
idealer i hevd.
Jeg kan oppsummere disse synsmåter i et sitat fra T. S.
Elliots bok: The idea of a Christian Sosiety: Et samfund
har ikke opphørt å være kristent før det positivt er blitt
noe annet. Min påstann er at idag har vi en kultur, som
vesentlig er negativ, men forsåvidt som den er positiv, er
den ennda kristen. Jeg tror ikke, at den kan forbli nega
tiv, for en negativ kultur duger ikke lenger i en verden,
hvor både økonomiske og åndelige krefter har vist, hvor
effektive de kulturer er, som er positive, selvom de er he
denske. Og jeg tror, at det valg, som ligger foran oss, er å
forme en ny kristen kultur eller å akseptere en hedensk.
Vi må ha mot til å holde på de værdier, som er vår kul
turs grunn, og som vi selv tror på. I samme grad som de
nøytrale synspunkter gjør seg gjeldende i pedagogikken, i
samme grad har vi mistet troen på værdiene. Den etiske og
kulturelle indifferentisme i vår tid har en primærårsak i at
tiden faktisk har mistet troen på værdiene. Den far og
mor, som eier en kostelig ting, vil umiddelbart gjøre alt sitt
forat barnet skal arve denne værdi. Det samme må gjelde
samfundet som helhet overfor den oppvoksende slekt.
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For å undgå misforståelser vil jeg her streke under, at
jeg i denne forbindelse ikke taler om pedagogisk metode,
men om de grunnleggende prinsipper. De pedagogiske
metoder gjennomgår forandring og forbedring. Det trengs
også i høy grad i den kristne pedagogikk, som naturligvis
har delt feil og mangler med pedagogikken forøvrig og som
burde ha vært mere villig til å se og innrømme sine feil og
mer energisk til å rette på dem. Men enten det nå gjeller
prinsippene, eller det gjeller metoden, så kommer man
aldri forbi spørgsmålet om autoriteten. Dette gjeller forøvrigt kultursituasjonen idethele. Finnes det en værdi som
i kraft av sitt eget vesen har krav på å være autoritær, så
må det også kunne finnes en måte hvorpå denne autoritet
naturlig kan presenteres for barna uten at resultatet der
for for barna blir psykisk skade. Dette spørgsmål om den
siste værdi er tilsist ikke et spørgsmål som kan løses ved
diskusjon, om den er aldri så akademisk. Det er et tros
spørgsmål. Hvilken holdning man enn inntar til det, nega
tivt eller positivt, så beror begge dele på et valg, det er en
trossak.
Fra kristent synspunkt er da saken så langt klar at
troen kjenner sin autoritet. Det er Gud. Gud er kirkens
Herre, hans vilje er lov for menighetens liv. Derfor går
også kirkens ansvar for barna tilsist ikke tilbake til mer
eller mindre overbevisende resultater av kulturtenkning
og historiebetraktning. Det egentlige motiv for kirken er
ikke at kulturen og samfundslivet går ad undas hvis en
klipper forbinnelsen til de kristne etiske kraftkilder.
Kirkens funksjon er jo nemlig ikke å være en slags garantiinstitusjon for kulturlivets behagelige utvikling. Ne,
for kirken hviler ethvert ansvar og enhver oppgave i Guds
vilje. Og det specielle ansvar for barna hviler i dåps
befalingen: Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I
døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds
navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt Eder.
Dåpen har alltid i vår kirke vært praktisert som barne
dåp. Men dåpen er i dåpsbefalingen knyttet uoppløselig
sammen med opplæring til kristendom. Hvis et barn er
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døpt, så er dermed også kirken, en kunde nesten si logisk
forpliktet til å kjenne ansvar for det barns oppdragelse.
Hvis foreldre i den forbindelse avviser kirkens ansvar, så
er det et brudd fra foreldrenes side som desto sterkere
må stimulere kirken til å se sitt ansvar for det døpte barn.
Om noen foreldre tillater seg å betrakte barnedåpen bare
som noe konvensjonelt, kan de derfor ikke vente at kirken
skal betrakte et av sine sakramenter på samme overfladi
ske måte. Nå er det et uhyre lite fåtall av barn i Norge
som ikke blir døpt. Derfor må kirken arbeide ud fra de
forutsetninger som foreligger, og det er grunnen til at
kirken ikke kan oppgi sitt ansvar overfor barna.
Hvor negativ enn innstillingen overfor kirken kan være
i mange kretser, skal det adskillig fordom til ikke å ville
anerkjenne rent historisk den overveldende betydning netopp kirken har hatt når det gjelder skolens tilblivelse og
utvikling. Vår moderne skole hviler på den grunn som ble
lagt da kirken ga seg til å ordne med barnas kristelige opp
dragelse. Imidlertid er situasjonen nå fullstendig anner
ledes enn den tidligere har vært. Mens samfundet, staten
tidligere så med glede at kirken tog seg av disse oppgaver,
kan man ikke fri seg fra det inntrykk at kirken etterhvert
blir betraktet som en konkurrent. Staten er ifærd med å
bryte det lutherske prinsipp om de to regimenter, nemlig
det verdslige som skal sørge foi' menneskenes timelige vel,
og som representeres av staten, og så det åndelige som
representeres av kirken og som har med de åndelige behov
å gjøre. Den moderne stat griper stadig mer inn på om
råder som ikke tidligere hørte med til dens regiment, for
å tale med Luther. Overbevisende klart ser vi det i de au
toritære og totalitære politiske systemer. Men ikke bare
der. »Den neste fare som vil true kristenheten når den
totalitære, nasistiske stat er borte, er etter alt å dømme
den omnipotente, sekulariserte demokratiske stat, som
truer med å gjøre seg til herre over menneskelivet fra vug
gen til graven, som med opdragelsesmonopolet, propa
ganda og regulering av alle livsområder vil forme tanker
og sinn og herske over sjelene. For å si det med Chri39

stopher Dawson: »Der er en annen avart av den totalitære
stat, en som ikke tror på tortur og konsentrasjonsleire,
men snarere på fødselskontrol! og gratis melk«. (Profes
sor E. Molland.)
Hvordan skal kirken under disse omstendigheter
kunne løse sin oppgave, bære sitt ansvar rett?
Det er bare to muligheter å velge mellom. Den ene er
isolasjonslinjen. Denne betegnelse er valgt, ikke fordi
isolasjon er hensikten, men fordi den biir resultatet. Hvis
staten skulde velge etterhvert å etablere skolen som en re
ligiøs nøytral kunnskapsmeddelende institusjon, da vil pri
vatskolen tvinge seg fram. D. v. s. at kirken grunner sine
egne skoler hvor sinnelagspåvirkningen får den plass og
det preg som den etter dåpsbefalingen tilkommer. Denne
utvei er en nødutvei, og heldigvis er den ikke aktuell.
Denne utvei har åpenbare mangler både fra statens og fra
kirkens synspunkt sett som det også har været hevdet af
Hal Koch. Fra statens synspunkt er mangelen den at det
opprettes et skille innenfor folket religiøst, sosialt og po
litisk. Fra kirkens side oppnår man vel klarhet i prin
sippet og en mere markert karakterskolering blant dem
som vokser opp i denne skole. Men man vil ganske klart
tape i breddevirkning. Mens ansvaret overfor noen biir
intensifisert, biir det overfor andre forsømt. I Frankrig
ble en slik ordning gjennomført etter skillet mellom stat
og kirke. Mon ikke den moralske krise i det franske folk
bl. a. har en nær sammenheng med dette faktum? Frister
det franske eksperiment til en gjentagelse?
Slik kan situasjonen bli at kirken ingen annen vei har
å gå. Men så langt er sekulariseringen ikke kommet hos
oss. Vi skal ikke heller la oss imponere altfor meget av re
sonnementer som ofte er mere selsikre enn de ha saklig
grunn til. Vi har i Norge, og også i Danmark, nylig en
virkelighetsprøve bak oss som viser den kristne samvittig
hets, det kristne buds makt i vårt folk når det kommer til
stykket. Blandt de hindringer som reiser seg uover
kommelig mot nyordningen av barneoppdragelsen i vårt
land står den kristne samvittighed klart i forgrunnen

sammen med det fjerde bud med den foreldrerett og foreldreplikt som dermed hang sammen.
Den annen mulighet kan betegnes med ordet inspira
sjon. Eller for å si det slik om Johannes Johnson sa det:
Fyll institusjonene. Men for å kunne fylle innstitusjonene
må det være institusjoner. Det er derfor kirken holder på
kristendommens plass i skolen og kommer til å holde på
den og om nødvendig å kjempe for den av all sin makt.
Men samtidig må det være klart for kirken at institusjonen
dog aldri i seg selv betyr noen garanti for en virkelig
kristen oppdragelse av den unge slekt. Det egenntlige er
inspirasjonen, den fylde av ånd som kirken via sine tjenere
i kristendomsundervisningen formår å meddele barna og
ungdommen. Institusjonens værdi vil i det lange løp bare
erkjennes hvis en overbevisende inspirasjon blir tilgjen
gelig gjennom den. Tilsist er det ikke institusjonen som
bærer inspirasjonen, men det er inspirasjonen som bærer
institusj onen.
Derfor må det ikke bli slik at kirken ikke vet noe annet
enn å jamre når dens institusjoner kommer ut i hårdt
vær. Det er mere fruktbart at den prøver seg selv om den
har brukt de muligheter som institusjonen ga på en maksi
mal måte. Selverkjennelse og fornyelse er alltid av det
gode, også for kirken.
Arne Fjelberg.

Hilsen til ‘Bornholms Højskole
En af mine Onkler var Stationsmester et Sted i Øst
jylland, og der tilbragte jeg nogle af mine Drengeaars
Sommerferier. Herlige Tid! Fra aarie til silde boltrede vi
os i fantasifuld Leg i Bakkerne, i Skoven og ved Bækken.
Men Jernbanen løb altid med i Legen paa en eller anden
Maade. Den var Pacifikbane, som Indianerne trængte
frem for at afspore, eller den transsibiriske Jernbane
under Anlægning, hvorfor Terrænet maatte nøje under
søges. Og paa Regnvejrsdage var Pakhuset eller en oprangeret Vogn — helst en med Bremsekupé — Steder,
hvor Drengefantasien rigtig kunde udfolde sig.
Ved den Jernbane begyndte min Udlængsel. Vi fik alle
Udlængsel, der legede sammen i hine Dage. Inden 25 Aars
Alderen var fire af os rejst — til Canada og Australien.
Jeg var blandt de hjemmesiddende. Men tit nok har det
sviet i mig.
Udlængsel er en stærk Følelse hos unge — men Bundet
hed til Hjemmet og Hjemstavnen er det ikke mindre.
Som Præst paa en af Danmarks Smaaøer havde jeg i
nogle Aar Lejlighed til at se, hvor stærk Hjemstavnsfølel
sen kan være hos unge. — Det er ikke en af de mindste
Øer, for Præsten er ikke tillige Skolelærer; Øen har hele
to Skoler — og to Mejerier! Nær Fastland er man ogsaa,
saa Sognet ligger ikke mere ensomt end saa mange Sogne
i Vestjylland. ■— De unge tjente hjemme, men paa Skift
fik de »Landlov«, for de kendte jo til Udlængsel som andre
unge, og Forældrene maatte lade dem prøve Vingerne.
Men de Karle og Piger, der tjente udensogns i Vinterhalv-
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aaret, gjorde alt, hvad gørligt var, for at komme hjem til
Øen til den Aften mellem Jul og Nytaar, da alle, fra de
yngste i Barnevogne til de 90-aarige, var samlet omkring
Juletræet i Forsamlingshuset. Sikkert holdtes langt flot
tere Juleballer, dér, hvor de tjente, men det gammeldags
Juletræ hjemme var bedst, og gerne ofrede man Fridagene
en Maaned forud, rejste en hel Dag, kom hjem til Øen
samme Aften, Festen skulde være, og var rede til at rejse
bort igen næste Daggry •— alt dette for at kunne være
med!

Bornholmerne kender baade, hvor herligt det er at fare,
og Glæden ved at være hjemme — om nogen gør. Se
Muséet i Rønne, det fortæller om, hvor vidt omkring i Ver
den Bornholmere er naaet, men ogsaa om Trofasthed mod
Fødeøen. I Samtale med Bornholmere opdages det hurtigt,
at de har Udsyn, men de ved ogsaa, hvor de hører hjemme!
Hjemstavnsfølelse — Udlængsel, Lysten til at storme
mod Alverden og Glæden i Hjemmets Tryghed, disse
stærke Følelser huses i samme unge Sind og gør det le
vende og modtageligt for aandelig Paavirkning.
De unge mærker ofte Modsætningen mellem det hjem
lige og det fremmede som en meget stærk Spænding, hvor
ved mange Spørgsmaal rejser sig for dem. Netop derfor
er Ungdomsaarene Tiden, hvor Øret ret er opladt for
Aandens Tale om Menneskelivet i Fortid og Nutid og i dets
store Sammenhæng.
Ungdomstiden er den bedste Tid til Oplysning; siden
hen bliver det vanskeligere for Aanden at raabe os op, for
saa har vi jo vort og vore at tænke paa og sørge for. Vi
bliver hurtigt nøjsomme i aandelig Henseende. Men de,
der i Ungdommen har kendt Aandens Susen, holder sig
gerne friske.
Højskolens Opgave er at tale til de unge, først og
fremmest om Livet, hvoraf vi er rundet, men ogsaa om
Livet, der har været og stadig rører sig omkring os. Den
øser af vort eget Folks Minder, men skuer ogsaa ud over
hele Menneskeslægten mod Fortid og mod Fremtid. Dansk,
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Cykke
Folk ved ikke, hvad Liv er, og naar de saa en enkelt
Gang møder det, bliver de ganske betagne af Mødet.

Ludvig Feilberg.

Vi lever i Problemernes Tid; vi taler og skriver om
Problemer og Spørgsmaal, og det gaar saadan, at kim,
naar et Problem er under Debat, kan vi tage Tankerne fra
Arbejdet. Rastløshed og Splittelse præger Sindene. Menne
sker faar aldrig Ro til Samling. Ro, Beherskelse og Har
moni er kun Begreber. Det moderne Menneske har sat
Virken over Væren. At virke, at udføre selve Arbejdet i
kortest mulig Tid, og saa, naar Uret slaar Fyraften, saa
haster man fra Arbejdet og bort — — ud til Oplevel
ser paa Sportspladser eller Biografteatre. Man haster
med at spise------- man haster med at sove. Men Lige
vægt, Ro og Beherskelse bliver der ikke Tid til. Man har
ingen Harmoni i Forholdet mellem Arbejde og Hvile. Det
nutidige Menneske er blevet Træl af Arbejde og Adspre
delse. — Det moderne Menneske maa endelig dygtiggøres.
------- Men hvad til? Er det til at leve og opleve Lykke??
Bliver Livet udelukkende Problemer, da lever vi ikke.
Nu vil jeg nødig have sagt, at man skal være passiv
over for Problemerne, for saa lever man nemlig heller
ikke. Men------- . »Aah, vise Menneskehed, om dig jeg
sjunger, hvor uransagelig viis er ikke Civilisationen, hvor
Mennesker træller og arbejder og ærgrer sig graa Haar
til for at tjene til Livets Underhold og glemme at lege.«
Tiden er gjort til et rent Urværk, og Mennesket er ogsaa ved at blive til et Urværk. Men vi mister i dette Jag
efter Tiden Evnen til at opleve Lykke.

»Nutidsmennesket tager Livet alt for alvorligt, og
eftersom Mennesket er for alvorligt, er Verden fuld af Be
kymringer«, siger den kinesiske Professor og Filosof Lin
Yutang: »Verden kan gøres til et mere fredfyldt og mere
fornuftigt Opholdssted, naar Mennesket er blevet opfyldt
af et lyst og muntert Lune.«
Ja, det er sikkert rigtigt. Og det glade og lyse Sind er
bedre disponeret for Lykke end det tunge Sind; for Lykke
og Glæde er hinandens Forudsætninger.
Lad os tænke os Plovmanden, der gaar efter et Spand
stærke Heste og styrer en god og velindstillet Plov. Han
ser, hvordan Furen trækkes lige som en Snor, Mulden
vælder op ad Muldfjælen og lægger sig til rette, Fure
lægger sig til Fure, og naar Ageren er færdig, betragter
han sit Værk; men han maa give sig Tid til netop denne
Ro, og da vil hans Sind være beredt til en Lovsang til Li
vet. ------- Tilfredshed med Arbejdet, vil maaske en eller
anden sige, — men nej, det er mere.
Skal en Gymnast udføre en vanskelig Ligevægtsøvelse,
er den første Betingelse, for at denne Øvelse kan blive ren
og smuk, at Gymnasten bringer sig selv i Ro, gennem Roen
naar han frem til Beherskelse, og der kommer Harmoni
mellem Sjæl og Legeme. Idet denne Harmoni er bragt til
Veje, oplever den Menneskesjæl et Glimt af Lykke.
Man behøver ikke at være befriet for Sorger og Be
kymringer for at kunne opleve Lykke. Den Lykkefølelse,
der fremkommer udelukkende paa den Maade, kan godt
kaldes negativ. — Nu vil jeg ikke drage Skillelinjer mellem
negativ og positiv Lykke. Men tiest er Lykkefølelsen ab
solut positiv, den er skabende, der vil udspringe en Tanke,
maaske en Handling af den, noget, der maaske kan gøre
Livet rigere for mig og maaske ogsaa for de Mennesker,
som jeg omgaas:
Jeg staar op en Morgen efter en god, tryg og kvægende
Søvn, gaar hen til Vinduet og indaander Morgenluften, da
faar jeg Mod til at tage fat paa det Arbejde, der maaske
slet ikke vilde glide Dagen før. Arbejdet vil nu gaa let, og
jeg vil være glad og oplivet for de Mennesker, der er om4#

kring mig. Maaske kan min Glæde og Oplagthed overføres
til dem.
Den ægte Lykkefølelse er forenet med Glæde, der i
første Grad giver sig Udtryk i Smil og Latter; men i
højere Grad vil den meget vel kunne give sig Udtryk i
Taarer.
En af de højeste Glæder, de dybeste og varmeste Lykke
timer oplever en Moder i de første Timer, efter at hendes
Barn er født til Verden; denne Lykke giver sig i de fleste
Tilfælde Udtryk baade i Smil og Taarer.

Er det glade Sind og den positive Lykkefølelse en men
neskelig Gevinst, da gælder det om at skabe Mulighed for
dette glade Sind. Her hjælper Humoren os.
Lin Yutang, som jeg nævnte ovenfor, siger i sin Bog
»Jordisk Lykke«: »Jeg tror ikke rigtig, at Humoren er
blevet værdsat efter Fortjeneste------- ej heller de Mulig
heder, Humoren har for at kunne anvendes til at forandre
hele vort Kulturlivs Beskaffenhed og Karakter,------- med
andre Ord: Jeg tror ikke, man helt er klar over den
Plads, der tilkommer Humoren i Politik, i Videnskab og
i selve Livet. — Eftersom dens Funktioner snarere er af
kemisk end af fysisk Art, ændrer den Grundbestanddelene
i vor Tanke og i vor Erfaring. Dens Betydning i Natio
nernes Tilværelse kan vi tage for givet. Det var Mangelen
paa Evnen til at le, der kostede den forhenværende Kejser
Wilhelm et Kejserrige — eller som en Amerikaner maaske
vilde udtrykke det, — kostede det tyske Folk Milliarder af
Dollars.------- Wilhelm Hohenzollern var antagelig nok i
Stand til at le i sit private Liv------ men udadtil, i Offent
lighedens Paasyn tog han sig altid saa frygtelig imposant
ud med sine opaddrejede Knebelsbarter; det saa ud, som
han altid var forbitret paa en eller anden.----------Det forekommer mig, at det værste, der lader sig sige
om Diktaturerne (skrevet før sidste Krig), er, at medens
Præsidenterne for de demokratiske Lande godt kan le, ser
Diktatorerne altid saa alvorsfulde ud — med fremstaaende
Underkæbe og determineret Hage og voldsomt udkrænget
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Underlæbe; de ser ud, som om de bestandig var i Begreb
med at udrette noget frygtelig vigtigt, og som om Verden
ikke stod til at redde uden gennem dem«.----------- Frank
lin D. Roosevelt smilede altid, naar han viste sig offentlig.
Mon nogen kan tvivle paa, at ogsaa dette var medvirkende
til, at man følte sig tillidsfuld overfor denne store Stats
mand.
Hvis det atter skulde trække op til en Storkrig, vilde
det ikke være værst at samle de ypperste Humorister i
Stedet for Diplomaterne og Hærførerne fra hvert Land til
en Konference. Det vilde nok være en Umulighed for dem
at lægge Planer til en Krig. De Mennesker, der erklærer
andre Krig, maa nødvendigvis tage en grumme alvorlig
Maske paa, og saa maa de føle sig aldeles sikre paa, at det
er dem selv, der har Ret, og at Gud staar paa deres Side.
— Humoristerne vil ikke tage denne Maske paa; de har
den Evne, at de kan undlade at tage sig selv højtidelige.
Humoren fremkalder Smilet, og naar Smilet behersker
et Menneske, kan Grumhed og Raahed ikke faa Indpas.
Smilet forædler og forskønner et Menneske; det er umuligt
at tænke onde og lave Tanker med et Smil. Naar onde og
lave Tanker tænkes, er Mennesket altid alvorligt. — Hitler
var altid alvorlig, og naar han talte, var han afsindig af
Alvorlighed. Derfor kunde saa meget ondt og grusomt
trives i hans Nærhed. Men ingen skal faa mig til at tro,
at Hitler var en lykkelig Mand. Det vil jeg derimod gerne
tro om Roosevelt. Ja, efter de Beretninger, vi har om den
Mand, saa havde han mange lykkelige Stunder i sit Liv.
Men vi behøver slet ikke at se paa Statsmændene for at
finde Bekræftelse i, at Lykke og Glæde hører sammen.
Hvis vi ikke er Mennesker af Træ eller Sten, saa har vi
Eksempler nok i vor Selvoplevelse.
Et Arbej de kan være tungt og besværligt at gaa i Gang
med; men kan vi bare fremkalde det muntre Sind og det
glade Smil, saa forsvinder det tunge og besværlige, og Ar
bejdet gaar let. — Det kan være uhyre tungt at gaa i Gang
med en Storvask; men begynder vi Arbejdet med en mun
ter Sang, da vil Storvasken gaa fra Haanden saa let som
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en Leg. — Ja, tager vi muntert paa vort Arbejde, ihvad
det saa end er, da gaar Arbejdet let. Gaar vi og gør det
tungt og besværligt, da bliver ethvert Arbejde tungt og
besværligt.
Vi kan til Tider komme til at gaa og synes, at denne
Verden er ikke til at holde ud, Verden er ond og ussel. —
Ja, men hvorfor er Verden ond og ussel??? Hvornaar er
den nuværende Verden ikke god nok til os??? — Vi burde
egentlig føle større Overraskelse over selve Spørgsmaalet
end over et hvilket som helst Svar, der kan gives.
Menneskesindet er egentlig saare følsomt. Men vi ind
kapsler os og gør os haarde. — Denne Indkapsling kan
sprænges, hvis vi giver os Ro til at modtage Indtryk.
Naturen har en umaadelig lægende Indflydelse paa et
sygt og ulykkeligt Sind. Er jeg blevet haard og indkapslet,
da kan det nytte at gaa ind i Skoven ganske alene. Det vil
næsten altid lykkes for Naturen at faa Bugt med mit
haarde Sind. Ogsaa et Kunstværk kan lukke op for dette
indkapslede Sind. Derfor er det af stor Betydning — stor
Værdi — at have gode Billeder paa Væggene i vore Stuer.
Selve Handlingen eller Motivet, som Billedet er bygget op
paa, betyder maaske mindre, Kompositionerne i Billedet,
Farverne, Perspektivet osv. er her meget væsentlig. Men
er du tung i Sindet og syg i Sjælen, saa stil dig et Øjeblik
foran et virkeligt godt Billede, se paa det, og Billedet vil
hjælpe dig. Det samme gælder naturligvis Litteratur —•
Poesi (tænk paa Nis Petersen: De smaa Børns Smil) — og
for de fleste Mennesker Musik.
Det Menneske, der er bedst egnet til at opleve Lykke,
er benaadet med en varmtfølende, sorgfri og uforfærdet
Sjæl. •— Verden har alt for mange Mennesker med kolde
Hjerter. — Lad mig faa Lov til at omgaas Mennesker med
varme Hjerter, da vil ogsaa mit Hjerte blive varmt!------Skænk mig et varmt Hjerte, og mine Venner vil varmes
derved. —
En Hindring for Oplevelse af Lykke ved at være sam
men med andre Mennesker er, at jeg kun ser de andre
Menneskers utiltalende Sider, og dem har vi saavist nok
4
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af allesammen. Men faar jeg Øje for alle de tiltalende
Sider, som dog i Regelen findes i større Mængde, da er
der straks banet et Stykke af Vejen til ogsaa at være
lykkelig i andre Menneskers Nærhed.
Vi bruger meget at ønske hinanden til Lykke. Og det
er et godt Ønske, der aldrig skulde udsættes for Misbrug;
men tit siger vi: Held og Lykke. — Hvad er da Held ? Er
der noget Menneske, der kan fortælle mig, hvad Held er?
I »Jordisk Lykke« gengiver Lin Yutang en Lignelse
efter den kinesiske Filosof Liehtse, Lignelsen om den
gamle Mand i Fortet:
»I et forladt Fort oppe paa Toppen af et Bjerg boede
en gammel Mand med sin Søn. En skønne Dag mistede
han en Hest. Naboerne kom for at udtrykke deres Del
tagelse ved den sørgelige Begivenhed. Men den gamle Mand
spurgte: »Hvor ved I, at dette er et virkeligt Uheld?«
Et Par Dage efter vendte hans Hest tilbage med en hel
Flok vilde Heste, og nu kom Naboerne paa ny, denne
Gang for at lykønske ham til dette heldige Træf af Skæb
nen ; men den gamle Mand svarede: »Hvor ved I, at dette
er et virkeligt Held?« Det store Udvalg af Heste, der nu
var, fristede hans Søn til at lægge sig efter at ride, og en
skønne Dag styrtede han af Hesten og brækkede sit Ben.
Atter kom Naboerne for at udtrykke Deltagelse; men den
gamle Mand svarede: »Hvor ved I, at dette er et virkeligt
Uheld?« Næste Aar udbrød der Krig; men da den gamle
Mands Søn havde mistet sin Førlighed, slap han for at
drage til Fronten. «
Hvad Held er staar lige saa usikkert og ubesvaret efter
denne Lignelse — maaske, vil nogen sige. Ja, Held er ube
stemmelig; men hvis vi kan sige Tak paa tværs af alt, da
vil der knyttes en Forbindelse mellem Held og Lykke.
I det Forhold, der angaar Samlivet mellem Kvinde og
Mand, taler vi ofte om Lykke; men mange Gange er det
smaat med den Lykke. Nogen vil maaske endog kalde det
Tragedie. — Mon ikke vi i Dag kan trænge til at høre det
gamle indiske Eventyr om Kvindens Skabelse:
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Gud tog, da han skabte Kvinden, noget af Blomstens
Skønhed, af Fuglenes Sang, af Regnbuens Farver, af den
lette Brises Kys, af Bølgernes Kluklatter, af Lammets
Blidhed, af Rævens Listighed, af Skyernes Lunefuldhed og
af Regnbygens Vankelmod og blandede alle disse Bestand
dele sammen, til de kom til at udgøre et kvindeligt Væsen,
som han skænkede Manden til Hustru. Og den indiske
Adam var lykkelig, og han og hans Hustru strejfede nu
omkring paa den skønne Jord. — — Men efter faa Dages
Forløb mødte Adam frem for Gud og sagde: »Tag denne
Kvinde bort fra mig, for jeg kan ikke leve sammen med
hende.« Og Gud laante Øre til hans Begæring og tog Eva
fra ham. Saa var Adam altsaa alene; men han var stadig
utilfreds, og efter faa Dages Forløb mødte han paa ny
frem for Gud og sagde: »Giv mig min Kvinde tilbage, for
jeg kan ikke leve uden hende.« Atter laante Gud i sin
Naade Øre til hans Begæring og gav ham Eva tilbage. —
Da der igen var gaaet nogle Dage, mødte Adam frem for
Gud og bønfaldt ham: »Gør dette for mig, at du tager
denne Eva, som du har skabt, tilbage igen, for jeg sværger,
at jeg ikke kan udholde at leve sammen med hende.« I sin
uendelige Visdom og uransagelige Naade føjede Gud ham
paa ny. — Men da Adam saa indfandt sig for fj erde Gang
og klagede over, at han ikke kunde udholde at leve alene
uden sin kvindelige Medskabning, da maatte han love Gud,
at han ikke vilde skifte Sind oftere; men at de to vilde be
stræbe sig for at staa Last og Brast med hinanden og
holde ud med hinanden i tykt og tyndt, hvad der saa
maatte komme, ja, at de vilde prøve at leve sammen her
paa Jorden efter bedste Evne og Vilje.
Den gamle Inder, der har fortalt Eventyret, vidste nok,
hvad han talte om; han vidste ogsaa, at der skal megen
Vilje til Forstaaeise og til Overbærenhed imellem de to
Mennesker, hvis deres Samliv skal blive til Lykke.------ —
Men saa vidste han ogsaa, at er de to ret for Alvor enige
om at staa Last og Brast med hinanden, da vokser usyn
ligt Lykken sin stille Vækst. Og da bliver det Hjem, som
de to skaber sammen, et Kærlighedens og Tryghedens Sted.
i*
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Hvad j eg her har prøvet paa at samle og sige, gør ikke
Krav paa at være den eneste og den fulde Sandhed om
Vejen til Lykke. Der er sidst af alt tænkt paa at give en
Leveregel eller Levelære; men der er tænkt paa at gøre
opmærksom paa------- netop nu-------- at Fortravlethed og
Adspredelse ikke er tilstrækkelig til at give Mening i Livet.
Man kunde næsten fristes til at bede Mennesker om at ud
rette lidt mindre og leve lidt mere.
Men skal vi faa Del i en Lykke, der skaber virkelig
menneskelig Livsrigdom, da er det ikke en overfladisk
Opfyldelse af hele den ydre Tilværelses Krav, der har
nogen Betydning. Livslykke er slet ikke betinget af disse
Ting, men af Glæde, Ro og Harmoni. — Men hvis hver
Dag faar sin Glans fra Gud — og det kan opleves — Guds
Sol skinner altid, giver vi os Ro til at modtage Lyset, Var
men derfra, da kan Lykken trives, og Menneskelykken
faar da et Strejf af Salighedens Skær: Lykken i Gud.

Aksel Lauridsen.

Kære Hr. Forstander Lauridsen!

Tak for den Ære, som De viser mig, ved at bede mig skrive lidt
om Sang i Deres smukke Aarsskrift til Eleverne.
Naar man, som jeg, i snart næsten en Snes Aar har viet al sin
Tid til det ene, at faa Masserne til at synge rigtigt, — dels for at
lære dem Glæderne ved Skæbnefællesskabet, men dels ogsaa — læn
gere ude — i den bevidste Hensigt at faa de flest mulige af disse —
saa ofte med Mindreværdskomplexer stopfyldte — Mennesker til at
synge: Først altsaa i Flok, men senere hen i Smaagrupper, for der
igennem at give dem en Musikkultur, der vil kunde være dem en
Livskraft af allerstørste Betydning, en Kilde til Livsglæde, som for
mig er Hovedformaalet for alt mit Arbejde, — ja, saa er det svært
atter og atter at sige noget nyt om det samme Emne, sige noget,
som man ikke har sagt eller skrevet flere Gange før. Faren for at
sige det samme er saa snublende nær, selvom man jo hver Gang man
paa ny skal til det, filer paa det hist og her for stadigvæk at faa
det lidt bedre end sidst.
Ordene her har jeg ogsaa sagt før — med nogle faa Ændringer
omtrent ordret som De modtager dem fra mig — sidst i et KFUKBlad. De vakte en Del Opmærksomhed, og man beærede mig ganske
uopfordret med at fortælle mig, at de burde kendes i videre Kredse.
Hvis det saa nogenlunde skulde være noget i den Retning De
har Brug for, kære Hr. Forstander Lauridsen, maa De med største
Glæde anvende det, og kan det hjælpe Dem i det store og gode Ar
bejde for den danske, folkelige Sang, som Deres Frue og De selv
med saa rige Evner, saa afgjort musikalsk Talent og Smag fører an
i paa Deres dejlige 0, skal ingen være gladere end

Deres altid hengivne
Poul Sørensen.

3(an vores Sang blive bedre?
Hvor kan det være, at Sangen — en af de vidunderlig
ste Gaver, der er skænket Mennesket — i den Form, hvori
vi til daglig omgaas den, i Almindelighed gør saa ringe
Indtryk paa os? Hvorfor lades vi kolde overfor Største
parten af den Sang, vi hører? Daglig har vi i Radioen
Lejlighed til at lytte til vore bedste Sangere og vore saakaldte fineste Kor — Professionels som Amatører — og
dog! ’Ja, Sandheden i Ære, kildres vort Øre af og til af
smukke Toner, men sjældent — alt for sjældent — røres
vort Sind deraf. Og hvor beskæmmet kan man ikke blive,
naar man Dagen efter en saadan Sangpræstation, som man
— trods den bedste Villie til at lytte uhildet til — har fun
det kedelig og ligegyldig, faar at vide af Avisreferenterne,
hvilken herlig Nydelse netop denne Udsendelse har været.
Er det underligt, at det sangglade Menneske tilsidst staar
ganske forvirret og ender med at tro, at det maa være
ham selv, der er noget i Vejen med. Og dog synes maaske
endda ikke saa faa af os, at vi kender lidt til, hvordan det
egentlig burde være, og at man maa have Lov at tale med
her, fordi den dybeste Hensigt med Kunstsangen jo er
ganske den samme som med den jævne, folkelige Sang,
nemlig at udtrykke noget følt. Var nu det, vi hørte, noget,
vi kendte i Forvejen, ja saa syntes vi maaske, mens vi
lyttede, at det sang langt, langt smukkere inde i os selv.
Det hænder for mange Mennesker! Forøvrigt er der vel
næppe et eneste Menneske, der ikke ved en eller anden
Lejlighed i sit Liv har følt og været grebet af Sangens
Magt, et dyrebart Øjeblik, som man aldrig kan glemme,
et Øjeblik, hvor man lyttende gav sig en Stemning i Vold,
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eller hvor man selv, dybt grebet, gav sine Følelser Luft
i Sang, som det eneste og naturligste Udtryksmiddel, og
hvor man følte sig i dybeste Pagt med Kammeraterne,
Samfundet, Fædrelandet, Naturen eller maaske Gud og
Evigheden.
Hvis De, kære Læser, har faaet Anfægtelser med Hensyn
til Kunsatsang, De har hørt, og muligvis har troet, at det
var Dem selv, det var galt fat med, kan jeg berolige Dem:
Det allermeste af den Sang, som vi til daglig opvartes med,
er — hvad Udførelsen angaar — fattig og udtryksløs, og
det uden Hensyn til, at Sangeren maaske kalder sig noget
fint, noget i Retning af Kammer-, Opera- eller Koncert
sanger. Undtagelser forekommer selvfølgelig, men de er
i Virkeligheden sjældne. Kun saa yderst sjældent har San
geren noget paa Hjerte, noget virkeligt at fortælle os med
sin Sang. Alt for ofte synes det hele for ham eller hende
blot at være en forfængelig Leg med Toner. Man benytter
sig i Skuespillerfaget af en gammel Vending, der lyder:
»Kan man føle en Ting, kan man ogsaa sige den!« De
fleste Sangere føler bestemt ingenting, mens de synger,
ellers vilde, i hvert Fald nogle flere af dem, end Tilfældet
er, vel kunde have »sagt Tingen«. Men naar Sangeren
ingenting føler ved det, han i hvert Fald har følt sig kaldet
til at tolke, ja saa er det vel egentlig ikke saa mærkeligt,
at vi andre heller ikke føler noget.
Saavidt angaaende det vi hører.
Men nu den Sang, som vi selv frembringer?
Vore professionelle Forbilleder er altsaa gennemgaaende daarlige, men er da vor egen Sang ærlig og ægte,
jævn og ligefrem? Strømmer den fra et glad — eller maa
ske bedrøvet — men i hvert Fald bevæget Indre? I de
fleste Tilfælde vist desværre alt for sjældent. Jeg tænker
nu ikke her saa meget paa den Sang, der ganske spon
tant flyder fra Læberne, naar man er glad eller bedrøvet,
den vil jo altid blive ægte i Udtrykket, fordi der, omend
ubevidst, virkelig staar en Følelse bagved. — Hvad er det
forresten for en Slags Sange, du synger, naar du vil juble
din Glæde ud? Er du en »levende Sangbog« med et stort

— udenadlært — personligt »Repertoire«, eller maa du
gribe til et tilfældigt Refrain? — Nej, jeg tænker først og
fremmest paa Forsamlingssangen. Alene Ordet er jo i
mange musikalske Kredse næsten et Ukvemsord, og det er
forstaaeligt, naar man hører den — man fristes til at sige
— Aandløshed, hvormed der synges. Man følger jo egent
lig bare »med«, aabner Munden og giver Lyd fra sig, fordi
de andre gør det samme, og fordi der nu paa det Sted i
Aftenens Program skal være »Sang«.
De, der har hørt Sønderjyderne synge, kan berette om
karakterfuld Sang, ligesom der rundt om i mange Høj
skolekredse virkelig synges i dette Ords bedste Betydning
— Bornholms Højskole synes mig netop at være et saadant Sted —, men ellers —? Ja, det er jo desværre alt
for ofte Kraften, der hentydes til, naar man siger om en
Forsamling, at den »sang godt i Dag«; sjældent er det
Karakter, Følelse og Varme, der menes.
Men spørger man nu: Hvad kan vi gøre for at komme
til at synge »rigtigt«? Jeg selv? Min Kreds? Min Trop?
Min Forening? Det er en Selvfølge, at vi alle i Forvejen
har gjort og stadig gør alt, hvad vi kan, for at synge et
smukt og tydeligt Dansk ved virkelig at aabne Munden og
virkelig at artikulere Sproglydene, saa den sangtekniske
Forudsætning skulde altsaa i normale Tilfælde være i be
hørig Orden.
Ja, er dette Tilfældet, saa kan hele Resten i Virkelig
heden klares gennem et enkelt Hovedraad, nemlig: Tænk
altid nøje over, hvad det er, du synger, Ordene, Teksten,
eller maaske bedre sagt: Lad der altid staa en Tanke bag
hver Tone, du synger. Fantasien vil hurtigt vænne sig til
at arbejde med, og i Løbet af kort Tid synger du »rigtigt«.
Men vær — navnlig i Begyndelsen — paa Vagt over
for den vanemæssige »Plapresang«, den fra Læberne —
og kun derfra — kommende Sang. Plapresangen er nem
lig kun en daarlig Vane, som man har slæbt rundt med
lige fra Barneaarene.
Husk derfor: Naar du synger — og dette gælder ikke
mindst Forsamlingssang — pas saa paa, at du hele Tiden
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•— og da navnlig i den første Tid — har din egen Sang
under nøje Kontrol. Pas paa, at Hjernen hele Tiden er
»med« i det, Sangen fortæller om, og prøv saa paa at synge
Teksten lige saa naturligt, som du vilde sige den i det
daglige Liv. Og hjælp saa forøvrigt den arbejdende Fan
tasi under Sangen, saa vil du snart mærke, hvor udtryks
fuld din Sang bliver; Stemmen »farves« ganske simpelt
af sig selv indvendig fra, og du vil maaske oven i Købet
erfare; at visse tekniske Hæmninger, som før har generet
dig, aldeles forsvinder, og et vist fysisk Velbehag ved at
synge indtræder, -— det har man oplevet saa ofte.
Og efter i nogen Tid at have dyrket denne »Syngeteknik« vil du opdage, at jo oftere du paa denne Maade
synger en god Sang, desto bedre kommer du til at »forstaa« den, og naar Tiden er inde, og du har tumlet til
strækkeligt længe med den — helst bør du selvfølgelig
hurtigst lære den udenad ■— saa er den blevet dig virkelig
dyrebar, og du vil med Fryd opdage, at nu synger du »med
Hjertet«; Følelsen er med, naar du synger, og du har faaet
den virkelige Sangglæde i Eje.
Og som det gaar dig, vil det gaa hele din Kreds, hvis I
paa ærlig Vis gør et virkeligt Forsøg paa at lære at synge
»med Hjertet«. I Løbet af ganske kort Tid kan man for
andre Sangen i en hel Kreds og fremkalde en Sangglæde
og en Samhørighedens Lykkefølelse, som desværre kendes
alt for lidt, men som vi alle trænger saa meget til.
Men Goderne vindes ikke uden maalbevidst Arbejde.

Poul Sørensen.

Ttlin “Barndoms Smedie
Det er buldrende Mørke udenfor. Stormen driver den
isnende kolde Vinterregn hen over det jydske Landskab,
som vilde den ikke taale et eneste levende Væsen under
Himlen.
Men herinde i Smedien er dejligt! Ilden flammer paa
Essen og skaber Lys og Varme, Jernet gnistrer og gløder
paa Ambolten under Hamrenes muntre Rytme, den tungt
drønende Forhammer og den iltre lille Haandhammer, der
veksler mellem Slag paa Jernet og de lette, hurtige Slag
ved Siden af til Vejledning for Forhammeren.
Min Bror og jeg har faaet Lov at komme hen i Smedien
i Aften. Det faar vi sommetider, naar de skal »smede no
get stort«.
Saa løfter Far os op i Essen, og vi anbringer os mage
ligt paa Slaggerne bag Ildstedet og følger derfra med
Spænding Arbejdets Gang og Rytme. Dér er varmt og
godt — og der er vi ikke i Vejen. —
Naar Jernet er bleven for koldt at hamre videre paa,
saa er der næsten bælgmørkt derinde. Der var ikke Lampe
tændt dengang, naar man smedede, og Ilden, uden Træk,
blev saa godt som sort. Det var uhyggeligt ------Men saa slængte Far Jernet hen paa Ildstedet og strøg
Kul henover med »Ildskeen«, og samtidig trak Svenden
i Blæsebælgens Haandtag, og i Løbet af et Øjeblik flam
mede Ilden op og gjorde det ganske lyst derinde------aah, det var saa dejligt! Det uhyggelige forsvandt. Lys
og Varme jog Uhyggen paa Flugt!
Og saa blev det lysere og lysere — lige til Jernet igen
var hvidglødende, og det spændende Øjeblik kom, da Far
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tog Jernet ud, Blæsebælgen tav, Jernet svinges hen paa
Ambolten, Hamrene fat, en Styrtregn af hvide Gnister,
»Smedelopper« — og saa denne festlige Klang af Ambol
ten for Slagenes rytmiske Fald af Hamrene! En mere
munter og mandig Form for Arbej dets Musik findes ikke!
Og Jernet strækkes og bøjes og formes efter Mesters
Vilje til Redskaber i Livets Tjeneste, og den ene »Varme«
efter den anden maa til, før Formen er funden og færdig.
Og Aftenens Timer skrider.
Endelig er det Fyraften. Kl. er 8. Og de skal jo være
paa Pletten næste Morgen Kl. 6. En lille Bliklampe tæn
des, mens de rydder op og sætter paa Plads. Saa slukkes
Lampen, Dørene laases, vi er ude i Regnen, Stormen og
Mørket. Men Far tager mig, som den mindste, paa Armen
og bærer mig — aa, saa højt jeg sidder — Far er saa stor!
Og saa trygt jeg sidder — Far er saa stærk! Jeg er paa
Verdens tryggeste Sted — for ingen kan i Manddom maale
sig med Far! Han er Verdens bedste og stærkeste Far —
derom kan der ikke tvivles!
Men saa er det lifligt at komme ind i Stuen til Mor,
til Lys og Varme og Hygge. Og der findes ingen Steder
i Verden som hos Mor! Ingen kan gøre en Stue hyggelig
som hun! Jo — jeg kan godt forstaa, at Far og Svenden,
den halte Poul Hopballe, skynder sig at blive vadsket og
komme ind. Og tager saa Poul Hopballe sin Fløjte og blæ
ser os et Stykke, saa er Idyllen fuldkommen!

Men Smedien er et festligt Sted altid, ved Sommer og
Vinter.
Det er vældig spændende, naar Far skal foretage en
større Svejsning f. Eks. — eller lægge Ringe paa nye Vogn
hjul — eller sko særlig vanskelige Heste — eller lave et
helt nyt Landbrugsredskab o. 1. Der var næsten altid noget
interessant.
For dengang var Smedene Smede. Alle Avlsredskaber,
Plove, Harver o. s. v. lavede de selv — »med Haanden«,
'om jeg saa maa sige. Alt Beslag til alle Slags Bygninger
— særlig var Beslag til en Mølle en stor og indviklet Hi
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storie! Og alt maatte laves ud af ganske faa og simple
Former for Jern — to Slags Stangjern og to Slags Rund
jern, og jeg husker, da der kom »Hesteskojern«, d. v. s.
Stangjern af saadanne Dimensioner, at det kunde bruges
til Hestesko uden først at kløves igennem paa langs, hvad
man ellers havde maattet. Selvfølgelig smedede man selv
baade Hestesko og Hesteskosøm — saa vel som alle andre
Slags Søm.
Nu køber man jo alt muligt »færdigsyet«. Der er jo
ingen Landsbysmed mere, der laver en ny Plov eller Harve
— ikke engang en Hestesko! — Tiderne skifter!
Og saa var Smedien et Mødested for Kundekredsens
Bønder. Der tog man selv hen med sine Heste, og særlig
med saadanne mindre Reparationer, som kunde udføres
med det samme. Eller bare for at høre nyt, eller drøfte
en eller anden Sag, eller faa en Passiar.
Ganske vist laa vor Smedie ikke netop i en Landsby,
men umiddelbart op til Landevejen mellem Vejle og Vi
borg, to Mil Nord for Vejle. Huset, med Beboelse og Stald
til to Køer og en Gris, laa med Gavlen mod Vejen, en lille
Have mod Syd, og saa Smedien. Ingen Træer, intet Læ,
»i det fri, hvor Storme suse«.
Men selv om Landsbyens lune Idyl savnedes, saa var
Smedien dog efter ældgammel Tradition Samlingsstedet
for Kunderne. Der udfoldede de sig. Der gnistrede det
jyske Lune med dets Underfundighed og drillende Vid.
Der drøftedes Dagens Begivenheder og Døgnets Politik.
Der sattes Næstens Problemer under Debat, og hans Lyder
og Dyder maatte gennem Ironiens Skærsild. Viddet fik
frit Løb, ogsaa det ramsaltede!
Og der fortaltes Krigs- og Soldaterhistorier! Det var
jo kun godt en halv Snes Aar efter 1864. Alt fra dengang
stod jo endnu fuldstændig frisk i Erindringen. De aller
fleste af dem havde selv været med, enten i 48—50 eller 64.
De første var jo Sejrens Børn, de sidste Nederlagets.
Begge hadede Tyskerne af et oprigtigt Hjerte — men der ’
var Forskel paa Hadet: de første var præget af hoverende
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Ringeagt, de sidstes af Frygt. Men intet kunde faa Hjer
tets Strenge til at klinge igennem som Talen om de to
Krige 1 Og utallige var de Historier, der blev fortalt, baade
lystige og satiriske, alvorlige og rørende. — Der var overmaade meget af det samme som i Blichers »E Bindstouw«.
Men der manglede jo det kvindelige Indslag.
Ak — jeg ser endnu for mit indre Øje, i Mindets Regn
bueglans, en hel Skare af disse djærve, jydske Bønder,
hører deres Tale og deres Latter, lærte at forstaa halv
kvæden Vise og jydsk Lune. Lærte maaske en første An
tydning af Forstaaelse af det mærkelige Fænomen, der
hedder »Menneske«.
Andr. Hansen.

Johan Jløeg 'Bøgeskov
Det er i Aar 100 Aar siden Bøgeskov blev født. Derfor
vil det være naturligt at mindes ham netop her paa dette
Sted. Ganske vist er der noget om det tungsindige Ord
sprog, at »om Hundred Aar er alting glemt«, men helt
gælder det ikke. Der er Mennesker, der er slaaet over en
større Læst end Folk er flest, og som
sætter sig Spor, der strækker længer
end Hundrede Aar. Til dem hører
Johan Bøgeskov.
Christen Johan Høeg Bøgeskov
var født paa Mortensgaard i Ikast
Sogn, øst for Herning, den 8. April
1846.
Det er karakteristisk for Bøge
skov, at han paa fædrene Side stam
mer fra en gammel Bondeslægt og
paa mødrene fra en gammel Præste
siægt. Der var gammel Kultur i ham
— præget af Bonde og Præst. — Han havde som ung Lyst
til Bogen — og Violinen — og kom derfor paa Blaagaards
Seminarium. Opholdet der blev af den mest afgørende
Betydning for ham, det egentlige Gennembrud paa to Omraader, og gennemlevet med den Dybde og Kraft, som er
karakteristisk for det stort anlagte Menneske.
Først det nationale. 1864 gik ham til Marv og Ben.
Og hans nationale og folkelige Indstilling blev formet for
Livet i dette Baal af Smerte og Haab.
Og saa et religiøst Gennembrud, der vel gik ham dybere
til Marv og Ben end det nationale. Sygdom, Tvivl og Døds62

angst drev ham ned til det Nulpunkt, hvorfra et Menneske
faar den store Mulighed for at slippe sit eget Jeg og give
sig helt i Guds Haand. Det var den grundtvigske Opfat
telse af Daaben, der blev ham den faste Ankergrund. Og
naar han hele sit Liv blev den udprægede og renlivede
Grundtvigianer, med hele Ensidighedens Styrke og Svag
hed, saa var det fordi han deri havde vundet Sejr og Fred
i en Kamp paa Liv og Død!
— Efter nogle Aars Lærergerning blev han og hans
Broder Ludvig Forstandere for Bornholms Højskole i
Østermarie 1879, og var der til 1884. De skabte denne
Højskoles Glansperiode. Der var op til 70 Elever. Og de
offentlige Møder, særlig de ugelange Efteraarsmøder sam
lede Folk fra hele Øen. Naar de Gamle fortalte om de Mø
der, straalede deres Øjne, og de blev unge igen! Men det
var jo ogsaa de stærkt bevægede Tider — med Trandberg
og alt det dér.
De to Brødre var i høj Grad Modsætninger. Ludvig
lys, glad, vennesæl — han tog Eleverne om Hjertet, straks
de kom. Johan langsom, tung, ikke den spillende Livlig
hed, men af langt større Grundighed og Vægtfylde, langt
den betydeligste af de to. I Længden var det Johan, der
virkede stærkest, særlig for de bedst begavede.
1884 opgav de altsaa Højskolen — Grunden dertil skal
vi lade ligge. Ludvig rejste til Vendsyssel, og Johan arvede
med sin unge Hustru Karoline, f. Thorsen, Gadebygaard
i Østermarie — og blev altsaa alligevel Storbonde. Men
Præsten eller Højskolemanden sad ham i Blodet og greb
stærkt ind i hans Livsværk som Storbonde.
Mange af deres Tjenestefolk, baade Karle og Piger,
blev saaledes paavirkede af Livet paa Gadebygaard, at det
blev afgørende for deres hele Livssyn og Fremtid. Og for
Sognet som for Højskolen ved Ekkodalen, og Valgmenig
heden, hvis Formand han var i mange Aar, betød han
overmaade meget. Ikke mindst for Højskolen.
Bøgeskov var en markant Skikkelse. Den høje Vækst,
det mægtige Skæg, det stort skaarne Ansigt paakaldte Op
mærksomheden. Naar han kom vandrende med lange, lang-
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somme Skridt, saa var der noget, der mindede om en Old
tidens Barde!
Som Taler var han Inspirationens Mand i ualmindelig
høj Grad. Var Aanden ikke over ham, kunde hans Tale,
skønt omhyggelig forberedt, blive tung, langsommelig,
kedelig. Men gik der først Ud i ham, Harmens eller Begej
stringens Ild, da blev han mægtig, gribende, fordi han var
grebet, og talte med Inspirationens Ildtunge, og hans
stærke Røst fik en rungende Klang som af ædelt Malm. —
Dette gjaldt, hvad enten han stod overfor en Forsamling
eller i Skolestuen mellem Eleverne.
Bøgeskov var ikke fejlfri. Det er ingen. Men han var
tro mod Livet, som Gud havde givet ham det. Derfor er
der Kildespring i hans Minde!
Han døde paa Gadebygaard i August 1928, 82 Aar gi.,
og hans 11 Aar yngre Hustru i Marts 1931.

Andr. Hansen.

W års tjeneste
Det var i 1906, vi så ham første gang, den unge
Andreas Hansen; han stod deroppe på hjørnehylden i
højskolesalen og talte om dansk literatur.
Vi, der var unge dengang, la mærke til, at han sa
»Georg Brandes« med naturlig betoning — ligesom man
siger et menneske-navn. Og han gik med sixpence. Og vi
var henrykte for hans friske humør,
hans mange sjove bemærkninger og hans
glade, klare, smittende latter.
Og så gik Andr. Hansen ind i tjene
sten, en lang og trofast tjeneste — 40 år.
For en tjeneste har det været hele tiden
— ikke spørgsmål om at skaffe sig en
levevej. — En meget betydningsfuld del
af hans arbejde har været den indføring
i literaturen, som han har givet os. Og de betydelige fore
dragsholdere, som han kunde få herover. Hans oplæsning
— også af skuespil — var fremragende.
Livet tog ikke blidt på Andr. Hansen. Store sorger
ramte hans hjem. Men det blev af stor værdi for os at
lægge mærke til, hvor han fik kræfter til at bære tunge
byrder.
Andr. Hansen faldt godt til hos Bornholmerne. Han
blev en af vore egne og føler sig som sådan. Han blev
i ualmindelig grad et frigjort menneske; frigjort som kun
den kan være, der føler fast bund under fødderne.
Han er så kemisk fri for snobberi — opad såvelsom
nedad. Stand og embede, uniform og titler betyder intet.
En amtmand og en arbejdsmand rangerer lige; de er begge

netop det, som de er som menneske. Andr. Hansen har
næppe nogensinde haft begavelse til at udnytte sine evner
økonomisk, og man finder næppe mange og store forsik
ringspolicer i hans skrivebord. Det vilde lyde meget for
højtravende, om man sa, at han tegnede sine forsikringer
i menneskers hj ærter. Men der er nu noget om det. Dette
gælder måske endnu mere Fru Inger. Hun havde den tro,
at når de passede deres gerning trofast og samvittigheds
fuldt, så vilde de også få, hvad de behøvede.
Vi er mange, som føler os tak skyldige imod Andr.
Hansen for hans manddomsgerning her på Bornholm —
som højskolemand og som præst. Andr. Hansen er også
taknemlig for, at han har kunnet lægge sit arbejde her;
det har vi mærket på mange måder. Og det kommer
stærkt frem i et digt, som han nylig har skrevet, og som
vi har fået lov at sætte i årsskriftet — lige efter denne
beskedne hilsen til ham fra en af dem, der fulgte hans
gerning på højskolen fra ret nært hold.
Axel Hermansen.

Bornholm, du hjertenskære,
du stolte, skønne 0,
som ligger fast forankret
i salten Østersø —
du bar mit Hjem, min Gerning
i fyrretyve Aar:
jeg hylder dig og hilser
med Tak for gode Kaar!
Vel er du stejl og stenet
med karrig Klippegrund,
og barsk, naar Bølgen bryder
mod Kyst i Stormens Stund,
men mild og sval du aander
af Muld og Frodighed,
hvor Skov og Lunde luner
om Korn og Blomsterbed.
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Og intetsteds jeg hørte
saa liflig Lærkesang,
og ingen Lyd mig trylled
som Aaens Rislegang,
naar Fjeldstavns bløde Toner
■i dunkel Sommernat
som Væld af Symfonier
genlød fra Skov og Krat.

Og Folket, som du fostred,
tog din Natur i Arv:
det barske og det blide
blev ét til fælles Tarv,
saa det stod fast som Klippen
i Tidens Op og Ned,
med Muldjord god i Brystet
for Sang og frodig Sæd.

Du bar mit Hjem, min Gerning,
og gav mig gode Kaar,
mens Sorg og Glæde skifted
og dryssed Rim i Haar.
Naar Skyggerne bli’r lange,
og Dagens Sol gaar ned —
maa da din Muldjord gemme
tilsidst mit Støv med Fred!
Andr. Hansen

^ra Dagbogen
Hjem, Skole og Kirke er de store Faktorer i vort Folkeliv. Er
Hjemmet stærkt, Skolelivet frodigt og Kirken samlende, da er der
ingen Nød i dette Land; da vil der blive levet et Folkeliv saa rigt,
at ingen fremmede Magter kan kue det. Men mister det gode,
stærke Hjem sin Plads i Samfundet, da vil Skolelivet ogsaa snart
stagnere, og en skønne Dag ser vi kun en lille Flok graahaarede
Mennesker paa Kirkevejen.
Men naar den Tid kommer, da er det forbi med Kraften i dette
Folk. Folket opløses og gaar til Grunde; en Kultur sygner hen, og
snart breder Lyngen sig over de gamles Grave.
O, Danmark! Hvor lidt kender du i Dag til den hellige Be
gejstringens Ild. Du er alt kommet saa vidt, at du sjakrer med det
hellige. Din Kultur er i Forfald; dine Kirker er tomme; dit Skoleliv
er blevet til Skolevæsen; dine Hjem er splittede.
Aandslivet har trange, trange Kaar. Materialismen slynger sin
klamme Arm om Folket og knuser dets varme Hjerte i sin IstapHaand.
Jeg griber mig til Hovedet: Hvad er det dog, der taler
igennem mig; det er jo det værste Sortsyn. Og det
har jeg saa vist ikke Lov til at overgive til andre. Pessimister retter
ikke en Verden op; her maa der Lyssyn til. Vi maa se en lysende
Stjerne og stadig vise den for andre.
Da Christen Kold begyndte sin Skole i Ryslinge efter Treaarskrigen, da var han grebet af Begejstringens Ild, og han vilde, han
m a a 11 e, han skulde give sit Folk Del i denne Begejstring. Og
Folket tog imod hans Forkyndelse. Det blev til folkelig Vækkelse
og Genrejsning i Danmark.
Ser det sort ud nu, saa kan vi ikke nøjes med at vise det; men
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vi maa fortælle vort Folk, at bag Mørket gemmer sig en Morgen
røde. Og den venter vi; den er hele vort Haab.
De Kvinder og Mænd, der døde for Danmark under Besættelsen,
de døde, for at Danmark kunde bestaa. Men saa skal vi leve for
mere end os selv nu; vi skal leve for Danmark, for vort Folk. Vi
skal trygge vore Hjem, skabe Liv i vor Skole, frodigt Liv, saa vil
Gud velsigne Folket, og Kirkerne vil fyldes med Lovsang:
Dag for hele Danmarks Rige,
Søn af Natten drømmesød!
lad al Verden se dig stige
som en Helt fra Moderskød!
for dit blanke Vaaben vige
Mørke, Dovenskab og Død.

Jeg kan ikke begynde at sammenskrive denne Beretning fra Dag
bogen uden at sige: Trods alt! — Trods alle Russerrygter fik vi
dog Lov til her paa Bornholms Højskole at leve og opleve et Skoleliv
sammen med to flinke Elevhold. Der var baade til Vinteren og Som
meren Udsigt til, at vi skulde faa Skolen overfyldt. Men da det kom
til Stykket, blev der alligevel kun enkelte fra det øvrige Land, der
vovede sig herover. Jeg haaber — og tror- — ikke, at d e enkelte,
der kom, har fortrudt, at de netop trodsede Rygter og anden Snak
og oplevede en Vinter eller Sommer sammen med os.
Vi synes — til Trods for, at vi ikke var saa mange — at vi fik
levet os godt sammen alle. Og mens jeg her sidder og skriver Dag
bogen sammen, gaar Tankerne til alle de gode Minder, som dette
Aar har givet os.
Maatte denne Beretning da blive til Mindeblade, som I vil have
Glæde af at læse.
Den 3. November aabnedes Dørene, og Livet tog Fart. Søndag
den 4. November var der Aabningsmøde, hvor Rasmussen og jeg
talte, og om Aftenen læste jeg op. — Naar saa Arbejdet er begyndt,
gaar Dagene saa stærkt. Inden vi faar tænkt os om næsten, vaagner
vi en Morgen ved, at kraftige Mandsstemmer synger en Morgensang
uden for vor Dør. Jamen da er det jo blevet min Kones Fødselsdag,
Karlene har paa en eller anden Maade faaet det at vide, og de vil
nu give vores Højskolemor en Morgenhilsen. Hvor er man glad den
Morgen, Dagen er oplagt til Fest.
Dagen før den første Søndag i Advent var alle travlt beskæftiget
med at binde Adventskranse og pynte op til Mødet den næste Dag.
— Den Dag blev festlig, Pastor Vilhelm Gregersen blev indsat som
Præst for Valgmenigheden, og om Eftermiddagen talte Pastor Han
sen og Pastor Gregersen til Adventsmødet her. Om Aftenen læste
Else Katborg, Rasmussen, Kristine og jeg et Skuespil.
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Onsdag den 5. December havde vi indbudt Højskolens Bestyrelse
og Repræsentanter og Elevforeningens Bestyrelse til en Drøftelse
om alt, hvad der kunde være at snakke om angaaende Skolen. — Det
har meget at sige for os, at de Folk, der har med Skolen at gøre
direkte, har Føling med os og med vore Glæder og Vanskeligheder.
20. December var vi paa Tur til Rønne.
Og 22. December tog vi Juleferie. Den Aften var vi — Elever
og Lærerkreds — samlet til Julefest; der var pyntet med Lys og
Gran, og vi hyggede os. Pastor Hansen gav os Del i nogle af Høj
skolens Juleminder fra tidligere Aar, og vi sang mange Julesalmer.
Næste Dag var kun Kristian og Hans Peter tilbage; de blev og fej
rede Jul med os, og vi havde en dejlig Jul sammen. Pastor Greger
sen boede hos os i December Maaned, og ind til Jul kom Fru Gre
gersen ogsaa. De hjalp os med at skabe Juleglæde.
Saa kom det nye Aar, og den 5. Januar mødte alle Karlene frem
igen; det var rart at tage imod jer og mærke, at I var glade for
at komme tilbage. Da vi samledes den Aften, mindedes vi Kaj Munk;
han hørte til dem, der kunde dø, for at Danmark maatte leve.
Dagen efter havde vi Nytaarsmøde med Præsterne Carl Ander
sen og Ulrik Balslev som Talere. Om Aftenen talte Balslev om Fin
land. Der var mange til Mødet, og det blev en god Optakt til det
nye Aar.
Naar jeg saa ser paa Kristines Optegnelser i Dagbogen, saa
meldes der hen i Maaneden om Besøg paa Hørfabrikken (Hans Con
rad kan maaske huske Hjemturen?). Saa staar der kort anført:
Sygdom — Kamillete til hele Huset. Vi havde dog Sydslesvig-Møde
18. Januar med Lærer Stenz dernedefra; han talte hjertevarmt om
Forholdene dernede, en Tale, der fandt Genklang hos os.
Søndag 20. Januar var der Folkedanseaften, hvor Dansen gik
med Liv og Lyst.
Søndag 3. Februar: Maanedsmøde; her talte Forstander Bjerre
fra Høng og Pastor Thorsager, om Aftenen var der Musik og Sang.
Et godt og vægtigt Møde var det.
Dagen efter tog vi en rigtig Strabadstur til Randkløve og langs
Kobbeaaen til Stavehøl, en spændende Tur langs med den stride Aa
med Entring over Aaen paa væltede Træstammer og skrøbelige
Broer, indtil vi naaede Stavehøl-Faldet, hvor det skummede og bru
ste, og Mogens tabte sin Hat; den viste sig aldrig mere. En herlig
Tur. Paa Hjemturen var vi i Østerlars Kirke.
Dagen efter var Svend Aage lidt syg; men ingen tænkte paa,
at det var saa frygtelig en Sygdom som Meningitis, der havde an
grebet ham. Den 6. Februar kom Svend Aage paa Amtsygehuset
(jeg glemmer aldrig den Morgen); godt, at der blev handlet hurtigt,
og at Dr. Nissen straks tog Affære. I de følgende Dage blev vi godt
kendt med Amtslæge Kofoed, der gav os Sulfathiasol og vaccinerede
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os alle. Vi var i Karantæne i en halv Snes Dage. Men maatte Svend
komme over det, kunde vi sagtens klare vort, det var det stadige
Omkvæd hos alle. Samhørigheden og Kammeratskabet fæstnedes
i den Tid.
Sidst i Maaneden blev der afholdt et udmærket Havebrugs
kursus her; det var Bornholms Haveselskab, der arrangerede Kursus’et, men vi deltog alle — undtagen Leo.
Den 16. Januar var hele Skolen paa Besøg i Vilmers Hjem,
Heslegaard i Østerlars; det var en dejlig Aften med Leg og Sang
og god Mad (enestaaende Gæstfrihed).
Søndag 3. Marts skulde vi have haft Maanedsmøde, men udsatte
det paa Grund af Sne og Sygdom til Elevmødet den 17. Marts. Der
blev heller ingen særlige Fastelavnsfestligheder. Men den 7. Marts
var vi indbudt til Fest i Rekrutlejren, hvor vi saa Dilettant. Vi var
selv i fuld Gang med Indstuderingen af det store Skuespil »Paa
Børglum Kloster«, der løb af Stabelen til Elevmødet den 17. Det
blev en vældig Kraftpræstation; hvem husker ikke Præsten, Ride
fogeden, Munken og Folmer Sanger og de elskende, ja, og alle de

forskellige Typer af Bønder og Borgere (Kjeld med Dunken). Ma
skerne blev lagt af de dygtige Fagfolk: Barbermester Rasmussen
og Forstander Pedersen. Ogsaa Dragterne gjorde sig; vi vilde godt
gaa i den Slags Dragter til daglig — Else Katborg dog undtagen.
Det blev Sukces, og da der blev stærkt opfordret til at gentage Op
førelsen, gik vi med til det; man skal jo ellers passe paa, at det ikke
tager for megen Tid.
Elevmøde med Generalforsamling i Elevforeningen afholdtes altsaa som sædvanlig den 3. Søndag i Marts. Her talte Højskolens tid
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ligere Forstander, Thomas Thomsen, der gjorde os den Glæde at
komme til Stede.
Den 20. Marts afholdt vi vores store Vinterfest. Hvor kan der
blive Fest, naar der er skabt en Baggrund at feste paa, og det var
der: en Vinters ihærdigt Arbejde med godt Kammeratskab. Vi be
gyndte med Festmiddag, og saa gik Dansen med »Fryd og megen
Glæde«, Aftenen bragte et Par Smaaoverraskelser og sluttede med
Kaffebord og muntre Sange. -— Vi husker den redebonne Hjælpsom
hed, som alle viste. Det var en god Fest; det er herligt at se, naar
alle kan more sig i Fællesskab og ret af Hjertens Lyst.
Saa kom Forældredagen. Vi glæder os hver Gang til den Dag,
da Forældrene kommer paa Besøg, og vi kan faa Lejlighed til at
snakke sammen. Dagen blev ganske vist lidt forstyrret. Da vi kom
hjem fra Kirke om Middagen, fik vi Besked om, at vi til Aften og
for de kommende Dage vilde faa Indkvartering af Soldater (vore
egne danske Jenser). Naada! der maatte i Hast gøres nogle Værel
ser rede. Men ved mange flinke Karles Hjælp fik vi det i Orden
prompte, og vi havde alt fikst og færdigt, da Forældrene kom. Efter
middagen forløb da ogsaa planmæssigt med Kaffe, Gymnastikopvis
ning og Foredrag. Men da vi saa skulde til at spise Aftensmad, saa
myldrede det ind med trætte og forasede Soldater. Vi skulde
kun modtage 12 Menige og en Officer; men der kom 30, og de
skulde alle have Mad, og saa skulde de have et Sted at sove. Det
kneb naturligvis med at skaffe Sengeplads til saa mange. Men
hvor var I Karle flinke og hjælpsomme, I kan tro, vi husker det.
Ja. Forældredagen blev noget forstyrret; men vi var alle saa glade
for at se og modtage vore egne Mænner og ønskede, at de maatte
føle, at de var velkomne hos os.
Den 25. Marts besøgte vi alle Mogens’s Hjem, Gallingegaard i
Vestermarie. Kristine skriver i Optegnelserne: En god og hyggelig
Aften. Og det var det. Vor Forbindelse med Familien Koefoed paa
Gallingegaard har været os til stor Glæde og Opmuntring.
Nu maa jeg nok se at faa afsluttet Dagbogen fra Vinterskolen,
den vil ellers fylde alt for meget. Men jeg har jo helt glemt at
nævne vores pragtfulde Tur til Hammershus. Det var vel nok en
Tur — baade med Tog og paa Taget af Haslebilen og saa med Støv
lerne i Sving fra Hasle til Sandvig over Johns Kapel og Hammers
hus. Højt Humør hele Dagen, indtil vi lidt matte sjoskede hjem fra
Stationen sent paa Aftenen — eller rettere hen paa Natten.
Og endnu en Udflugt er der at berette om, nemlig Turen til
Paradisbakkerne den 28. Marts. — Ja, hvor har vi mange skønne
Ture paa vor herlige 0 — lige meget, om det er Vinter eller Som
mer. Og stadig har det i Aar lydt, at Turene blev bedre og bedre,
Der var dem, der den Dag kom til at beundre Kristine lidt ud over
det almindelige; hun viste sig at have Evner, der egentlig bør ud-
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nyttes i et Cirkus med Akrobater. — Det kan nok være, vi kunde
gøre Besked ved Bordet, da vi naaede Hennings Hjem, Sdr. Bjerre
gaard i Bodilsker, hvortil vi saa herligen var indbudt.
En Vinter er kort, og det kneb med at blive færdig til Afslut
ning den 30. Marts; men Tiden gaar af sig selv. Og vi maatte
standse. Vi var alle enige om, at vi kunde se tilbage paa en god
og begivenhedsrig Skolevinter. (Her skal fortælles, at der i Aar
skete et forfærdeligt Brud paa Skolens Orden: der blev af selve For
standeren deklareret Forlovelse mellem Hans Peter og Emmy —■
Kokkepigen —. Hvor turde han ? jeg mener Hans Peter. Det maa
aldrig ske mere. Men vi kunde alle ønske dem hjertelig til Lykke.)
Og saa tog vi Afsked med hinanden. Vinteren var forbi. Nu
skulde Kræfterne tages i Brug i Mark og Stald og Mejeri. Har dette
Arbejde gennem denne Vinters Oplevelser faaet større Værdi for
den enkelte, da har Vinteren været god; der maa nødvendigvis være
en aandelig Baggrund for ethvert Arbejde, hvis det skal have
Mening.
I April Maaned blev der kalket og pudset op. Ogsaa i »Hyttan«
skete der store Omvæltninger. Her blev malet og tapetseret og
fikset op, og den 26. April stod det dejligste lille Dukkehjem færdigt
til at modtage Fru Gerda. Ja, den 26. April var der Bryllup paa
Brandtsgaard, Holger og Astrid Brandt Kofod bortgiftede den sidste
af deres syv Piger. Det var en glædelig Bryllupsfest, der altid vil
staa i den skønne Mindets Glans.

Saa kom den lyse Sommer; den kom straks i Maj — jeg tænker
egentlig slet ikke paa Sommervejr og alt det — men derimod paa
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den lille Kærneflok Piger, der indtog Skolen 3. Maj. Vi havde ved
Juletid haft Næsen højt i Sky; men Tak, Russerne bekendtgjorde
for sent deres Afrejse, og ovre paa Fastlandet var man mere bange
for dem, end vi kunde forstaa. Det er ikke morsomt at se Flokken,
man venter, mindskes fra Dag til Dag, Humøret sank da ogsaa nogle
Grader hen imod April, hvad det angaar. Men i Løbet af Maj Maaned steg det, og det blev ved med at stige Sommeren igennem, det
kunde ikke andet sammen med den Flok Piger, vi havde. — At faa
fortalt noget virkeligt om den Sommer synes mig næsten en Umulig
hed, for der er saa meget, der gør Krav paa at tages med: det dag
lige Arbejde, Fester, Udflugter, Gæster, Byggeri (med tilhørende
Roderi). Jeg kunde egentlig lige saa godt give blankt op med det
samme, for den Sommer er vist ubeskrivelig.
Den 3. Maj kom Pigerne. Det var en Fredag. Lørdag den 4. Maj
afholdtes rundt omkring i Landet de meget omtalte Befrielsesfester,
der de fleste Steder kunde have haft en lødigere Karakter. Men kan
vi sørge for, at vi holder os fri for »Tømmermænd« Dagen efter,
saa det ikke gaar ud over 5. Maj-Dagen, saa sker der ikke saa meget
ved, at Gøglet faar sin Chance den 4., for da var vi jo allesammen
lidt halvtossede den oprindelige Dag. — Men den 5. Maj skal ikke
bruges til at sove »Tømmermænd« ud. Det er ikke Dagen derpaa;
men det er selve Dagen, hvor vi maa være stille og høre Ordet talt
om Frihed. — Men vi haaber, at de Kvinder og Mænd, der skal til
rettelægge Byfester til 4. Maj, maa gøre det ansvarligt; kan det
ikke lade sig gennemføre, maa vi — skal vi kaste disse
Fester bort. Jeg" skal nøjes med at sige, at man her paa Øen
gjorde sig gode Anstrengelser; maatte disse Anstrengelser blive
gjort endnu bedre næste Aar og bære skønnere Frugt.
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Her kan Pressen gøre en Indsats, hvis den vover det. Jeg vil
ønske, at den ikke maa svigte.
Fra Højskolen var vi naturligvis til Fest i Aakirkeby. Vi var
alle enige om, at Afslutningen med Fakkeltoget og Fyrværkeriet
uden for Byen var det bedste; men det var ogsaa smukt.
Med Formiddagsflyveren var Pastor Arne Fjelberg fra Oslo
kommet; om Eftermiddagen gik vi i Skoven, og om Aftenen kunde
vi saa vise ham den pudsige lille Fest i Aakirkeby. Det lille danske

Provinsbytorv med Mennesker og Boder og Spejdernes Baal vil den
gæve Nordmand nok længe huske.
Søndag Formiddag 5. Maj var vi til Gudstjeneste i Aa-Kirke. Om
Eftermiddagen holdt vi Møde paa Højskolen. Her talte Arne Fjel
berg, Vilh. Rasmussen og jeg. Men først Dagen efter gik det op for
Pressen og Folk fra Byen, at dette Møde nok gjorde Krav paa større
Interesse, end der var vist. Arne Fjelberg talte djærvt om »Fri
heten«, som det er Menneskets Adel at kæmpe for.
Da jeg aabnede Mødet, begyndte jeg med at sige, at en Del Men
nesker havde hævdet over for mig, at vi i 1945 fik afholdt Befrielses
festen tidligt nok (Meningen er den, at man syntes ikke, der var
Grund til at feste). Men paa dette vilde jeg svare, at om saa hele
Danmark havde været bombet, og alle danske Byer havde ligget
i Grus, saa var der Grund til at feste for Befrielsen fra det tyske
Aag. Jeg ønsker gerne at gentage dette her. Vi maa nødig gaa og
blive saa smaa, at det store slet intet Indtryk gør paa os.
Naar jeg nu følger Optegnelserne fra Dagbogen, saa staar der:
Onsdag den 8. Maj var vi samlet i Stuerne og havde det hyggeligt
med Sang og Musik; den 12. Maj: en skøn Majsøndag med Skovtur;
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den 16. Maj var det St. Bededagsaften: Vi gik i Skoven, og siden fik
vi ved festligt dækket Bord Te og Hveder.
17. Maj: Norges Grundlovsdag; Dagen mindes ved Flaghejsnin
gen ------- herligt Vejr-------- .
26. Maj: Travetur Rø—Gudhjem (der var nogen, der kom for
sent til Toget i Gudhjem; men vi kom jo hjem alligevel).
Og saa kommer Grundlovsdagen med Mødet paa Christianshøj,
hvor Kirkeministeren og H. C. Koefoed talte.

Annekset rejses

I Juni Maaned havde vi et forfærdeligt Roderi i Haven, der
skulde lægges Kloakledninger fra det nye Hus, der nu begyndte at
tage Form. Den 18. Juni rejstes Huset. Det v a r nu en af mine store
Dage, og der er ingen Grund til at skjule, at jeg glædede mig; for vi
trængte til bedre Plads. Det har vi nu faaet. Kan vi saa helt
fylde de nuværende Rammer, saa bliver der nok ogsaa Mulighed for,
at vi kan foretage de Forbedringer, der stadig skal komme. Enten
skei' der noget omkring os: Udvidelser og Forbedringer, eller ogsaa
gaar vi i Staa. Men Bornholms Højskole skal leve.
Rent skolemæssigt gik den første Halvdel af Sommeren støt og
roligt; der blev udført et godt og solidt Arbejde af hver især, og det
kan forøvrigt siges om den sidste Halvdel ogsaa paa Trods af, at
den Tid let kunde være gaaet op i Fest, Adspredelse og Ballade. Der
kom jo efterhaanden et myldrende Liv paa Skolen, saa man paa
mange Maader ret maatte sig fryde. Skolemæssigt lod vi os ikke for
styrre, det var vi alle enige om, og saa gennemførte vi det. —
Lørdag den 22. Juni var der stor Travlhed baade i Hus og Have;
alle hjalp til, og det gik med godt Humør. Der skulde gøres i Stand
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til det store Sommermøde Dagen efter, det Sommermøde der i Aar
kom til at staa helt i Sydslesvigs Tegn. Den gamle Flagstang paa
Plænen foran Hovedbygningen blev erstattet med en ny, en Krabat
paa tyve Meter, der ikke var saadan at faa rejst, Zonen maatte ud
at hjælpe os, og saa var det alligevel temmelig dramatisk.
Jeg havde forlængst planlagt Sommermødet til den 23. Juni.
Men paa et lidt sent Tidspunkt blev det bestemt, at der netop den
Dag skulde afholdes Møder Landet over om. Sydslesvig som en Til
kendegivelse af, at Folket vilde følge en positiv Regeringspolitik
over for Sydslesvig med Interesse og Sympati.
Her paa Bornholm traadte Lokalafdelingerne af Grænseforenin
gen, Dansk-Nordisk Ungdomsforbund, Sydslesvigsk Udvalg, Slesvigsk
Liga samt Sønderjysk Forening for Bornholm i Samarbejde om Af
holdelse af Mødet. Efter Indbydelse fra de nævnte Foreninger gik
Højskolen med ind i Samarbejdet. Eftermiddagsmødet skulde afhol
des paa Christianshøj.
Den 23. Juni oprandt. Som Talere kom Højskolelærer Neermann
Jensen, Vallekilde, og Chefredaktør Aage Schoch, København; des
uden talte Oberst Christensen kort og djærvt, og Overlæge Olsen
fremlagde paa samtlige Indbyderes Vegne en Udtalelse formet som
Resolution, der blev tilstillet Regeringen. — Ved Mødet spillede
4. Regiments Musikkorps under Musikdirektør Simonsens udmærkede
Taktstok.
.Eftermiddagsmødet sluttede Kl. ca. 17,30. Men saa
fortsattes Mødet om Aftenen paa Højskolen med en Sangkoncert ved
Hr. Neermann Jensen, der straks tog os om Hjertet ved at intro
ducere med »Bornholm, du prude Vikingmø«. Som Afslutning paa
Dagen afbrændtes Sankt Hans Baal. Regimentsmusikken spillede,
og jeg holdt en kort Baaltale. — Mens Baalet døde hen, sang Hr.
Neermann Jensen Midsommersangen til sagte og fint Akkompagne
ment af Blæsere. Neermann Jensens smukke, dybe Stemme lød
betagende ud i den stille Nat. En indholdsrig Dag var til Ende.

Nu er det næsten, som Begivenhederne vælter ind over os i den
følgende Tid. Den 23. Juni om Morgenen ankom Lærerinde Frøken
Westergaard fra København med en Flok Spejderpiger. De boede
i den følgende Uge oven paa Garagen, hvor der var indrettet en lidt
primitiv Sovesal; men der var nu meget hyggeligt.
Gennem Fru Konsulent Hansen, Søndregaard, kom vi i Forbin
delse med Amager Folkemusikskoles Forstanderpar, Hr. og Fru Poul
Sørensen. En Folkemusikskole og en Højskole har mange Berørings
punkter. Vi mødes naturligvis først i Sangen, den gode Folkesang
og den rette Sangforstaaelse. ■— Derfor var vi ikke i Tvivl om, at
vi gerne vilde modtage Amager Folkemusikskoles Elever og For
standerpar som Gæster, da vi blev anmodet derom. Der var bare det
vanskelige Punkt: Kunde vi skaffe Plads? Vi tilbød, hvad vi havde,
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Tilbudet blev modtaget, og selv om Pladsforholdene ikke var saa
gode, som vi kunde ønske, saa hørte vi aldrig en Ytring, der kunde
tydes som Misfornøjelse med denne Side af Sagen. Man tog det
med Forstaaelse og godt Humør. Og redebon Hjælpsomhed mødte vi
fra først til sidst. — Baade i Sangen og Samværet med disse rare
og elskværdige Mennesker berigedes Pigernes Højskolesommer —
til stor Glæde for os. Og selv vandt vi Venner, som det er os en
Glæde og Opmuntring at bevare Forbindelsen med.

Peter er klar til Start

Fredag den 28. Juni var vi paa Christiansø. Det blev ganske
pludselig bestemt om Morgenen, at vi skulde se at komme af Sted,
og i Løbet af en halv Time blev det ordnet, saa Turen kunde virke
liggøres allerede samme Dag. Vi kørte i Bus til og fra Svaneke og
sejlede med »Peter«. Og vi fik en dejlig og udbytterig Dag derovre,
hvor Pastor Mejndor elskværdigt viste os rundt overalt.
Lørdag den 29. og Søndag den 30. Juni afholdtes stort Idræts
stævne i Aakirkeby. Jeg fik tildelt den store Ære at holde Festtale
ved en Frokost for Idrætsfolkene paa Jomfrubjerget. Her traf Kri
stine og jeg sammen med Fru Maja Carlkvist og hendes søde Sofiaflickor, og det resulterede blandt andet i, at Sofiaflickorna aflagde
Besøg paa Højskolen. Dagen efter saa vi deres straalende Opvisning
i Aakirkeby.
Men nu havde jeg nær glemt at fortælle om det skønne, vi fik
i Haven Onsdag den 26. Juni. Det er nu nok værd at huske; for det
var en af de helt store Oplevelser: 4. Regiments Musikkorps spillede
for os, og vi havde selv faaet Lov til forud at bestemme Program
met. Det var festligt, da det store Musikkorps tog Opstilling paa
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Plænen. Og mon de kunde ønske sig en mere taknemlig Tilhører
flok at spille for? ? ? Jeg troi- det næppe. Der var da ogsaa oprigtig
Klang i vor Hyldest til de dygtige Musikere. — Vi er Oberst Chri
stensen meget taknemlige for, at vi maatte faa denne Koncert.
Med kort Varsel fik vi Besøg af Hadsten Højskole. Det var en
glimrende Idé at komme over til os. Jeg tror nok, jeg tør antyde,
at Besøget var vellykket. Det var en Flok friske og søde Piger, og
i Løbet af et Par Timer — i hvert Fald i Rekordtid — var vi, baade
Elever og Lærere, rystet sammen. Vi kunde godt have haft en halv
Snes Dage til vort Samvær.
Jeg skal ogsaa nævne Dyrskuedagene, hvor vi alle var med, og
Pigerne lavede en pyntelig Udstilling af Frokostanretninger, som de
høstede megen Ros for.
Lørdag den 6. Juli var vi sammen med Folkemusikskolen i Para
disbakkerne, Balka Strand og Dueodde. En dejlig Tur, der sluttede
med Bad i de friske Bølger ved Dueodde og Solbad paa Stranden.
Søndag den 7. Juli: Alle til Gudstjeneste i Aa Kirke, om Eftermid
dagen Legetur til »Smaaland« og om Aftenen Samvær i Stuerne med
Oplæsning, Sang og Musik.

Hver Mandag Aften Sommeren igennem var der Folkedans, hvor
en fast Flok af gamle Elever og andre interesserede trofast mødte
op; Aftenen sluttede vi hver Gang med en Forfriskning: Grød eller
Kaffe, hvor vi saa sang en Del Sange, og en Gang imellem blev der
ogsaa læst en Fortælling. ■— Mandag den 8. Juli var denne Aften
særlig festlig, idet Folkemusikskolen dansede med Liv og Lyst.
Efter Dansen fik vi alle Jordbær i Haven, og Aftenen sluttede med
en lille Sangkoncert i Salen, hvortil nogle af vore Naboer var indbudt.
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Tirsdag den 8. Juli tog vi en rørende Afsked med Folkemusik
skolen; vi fulgte dem til Toget og sang og græd.
Dagen efter fik vi stort Rykind. Det var Himmerlands Ung
domsskole, der besøgte os — 127 ialt. Det var mange. Og de følgende
to Dage var vi næsten mest duperet af de enorme Stabler af Smør
rebrød, der hobede sig op i Spisestuen om Morgenen. — Det er godt
at have gode og venligtsindede Naboer, det har vi mærket i Sommer.
Da Forstander Bidstrup var hos os med deres Elever, fik vi Natte
kvarter til mange paa Solvang og paa Vallensgaard.
Den Dag »Cimbrerne« forlod os, fik vi et nyt Besøg, idet Pastor
Krarup-Hansen og Frue ankom med 34 friske og glade unge Piger
og Karle fra Holbækegnen. De kom lidt med ind i Højskolens Liv
baade ved Aftensangen og ved Morgenforedraget. Og vi befandt os
godt i hinandens Selskab. Om Søndagen var vi alle til Gudstjeneste
i Valgmenighedskirken (Pastor Gregersen), og om Eftermiddagen
var der Sydslesvig-Møde, hvor Stiftsprovst Pontoppidan-Thyssen
fra Haderslev talte. — Samme Dag ankom Andelsskolen fra Mid
delfart; de medførte selv Telte, der blev rejst i den ene Ende af
Boldpladsen, og der boede de en Uges Tid, men spiste inde paa
Skolen.
15. Juli tog vi Afsked med vore flinke Gæster fra Tuse (Holbæk
egnen). Og om Aftenen var vi paa Maaneskinsklippen i Fuldmaaneskær.
Onsdag den 17. Juli holdt Bornholms Børneværnsforening Møde
hos os. Forstander Keld Mølbak fra Hindholm talte.

Og saa kom Elevmødet den 20. og 21. Juli.
For første Gang prøvede vi at holde Elevmøde i to Dage. Der
var i god Tid forud udsendt Indbydelseskort med Svarkort ved. —
Vi var paa Forhaand indstillet paa, at vi ikke denne Gang kunde
vente den store Tilslutning; men nogen havde dog været lydhøre for
Indbydelsen — flest ovrefra — (vi haaber paa og venter flere næste
Aar).
Lørdag Eftermiddag samledes vi til Kaffe i Haven, og derefter
gik vi vor sædvanlige Tur til Ekkodalen, gennem Fuglesangsrenden,
over Rytterknægten, til Lilleborg og Gamleborg. — Der var Lejlig
hed til at sludre om gamle Dage. — Om Aftenen var der Mu
sik og Sang. To Venner fra Herning: Frøken Karen Terkelsen og
Frøken Hohegrebe-Hansen spillede, og Gerda og Kristine sang
Duetter. Til Slut fik vi Kaffe i Stuerne.
Søndag Formiddag: Flaghejsning og derefter Gudstjeneste i
Foredragssalen ved Pastor Andr. Hansen. Om Eftermiddagen talte
Rasmussen og jeg. Efter Spisepausen viste Eleverne smuk Gymna
stik paa Boldpladsen. Og da det begyndte at skumre, opførte Lærere
c>
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og Elever med særdeles god Forstærkning (Pastor Gregersen):
»Thyras Vold«, et historisk Optrin. Kristine skriver i Optegnelserne,
at det blev en smuk Oplevelse — ikke mindst takket være Dronning
Thyras smukke Fremtræden. — Til sidst fremførtes 2 usædvanlig
smukke Tableauer: »Tro, Haab og Kærlighed« og »Mor Danmark«.
Øjnene duggedes, og Lommetørklæderne maatte frem, saa betagende
var det. Paa een Gang festligt og smukt, og saa talte det os lige ind
til Hjertet. — Vi sluttede Elevmødet med Tak for et Par gode og
indholdsrige Dage.

Hvor meget er der dog ikke foregaaet paa Bornholms Højskole
i denne Sommer, de næste otte Dage kunde gøre Krav paa en lang
Beskrivelse. Men det kan ikke nytte, jeg bliver ved at male ned. Det
skal kort fortælles, at vi i Tiden fra den 22. til 29. Juli havde »Otte
Dage paa Højskole«, og der skete store Ting hver Dag i disse 8
Dage. Vi havde det dejligste Vejr hele Tiden. Der var to—tre Fore
drag om Dagen, og saa var der Sangtimer og Udflugter. Torsdag
den 25. Juli gik Turen til Hammeren over Johns Kapel og hjem1 over
Rø—Østerlars. Vi var i alt 85 Deltagere og kørte en Del af Vejen i
4 store Busser. Trods stegende Varme gennemførte de fleste dog
Turen til Fods fra Johns Kapel til Hammershus. (Der er maaske
nogen, der husker Sejlturen paa de oprørte Bølger i Hammervandet,
da den ene Baad fik Motorstop ?)
Fredag Aften var der Musik, Oplæsning og Sang, Søndag Guds
tjeneste i Valgmenighedskirken, om Eftermiddagen Møde paa Christianshøj, og om Aftenen gentog vi Fremførelsen af »Thyras Vold«
og Tableauerne fra Elevmødet.
Mandag Aften sluttede vi, og Deltagerne rejste.
De følgende 10 Dage var rolige og stille.
Allerede Søndag den 11. August kom Forældremødet. Vi maatte
den Dag tage Afsked med Else Katborg, der forlod os for at gaa ind
paa Statens Gymnastikinstitut til Aarskursus. Det var ikke med
Glæde, vi tog Afsked med Else Katborg; men vi kunde sige hende
hjertelig Tak for godt Samarbejde. Som jeg udtalte i min Afskeds
tale til hende, kunde vi altid være sikre paa, at vi trak samme Vej,
og at det var Højskolen det gjaldt, ikke kun det faglige.
Til Forældremødet var alle Forældrene fra Bornholm mødt, og
vi havde en god Dag sammen med Sang, Tale og Gymnastikopvisning
og Tableauer paa den kendte Plads.
En Dag først paa Sommeren var vi allesammen i Rønne, og vi
var da henne at hilse paa »Rotna«, der laa i Havnen. En eller anden
udslyngede da den Tanke, om vi ikke kunde tage en Fællestur til
København. Jeg gik da ind paa Tanken, men fæstede mig dog ikke
helt ved den. — Men sandelig, om ikke Turen blev virkeliggjort. —
Onsdag Aften den 14. August drog vi af Sted alle Mand. Og det skal
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siges, at vi fik en dejlig Tur, rig paa Oplevelser og Strabadser. Vi
blev festligt modtaget af Sygeplejerske Frøken Elsa Cederborg, der
venligt og gæstfrit havde indbudt os til Morgenmad. Og sikken et
Morgenbord vi blev stillet overfor. Vi glemte alle vore Kvaler, hvis
vi da havde haft nogen. Saa drog vi ud paa Tur. Det er klart, at
saadan en Tur skal blive alsidig; vi skal se lidt af hvert.
Først gik vi i Grundtvigs Kirke, hvor Pastor Jelsbak var med.
Derfra drog vi ud til Mindelunden i Ryparken, hvor vi havde en stille
Stund. Saa gik det atter ind til Byen; her var vi inde i Statens
Museum for Kunst, derfra atter ud til Bispebjerg, hvor Faster
Gudrun havde Middagsmad til os. Om Aftenen var vi først inde at
se »Berlingske Tidende« og derefter — naturligvis —• i Tivoli. Vi
overnattede paa Københavns Folkehøjskole, og nød godt af Forstan
der Bording og Hustrus Gæstfrihed. — Næste Morgen efter Morgen
sang gik vi i Zoologisk Have, tog derefter paa Strøgtur i Byen.
Kl. 14 samledes vi alle ved Nationalmuseet, hvor Museumsinspektør
Helge Larsen viste os rundt og fortalte levende og interessant om
Eskimofolkene.
Den Dag spiste vi en solid Frokost hos Farmor i GI. Kloster. Og
som Afslutning paa Turen var vi i Palladium, hvor vi saa »Fyr
tøjet«.
Hjemturen forløb godt. Det havde klappet saa at sige altsam
men, og over for os lød der kun Lovord om Rejsen. Sikkert er det
ogsaa, at vi havde haft en dejlig Tur sammen.
Nu gik det saa med stærke Skridt mod Afslutningen af Sommer
skolen. Den 28. August blev som sædvanlig en god Dag med munter
Fest i Salen. -— Vi vil længe mindes Midnatsforestillingen: Opførel-

Ridder Arthur, Kunigunde, Ridder Bertram

sen af den store Operaparodi »Kunigunde« og det morsomme kine
siske Frieri. Men det kan jeg ikke beskrive; det skulde ses.
Den 30. August sluttede vi Sommerskolen. I smukke Ord tolkede
Kamma Stemningen imellem os.
Endnu er der at fortælle om nogle Besøg og Kursus. Fra 22. til
26. August havde vi Besøg af Seminarister fra Vordingborg, og en
Uge i September var der Seminarister fra Jonstrup.
Lørdag den 31. August og Søndag den 1. September blev der af
holdt et Kursus for Lærere og andre interesserede i Aftenskolearbejdet. Og fra 2. til 8. September afholdt Østifternes Haveselskab
et velbesøgt Havebrugskursus paa Højskolen, (alle Deltagerne var
ovrefra).
Det sædvanlige Oktoberkursus i Husholdning for unge Piger
strakte sig i Aar over 6 Uger fra 9. September til 14. Oktober. Her

lærte vi Frøken Solvejg Favrholt at kende som en dygtig Lærerinde
og en god Medarbejder. Og vi er meget glade for, at hun indvilligede
i at komme igen næste Sommer som Lærerinde.
Naar jeg ser paa Aarets Møder, som jeg ogsaa betragter som en
ret væsentlig Del af vort Arbejde, saa har vi haft mange gode Mø
der, og stort set har de alle været godt besøgt, og det giver Mod til
stadig at tilkalde gode Ordførere, der har noget at sige os.
Hvis det var saadan, at der i hvert Sogn paa Bornholm var en
Forening, der kunde kalde til Foredragsmøder mindst en Gang i
hver Maaned, saa vilde det være endnu bedre. Det e r saadan, at
Ordet skal tales og høres, saa vi kan holdes folkeligt vaagne.
Nægter vi os selv den Mulighed at høre Ordet, da kan vi være sikre
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paa, at det snart vil kendes. Et Folk, der er aandeligt vaagén, skal
nok klare Dagen og Vejen; men de faar ogsaa Mulighed for at
hygge paa længere Sigt.
Jeg vil i denne Forbindelse gerne udtale min Glæde over, at en
Flok unge i Bodilsker har sluttet op om et kulturelt Arbejde og
dannet en virkelig Ungdomsforening. Her gælder det om, at den
ældre Generation er sig sit Ansvar bevidst og støtter Ungdommen.
Jeg ønsker den ny Forening i Bodilsker Lykke til at holde den
Linje, som er begyndt.

Det skal ikke skjules, at det var med nogen Ængstelse, jeg til
rettelagde Efteraarsmødet til fire Dage. Men det kan ikke nytte at
lade sig hæmme af sin egen Ængstelse. Mener man, at det er rig
tigt at sætte noget ind for en Sag, saa maa man gøre dette i Tro
fasthed, indtil man er helt afskaaret fra at kunne fortsætte. Skulde
vi i hele vor Mødeplan faa den Helhed over den, som vi stiler imod,
saa maa Efteraarsmødet strække sig over fire Dage. — Det kan
være let nok at kritisere et Møde; men staar man med Ansvaret,
da tænker man ud over Kritikken.
Vi fik et godt og indholdsrigt Møde. •— Første Dag, Torsdag,
talte Forstander Aagaard, Vestbirk, og Museumsinspektør Helge
Larsen, København; om Aftenen fortalte Helge Larsen om sine Eks
peditioner til det nordlige Alaska og viste os pragtfulde Lysbilleder
derfra. Fredag talte Højskoleforstander, Dr. Frits Wartenweiler fra
Svejts og Forstander Munch, Vinding. Om Aftenen var der festlig
Sammenkomst for Aagaards og deres gamle Elever og Venner.
Lørdag: Forstander Munch og Forstander Aksel Lauridsen. Søndag:
Pastor Kaj Thaning, Asperup, og Forstander Aagaard. Pastor Kaj
Thaning havde lovet at komme til Gudstjenesten i Aa-Kirke Søn
dag Formiddag; men »Rotna« var den Dag 4% Time forsinket —
uheldigvis, og saa maatte Pastor Thorsager i sidste Øjeblik selv
træde til. Tak for det!

I Aar for 40 Aar siden aabnede Andreas Hansen og Fru Inger
Hansen Bornholms Højskoles Døre for deres første Hold Elever. Der
er løbet meget Vand til Stranden siden den Dag. Men en Livsgerning
er øvet i Trofasthed og Kærlighed — først som Forstander for
Bornholms Højskole i 17 Aar og siden som Præst ved Bornholms
Valgmenighed i 23 Aar; Lærer Axel Hermansen har andetsteds i
Aarsskriftet skrevet derom.
1. Oktober samledes nogle af Pastor Hansens Venner med Fa
milie i det hyggelige Hjem paa Borgmester Nielsens Vej i Rønne til
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en Fest. Ved Mødet paa Højskolen den 3. November mindedes vi Da
gen for 40 Aar siden.
Baade for Karlene sidste Vinter og for Pigerne i Sommer har
Andr. Hansen fortalt af Minderne fra sit eget Liv og sin Gerning, og
jeg har nu formaaet ham til at begynde at nedskrive disse Minder
til Aarsskriftet. Elever og Venner af Andr. Hansen vil sikkert have
Glæde af at læse dem.

Saa er jeg i Tankerne naaet Aaret rundt, og de ydre Begiven
heder er nedskrevet; men selve Skolelivet kan jeg ikke med disse
tørre Optegnelser give Udtryk for; her maa Læserne selv give Op
tegnelserne Liv ved at tænke paa deres egen Højskoletid. — Men lad
mig slutte Dagbogen med en hjertelig Tak til alle, der er kommet os
i Møde med Forstaaelse og Vennesind.
Paa Bornholms Højskoles Vegne retter jeg en Tak til Hr. Lek
tor J. P. Andersen, Viborg. I det Testamente, Lektor Andersens Mo
der, Enkefru Elisabeth Andersen, tidligere Bakkegaard i Pedersker,
oprettede før sin Død nu i Sensommeren, har hun betænkt Bornholms
Højskole med ti Tusinde Kroner til et Legat for Elevunderstøttelser.
Legatet bærer hendes Navn. Vi vil her i Taknemlighed mindes Fru
Elisabeth Andersen og takke for Gaven.
Ogsaa for Gaver til vort Bibliotek siger vi Tak.

Alle vi, der har vort Arbejde ved Bornholms Højskole, sender
gamle Elever og Venner af Skolen en hjertelig Hilsen.
Axel Lauridsen.

Hjerte, løft din Glædes Vinger!
Julefest
allerbedst
Englesangen klinger!
Hør det, hør de Toner søde,
Himlen lydt
melder nyt:
Kristus lod sig føde.

Julens glade Budskab lyder til Mennesker. Skal dette
Budskab give Kraft til Menneskehjerter, da maa vi høre
det og ane dets vældige Realitet.
Gud give os alle en glædelig Jul.
Kristine og Aksel Lauridsen.
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3ra Aarets 'Billedbog

Vi ser
ud over
Sydlandet

Ved
Fuglesangs
renden

Stedet hvor de
amerikanske Flyvere
stak til Søs

Fire Gutter

Saa gaar
vi rundt
om en
Enebærbusk

I lonoratiores

Poul Sørensen
dirigerer
Hærens Musikkorps

To Venner

I Sol og
Sommer

Solskinspiger
paa
Anneks
trappen

Et Kløverblad

I Paradisbakkerne

General
prøven

Kineserbryllup

Symboler

Dronning Tyra

Mor Danmark

Regnskab for R. R. K. 10 15

Indtægt.
Kassebeholdning % 1945 358 67
Medlemsbidrag ............ 1921 00
Indk. ved Elevmødet ... 45 80
Rente ..........................
5 47

Kr. 2330 94

Udgift.
Trykning af og Porto til
Elevskriftet .............. 941 20
Kartotek ........................
34 75
Annoncer .......................
76 25
Understøttelse:
Sommer ....... 275 00
Vinter .......... 200 00
----------- 475 00
En Krans .....................
10 00
Porto og Papir ............
10 00
Kassebeh. 3%21945 ....... 783 74
Kr. 2330 94

Regnskab over Midlerne
til Udsmykning af Skolen.
Laan fra B. H. E. 1944 .... 105 50
Indkommet ved Elevmødet 45 80
Restgæld...
59 70
B. H. E. Hjælpefond.
Kassebeholdn. % 1945 ..... 1158 42
Rente ................................
40 88
Kassebeholdn. % 1945 ... 1199 30

Ny Elleskov, i Januar 1946.
H. C. Dahl.

Ovenstaaende Regnskab er gennemgaaet og intet fundet at be
mærke. Kassebeholdningen var til Stede.

Aaker, den 22. Februar 1945.

Arne Funch.

Olaf Henriksen.

Bestyrelse og- Repræsentantskab
for Bornholms Bojskole

Højskolens Bestyrelse:

Gdr. V. Juul Nielsen, LI. Grammegaard.
Avlsbr. Paul Ipsen, Klintvang.
Gdr. H. Brandt Kofod, Brandtsgaard.

Repræsentantskab:
Repræsentanter:

Gdr. K. H. Hansen, Strandbygaard (Form.).
Gdr. Jens Andersen, Dammegaard.
Gdr. H. Runge Madsen, Brunekul.
Gdr. L. Tolstrup, Strangegaard.
Avlsbr., O. Henriksen, Lykkebo.
Pastor Thorsager.
Direktør A. Müller, Fjeldhytten.
Suppleanter :

Gdr. E. Koefoed, St. Bukkegaard.
Karetmager Aksel Jensen.
Gdr. A. Hansen, Pilegaard.
Gdr. A. Andersen, Torupgaard.
Avlsbr. Ernst Hansen, Klint.
Gdr. H. C. Koefoed, Markeregaard.
Fru Nielsen, Egeskovsgaard.

Elevforeningens Bestyrelse:

Gdr. Markus Hansen, St. Duegaard.
Gdr. Henning Dahl, Ny Elleskov.
Gdr. H. C. Koefoed, Lillehave.
Gdr. Edvard Koefoed, Blæsbjerggaard.
Avlsbr. H. P. Andersen, Solbakke.
Frk. Eva Due, Bækkedal.
Fru L. Sørensen, Gyldensgaard.

fortegnelse
over Medlemmer af iS. II. K.

Aaker.
Aggerholm, Soldatergaard.
Biem, Ingrid, Soldatergaard.
Bramming, Inger, Værmelandsgd.
Dam, Olaf, Limensgaard.
Haahr, Mejeribest., Bøsthøj.
Hansen og Hustru, St. Duegaard.
Hansen, Vagn, Hjulmagergaard.
Tpsen, Frue, Munkerup.
Jensen, Frue, Vasagaard.
Jensen, Frue, Vejrmøllegaard.
Kofoed, Ejvind, St. Bukkegaard
Kofoed, H. P., Skovshøj.
Kofoed og Hustru, Pæregaard.
Kofoed, Thor, St. Bakkegaard.
Kofoed, LI. Duegaard.
Larsen, Ove, Stensgaard.
Nielsen, Arne, LI. Bukkegaard.
Nielsen, Edv. Juul, Stangegaard.
Svendsen, H., Brogaard.
Svendsen, LI. Munkegaard.
Westh, Astrid, Skovsholm.
Westh, Karl A., Skovsholm.
Aagaard og Hustru, Engtoft.
Andersen, Harald, Saxebro.
Brandt, H. C., og Hustru, Egebygd.
Brandt, Th., 0. Skovgaard.
Didriksen, Inger, Frue, Raagelund.
Funch, Arne, og Hustra, Pilegd.
Hansen, Marie, Frue, Skovgaard.
Hansen, Vera, Frue, Lynggaard.
Ipsen, Svend, og Hustru, Axelhøj.
Jensen, Edvard, LI. Krusegaard.
Jensen, Ejnar, Myreagremølle.
Jensen, Mathea, Myreagremølle.
Jensen, Knud, Smedegaard.
Jørgensen, Hans P., Dalegaard.
Koefoed, Arne, Siegaard.
Kofoed, Erik, Hundshalegaard.
Kofoed, Niels, Bækkelund.
Larsen, Frode, Styrsbro.
Larsen, Børge, Styrsbro.
Lassen, Henning, Skovbroen.
Mortensen, Gunvor, Frue, Grødbyg.
Munch, Ebba, St. Grammegaard.
Munch, Ellen, St. Grammegaard.
Nielsen, G. Juul, og Hustru,
Sortegaard.
Nielsen, Ruth, Sortegaard.
Nielsen, V. Juul, og Hustru,
LI. Grammegaard.
Schmidt, H. P., Nygaard.

Schouw, H. A. Sandegaard.
Alling-Dam, Anne Lise, Birkely.
Andersen, Th., og Hustru,
Faarebygaard.
Folkmann, Ejner, Faarebygaard.
Funch, C. M., Broager.
Hansen, Knud, Solvang.
Hansen, Svenn, Solvang.
Hansen, og Hustru, Bagergaard.
Holm, Edvard, Lærkeshøj.
Kofoed, Aage, Frostegaard.
Madsen, P., Skovshøj.
Miiller, A. C., Fjeldhytten.
Miiller, Olaf, og Hustru, Klippely.
Nielsen, Hans, Lærkeshøj.
Pedersen, Hans, Faareby.
Petersen, Forst., Ungdomslejren.
Petersen, Viggo, Bakkehuset.
Rasmussen, Fru Lærer, Højskolen.
Svendsen, Aage, Bakkely.
Aakirkeby.
Svendsen, N. J., Æresmedlem.
Dam, Vilhelmine, Møllevej.
Grønbech, Ove, Nyholt.
Hansen, Alfhild, Hans Rømersvej.
Hansen, Anne, Østergade.
Hansen, Marie, Frue,
Hans Rømersvej.
Hermansen, Axel, Kirkeskolen.
Ipsen, Paul, Klintvang.
Jensen, Ethly, St. Klintgaard.
Kaj, Aage, Klintgaard.
Kaj, Ester, Møllevej.
Kjøller, H. P., Nøjsomhed.
Kofoed, Marie, Gregersgade.
Larsen, Ester, Hans Rømersvej.
Larsen, Karen, Hans Rømersvej.
Madsen, Petra, Damgade.
Mogensen, Frigaard, Kirkeskolen.
Møller, Andrea, Biblioteket.
Nielsen, Eva, Hans Rømersvej.
Olsen, Sigfred, Bakkehuset.
Stender, Kaj, Rønnevej.
Dam, Bertha, Bygaden.
Dam, Caroline, Stengade.
Dam, Chr, Nygade.
Dam, Ludvig, Torvet.
Dam, Marcus, Stengade.
Dam, Mathias, Bygaden.
Folkmann, Selma, Nybo.
Funch, Louise, Sadelmager.
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Hansen, Alma, Østergade.
Hansen, S. Kalf, og Hustru,
Jernbanegade.
Ipsen, Sigvald, Saxesgade.
Jensen, Astrid, Nygade.
Koefoed, Anne Margrethe,
Nybyvej 50.
Koefoed, Ingrid, Nybyvej.
Kofoed, J. M., Nyvang.
Kofoed, Ludvig, Nybyvej.
Larsen, Fru Lærer
Lyngberg, Freja, Jernbanegade.
Nielsen, Andr., og Hustru,
Brugsforeningen.
Nielsen, Jens, Kuleborgvej.
Olsen, Anne Lise, Jernbanegade.
Pihl, Karl, Bygaden.
Bodilsker
Brandt, Johs., Egesgaard.
Dam, Ejnar, og Hustru, Gadebygd.
Dam, V., og Hustru, Bodilsker St.
Hansen, Anthon, Stenseby.
Jensen, Frue, Skovgaard.
Kofod, H. Brandt, og Hustru,
Brandtsgaard.
Kofod, Gudrun, Brandtsgaard.
Kofoed, Poul A., St. Hallegaard.
Kofoed, Svend Aa., Klippedam.
Madsen, Helge, og Hustru, Lillegd.
Munch, Knud, Kattesletsgaard.
Nielsen, H. Br., og Hustru,
Bodilsker St.
Nielsen, Thora, Bodilsker St.
Schou, Marie, Juelsgaard.
Andersen, Aage, Langedeby.
Christensen, C. M., Pæregaard.
Hansen, Aksel, og Hustru,
Aspesbakke.
Hansen, C. M., Gadegaard.
Hansen, Thor, Gadegaard.
Hansen, Inger, Gadegaard.
Hjorth, Aksel, og Hustru,
Langedeby.
Ipsen, Karen, Langedeby.
Jacobsen, N. A., og Hustru,
Langedeby.
Koefoed, Holger, og Hustru,
Langedeby.
Koefoed, Philip, Langedeby.
Viborg, Ellen, Balka, Langedeby.
Brandt, Fr., og Hustru, Bakkanj.
Brandt, Frue, Slamra.
Brandt, H. P., og Frue, Degnegd.
Brandt, Knud, og Hustru,
Slamragd.
Jensen, Frue, LI. Hallegaard.
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Jensen, Hedvig, Hytten.
Jensen, Olaf, og Hustru, Ellesgd.
Koefoed, Hans, LI. Krusegaard.
Larsen, Ludvig, Slamrabjerg.
Larsen, P., Døvregaard.
Nørregaard, Kirsten, Døvregaard.
Jensen, Inger, Ellesgaard.
Jensen, Marie, Ellesgaard.
Jensen, Agnethe, Ellesgaard.

Hasle-Rutsker.
Dam, Johs., Dyndegaard.
Funch, Hedvig, Hasle.
Hansen, Herluf, Hammersdal.
Holm, Elisabeth, Bryggeriet.
Holm, Erik, Bryggeriet.
Jørgensen, L., og Hustru, Krusegd.
Kjær og Hustru, Hasle.
Kofoed, A., og Hustru, Kjøllergd.
Kofoed, Poul, Kjøllergaard.
Larsen, Else, Hasle.
Lund, Karl, Hasle.
Mortensen, Helga, Engegaard.
Mortensen, Anne Sofie, Engegd.
Munch, Eli, Frue, Krogholmsgd.
Nielsen, Jessie, Præstegaarden.
Pedersen, Albert, Søndregaard.
Pedersen, Arne, Ndr. Skole.
Rasmussen, Jens, Pellegaard.
Schou, Ellen, Væbogaard.

Ibsker.
Bjerregaard, Sofus, Ellesgaard.
Bjerregaard, Kirsten, Ellesgaard.
Bjerregaard, Jens, Ellesgaard.
Bjerregaard, Karl P., Ellesgaard.
Hansen, Valborg, Strandbo.
Ipsen, Anker, Smedegaard.
Ipsen, Johannes, Smedegaard.
Jakobsen, Andr., og Hustru,
Sortegaard.
Jensen, C., og Hustru,
Raageskovsgaard.
Kofoed, G., og Hustru, Knarregd.
Larsen, M., og Hustru, Skyttegd.
Munch, Ellen, Raageskovsgaard.
Munch, Hedvig, Eskildsgaard.
Pedersen, A., Dalegaard.
Pedersen, Konrad, Helledsgaard.
Sørensen, Edv., og Hustru,
Strandvang.
Hansen, Karl, Tingfogedgaard.
Hansen, Martha, Munkegaard.
Hermansen, Knud, Bækkegaard.
Hermansen og Hustru, Vallegaard.
Kjærgaard, H., Nørremark.
Kjærgaard, Inger, Nørremark.

Lassen, K., og Hustru, Graaløkke.
Marcher, J., og Hustru, Naskegd.
Pedersen, Anne Marie, Timannegd.
Pedersen, Carl, Grønnevad.
Pedersen, Svend Aage, Pilegaard.
Sassersen, Else, Paradisgaard.
Schou, H., Styrsgaard.
Sonne-Hansen, og Hustru,
Saltholm.
Ager, Hans, og Hustru,
Fædresminde.
Dam og Hustru, Svanegaard.
Hansen og Hustru,
Svaneke Brugsforening.
Ipsen, Johs., og Hustru, Listed.
Larsen, E., og Hustru, Vasehøj.
Madsen, Marie, Birkely.
Marker, Marit, Skovgade, Svaneke.
Munch, Jens P., Brændesgaard.
Munch, Hans, Brændesgaard.
Nielsen og Hustru, Stensgaard.
Pedersen og Hustru, Østerli.
Pedersen, M., og Hustru, Listedgd.
Stender, Poul, og Hustru, Kjøllergd

Klemensker.
Brandt, Emil, Skarpeskadegaard.
Brandt, Hans, Skarpeskadegaard.
Brandt, Grethe, Skarpeskadegaard.
Folkmann, Otto, Østervang.
Hansen, Ulla, Frue, Stensvang.
Kofoed, H. Chr., Lillehave.
Kofoed og Hustru, Skindermyregd.
Nielsen, Holger, Sofiendal.
Stender, Mogens, Trommeregaard.
Sode, Helge, Aarsballegaard.
Sørensen, Bodil, Frue, Lindholm.
Tolstrup, L., og Hustru, Strangegd.
Tolstrup, Aage, Strangegaard.
Tolstrup, Hans Anker, Strangegd.
Andersen, A., Thorupgaard.
Byder, Ruth, Lundshøj.
Funch, Richard, Ladegaard.
Hansen, Anker, Dammegaard.
Hjorth, C., og Hustru, Skovkrogen.
Ipsen, Hans Anker, Lærkelund.
Jensen, Erna, Bolbygaard.
Kofoed, Johs., og Hustru, Bolbygd.
Kofoed, Valdemar, Bolbygaard.
Kofoed, C., Svalvang.
Kofoed, Olaf, Krashavegaard.
Kofoed, Poul, og Hustru,
Kannikegaard.
Kofoed, Elna, Kannikegaard.
Kofoed, Knud, Kannikegaard.
Kofoed, Folmer, Kannikegaard.
Lindblad, Frue, Smedemester.

Olsen, Helge, Degnegaard.
Olsen, Karen, Egevang.

Knudsker.
Andersen, Bjørkwall, LI. Myregd.
Due, Henning, Stavelund.
Hansen, Aage, Sandemandsgaard.
Jensen, Jens, Smørbygaard.
Jespersen, Jens P., Ditlevshøj.
Kofoed, Alfred, Skovsholm.
Kofoed, Arne, Klampegaard.
Kofoed, C., og Hustru, Kærbygd.
Kofoed, Erna, Gadegaard.
Kofoed, Th., Smedegaards Hus.
Kofoed, Thomas, Toft.
Kure, Theodor, Sommerlyst.
Munch, Knud, Fynegaard.
Munch, Jens, og Hustru,
Skovgaards Pc.
Nielsen, Frank, Willowlæk.
Olsen, H. P., Sandegaard.
Olsen, Solvej, Frue, Sandegaard.
Nexø.
Ancher, Poul, og Hustru, Torvet.
Brandt, Anna, Brogade 41.
Brandt, Margrethe, Stormgade.
Hansen, Helga, Lindestræde.
Jacobsen, Bodil, Kildebakkestræde.
Jacobsen, Frue, Havnegade.
Kofoed, Dagmar, Damgade.
Kofoed, Frue, Grønnegade.
Kofoed, Jens, Nymølle.
Mogensen, H., og Hustru, Aasen.
Munch og Hustru, Byvangen.
Munch, Sofie, Havnegade.
Møller, Ruth, Homannegaard.
Westh, Karen, Aasen.

Nyker.
Ancher, Poul, Sorthat.
Funch, Knud, Holmegaard.
Jensen, Gunhild, Holmegaard.
Jensen, Sigrid. Holmegaard.
Jensen, Johs., Dammegaard.
Nielsen, H. P., og Hustru,
Granholt.
Nielsen, Th., Solvejg,
Olsen, Andr., Skadegaard.
Westh, Inger, Brugsforeningen.
Hansen, G., og Hustru, Brogaard.
Hansen, H. P., og Hustru,
Søndregaard.
Kofoed, Axel, Lillegaard.
Koefoed, Edv., og Hustru,
Blæsbjerggaard.
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Kure, Niels, og Hustru, Granegd.
Kure, Vagn, Granegaard.
Larsen, Rigmor, Fælleshaab.
Larsen, Laura, Fælleshaab.
Madvig, Georg.

Ny lårs.
Andersen, C., og Hustru, Uglegd.
Bidstrup, Elisabeth, Arnager.
Dam, Alfred, Gildesgaard.
Grønbech og Hustru, St. Myregd.
Hansen, A., og Hustru, Dammegd.
Hansen, Hjalmar, Rentier.
Hansen, Margrethe, Vestergaard.
Hansen, Poul, Tophjem.
Hansen, Arne, Tophjem.
Jensen, Alida, Almegaard.
Jensen, Søren, Arnager.
Kofoed og Hustru, Langensgaard.
Landschoff, M., Kjøllergaard.
Müller og Hustru, Hyldebrandsgd.
Olsen, Poul, Baasegaard.
Skovgaard, O., Amagerbro.
Sonne, Knud, Vellensbygaard.
Biem, Marcus, Lobbæk.
Biem, Marcus, og Hustru, Engegd.
Brandt, Aage, Bakkegaard.
Brandt, Poul, Imminggaard.
Dam, Axel, Smedegaard.
Dam, Ulrich, Smedegaard.
Dam, Tove, Smedegaard.
Dam, Gudrun, Smedegaard.
Espersen, Poul, St. Strandbygaard.
Hansen, Aage, Enghave.
Ipsen, Hans P., Lobbæk.
Jensen, Hedvig, Lobbæk.
Kofoed, Knud, Munkedal.
Lund, Thorvald, Loftsgaard.
Marker, Oda, Petersdal.
Müller, Ruth, Frue,
LI. Strandbygaard.
Møller, Carl, Hovedgaard.
Ridder, Chr., Kragelund.
Schou, Gunhild, Ankerhus.
Sonne, Gunnar, v. Lobbæk.
Svendsen, Sigurd, Loftsgaard.

Olsker.
Christensen, Knud, Pæregaard.
Dam, Frue, Vævergaard.
Dam, Georg, Vævergaard.
Funch, Nancy, Allinge.
Hansen, Emil, Skoleg. 1, Allinge.
Hansen, Sigrid, Allinge.
Jacobsen, Inger, Lundegaard.
Kofoed, Ruth, Kirkebogaard.
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Madsen, H. Runge, og Hustru,
Brunekul.
Møller, Alfred, Højvang.
Nielsen, Arne, og Hustru,
Risemølen.
Olsen, Aug., og Hustru,
Hollændergaard.
Olsen, Arne, Hollændergaard.
Olsen, Olau, Hollændergaard.
Olsen, Valdemar, St. Vedbygaard.

Pedersker.
Boss, Poul, Smedemester Boss.
Funch, Aage, og Hustru, Pilegd.
Kjøller, Marie, Frue, St. Myregd.
Kofoed, Bernt, Bjergegaard.
Kofoed, Niels, Baunegaard1.
Kofoed, Bodil, Baunegaard.
Kofoed, Peder, Tomegaard.
Kofoed, Poul, Brogaard.
Larsen, Inge, Billegravsgaard.
Madsen, Axel, og Hustru, Aspesgd.
Madsen, Edv., og Hustru,
LI.
Loftsgaard.
Mortensen, Henry, og Hustru,
Søborg.
Munch, Sv. Aa., og Hustru,
St. Loftsgaard.
Sadova, Karl, Søblink.
Skovgaard, Johanne, Frue,
Slusegaard.
Sonne, H. A., Grubbegaard.
Bidstrup og Hustru, Mejeriet.
Biem, M., Eskildsgaard.
Due og Hustru, Pedersker St.
Hansen, Kathrine, Skadegaard.
Hansen, Th., og Hustru, Skadegd.
Jensen, Holger, St. Gadegaard.
Jensen, Poul, St. Gadegaard.
Jensen, Vagn, St. Gadegaard.
Jensen, Axel, St. Gadegaard.
Jensen, Aase, St. Gadegaard.
Jensen, Inger, St. Gadegaard.
Kofoed, Anders, Tyskegaard.
Kofoed, Marie, Tyskegaard.
Kofoed, Holger, og Hustru,
Vestergaard.
Larsen, Henrik, Bagermester.
Lund, Johs., og Hustra, Bakkegd.
Munch, Aage, og Hustru,
Dammegaard.
Munch, Niels, Dammegaard.
Munch, Gunnar, Stensvang.
Olsen, Rigmor, Vassegaard.
Jensen, Hans Chr., Aagaard.
Jensen, Thomas, Aagaard.
Jensen, Valborg, Aagaard.

Jensen, Marie, Aagaard.
Jensen, Hedvig, Aagaard.
Kofoed, Ellen, Frue, Krampegaard.
Læsaa, Helge, og Hustru, Skovholt.
Nielsen, Hans Chr., Skræddergd.
Nielsen, Bertha, Skræddergaard.

Poulsker.
Christensen, E., og Hustru, Vibemølle.
Christoffersen, Hans A., Gubbegd.
Christoffersen, Sv. Aa., Gubbegd.
Dam, Hans 0., Dammegaard.
Folkmann, Carl, Tornegaard.
Ipsen, Aage, og Hustru, Lillegd.
Johansen, Judith, Tjørneby.
Kofoed, Gunnar, Brogaard.
Kofoed, Jens, og Hustru, Jomfrugaard.
Kofoed, Else, Jomfrugaard.
Kofoed, Rigmor, Sejersgaard.
Kofoed, Th., og Hustru, Tjørneby.
Munch, Arne, Tjørneby.
Munch, Elisabeth, Skrokkegaard.
Munch, Hans Conrad, Skrokkegd.
Pedersen, Gunhild, St. Vibegaard.
Pihl, A., Axelhus.
Pihl, Arne, Axelhus.
Pihl, Cathrine, Hullegaard.
Pihl, Johs., Bedegaard.
Pihl, Børge, Bedegaard.
Poulsen, Ejler, Maglekær.
Poulsen, Helmer, Maglekær.
Due, Johs., Bækkedal.
Due, Eva, Bækkedal.
Espersen, Ruth, Bjergegaard.
Hansen, Chr., Bækkehøj.
Ipsen, Erik, Dyndebygaard.
Jensen, Esther, Svalhøj.
Jensen, Gerda, Pilegaard.
Jensen, Holger, og Hustru,
Dyndeby.
Jensen, Gunhild, Dyndeby.
Jensen, Marie, Slettegaard.
Kjøller, Anker, Nørregaard.
Kofoed, Axel, Møllehuset.
Kofoed, Jens, Møllehuset.
Pedersen, Hans Chr., St. Myregd.
Westh, Børge, Ejershaab.
Rø.
Bidstrup, Svend, Lindeskoven.
Falkenberg, Frue, Hullegaard.
Hansen, Anker, og Hustru, Pilegd.
Hansen, Anton, Bøgeskoven.
Hansen, Holg., Smedegd. Gartneri.

Olsen, Helga, Fløjlegaard.
Sjøholm, Carl, Bakkebo.

Rønne.
Anker, Sofie, Vævestuen.
Broen, Lizzie, Slagtergade 13.
Dam, Ejner, og Hustru, Brønshøj.
Dam, Valborg, Set. Mortensg. 24.
Espersen, Fiskeeksportør, Hafniahus.
Holm, Chr. J., Sejersgaard.
Ipsen, Birgitta, Set. Mortensg. 8.
Jakobsen, Sofie, Frue, Bryggeri
vej 4.
Josefsen, Johanne, Optagelses
hjemmet.
Kofoed, Kathrina, Optagelseshj.
Larsen, Arne, Rolighedsgade 32.
Larsen, Ejner, Rolighedsgade 32.
Mortensen, Gunhilda, LI. Madses
gade 123.
Munch, Marie, Sdr. Allé 21.
Nielsen, Aksel, Louisenhøj.
Nielsen, Anna Høch, Frydenlunds
vej 9.
Olsen, Ernst G., Snellemark 3.
Olsen, Hans, og Hustru, Søborg
stræde 2 b.
Pedersen, Gundine, Marthasminde.
Rønsholm, Holger, Haslevej 53.
Skovgaard, Rentier, Byledsg. 49.
Skovmand, Helene, Borgergade 17.
Sonne, Margit, Svanekevej 63.
Vestermarie.
Andersen, Th., Gamleborg.
Bendtsen, Katrine, Lobbæk.
Cordua, Frede, og Hustru, Damme
gaard.
Engeil, Elisabeth, Dalbygaard.
Funch, E., Klintgaard.
Hansen, Ernst, Klinthus.
Hansen, Karoline, Klinthus.
Hansen, Kalf, og Hustru,
St. Klintgaard.
Hansen, Kirsten, St. Klintgaard.
Holm, Anna, Lobbæk.
Jensen, Chr., Brændegaard.
Jørgensen, Sandemand, og Hustru.
Jørgensen, Poul, og Hustru, Almegaard.
Kofoed, H., og Hustru, Engegaard.
Kofoed og Hustru, 0. Klintgaard.
Mattesen, Knud, og Hustru,
Tuelyst.
Müller, G., og Hustru, Aagaard.
Nyholm, Laura, Gildesgaard.
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Riis, Hedvig, Klintgaard.
Schou, Herluf, Engegaard.
Schou, Elisabeth, Engegaard.
Sonne, Anker, og Hustru, Svend
strup.
Bendtsen, Ove, Smørengegaard.
Christensen, M., og Hustru,
Myreby.
Christiansen, Inger, Lykkegaard.
Dam, Anna Lise, Smørengegaard.
Dam, Lillian, Smørengegaard.
Funch, Svend, Myreby.
Henriksen, Olaf, Myreby.
Ipsen, Kaj, Kærgaard.
Johansen, Anker, Rundløkke.
Jørgensen, H. C., Tvillingsgaard.
Kofoed, Ester, Granly.
Madsen, Hedvig, Højvang.
Madsen, Johs., Myrebygaard.
Thorsen, Th., og Hustru, Virkelyst.
Thorsen, Poul, Virkelyst.
Cordua, Gustav, Vestergaard.
Dahl, Holger, Kirkely.
Hansen, Viktoria, Kirkely.
Hansen, Else, Frue, Stensgaard.
Jørgensen, Valborg, Egely.
Klo, Hedvig, Søgaard.
Kofoed, C., og Hustru, Ringebygd.
Kofoed, Dagny, LI. Gadegaard.
Kofoed, Karl, Skovfryd.
Rasch, Filip, Ringebygaard.
Sørensen, H. J., Ringebygaard.
Sørensen og Hustru, Gyldensgaard.
Andersen, G., og Hustru, Tyskegd.
Andersen, Poul, Tingstedgaard.
Dahl, Jørgen, og Hustru, Nørregd.
Dahl, Kamilla, Nørregaard.
Dahl, Rigmor, Nørregaard.
Hansen, Adolf, Palmegaard.
Hansen, Stine, Palmegaard.
Hansen, Arne Andreas, Palmegd.
Klo, Gerda, Godthaab.
Knudsen, N., Bjerget.
Kofoed, Erik, Rømergaard.
Kofoed, Jørgen, Rømergaard.
Kofoed, Poul Ancher, Gallingegd.
Kofoed, Gunhild, Gallingegaard.
Michelsen, Jenus, Gildesboet.
Nielsen, Aage, Tinghøj.
Nielsen, Hedvig, Letholmsgaard.
Nielsen, Gunnar, Letholmsgaard.
Nielsen, Helge, Letholmsgaard.
Nielsen, Henry, Letholmsgaard.
Nielsen, Arne, Letholmsgaard.
Skovgaard, Else, Frue, Søholm.
Sode, Margit, Kannikegaard.
Sonne, Hans Otto, Plommegaard.
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Østerlars.
Andersen, Otto, Skovsminde.
Andersen, Ejner, Skovsminde.
Andersen, Sigfred, Risenlund.
Andreasen, Henning, Risegaard.
Anker, Gunnar, Østerlars St.
Hansen, Carl, og Hustru, Strandbygaard.
Hansen, Poul, Kjeldseby.
Josefsen, Grete, Den gamle Skole.
Kofoed, Emmy, Pax.
Madsen, Chr., Hyttan.
Madsen, Helga, Hullegaard.
Maegaard og Hustru, Strandbygd.
Pihl, Sigfred, Aavang.
Poulsen, Harald, Aspesgaard.
Rasmussen, Rigmor, Aavang.
Andersen, H. P., og Hustru,
Solbakke.
Andersen, J., og Hustru, Dammegd.
Andersen, Arne, Dammegaard.
Dahl, H., og Hustru, Ny Elleskov.
Hansen, Emil, Skovfryd.
Holberg, Svend, Solbakke.
Jensen, Thorvald, Løvhøj.
Kofoed, A., og Hustru, Aagaard.
Kofoed, Anker, Myrelængen.
Kofoed, Harald, Myrevang.
Marcher, Kaj, Søvang.
Munch, Arne, Dyrstenshøj.
Munch, Viggo, Dyrstenshøj.
Nielsen, P., og Hustru, Egeskovsgaard.
Nielsen, Hans P., Egeskovsgaard.
Nielsen, Viggo, Elleskov.
Poulsen, Vilmer, Grønvang.
Andersen, Herluf, Riemandsgd.
Andersen, K. V., og Hustru,
Tornegaard.
Arnoldus, J., Gudhjem.
Grønbech, Johan, Sandegaard.
Hansen, Albert, Sigtebæk.
Nielsen, Valborg, Bobbegaard.
Olsen, Asta, Løkkegade, Gudhjem.
Pedersen, Karen, Frue, Loftsgaard.
Pedersen, Orla, Loftsgaard.

Østermarie.
Bøgeskov, Thor.
Christensen, Niels, Bovang.
Christensen, Niels J., Dalslunde
Mølle.
Folkjær, A. P., 0. Skole.
Folkjær, Grethe, 0. Skole.
Hjorth, Kirsten, Hjortegaard.
Jensen, John, Sejersgaard.
Kofoed, H. C., Skovvang.

Larsen, R., Lærerinde, Gadeby
Skole.
Sassersen, Knud, Louisendal.
Sommer. Chr., Kuremølle.
Sommer, Sven, Kuregaard.
Svendsen, Svend, Aaly.
Hansen, Bodil, Byen.
Hansen, Chr., Byen.
Hansen, Gerda, Byen.
Hansen, Laura, Byen.
Hansen, Th., Byen.
Hansen, Erik, og Hustru, Gramme
gaard.
Jensen, Aksel, Karetmager.
Kjøller, Anton.
Marcher, Anna, Præstegade.
Riis, Andr., Halsegaard.
Riis, Chr. P., Lærer.
Westh, M., Lærerinde, Kirkeskolen.
Hansen, Gunnar, St. Risegaard.
Hansen, Helge, Krusegaard.
Hansen, Herluf, og Hustru,
Risegaard.
Hansen, Johs., Søgaard.
Hansen, Rigmor, Søgaard.
Hansen, Else, Søgaard.
Kofoed, Mogens, Randkløyegaard.
Kofoed, Svend Erik, Randkløvegd.
Nielsen, Helga, Stamperegaard.
Nielsen, Frue, Staaleboet.
Nielsen, Hans Peter, Staaleboet.
Olsen, P., og Hustru, Hullegaard.
Sassersen, Johs., Staaleboet.
Svendsen, Andr., Ellesgaard.
Tranberg, Hans, Rynsegaard.

Udenfor Bornholm.
Andersen, Aage, Strandboulevar
den 1461, København 0.
Jensen, Else, Vestbanevej 14, Kø
benhavn, Valby.
Kofoed, Johanne, Gryet, Vig St.
Lauridsen, Jakob, Trøstrup
pr. Videbæk.
Olsen, Else Marie, 0. Farimagsgade 11 B3, København 0.
Ridder, Johs., Kontorchef, Eversvej 1, København F.
Petersen, Karen Fischer, Krænkerupgaard, Havrebjerg St.
Sikker Hansen, Inga, Nr. Hyllinge.

Vinterskolen 1945—46.
Ingvorsen, Kjeld, Duebjerggaard
pr. Hasle.
Stender, Jørg., Langegd., Rutsker.
Christiansen, Niels Frederik, Fry
denshøj, Fyn.
Kristensen, Leo, Uldum, Jylland.
Christiansen, Svend Aage,
Solvænge, Pedersker.
Holm, Esben, V. Rosendalegaard,
Rutsker.
Petersen, Frede Juul, Østermarie.
Marker, Henning, Sdr. Bjerregd.,
Bodilsker.
Munch, Hans Conrad, Dammegd.,
Pedersker.
Koefoed, Mogens, Gallingegaard,
Vestermarie.
Dam, Vilmer Maegaard, Heslegd.,
Østerlars.
Kofoed, Hans, Møllegaard, Rø.
Kjærgaard, Helmer Dam, Granhøj,
Nexø.
Jensen, Christian, Bjerndrup,
Sønderjylland.
Greisen, Hans Peter, Brorsbøl,
Haderslev, Sønderjylland.
Koch, Kristian Madsen, Nysø,
Præstø, Sjælland.
Sommerskolen 1946.
Møller, Inge, Rodskov, Jylland.
Madsen, Kamma, Thurø, Svend
borg, Fyn.
Olsen, Erna, Gildesgaard, Vesterm.
Månsson, Solvejg, Aakirkeby.
Hansen, Marie Kofoed, Skadegd.,
Pedersker.
Ipsen, Grethe, Munkerup, Aaker.
Pihl, Bodil Møller, Sydvang,
Pedersker.
Nielsen, Emmy Margrethe,
Abbednæs, Næstved.
Kofoed, Agnete Munch, Baunegd.,
Pedersker.
Kofoed, Kirsten, Krampegaard,
Pedersker.
Arnoldus, Else, Hasle.
Helverskov, Bodil Elisabeth,
Bejstrup pr. Bonderup.

