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Nu kimer alle de Klokker, 
nu ringer vi Julen ind.
Saa dybt og sælsomt bevæges 
ved Klangen Menneskets Sind.

Det bølger, synger og jubler 
med Vemodstindren iblandt;
Ak — det er Mindernes Tale 
om Barndomstiden, der svandt.

Om Juleaften derhjemme 
i Stuen hos Far og Mor, 
hvor Festblus tændtes i Hjertet 
af Salmernes Lovsangskor.

Og Barnets livsfyldte Jubel 
klang tidt saa fremmed og fjern, 
vi blev som fattige Fugle 
foruden Værge og Værn.

Men just da Mørket var tættest, 
og Tvivlens Nød i vort Sind, 
da tindred i Tidens Fylde 
dit Lys livsaligt derind!

O, Jesus, vor Kongebroder, 
d.u Lysets Herre og Helt, 
du tændte i Tidernes Mørke 
din Stjerne paa Himlens Telt!

Da strømmed Livsfyldens Strømme 
med Væld gennem vort Sind, 
da hilste vi Ham som Broder, 
og tog ham i Hjertet ind.

Da rejste sig Barnets Jubel 
paany med Vælde og Klang 
da stemtes i dyb er e Tone 
vor Tak i tindrende Sang.

Men siden i Tidernes Kampe, 
i Ungdomstvivlenns Nød, 
saa underligt Modet ebbed, 
som Livets Fyrste var død.

Og derfor: naar alle de Klokker 
nu ringer os Julen ind, 
saa dybt og sælsomt bevæges 
i Mindernes Væld vort Sind.

Det bølger, jubler og synger 
med Vemodstindren iblandt — 
og Livsfylden sejrende vælder, 
hvor Ungdomstvivlene svandt.

Andr. Hansen.



JIL PÅNT

Juleevangeliet samler sig i englehilsenen, at der ikke er no
gen grund til at være bange, da der forkyndes en stor glæde for 
hele folket: »Eder er i dag en frelser født, som er den herre 
Kristus i Davids by.«

Troer vi det? Troer vi på det?
Det er jo det, der er sagen.
Rent æstetisk er der i hele verden ingen myter, der kan 

tåle sammenligning med disse beretninger i begyndelsen af 
Lucasevangeliet. Men menigheden hører dem ikke påny for at 
faa en æstetisk nydelse og en fin glæde. Vi hører den for at 
blive virkelig glade, idet vi med vort sind vil modtage den sand
hed, der ligger gemt bag disse gamle fortællinger, at Gud blev 
menneske. Det, der for vor forstand er så ubegribeligt og så 
usandsynligt.

Derfor er det julespørgsmålet: Troer vi det?
Julen gentager sig hvert år, og hvert år viser det sig, at 

den med sine salmetoner og de delvis hedensk-folkelige skikke, 
der knytter sig til festen, har magt over vore sind, magt over 
utrolig mange menneskers sind. Den skaber samling, fælles
glæde og hygge, som vi holder af det i den mørke og kolde tid.

Men der er tillige det mærkelige, at julen let kommer til at 
stå som en enklave i tilværelsen, noget særligt og aflukket, der 
ikke har megen forbindelse med det almindelige daglige liv 
året rundt. Den stadigt tilbagevendende gentagelse bliver kun 
noget ydre, knyttet til en bestemt dato i året.

Kristeligt forstået betyder jul derimod, at jeg påny skal 
møde min Gud i dette ord om Jesu fødsel, ordet, der forkynder 
mødet mellem himmel og jord i Jesus Kristus, et møde, der skal 
fornyes ved at gentages i mig. Gentagelsen bliver ikke det 
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samme som i fjor og forfjor og alle de år, jeg kan huske til
bage; men gentagelsen bliver en fornyelse ved ordet, hvori jeg 
lever. Meget er vel det samme, alle de ydre skikke, arvet gen
nem slægten fra de gamle hjem til de unge hjem — men det 
egentlige er, at vi hører julesang påny, som sig med hjertet 
rimer.

Vi hører ordet påny, ikke som en gentagelse, der bare er no
get gammelt, der har mistet sin værdi, men netop som en for
nyelse, en bekræftelse af den Guds nåde, hvori vi har fundet 
livet.

Vi kender det godt fra andre forhold i vort menneskeliv. 
Når børnene kommer hjem, eller gode venner mødes, da er det 
aldrig bare det samme om igen, men netop ny glæde, nyt liv.

Gud kom til os i Jesus Kristus vor Herre. Og Gud kommer til 
os i ordet om Frelseren, der blev født i Bethlehem, for at han — 
for at blive i billedet — skal fødes påny i vore hjerter.

Kan vi med Salmedigteren sige:
Ak, kom, jeg vil oplukke mit hjerte, sjæl og sind 
med tusind længselssukke, kom, Jesus, kom herind!
Det er ej fremmed bolig, du har den dyre købt, 
her skal du blive trolig i kærligheden svøbt

da er det blevet jul påny, sådan som et armt menneske trænger 
til det og længes efter det.

Da må man sige med Jacob Knudsen: Når livet først bliver 
alvor for os, kan vi ikke være uden Gud.

H. K. Thorsager.



Thyra dronning
De trak en bugtet linje på et kort 
og viskede et stykke Danmark bort.

I natten hørtes Thyra dronnings gråd.
Hvem græder som en kvinde uden råd —■

Men livet har sin egen sære vej, 
det siger stundom ja, hvor vi vil nej.

Et stykke Danmark tabt, men se, det lå 
endnu som drøm i sindet hos de få.

Trods tunge lænker og trods bøddelsværd 
blev denne drøm bestandigt mere værd.

Træt sænked døden ned sin tunge le, 
og timen kom, da alting kunde ske.

Der bankes, bankes tyst på Danmarks dør, 
der bankes tyst og stærkt som aldrig før.

I natten høres Thyras åndedrag, 
et dronninghjerte skælver imod dag.

Men dronninghjertet skælver aldrig mer, 
og Danmarks hjerte står — hvis intet sker.

Arne Winther Johannsen



Nordisk samarbejde en realitet

Gudhjem, det grønne! forsvar dig kækt! 
Freden ej miste sit fristed på jorden, 
Kæmpen hos dig er af skjaldeslægt, 
rimeligt føje sig alting i Norden! 
synges og sees da skal på hav 
frihed og lighed og broderskab!

Grundtvig.

Talen om nordisk samarbejde er nu ved at nå ind i alle 
kredse i de nordiske lande, og der er etableret venskabsforbin
delser mellem nordiske byer. Der bliver afholdt nordiske møder 
og sammenkomster med taler og sange. Det minder altsammen 
stærkt om studenterskandinavismens tid, hvor studenterne 
mødtes, og en taleflom gav genlyd ud over de nordiske lande 
med blomstrende forsikringer om broderskabsfølelser.

Der afholdes nordiske konferencer, og kongresser finder 
sted for alle de forskellige erhvervsgrene og kulturorganisatio
ner i Norden. Ministrene mødes til fællesdrøftelser. Ekkoet fra 
alle disse møder og taler og udtalelser klinger stadig i luften.

Men har det noget at betyde altsammen ? ? ?
Lad mig straks svare stærkt og kraftigt: Det har stor be

tydning, ja, måske uoverskuelig betydning, og vi må tage os al
vorligt sammen for ret at fatte, hvad det er, vi har for ... Der 
kan aldrig blive mening i en festtale, før der er udført et ar
bejde, der kan festes for. Det er måske på tide, at vi lader 
festerne ligge og tager arbejdet op.

Jeg har den opfattelse, at alt hvad der virkelig skal blive 
hold i, det må opbygges indefra og nedefra. Man kan ikke bygge 
hus uden at støbe fundament.

Folket — menneskene — er det levende indhold bag statens 
skal. Staten kan blive udtryk for folkets levende vilje både ud
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adtil og indadtil. »Der er til alle tider en spænding mellem folk 
og stat. Denne spænding er drivkraften i alt, hvad der bliver 
historisk udvikling.« Den kan føre gennem revolutioner (Frank
rig og Rusland, ja de fleste europæiske lande). Den kan også 
skride så forholdsvis fredelig som i Norden og England. Men 
det er afgørende, at spændingen er til stede.

Det er altså folket, det kommer an på, og folket ligger be
standig i udvikling. Forfatteren Jørgen Bukdahl siger det så
dan: »Folket modnes og myndiggøres, klasser forskydes, vinder 
og mister magt, åndelige strømninger skifter, — aktion og reak
tion ; men folket lever.

Statsformer er klædninger, der slides og hænges på pulter
kammer. Det kan undertiden se ud, som historien gentager sig; 
men det gør den aldrig; den vender aldrig tilbage til samme ud
gangsposition. Dens udvikling lukker sig ikke som en cirkel, 
men stiger som en spiral.«

Nordens folkelige gennembrud er forudsætningen for, at vi 
kan videreføre nordisk samarbejde. Spekulationer over Nordens 
fremtid skal være bestemt ud fra Nordens indre vækst og 
modning. Der tog den gamle skandinavisme fejl. Vi behøver 
ikke at tage fejl een gang til, hvis vi er os dette bevidst. Høj- 
skolemænd trindt om i Norden og først og sidst en mand som 
Jørgen Bukdahl har vist vejen. Nu er tiden der, til at vi skal 
pege frem mod en ydre udvikling, en praktisk udvikling, der er 
nødvendig. Men lad os tage os i agt for, at ikke tryghedshensyn 
og nyttehensyn skal bringe os på afveje.

Toldmurene skal nedbrydes, pasordningen ophæves, økono
misk samarbejde udbygges, og kulturelle strømninger skal 
skabes helt fri bane. Derefter må vi gå over til fællesoptræden 
i udenrigspolitik uden at skele til, om stormagterne kan lide 
det eller ej. Naturligvis må det have til følge, at vi samles om 
et fælles forsvar. — Kort sagt, der må snarest oprettes en nor
disk rigsdag.

Da Kalmarunionen oprettedes i 1397, var denne union en af
tale eller rettere en forordning fra oven; det var selvbestaltede 
rigsråder, der enedes halvt om halvt i dette at antage en fælles
regent. Dronning Margrethe var en klog regent, der tog lempe
lig på opgaven; men alligevel var opgaven uløselig. I en union 
i dag skal hvert land bevare sin egen regering og rigsdag. Der 
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skal altså ikke være en fællesregering på bekostning af enkelt
staterne.

Det er givet, at Danmark, Norge, Sverige og Finland må 
blive stærkest (fyldigst) repræsenteret. Man kan naturligvis 
sige, at unionen er en forening af ligestater, og ligesom i et 
andelsforetagende må de enkelte stater så have lige mange 
repræsentanter; men her vil den bedste ordning givetvis være, 
at folkene — enkeltmenneskene — fordeler repræsentanterne.

Landstingsmand J. P. Jensen-Stevns udkastede i 1943 et 
forslag til en fællesrepræsentation, som jeg her vil opholde mig 
ved.

Der vælges en repræsentant for hver 200.000 indbyggere; 
på den måde bliver mandaterne fordelt på de enkelte lande efter 
folketal. Hvis så mindstetallet fra hvert land blev for eks. 2 
mandater, ville alle blive repræsenterede.

Fordelingen vil blive omtrent sådan:
Sverige ............ 32 repræsentantel’
Danmark ........ 19 »
Finland ........... 18 »
Norge .............. 16 »
Island .............. 2 »
Det bliver ialt 87 repræsentanter

Så bør der være et kammer sammensat af sendemænd fra de 
enkelte landes rigsdage. Her foreslår J. P. Jensen-Stevns 10 fra 
hvert land. Den samlede repræsentation vil da udgøre 137 
sendemænd.

Det bliver en nordisk rigsdag svarende til forbundsforsam
lingen i Schweiz, hvor hver kanton (fristat) har sin selvstæn
dige regering.

Lyder dette fantastisk? Lyder det, som vi ville opgive vor 
statslige selvstændighed? Det er muligt, at enkelte lige straks 
vil føle det sådan. Men vi må da gøre os klart, at vil vi i det 
hele taget bevare vor nordiske selvstændighed, da må vi gå 
vejen, der er anvist — først og fremmest i Schweiz, hvor 
unionen har stået sin prøve både under krige og i fredsperioder. 
Hvordan ville det have været muligt for de schweiziske fristater 
at bevare selvstændigheden gennem det sidste hundrede år 
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uden forbundet? Det behøver vist ikke noget andet svar end 
dette: Der havde, i dag ikke været een schweizisk fristat tilbage.

Det er i dag et livsspørgsmål for os, at det samlede Nordens 
integritet bevares. Men vi skal ikke gå og bilde os selv ind, at 
stormagterne vil lade os være for vore blå øjnes skyld. Balkan- 
landene for ikke at tale om de baltiske stater var randstater før 
storkrigen, efter krigen — altså nu — er det os, der er blevet 
randstater. Og ikke alene er vi det; men vi ligger lige i skæ
ringslinien, der findes mellem Øst og Vest. Vi kan bare prøve 
at se verdenskortet lidt fra oven, så vil vi snart opdage, at Grøn
land, Island og Skandinavien ligger imellem New York og 
Moskva. Historisk set har Rusland de fleste tider optrådt som 
ven over for Danmark og Norden; måske kan det påvises også 
at være tilfældet i dag; men det ved vi såre lidt om.

Jeg ved nok, at store kredse i Norden — også i Danmark — 
mærkeligt nok — ønsker, at vi skal holde os til ufarlige om
råder for samarbejde og begrænse det til det kulturelle og øko
nomiske. Jeg har selv tidligere været af den opfattelse. Men nu 
er det ganske klart for mig, at vi må og skal kende og erkende 
vor besøgelsestid. Nu må der skabes realiteter bag talen om 
nordisk samarbejde og det højt besungne og priste fællesskab.

Vi føler det som en absolut virkelighed, at krig mellem de 
nordiske lande er umulig, og måske vil det også være utænkeligt, 
at Norden skulle gå i krig mod vestmagterne. Men vi kan en dag 
blive draget ind i et opgør mellem Øst og Vest, og har vi da ikke i 
tide præciseret, at vi vil være os selv, og gjort det på en sådan 
måde, at der ikke kan være tvivl, da kan det meget let blive for 
sent.

Kan tanken — for ikke at sige ønsket — om et nordisk for
bund trænge igennem indefra fra folket, da vil der hurtigere 
blive realiteter, og det, der opnås, vil give mere rygrad i sam- 
arbej det.

Men ser vi nu lidt videre på, hvordan en nordisk rigsdags 
arbejdsvilkår vil blive, ser vi nok, at der vil rejse sig vanskelig
heder, der skal overvindes. Her tænker jeg først og fremmest 
på samarbejdet mellem unionsregeringen og enkeltstaternes re
geringer. Kan et sådant samarbejde i det hele taget finde sted, 
uden at det enkelte lands regering må give afkald på sin suve
rænitet ?
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Det er nødvendigt med et øverste unionsråd, der skal have 
den i unionssager udøvende magt; det vil være naturligt, at dette 
råd udgøres af de tre konger og de to præsidenter, og at deres 
underskrifter saa ledsages af statsministrenes signatur. — Det 
kan dog måske rent demokratisk være at foretrække, at også 
udenrigsminister og statsminister fra de forskellige lande til
træder rådet, ikke mindre da det måske vil udvikle sig til en 
hel fællesoptræden i udenrigspolitiske spørgsmål.

Ligesom i Schweiz vil unionslovene blive at respektere først; 
men naturligvis må der være kompetencelove for unionen.

Lad os nu bare tænke sagen igennem, og så kan vi siden 
spørge, om det er så tosset en tanke endda.

Jensen-Stevns citerer en svenskers udtalelse til tanken: Jeg 
ved ikke, om Nordens samling er mulig; men jeg ved, at den er 
nødvendig.

En nordisk union er ikke vendt mod nogen anden magt, og 
der kan aldrig være mening i at fremsætte den slags påstande. 
Den er vendt indad til indre styrke og tillid.

Jeg tror, at tiden er inde for en nordisk renæssance, og der 
er ingen som helst mening i, at vi selv — i en slags beskedenhed 
— eller mindreværdsfølelse — skal frakende os vore betingel
ser for at indtage en fremskudt stilling i Europa både i kulturel, 
social og politisk Henseende. Vi har noget at yde til verdens
samfundet; men så må vi stadig anspores, dertil hjælper os et 
mere frit og intimt nordisk samarbejde. Vi kan virke inspire
rende på hinanden, og inspiration er stødet til fremdrift.

Aksel Lauridsen.

Efterskrift:
Jeg har desværre måttet koncentrere stoffet alt for stærkt; 

men det er mit håb, at jeg trods dette må kalde til eftertanke.



Människovärdet

Tal vid avslutandet av kvinnliga sommarkursen 19^8 
vid folkhögskolan i Bräkne-Hoby

Gång efter annan under vårt studium denna sommarkurs av 
historien ha vi kommit in på problemet människovärdet. Under 
olika skeden av världshistoriens gång möter oss detta problem. 
När vi i början av kursen diskuterade tidsindelningen, konsta
terade vi, att alla avgörande gränser i tidsförloppet hittills mar
kerats av andliga faktorer, som skänkt mänskligheten nya and
liga synpunkter och nya utblickar över tillvaron och därmed 
påverkat deras själar. All tideräknings utgångspunkt, Kristi 
framträdande i världen, betecknar ju framförallt en ny män
niskosyn, en omvärdering av alla dittills gällande begrepp i 
österlandet om människovärdet. »Här är varken jude eller grek, 
träl eller fri, man eller kvinna« — vi känna igen dessa revolu
tionerande ord, vilkas djupa mänskliga innebörd vår värld långt 
ifrån ännu har förstått eller i sin själviskhet velat höra på. 
Tänk blott på hur i dessa dagar kampen om den politiska mak
ten i världens största demokrati, Förenta Staterna, i mycket 
hängt upp sig på den nuvarande presidentens önskan att bereda 
negrerna en jämbördigare ställning än förr med de vita. Denna 
humana-kristna inställning är kanske tillräcklig för att de väl
jare, som förtjäna pengar på en nedvärdering av människovär
det hos negrerna, ska svika sitt gamla parti och bereda det 
nederlag. Och kanske vi själva — trots alla vackra ord om den 
mänskliga jämlikheten — innerst inne känna en viss frändskap 
me dem, som vilja ställa den svarta rasen på undantag från 
våra egna mänskliga rättigheter. En sådan inkonsekvens kan 
väl vara en följ d av ett kulturarv, av något som gått oss i blodet, 
fastän vi förneka dess riktighet i teorin. Vi märka ju ständigt 
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och jämt i vårt eget liv, hurusom teori ock praktik, ord och 
gärningar inte stämma överens. »Det goda jag vill, det gör jag 
icke, och det onda, som jag icke vill, det gör jag«. Den livs
erfarenheten tillhör icke endast en av mänsklighetens störste, 
den är tyvärr envar människas.

Men även om det är av ovärderlig betydelse, att en hög idé 
ställes fram för våra sinnen och tvingar oss till reflexion och 
självransakan, så är detta likväll icke nog. Idén kan visserligen 
aldrig dö, den är i sig själv odödlig, men den saknar praktisk 
betydelse, om den icke slår rot i ett mänskohjärta och kallar 
fram aktivitet; den måste omsättas i handling. Om vi icke äro 
villiga att i handling erkänna allas lika människovärde, obe
roende av ras, språk eller religion, så blir den kristna idén om 
människovärdet, vars riktighet ingen kan bestrida, en verk
ningslös idé. I den antika, hedniska världen, den förkristna, 
skulle tanken på allas lika inneboende värde icke kunnat slå rot. 
Den världen var uppbyggd på principen om ett herrefolk, be
tjänat av slavar, vilkas värde icke var högre än boskapens, och 
låt oss icke förgäta, att denna människovärdering också var vår 
här i Norden, till dess kristendomen kastade den över ända.

Allt i världen, som har att göra med kulturens framåt
skridande, står i oupplösligt sammanhang med kampen för 
människovärdet. Varje gång en nedskrivning har skett av detta 
värde, har också en kulturskymning brett sig över jorden, den 
del av j orden, där det mänskliga i särskild grad trampats under 
fotterna, men den har därjämte liksom en solförmörkelse ka
stat sin skugga över väldiga vidder utanför själva centrum av 
sin verkningskrets. Såsom aldrig förr har mänskligheten be
vittnat detta i vår generation. Vi behöva inte slå upp våra hi
storieböcker för att läsa oss till hur respekten för människan, 
för den gudomliga ande, som är det allt överskuggande i det att 
vara människa, förhånats och förtrampats under seklarnes gång 
av egoistiska maktinnehavare eller kärlekslösa religionsför- 
följare. Vi ha själva upplevat, vad historien förtäljer, blott i 
oändligt mycket större skala än någonsin sedan den mänskliga 
kulturens begynnelse. Det berättas om Napoleon, en av dem i 
världshistorien, som mest berusats av makten, att han efter 
nederlagen i Ryssland 1812, där hans armé på 600.000 man, 
den största världen sett sedan perserrikets storhetstid några 
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hundra år före Kristus, förblött och förfrusit, vid återkomsten 
till sitt polska lydrike sände det budskapet till sitt franska folk: 
»Hans Majestät Kejsarens hälsa har aldrig varit så bra som 
nu!« Det är ett av de mest lysande exemplen i historien på för
aktet för människan. Och när i världskriget helt nyss de tyska 
härarna förblödde framför Stalingrad, så måste de göra detta, 
hur hopplös än kampen var, därför att deras herre i den tyska 
riksdagen hade sagt: »Stalingrad skall falla!« En dåres pre
stige betyder mer än 100.000 unga människors liv och deras 
efterlevandes tårar. Och i gaskamrarna och koncentrations
lägren firade denna människoföraktets anda sina hittills största 
triumfer. Man frågar sig, om de äro möjliga att överträffa?

En nutida filosof har uppställt den frågan, om dette förakt 
för individen, som vi bevittnat, varit en sjukdom i samhälls
kroppen i de länder, där det framträtt, eller om det blott varit 
ett symptom. Man kan ju i vår tid med dess högtstående läke
konst begränsa en sjukdom, såsom vi dette år sett med koleran, 
som härjade i Egypten men icke nådde utanför dess gränser. 
Är människoföraktet endast en sjukdom, så borde vi komma 
tillrätta därmed och besegra det. Långt betänkligare är, om det 
blott är et symptom, ty då är dess räckvidd hela människosläk
tet. Och eftersom det raffinerade i torterandet av människo
kroppar och människosjälar synts oss mera djävulskt i detta 
årtionde än någonsin förr, så skulle vi därav frestas att draga 
den slutsatsen, att människosläktet befinner sig i en djupare 
vågdal än förr under sin långa vandring genom tiderna. Nå
gon är kanske genast beredd att göra den invändningen, att de 
goda krafterna i världen dock äro mycket effektivare än förr, 
och att det onda ofta synes mycket skarpare än det goda, som 
verkar i det tysta, och den invändningen är givetvis riktig till 
en del. Och självfallet vill envar av oss här bestämt protestera 
mot den satsen, att människoföraktet är ett symptom, som när 
som hälst och var som hälst kan slå ut i sin febersjukdom, allt
så även hos envar av oss. Under speciella betingelser gror 
ogräset bättre än vetet, och i en av krig, nationalism och rashat 
förgiftad samhällskropp spira ondskans blomster högre än 
kärlekens. Det finns ett gammalt uttryck, som lyder så: 
»Skrapa på ryssen, så kommer barbaren fram!« Kan det vän
das mot oss? Är all vår till det yttre lysande kultur endast en 
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tunn fernissa, som, när den skrapas bort, blottar barbaren? Det 
kan vara värt att ett ögonblick begrunda titeln på en bok, som 
för ett par år sedan kommit ut: »Hitler inom oss själva.« De 
tänkesätt, som skapade möjligheten för Hitler att bli en av 
mänsklighetens och människovärdets stora dödgrävare, dö inte 
så lätt, och kanske envar av oss bär inom sig ett litet grand av 
de tänkesätten, dolt av kulturfernissan.

Det är obestridligt, att all kultur, varhälst den framträtt, 
skapas och uppburits av ett litet fåtal människor. Besinna blott, 
att det inte gått mer än hundra år i vårt land, ett av världens 
nu mest högtstående kulturländer, sedan envar tvingades lära 
sig läsa och skriva. Människorna som helhetsgrupp ha långt
ifrån ännu, vare sig hos oss eller annorstädes, kunnat taga del 
av vetenskapens, konstens, litteraturens skatter eller andra 
former av kulturell aktivitet. I det demokratiska idealets me
ning ligger naturligt nog, att alla ska nå den punkt, då en verk
lig själens kultur skall bli deras egendom. Då skall icke makt 
eller rikedom eller kunskap förvandla sin ägare till en otyglad 
egoist, som i sitt övermod kastar en hel värld ut i elände och 
undergång. Det som skapar en mångsidigt utvecklad person
lighet är den ständiga ökningen under levnadsloppet av de 
högre behovens proportion i förhållande till de lägre. För den 
som levat sig in i böckernas värld, i de stora tänkarnas tankar, 
i Beethovens sonater eller Bachs himmelska musik, ha marknads- 
tivoliet och dragspelet ingen lockelse, inte heller »Levande livet« 
eller annan kolorerad själaspis. Men just därför att kultur
bärarna hittills varit i absolut minoritet, har den utveckling 
som nåtts av dem, så lätt kastats över ända av barbarerna, för 
vilka kulturens värden endast varit hinder i vägen för deres 
själviska intressen.

Det är intet övermod att påstå, att människan är det cen
trala på jorden och att alla de krafter, hon kan tämja och taga 
i sin tjänst ha till uppgift att tjäna henne. Även staten skulle 
vara et kraftkomplex i människans tjänst, men det har tyvärr 
gått tvärtom, så att staten blivit herre, och därmed har männi
skovärdets inflation blivit ett sorgligt faktum. I Heidenstams 
»Karolinerna« låter skalden sin hjälte på morgonen före Poltava 
säga: »Herren Gud kan så beställa, att man engång föga spörjer 
efter staterna men dess mer efter de enstaka människorna.« — 
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Ja visst, säga vi, kan Herren Gud så beställa, och det vore väl 
alldeles i överensstämmelse med den gudomliga synen på män
niskan och hennes i Guds ögon enastående värde. Men ständigt 
och jämt lär oss historien, att de eviga idéernas väg är lång, 
och att mänskligheten ideligen vältar stenar ut på den vägen 
till sin egen ofärd. De »enstaka människorna« och deras rättig
heter har just vår tidsålder minst av allt frågat efter. Se bara 
på ruinhögarna, på de hemlösa, som svältande och förtvivlade 
irra kring vägarna, på de stypade männen och de skändade 
kvinnorna. Men ingen av oss kan öppna en tidning utan att få 
se eller höra talas om »de fyra stora«. Filosofen, som jag ci
terade nyss, har skapat uttrycket »den anonyma apparatens 
rike,« som är i färd att krossa människan mellan sina järn
käftar. Är det förmätet att fråga, om vi inte även i vårt land 
äro på väg att glida in i den anonyma apparatens rike, där 
människan uppslukes av staten. I så fall betyder det, att mäni- 
skovärdet är på väg nedåt mot nollpunkten. I Hitlers Tyskland 
och Stalins Ryssland ha vi bevittnat den nedgången, och våra 
själar ha skakats av den synen. Vad tänka vi om vår egen situa
tion?

Människovärdet — hur stort är det egentligen? Kan det 
taxeras i kalla siffror såsom andra värden på ett marknadstorg 
eller på börsen, och är det underkastat uppgång och nedgång 
liksom aktier och obligationer? På de frågorna kan det kan
ske givas många svar, och många tänkare ha sysselsatt sig med 
det till synes olösliga problemet. Jag skall blott taga fram två 
ytterlighetsexempel. Det ena är av mycket färskt datum och 
härstammar från Hitlers Tyskland. Det är genomsyrat av hans 
och hans anhängares omåttliga människoförakt, som givetvis 
inte gäller dem själva — övermänniskor som de menade sig 
vara.

(Exemplet är hämtat från ett arbete av den svenska politi
kern Anders Örne: »Sunt bondförstånd«.)

Det är en tysk vetenskapsman, som med äkta tysk grundlig
het utrett Människans värde (Der Wert des Menschen). Han 
förnekar icke, att människan har ett värde, och det kan ut
tryckas i kalla siffror. Han utgår från én tysk mans genom
snittliga arbetsinkomst och multiplicerar denna med talet 40, 
som är mannens ungefärliga arbetsföra tid. Från produkten 
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avdrages så den genomsnittliga kostnaden för uppfostran och 
utbildning, och resultatet blir ett människovärde för een tysk 
man av 24.400 Mark. På samma sätt beräknas kvinnans värde 
till 11.000 Mark. Det samlade människovärdet i Tyskland blir 
då 1.625 milliarder Mark eller fem gånger mer än alle sak
värden i landet. Men detta är blott en sida av människovärdet, 
prestationsvärdet. En annan sida kallar han det »generativa« 
värdet, avelsvärdet, förmågan att alstra nye 24.000 Marks
man och 11.000 Marks-kvinnor. Ja, så finns det förstås också 
en tredje värdesida, det kulturella värdet, men det står inte 
högt i kurs.

Man tar sig för pannan och frågar, om man ser i syne eller 
om det hela verkligen är allvar? Jo visst är det allvar, blodigt 
allvar. Hela tänkesättet är den logiska följden av en syn på 
människan såsom enbart en naturvarelse, ett djur, vars värde 
beräknas efter samma grunder som husdjuren på en lantgård. 
De som tjänat ut och som sakna avelsvärde slaktar man ned. 
Och i Hitlers Tyskland blev också »dödshjälpen« och gaskam
rarna för gamla och orkeslösa den naturliga följden av en så
dan människosyn. Även hos oss har den smugit sig in. Vi höra 
stundom det besynnerliga talet om A-människor, och frågar 
man vad det är för några, så svaras det inte med en hänvisning 
till moraliska värden, till sådant som dygd, heder, sannings
kärlek, saktmod, barmhärtighet, allt sådant som skapar en per
sonlighet. En hingst och en tjur premierar man med bokstaven 
A, men det är en beteckning allenast för ett avelsvärde. En 
ädel människosjäl bor icke sällan i en bräcklig kropp, och för 
mänskligheten i dess helhet är personlighetens överhöghet den 
allt överskuggande nödvändigheten.

Det finns emellertid en annan ytterlighet i betraktandet av 
människovärdet — det är evangeliets ytterlighet. En enda 
människosjäl väger mera i Guds ögon än hela världen, och det 
är till intet gagn att vinna hela denna värld, om man därmed 
tager skada till sin själ. Ingen större anstöt kunde den stora 
mästaren väcka hos sin tids överklassmänniskor, än när han 
prisade saliga de fattiga och ringa, de saktmodiga och frids- 
stiftande, de förföljda och orättmätigt lidande. Den kristna 
idén om männniskovärdet har sin rot i tron på människan som 
Guds barn.
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När vår värld ställt sig självmant vid undergångens rand, 
när vi i våra dagar fråga,, om det i framtiden skall finnas en 
värld eller ingen värld — ty något tredje gives icke, om vi ånyo 
skulle kasta mänskligheten in i ett atomkrig med dess oberäk
neliga följder, dess hekatomber av människooffer, av lidande 
och nöd, så finna vi kanske till sist, att räddningen aldrig kan 
ligga i ett system, där människan endast har ett matematiskt 
värde. Endast av människor, som vuxit i inre måtto, kan en ny 
värld skapas, en värld där det bottenlösa människoföraktet, för 
vilket individens värde är några kalla silverpenningar, ersatts 
med erkännandet av människan som en Gudsvarelse.

Vi ha, såsom jag nyss sade, gång efter annan stannat under 
studiet av historien inför problemet människovärdet. På denna 
vår sista skoldag ha vi ånyo gjort det. Vi kunna aldrig komma 
förbi det — det gäller både oss själva, vårt eget värde, och 
mänskligheten. Vi kunna sänka oss själva ned under en mänsk
lig tillvaros nollpunkt, och vi bli onyttiga tjänare på jorden; vi 
kunna också genom hela vårt liv visa, att vi förstått den höghet, 
som ligger i att vara människa. I det senare fallet hjälpa vi till 
att bygga upp en söndertrasad värld. Det finns väl ingen tän
kande ung man eller kvinna, som tvekar i valet. Uppgiften är 
långt ifrån oöverkomlig, eftersom vi lyckligtvis alla bära inom 
oss ett stycke av det gudomliga.

Johan Feuk.



Hyrdedreng’ i Jylland

De gode gamle Dage — ak ja-- »dengang jeg var Pige, 
da var der Piger til«------ ja, ja, om denne Sag kan siges baade 
pro et contra, som Rigsdagsmanden sagde.

Men •— der var nu alligevel adskilligt, som vi nødig vilde 
have om igen. Jeg skal prøve at fortælle lidt om livet som Tje
nestedreng, eller Hjorddreng, som det hed, og fortælle ud af 
egne Erfaringer fra 1880’erne.

— Det var Sæd og Skik i min Barndomsegn, at man skulde 
ud at tjene, naar man var ti Aar — hvis man da ikke var saa 
heldig at være Søn af en Storbonde. Fra syv til ti Aars Alderen 
gik man i Pogeskole tre Dage ugentlig hele Aaret. Ved ti Aars 
Alderen kom man i »den store Skole«, og den var indrettet efter 
Forholdene: to halve Dage om Ugen fra Maj til November, seks 
hele Dage fra November til Maj. I Praksis kunde det maaske 
blive til 2—3 halve Dage ialt en Sommer for os Tjenestedrenge. 
Og saa sov vi.

— Den Gang syntes jeg jo, det var den naturligste Ting af 
Verden, at jeg skulde ud at tjene i Maj, da jeg var fyldt ti Aar 
allerede i November, saa jeg var næsten 10% Aar. Saa da jeg- 
hørte Far og Mor hviske sammen om at lade mig vente til næste 
Aar, blev jeg meget ulykkelig. Jeg var nemlig meget lille, me
get spinkel af min Alder, og det havde givet mig mange Ydmy
gelser og tunge Mindreværdskomplekser. Skulde jeg nu ogsaa 
lide den Tort ikke at komme ud, naar jeg havde Alderen, bare 
for min Lidenheds Skyld------ det vilde være mig en evig Skam!

Det blev da ogsaa til, at Far og Mor gav efter for mine 
Bønner. Jeg blev fæstet for Sommeren som Hjorddreng hos 
Købmand Vogelius i Ølholm, der foruden Købmandshandelen 
havde en Jordlod, saa han kunde holde syv Malkekøer og 2—3 
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Heste. Jeg kunde ikke forstaa, at Mor græd, da hun hin 1. Maj 
sagde Farvel til mig. Nu kan jeg nok forstaa det!

Men jeg var glad og stolt over min nye Værdighed. Og des
uden havde min vordende Husbond to dejlige gule Heste, som 
jeg var svært begejstret for. Det var derfor en Skuffelse, at 
den ene af dem blev solgt faa Dage før jeg kom derned, og den 
anden faa Dage efter! Men saa fik vi to brune i Stedet. De var 
ogsaa gode at blive Ven med.

Hvad bød man saa saadan en 10 Aars Knægt?
Arbejde!
Fra Maj til Høstens Slutning var Arbejdstiden fra Kl. 4 om 

Morgenen til det mørknede om Aftenen, med ca. en Times Mid- 
dagspavse. Efter Høst kunde vi som oftest sove til Kl. fem. Fri
tid eksisterede ikke. Hvis en vilde komme og sige, at et ti Aars 
Barn dog ogsaa skulde have Tid og Lov til at lege, vilde man 
have stirret ganske uforstaaende paa ham —: »lege — en Tje
nestedreng« — det var jo en Utænkelighed! Nej, den eneste 
»Forpligtelse« man havde over for en Tjenestedreng, det var 
at faa saa meget Arbejde ud af ham som muligt. Og dermed 
Basta. f

Jeg skulde altsaa først og fremmest passe de syv brogede 
Køer. Og det gik for sig efter Skik og Sædvane, ikke efter hvad 
der var mest praktisk. De blev sat paa Græs om Morgenen, ved 
fem Tiden, naar de var malkede, flyttet to Gange om Formidda
gen, kom hjem om Middagen, ud igen efter Middag, flyttet to 
Gange om Eftermiddagen, og saa hjem om Aftenen. Marken 
laa mindst 20 Minutters Gang fra Gaarden eller mer, men naar 
jeg skulde ud at flytte, kunde jeg stikke en Genvej gennem en 
anden Gaard og ad en Marksti, det var noget kortere. Køerne 
var bundne i Rebtøjr med Trætøjrepæle. Tøjrene skulde »rin- 
kes op« paa en saadan Maade, at det kunde bindes om Halsen paa 
Koen ved Siden af, og paa den Maade blev Køerne koblet sam
men i to Rækker, fire i første og tre i anden. Det var noget af 
en Kunst at »rinke« et Tøjr rigtigt, men det havde jeg lært 
i Forvejen. Den intelligenteste og mest medgørlige af Flokken 
blev udnævnt til Ledeko eller »Trækker«. Til hende blev alle de 
andre koblede. Hun bestemte Farten, hun sørgede for at dreje 
til højre for mødende Vogne, svinge paa rette Steder, lystre 
Tilraabene »Hørs« eller »Hid« osv. Og Vogteren gik saa bag
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efter. Det var meget vigtigt at have en solid og veldresseret 
Trækker.

Men ind imellem kunde der jo udrettes meget andet — især 
naar man som jeg altid tilbagelagde Vejen i Løb, naar jeg ikke 
havde Køerne med. Der var Tørvene i Mosen at rejse og stakke 
og køre hj em, der vai' Høhøsten og Kornhøsten og Gødningen at 
sprede. Ogsaa at harve, men Ploven derimod kunde jeg ikke 
magte, da jeg jo ikke var større end en normal syv Aars Dreng. 
Men der var stadig fuldt op at udrette. Tjenestedrengen var 
jo altid »Drengs Dreng og Hunds Tjener«, som man sagde. Kun 
om Søndagen bestilte jeg ikke andet end passe Køerne og He
stene, naar de stod paa Græs. Og — hele to Gange i Sommerens 
Løb var jeg hjemme paa Besøg! Saa satte jeg Køerne ud efter 
Middag, og saa pilede jeg hjem paa de bare Ben, saa Lande
vej sskærverne slog Gnister, og saa kunde jeg være hjemme godt 
to Timer, og derefter løbe tilbage igen og hente Køerne hjem 
til Aften. Karlen havde flyttet dem om Eftermiddagen. Det 
var saa meget jeg havde fri den Sommer.

Købmand Vogelius og hans Kone var flinke og gode Menne
sker. Men de var »fine« Folk, som ikke mængede sig med os 
andre. Skønt jeg tjente hos dem i tre Somre, har jeg kun een 
eneste Gang været inde i deres Dagligstue, og da kun et Øjeblik 
for at modtage en Besked. Jeg var ganske prisgivet de tilfæl
dige Tjenestefolk, særlig Karlen. Den første Sommer var jeg 
heldig. Det var en ualmindelig flink og dygtig Karl, vi havde. 
Og den af Pigerne, vi særlig havde med at gøre, Ane, havde et 
moderligt Sind og tog sig af mig paa mange Maader. Dertil bi
drog ogsaa, at hun var særlig Godven med Sønnen Mathis i den 
Gaard, jeg løb igennem paa Genvejen til Marken, saa jeg blev 
»postillon d’amour« mellem dem. Ane og Mathis blev senere gift 
og levede saare lykkeligt sammen.

Skønt det var haardt Arbejde, og uden Hensyn til, at jeg 
kun var et Barn — og trods de efter vore Begreber utrolig pri
mitive Boligforhold — saa følte jeg mig i Reglen ikke ulykkelig, 
naturligvis fraregnet en Del Hjemvé. Det regnedes for en god 
Plads. Og der var mange, der havde det meget værre. Jeg blev 
der da ogsaa som før sagt i tre Somre. De to sidste var mindre 
heldige, hvad Medtjenere angaar. Men til Gengæld var jeg jo 
saa ældre og mere hærdet.
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— Men Børn er Børn. Og Børn skal lege. Og de kan lege 
med alting.

Selvfølgelig var der ikke Tale om Legetøj eller Legetid i 
almindelig Forstand. Men Barnets Fantasi skaber — om for
nødent af intet. Skyerne er herligt, uopslideligt Stof til Leg. 
Blomster og Dyr ligesaa. Jeg holdt af mine syv Undersaatter 
— de blev mine Venner. Endnu mere de to brune Hopper. Jeg 
var stolt, naar jeg gik bagefter mine Køer ned gennem Lands
byens lange Gade og slog Knald med min vældig flotte Pisk: 
et kort Skaft med en seks Alen lang Snært, som jeg selv havde 
lavet, »firknyttet«, og med den helt rigtige Facon! Endnu mere, 
naar Hestene havde Fridag, og jeg skulde have dem med paa 
Græs tillige med Køerne, og jeg sad som en Konge og tronede 
højt til Hest paa Lottes Ryg og havde Lise som Haandhest ved 
Siden — saa var man vel nok en Herre!

Og saa Kæret, den store Tørvemose med Gudenaa midt igen
nem. Om Efteraaret, naar baade Hø og Tørv var i Hus, saa 
kom Køerne derned og gik løse. Der var temmelig langt derned. 
Vi skulde vogte dem, at de ikke kom ind paa fremmed Omraade, 
og at de ikke faldt i en Tørvegrav, hvilket var værre, men hel
digvis sjældent. Her havde vi Hjorddrenge vort Eldorado. Her 
var Tid og Lejlighed til Leg. Og den blev udnyttet. Først og 
fremmest var det at brænde Baal. Der var Stof nok til Baalet: 
Tørvegnallinger, tørrede Kokasser og Hestepærer, Stumper af 
opgravet Moseeg osv. Og i den varme Aske stegte vi Æbler, 
Kartofler og Gulerødder. Og i Tørvegravene var der prægtige 
Gedder at fange, og Aal og andet, og det var jo en Gevaltighed 
at kunne komme hjem med slige delikate Sager. Det var her
lige Timer!

Men jeg mindes ogsaa de triste Efteraarsdage med iskold 
Regn og den bidende jyske Blæst, og man gik der uden Læ, og 
uden særligt Overtøj (Overtøj havde man overhovedet ikke), 
drivvaade til Skindet, og de frysende Køer var urolige og uar
tige og vilde hjem, og det varede saa længe, saa længe, før det 
begyndte at mørkne, saa man — endelig! — kunde kalde Køerne 
hen i Hjørnet og koble dem sammen — uh, de var saa vaade! — 
og komme hjem. En saadan Dag kunde mange bedske og stri
dige Tanker komme op i ens Sind. Jeg forstaar Søren Kierke
gaards Far paa den jyske Hede! Jeg har vel ikke som han dre- 
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vet det til at forbande Gud. Men naar man gik der dyngvaad 
og tænderklaprende de lange, lange Timer, alene med sine Dyr, 
og med en Følelse af uendelig Forladthed, saa blev baade Tan
ker og Taarer bedske.

■—• Men naar saa Sommer og Efteraar var forbi, og jeg den 
første November kom vandrende hjem til Far og Mor med hele 
min »store« Sommerløn i Lommen (første Sommer 10 Kr., an
den 12, tredj e 141), og et Par Pund Uldgarn som ekstra Beløn
ning for god og tro Tjeneste, og Opfordring til at komme igen 
næste Aar, saa var der vel nok Fryd og Glæde over alle Grænser!

— Naar jeg nu genkalder dette Livsafsnit i min Erindring, og 
dertil betænker, at jeg var heldig og fik en god Plads hos Køb
mand Vogelius, og afsluttede Perioden syv Aar senere med en 
endnu strengere og endnu bedre Plads, og at mange Hjord
drenge havde det meget værre end jeg, saa skal jeg ikke klage. 
Men jeg maa jo dog medgive, at det var en haard Behandling at 
faa, et haardt Liv at føre. Og Tjenestedrenge blev tit Genstand 
for raa Spøg — som f. Eks. at blive sendt efter »Møddingskra
ber« o. 1. Det var saa vist heller ikke just Konfirmandundervis
ning i Moral, man kunde erhverve sig mellem en Flok Karle og 
Piger en Sommeraften paa en Grøftekant. Jeg kunde ikke være 
med til at byde mine Børn eller Børnebørn dette!

Men paa den anden Side: vi følte os i Almindelighed ikke 
som ulykkelige og mishandlede Skabninger. Børn er Børn. De 
har deres Sorger og deres Glæder under alle Forhold. De har 
baade under blide og strenge Kaar deres rige Fantasi, den Ska
berevne, der kan skabe noget af intet og gøre det døde levende. 
De kan lege Blomster frem af Ruinerne!

Og-- maaske vandt vi ved det haarde Arbejde og den 
ofte tunge Pligtopfyldelse noget af Værdi for Karakterdannel
sen og Livsevnen, og dermed Livslykken, som vort Slægtleds 
Børn ikke faar Erstatning for gennem kunstigt Legetøj og blød
agtig Forkælelse-----------

Andr. Hansen.



Trætte profeter

Både højskole- og kirkekredse konstaterer, at kun få gider 
høre, henholdsvis i foredragssal og kirkehus. Man taler om for
kyndelseskrise. Er det utidig bekymring?

Gejstligheden og de, som slutter op om den (den synlige 
kirke rundt om i sognene), jamrer ofte over det ringe tilløb til 
gudstjenesten. Er ikke så godt som hele Danmarks befolkning 
i den danske folkekirke? Men se hvor få, der vil have med det 
kirkelige at bestille! — »Sjældent kommer vi til kirken, og når 
vi kommer, da enten sover eller snakker vi, eller er vi vågne, 
så er dog vore tanker et andet sted, ved vore penge, handel og 
bedrift, og vi lader ordet gå ind ad det ene øre og ud ad det 
andet igen, så at mindsteparten af menneskene hører det al
vorligt og forbedres deraf.« Dette kunne godt antages for et 
uddrag af præstens spidsartikel i kirkebladet, der udgår til alle 
husstande, hans syn på vor tids nød. Men forfatteren er for
længst død. De anførte ord (her let moderniseret) står at læse i 
fortalen til den oversættelse af Luthers andagtsbog, som Peder 
Tidemand sendte ud på det danske bogmarked i 1560’erne. Her 
var hjælp mod fordærvelsen. Læs et stykke hver dag! Sådan var 
situationen altså dengang. Men tænk, det var ikke en menneske
alder siden, at evangeliets lyse og klare dag var oprundet i Dan
mark med Hans Tausen og de andre reformatorer.

Tiden har altid været umoralsk, og efter lejlighed har kir
ken med nidkærhed givet sig hen i den opgave at bedre den, 
hvad den offentlige mening også betragter som kirkens væsen
lige opgave. Samtidig har kirken stræbt — og det er det væsen- 
lige, den skal — at udtrykke sit budskab rent og purt og for
valte sakramenterne på rette måde. Intet af alt dette, synes det, 
med andet resultat, end at den bekymrede kirke i dag kan gøre 
salig Peder Tidemands ord til sine!
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Det er ikke første gang, det siges, men dermed er ikke af
gjort om det er sandhed eller løgn, at den ringe lydhørhed over
for evangeliet nu som tidligere (hvis den er så ringe) skyldes, 
ikke at der er det ene og det andet i vejen med teologi og guds
tjeneste, men at kun så få lever.

At spise, drikke og sove kan ingen undvære, som vil leve, og 
derfor er dette ikke at ringeagte. Men der er jo også noget, som 
kaldes åndsliv: Interesse for kunst, politik, religion, opdra
gelse o. s. v. Man kan læse, at 19. århundredes Danmark fostrede 
så mange åndens stormænd som aldrig før i landets historie. 
Efter al den oplysning, som siden er udgydt over alt folket, 
først gennem vort vidt berømte skolevæsen og nu gennem »Nor
dens bedste radio«, findes uden tvivl i vore dage end flere stor
mægtige i ånden, med og uden navn. Hele folket er så oplyst, at 
det næppe kan lære meget mere. Alligevel er det tilfældet, at 
mennesker, der er med, som er levende optaget af tidens spørgs
mål, ja er fuldt på højde med dens dannelse, dog går rundt og 
er stendøde. — På dette sted passende et par linjer for at 
imødegå en eventuel misforståelse. Læseren kan være kommet 
på den tanke, at her sigtes til et liv med Kristus i hverdagen, 
gudvendt, gudført, gudhengivent, og således et forbillede for 
andre. Men det er ikke et sådant inderligt, eksemplarisk from- 
hedsliv, de stendøde mangler; fik de del i det, ville de ikke der
med være gjort levende. — Jesus af Nazareth sagde til en ung 
mand, som var rig på gods og guld, men syntes at være ganske 
ubunden af det materielle og helt at have helliget sig de vær
dier, som møl og rust ikke kan fortære: »Vil du være fuldkom
men, så gå bort! Sælg hvad du ejer og giv det til de fattige!« 
Livet, som han ikke havde del i, skulle han ikke vente at få hos 
mesteren, i hans følge. Andetsteds. Gå bort! Budene kunne han 
sagtens overholde for sig selv; da var de kun leveregler, han 
havde valgt at pryde sin livsførelse med. Men gav han sig i lag 
med mennesker og opdagede, at han fuldt så vel som de kunne 
hade, stjæle næstens gods og kærlighed, lyve og forbande, så 
blev budene, han kunne udenad, måske en forkyndelse af livet, 
som det er bestemt til at være, men ikke er. En forkyndelse af 
noget glædeligt: At det ikke er meningen, at livet skal gå til 
grunde i synd og død; men tillige en dom. Livet sammen med 
mennesker, under lov, vurderede Guds søn så højt, at han selv 
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blev menneske under samme vilkår. Der var hjælp til at finde 
dette, det eneste liv for mennesker at leve, i ordene: Sælg alt 
hvad du ejer, og giv det til de fattige! Giv dig hen til menne
sker!

Højskolen kan også yde en sådan hjælp. Den kan hjælpe os 
til at se, at menneskelivet er en uafladelig strid mellem godt og 
ondt, og kan føre os ind i denne ubønhørlige kamp mellem sand
hed og løgn, tro og afmagt, liv og død. Den højskole, der arbej
der herpå, har ikke, hvad nogle vil hævde, nu i det væsentlige 
løst den stillede opgave og kan gå over til næste punkt på dags
ordenen. Dette er simpelthen hele dagsordenen, og vedtagelse af 
en ny betyder selvopløsning.

»Og kom så og følg mig«, føjede mesteren til. Sidenhen. 
Det sker, at Mennesker segner i livets kamp, dødeligt sårede. 
Men om vi så får Jesus af Nazareth at se som Guds søn, hører 
livets ord af hans mund, opstandelsens ord, det eneste, vi da 
trænger til, kan der ikke siges noget om, det er helt afhængigt 
af Helligånden, og han lader sig ikke foreskrive noget af os.

Succes. Synligt resultat i form af flere tilhørere og tilhæn
gere. Fornemmelse af medbør. Både højskole og kirke spejder 
til tider herefter. I reglen forgæves. Det er også ganske over
flødigt. Kan højskolen, som forkynder kamp på liv og død, for
vente selv at kunne stå udenfor striden, hvor der ikke blot gives, 
men modtages dødelige hug? Og kirken, som mener at have et 
budskab om ham, der er herre over liv og død, har ingen grund 
til at bekymre sig på sin herres vegne, hans er magten — og 
æren.

Profeten Elias gemte sig i en hule og ville dø, men Guds ord 
fandt ham: »Hvad er du her efter, Elias?« Han svarede: »Jeg 
har været fuld af nidkærhed for Herren, hærskarers Gud, fordi 
Israel har forladt din pagt; dine altre har de nedbrudt, og dine 
profeter har de ihjelslået med sværd! Jeg alene er tilbage, og 
nu står de mig efter livet!« Men Elias fik den ordrer »Vend til
bage den vej, du er kommet!« — Højskolen kan udlægge dette 
ordskifte som en opfordring til at vende tilbage til valpladsen 
og tage kampen op igen, trods alt. Og de, som giver sig ud for 
at være kirke, kunne udlægge ordene som udtryk for den sand
hed, at de ikke er noget for sig selv, hverken over eller ved siden 
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af menneskelivet, de er et samfund af mennesker blandt andre 
mennesker, til hvem gudsordet, Jesus Kristus, taler.

På tilbagevejen skulle Elias finde sin efterfølger. Deri lå 
både en forjættelse og en dom. Tjenesten skulle fortsættes. Høj
skole og kirke har så let ved at føre dette ord i munden, som om 
det er vore små foretagender, alt afhænger af, denne højskole 
og denne kirkekreds. Tjenesten skulle fortsættes, men Elias 
kunne ikke bruges længere — fordi han tvivlede.

Højskolen er først da ilde faren, når den har tabt troen på 
sandheden, som den forkynder. Og den kirke, som ikke længere 
ved, hvad den selv tror på, står det ikke bedre til med som 
tjener. Men er dette ikke tilfældet, hvorfor så hykle bekymring?

Edm. Jensen.



Dommedag — en legende

Det er dommens dag. Den sidste basun har lydt. Gravene og 
havet har givet deres døde tilbage. Foran tronen, hvor Gud 
Herren har taget sæde, står alle de indstævnede sjæle, slægtled 
bag slægtled. Så langt øjet når, ses hoved ved hoved og skulder 
ved skulder i endeløse rækker. Endnu hersker gravens stilhed. 
Da løfter dommeren sin højre hånd, og alle hoveder bøjes. Det 
er som verdenshavets brusen.

Gud Herren taler: Dommens time er nu inde, da enhvers 
gerning og idræt skal prøves, og den evige avgørelse fældes. 
Men enhver vil forstå, at til at udrede alle de sammenflettede 
livstråde og forstå hvert menneskes indsats og ansvar på godt 
og ondt, vil der medgå så lang tid, at selv evigheden vil forkor
tes derved. Han foreslår derfor, at sagen avgøres under eet, så 
dommen kommer til at gælde hele Adams køn, een for alle og 
alle for een. Ingen vover at tage til gemnæle, men en dump uro, 
en angstfuld skælven, forplanter sig gennem menneskehavet. — 
Så taler dommeren igen og siger, at da den dom, der nu skal 
fældes, er endelig og inappelabel, vil han ikke, at blot een eneste 
bagefter skal mene sig uretfærdig dømt, og han beder alle, som 
ønsker deres sag taget op til særskilt behandling, at træde til 
side og vente, til de andres skæbne er avgjort. Snart står der 
to adskilte skarer foran dommersædet.

Så taler anklageren, koldt, lidenskabsløst, klart. Men hvert 
ord gennemisner skaren med rædsel. Det ei en tale om blod og 
vold, om hovmod og lavsind, om had og skændsel og vilde lyster, 
løgn og bagtalelse og mened, alle åbenbare og skjulte synder be
gået mellem skabelsens morgen og den yderste dag. Da han 
endelig tier, er hvert blik naglet til j orden, og den blege håbløs
hed står at læse i alle ansigter. Der er næppe een, der sanser, at 
forsvareren har begyndt sin tale. Han vil fatte sig i stor kort
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hed, siger han, og avstå fra ethvert forsøg på gendrivelse av sin 
modparts velunderbyggede fremstilling. Han minder kun om, 
at i denne sag gælder det: een for alle og alle for een. Så vil 
han da nøjes med at nævne een ud av den store skare, en mand 
opvokset i Nazareth, som led forbryderdøden under Pontius Pi
latus. Hans navn var Jesus.

Men da Jesu navn lyder, løfter dommeren atter sin hånd 
og optager sagen til doms. Kendelsen falder uden tøven. De 
anklagede vil alle være at frikende. Næsten hviskende tilføjer 
han: »Gå ind til eders Herres glæde«.

Da svinger de gyldne porte bag tronen på gavl, et lyshav 
vælder ud i brede baner, så de blegnede kinder gløder derved. 
Med løftede hoveder vandrer den vældige skare frem mod lyset 
og forsvinder. Da den sidste er borte, svinger de tunge port
fløje atter på plads.

Nu lyder paa ny Gud Herrens røst, myndig og fast. Kun de, 
der kender den ganske nøje, tror at ane en svag dirren bag 
ordene, men måske tager de fejl:

»Lad den første av de tilbageblevne træde frem for dommen«.
(Genfortalt av Vilh. Gregersen.)



Mennesket under skabelse

Enhver opdragergerning, hvilken befolkningsdel og hvilken alders
gruppe den end tager sigte på, og hvilket mål den iøvrigt definerer som 
sit, sætter ind i den livsproces, som man kan kalde menneskets skabelse, 
eller med mindre højtidelige ord, dets vækst og modning. Fra bondens ar
bejde med jorden og dens afgrøder kender vi den samme proces, og da den 
her foregår så hurtigt og er så let overskuelig, vil vi tage vort udgangs
punkt her i det stille håb, at iagttagelser fra dette område vil kunne finde 
anvendelse til belysning af vort egentlige emne.

Det vil falde naturligt at karakterisere plantens, sædens liv som for
løbende i 3 stadier. Det første omfatter den egentlige vækstperiode fra spi
ringen og frem til blomstringen, hvor det grønne dominerer plantens ud
foldelse. Det andet er selve blomstringen, skønhedens kulmination, mens 
det tredie omfatter frugtsætningen, modenhedens værk, der peger frem 
mod nye kredsløb.

Hermed har vi samtidig et billede på årets skiften. Grundtvig har 
skildret det uforligneligt i linierne:

Kun spiren frisk og grøn i tidlig vår, 
og blomsterfloret i den varme sommer, 
da modenhed i møde planten går 
og fryder med sin frugt, når høsten kommer!

hvis forudsætning, at »alting ventes i naturens orden« viser hans kendskab 
til og ydmyghed overfor naturens love.

Hvorpå er det egentlig, at stadiernes forskellighed beror? Vækst
stadiet præges af et så at sige rent modtagende forhold til yderverdenen. 
Planten suger til sig af alle kræfter fra solen, fra luften og fra jorden og 
omsætter alt til organisk struktur i stigende vælde. På blomstringsstadiet 
bliver processerne i højere grad af intern art, en kvalitativ omgruppering 
snarere end en kvantitativ udvidelse. Med modningen indtræder den tid, 
hvor planten med sin frugt bliver ydende i forhold til omverdenen. Man 
kan også sige, at planten efter vækstens dybe indånding holder pusten 
under blomstringen, indtil den ved frugtspredningens udånding fuldender 
åndedrætskredsløbet.

Vender vi os herfra til menneskelivet, ser vi dette gennemløbe samme 
stadier. Gennem barndommens vækst og ungdommens åndelige brydning 
føres mennesket frem til manddommens gerning. Naturens forskellige
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skabninger er i denne henseende under samme lov. Og hvadenten ens ar
bejdsfelt er det ene eller det andet område, er det af betydning at kende 
lovene, forstå hvad det er, der sker.

I lovgivning og andetsteds er det ligesom man ikke rigtig regner med 
mennesker, som befinder sig i den modtagende, påvirkelige barnealder 
eller i den skønne selvkredsende ungdom. Det forlanges, at disse fore
skrevne forberedelsesstadier er gennemlevet, før man tildeler den pågæl
dende myndighed til at varetage egne anliggender og ret til at øve ind
flydelse i det offentlige. Man anlægger et rent ydre kriterium: fødsels
datoen + et antal år, som regel uden individuelle hensyn — kornet plejer 
man at lade stå, til det har passet det at modnes!

Menneskers syn, holdning og handlemåde varierer i høj grad såvel 
efter det udviklingstrin, de selv repræsenterer, som efter det, den aktuelle 
medspiller i livet befinder sig på, hvilket motiverer betydningen af et 
kendskab til forholdene —■ ikke mindst til, at man næppe selv repræsen
terer noget endeligt og færdigt.

Barnet har i sig en stærk trang til hurtigst muligt at komme i berøring 
med den størst mulige del af den nye virkelighed, det er blevet sat ind i. 
En tings eksistens er nok til at begrunde dets interesse for den. Alle san
ser og midler tages i anvendelse for at tilfredsstille denne videnstrang — 
ikke mindst spørgsmålet til denne virkeligheds beherskere, forældrene. Til 
gengæld lader det sig nøje med en forklaring, der sætter det nye i forhold 
til noget kendt.

Alligevel ved barnet, at der findes et andet forhold til livet og virke
ligheden, end det selv mestrer, nemlig det som det har for øje i den 
voksnes verdensherredømme. Og dragningen herimod virker som en hori
sontudvidelse, der giver tanken flugt udover dets egen verdens grænser. 
Heri ligger forudsætningen for, at forældrenes autoritet er noget natur
ligt, som barnet forholdsvis godvilligt giver sig ind under. Med et frem
tidsperspektiv for øje, som det aner stiller nutidige krav, lader det sin 
egen viljes udslag disciplinere, går ind på i det fornødne omfang at se bort 
fra øjeblikkets lyst og ulyst som handlingsimpulser. Perspektivets og ind
grebenes samhørighed gør situationen tålelig, og hindrer iøvrigt ikke 
barnets lykkefølelse i sin egenverden.

Med barnets vækst følger en selvstændiggørelse af den højere verden, 
der fritager forældrene for at være dens enerepræsentanter — men dermed 
også for noget af det guddommelige lys, som følger af at være nøglehul 
for kigget ind i Paradis. Og en skønne dag står barnet som ung med den 
oplevelse, at det nye liv findes i det selv, taler direkte til — eller snarere 
i — dets eget hjerte. Det attråede rige er blevet en indreverden.

Den unge vægrer sig nu inderligt mod enhver formidling af det nye 
livs krav pr. autoritet, han er blevet en oprører. Men denne direkte kon
takt med den højere verden gør barndommens lykkeverden til et lukket 
land, forlener livet på umiddelbar lyst og ulyst, livet i kroppens rige, med 
en hidtil ukendt skamfuldhed1. Forholdet mellem de to verdener, der i barn
dommen var venligt, er blevet til en indre spænding, der gør modsætningen 
langt stærkere følt.
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Omverdenen fremtræder nu som følelsesobjekt, der lokker og frastøder 
i hastigt skiftende takt. Ophøjelse og hjertegrebethed er nu betingelsen for 
at forlene den med interesse, den blotte videnstrang er ikke længere til
strækkeligt forbindelsesled.

Denne tilstand mellem barnets »snylterliv« og livet som nyttig borger 
er ligesom blomstringen skønhedens højdepunkt. Alt hvad den rummer i 
sig er uberørt og uudgivet, »ubesmittet« af virkeligheden. Men denne skøn
hed fremtræder på en måde med hæsligheden som baggrund — således som 
den unge selv opfatter det legeme, som han aldeles ikke er frigjort fra.

I overensstemmelse med det præg af følelse og betragtning — fremfor 
virken — som karakteriserer ungdommen, tager dens søgen efter livsfor
ståelse form af et krav om harmoni, samklang, hvortil dens egen indsats 
består i de idealer, der fylder dens bryst. Til tider følger hermed en ret 
hårdhændet fordømmelse af det og dem, der støder an herimod. En følge 
af, at ungdommens sjæleliv i så høj grad er et indreliv uden småligt hen
syn til virkeligheden, er den mangel på proportionalitet, der kan være 
mellem den ydre impuls’ reelle styrke og den bevægelse, den forårsager i 
sindet, ligesom det sidste farveindtryk udefra meget let kan udbrede sig 
over hele virkelighedsbilledet.

Idealerne rummer det i sig — forsåvidt de er i overensstemmelse med 
deres egen natur — at de kræver virkeliggørelse, og méd oplevelsen af, at 
idealernes skønhedsverden ikke er, og ikke skal være til at leve i, træder 
den unge ind i virkeligheden med forpligtelse over for den. Den virkelig
hed, som er altings prøve, træder ham i møde med kravet om at åndens 
verden bliver legeme, organisk indbygges i ham, så at han stående midt i 
livet, som det leves, sætter sig i virkende tjeneste som funke af det lys, 
han har skuet.

Livet kræves nu forstået som et samvirke. Den modne har bolig i 
dynamikkens verden, »sfærernes musik« er ikke længere tilstrækkelig inspi
rationskilde for ham. Tingenes interesse afhænger af deres betydning for 
hans formål, hans mission. Han er via interesse og følelsestilknytning 
vokset op til en samhørighed med virkeligheden, eller rettere med et 
hjørne af den.

Side om side i hans organisme findes nu det »naturlige« driftsliv, som 
gennem modningsprocessen er nået til funktionsdygtighed — ikke alle på 
samme tid — og det »menneskelige« driftsliv, som er legemliggjort ånd. 
Den indre spænding gør sig ikke længere så stærkt gældende, efter en be
vægelse er sat i gang. Skamfølelsen fortones ved bevidstheden om, at det 
nu er nødvendigt at gaa i tjeneste, med det man har. Skal fuldkommenhed 
være en forudsætning for gerning, bliver det jo aldrig til noget. Og først 
ved at entrere med virkeligheden, opstår muligheden for den konflikt, der 
ved at erfares kan blive sporen til ny udvikling.

I princippet er det modne menneske nået frem til et nyt enhedsstadium, 
<L v. s. en tilstand, hvor et liv i overensstemmelse med driftens krav hører 
sammen med dets funktion, hvor erkendelsen af loven for menneskets livs
form er blevet organisk indbygget, hvad der så iøvrigt er denne lovs mo
tiv, formaal. Dyrets' livsform er i langt højere grad et enhedsliv. Erkendt 
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eller uerkendt må livet under »jungleloven» udfylde en funktion, udsprin
gende af et formål. Når det forbehold, som indeholdes i dette stykkes ind
ledningsord, har måttet tages, beror det på, at det menneskelige driftsliv 
indtager en så beskeden plads i den samlede livsudfoldelse, at menneske
livet i så stor udstrækning leves, som var jungleloven herre. Men lykken 
er i vidt omfang veget fra dette liv, nye horisonter, nye indre spændinger 
i sindet peger uafviseligt på en vej fremover, som skal betrædes.

Ved at lade blikket glide henover den ved modningsprocessen tilbage
lagte vej, bliver vi vidne til en uafladelig virkende begrænsningsaktivitet. 
Men Goethe siger jo ogsaa: »In der Begrenzung zeigt sich erst dér Mei
ster«. Af mulighedernes samlede sum har nogle få krystalliseret sig til 
virkelighed. Interessefeltet er blevet indsnævnet — til gengæld kan der ud’- 
rettes noget på det afgrænsede felt. Trods Goethes trøstende ord er det 
svært at forestille sig, at livets mål udtømmende skulle kunne karakterise
res som skabelsen af specialister, at det ofte med skyklapper forsynede om
hyggeligt i bås anbragte væsen, som vi kalder det voksne menneske, skal 
betegne noget endeligt — endsige være på vej til »at vide alt om intet«.

Men det forstemmende indtryk, der kan udgå fra en voksen, ligger 
ikke i selve det, at han er voksen, at han er i virkeligheden, det måtte jo 
ske. Det i denne sammenhæng forkerte har sin rod i, at han k u n er 
voksen, at han identificerer sin virkelighed med virkelighe den, at hori
sonten og idealerne er gået fløjten. I den tilstand har intet nyt liv mulig
hed for gennembrud. Her har vi måske en forbindelse med Jesu ord om 
nødvendigheden af at blive barn igen. Men ligger der heri en sandhed1 om 
livets vilkår, så er det selvfølgelig indbefattet, at en proces i lighed med 
den i det foregående beskrevne skal være i gang. Intet stadium må stabili
sere sig som sådant, hvis det skal udfylde sin plads i livets vækst, hverken 
indenfor eller udenfor den »anerkendte« modning. Hermed er vi inde på 
den ene af de to farer, som truer enhver udvikling, nemlig at en tilstand, 
som medfører visse fordele, privilegier, giver efter for sin trang til selv
konservering, med den heraf flydende funktionsforstyrrelse. Den anden 
fare har den modsatte natur: Visse ulemper ved en tilstand medfører en 
søgen udover den på et tidspunkt, hvor den endnu ikke har gjort sin ger
ning, med den heraf resulterende forringelse af modenhedsstadiets funk
tionsduelighed. Begge dele er velkendte fænomener såvel indenfor natur
som1 menneskelivet.

Som skildret arter forholdet til livet og omverdenen sig vidt forskelligt 
efter det udviklingsstadium, man befinder sig på, om man er barn, ung 
eller voksen. Men der synes at være forskelle på voksne menneskers hold
ning af samme principielle karakter, ligesom det enkelte menneske til for
skellige tider og på forskellige områder kan opvise en livsudfoldelse 
vekslende mellem de nævnte stadier. Nogle mennesker kan, hvad de skal, 
andre har derudover det, man benævner vidsyn, klarhed over, at de lever 
i en verden, større end deres egen, og idealer, som de vel ikke evner at 
realisere, men som betyder forpligtelse og dom. Og selve taget i virkelig
heden — hvad man i gerning og væren kan præstere — varierer stærkt.

Forskellige iagttagelser peger således frem mod en modningsproces, 
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der ligger udöver den naturlige og synes at have med livets egentlige 
mening at gøre, en menneskelig vækst, der stiler mod større mål end den 
rent borgerlige funktion. Når det i en ungdomssang af Skjoldborg hedder:

Vel, det bli’r nok gamle Danmark, 
men alligevel et nyt.
Vor, de unges hånd på ploven 
og de gamle grænser flyt.

er den ønskede grænseflytning vel af denne art, en selvudvidelse. Den kan 
så befinde sig på forskellige stadier af sin realisation. Der kan være tale 
om den landkending, der medfører selvdisciplinering, f. eks. afkald på visse 
indgreb i andres liv, som man før ikke tog afstand fra, den begyndende 
omfatning, der giver sig tilkende i et krævende ideal, f. eks. kærlighed til 
fredssagen, eller den indtrængen kan være iværksat, som skal gøre det nye 
til en del af selvet, som den oplevelse, der gives udtryk for i den norske 
nationalsang:

Fienden sit våben kasted, 
op visiret fo’r, 
vi med undren mod ham hasted, 
ti han var vor bro’r.

der flyttede selvets grænser for de nordiske folk, den eneste mulige — og 
eneste virkelige — erobring af hinanden!

Ligesom- man udfra vegetationens tilstand kan sige noget om årstiden, 
som iøvrigt er den primære faktor, kan der udfra menneskets tilstand siges 
noget om »tiden«. Det, der giver en tid sit grundlæggende præg, er for
uden menneskehedens modenhedsgrad i sit store kredsløb med det nye en
hedsliv som mål — mærk her, hvad der tidligere er sagt om, hvad vok
senstadiet »i princippet« er — den reaktion, som det sidste skæbnesvangre 
møde med virkeligheden har affødt, den ikke i betragtning tagne virkelig
hed banker meget hårdt på døren. Tidens ansigt afhænger af livets tale, 
og af det svar som menneskeheden i udviklingslovens takt er ved at forme.

I lyset af »den anden skabelse« kommer den naturlige modning til at 
stå i et andet perspektiv. Vandringen fra barn til voksen fremstår ikke 
som nogen egentlig udvikling. Den bevægelse, vi er vidne til, og som na
turen selv tager på sin kappe, stiler mod et udgangspunkt — hvordan så 
end dette er bestemt. Andre livsimpulser, hidrørende fra menneskers sam
hørighed i en over eget plan sig hvælvende helhed, skal føre mennesket på 
vejen fra hans startposition. De arbejder langs med, og vel navnlig ud
over, naturens opbygning •—• også i legemets forfaldsperiode.

Først det modne menneske er »færdigt til at begynde«, står i det reelle 
forhold til livet, som egentlig var givet med dets fødsel. Opførelsen af den 
menneskelige grund synes at vare noget længere. Måske kan man skelne 
mellem den ved nysnævnte tidspunkt indtrædende modenhed til indtræden 
i arbejdslivet, borgerligt betragtet — og modenhed til at følge et kald, det 
sidste ikke at forveksle med »den anden skabelse«s fuldbyrdelse.

Det, der foregår, er i første række noget irrationelt, et indre frembrud 
fra livets urgrund — at livet er og vil leves, kan erfares, men ikke tor
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klares, og er iøvrigt selve vor grundoplevelse. Livet kræver en funktions
dygtig organisme, et driftsliv »i form«. Det fuldvoksne væsen af enhver 
art er blot realisationen af en plan, som allerede var nedlagt i kimen. Det 
iboende driftsliv kan således siges at have eksisteret fra organismedannel
sens første færd som en forudsætning for denne.

Med dette udgangspunkt kommer sondringen mellem naturens og »den 
anden skabelse« til at føres tilbage til, om driften findes som »kim i 
kimen« eller ej. Det, der ikke er nedlagt i kimen, må »fødes« under livets 
gang og via udviklingsloven fuldbyrdes til drift, organ, d. v. s. noget i 
organismen indbygget, der tjener som redskab for personlighedens livs
udfoldelse.

Åben modtagelighed over for livets tale er en ny organdannelses for
udsætning, siden er væsnets egen rolle mere aktiv. Hans sympatiske drag
ning fører til impulsernes dybdevirkning, og længslen frem mod den livs- 
fornyelse, der vil følge den nye evnes frembrud — en stigende intensitet 
i det frugtbare samvirke med omverdenen — sætter kronen på værket, 
frembringer »flyvefærdigheden«, ubrugt, men brugbar og forpligtende 
til brug.

En længsel efter at blive nyskabt, »født af ånd«, giver Grundtvig mæle 
i bønnen:

O, du, som skabte hjerte mit, 
det dybe, underfulde!
o, dan det efter hjerte dit 
til himmelspejl i mulde, 
så jeg langt mer, end selv jeg ved, 
kan lære af din kærlighed 
om nådens rige fylde.

Et klarere, stærkere udtryk for den organiske samhørighed med livet 
og skabningen, den etbliven, der er den anden skabelses mål, kan næppe 
findes.

»Det menneskelige« i mennesket må således blive drift, blive organisk, 
for at kunne fungere. Alligevel er det på en anden måde, end vi umiddel
bart udfra vor sædvanlige opfattelse af »organisme« og »organer« fore
stiller os dette. »Født af kødet« og »født af ånden« udtrykker i lige grad 
en »fødsel«, en »legemliggørelse«, men i sidste fald har evnen med »myn
dighed« at gøre. På samme måde som vor synlige organisme er den her 
omtalte udtryk for evnen til virkende kontakt med omverdenen i overens
stemmelse med livets love, blot af mere intens art, og uden behov for ind
sats af legemsfunktioner, muskelkraft.

I enhver situation er mennesket stillet over for opgaver, det skal løse, 
men i visse tilfælde er det i besiddelse af evner på forskelligt plan, der 
i lige grad kan bruges. Den pligt, der her aftegner sig ud over opgavens 
løsning, er da at anvende den højeste, mest åndsbårne evne, han råder 
over, da dennes anvendelse i ringest grad medfører vold, ødelæggelse af liv 
og tilføjelse af smerte af enhver art. I hverdagen finder vi en manglende 
hensyntagen til dette forhold, når en fader bruger sine prøvede armkræfter 
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i stedet for en fra personligheden udstrålende kraft, som han har mindre 
tillid til i sin opdragergerning.

Dette kan også ligge bag skildringen af Moses, da han anden gang 
stod overfor den opgave at skaffe vand til de i ørkenen tørstende Israeliter. 
Hans virkelige forseelse var sikkert den, at han ikke benyttede sin »flyve
færdige« evne til ved tale til klippen at tilvejebringe det fornødne, men 
foretrak sin prøvede, »driftsikre« metode, som havde mere med »arm
kræfter« at gøre.

Den længsel mod livsfornyelse, som Grundtvig i den anførte strofe har 
udtrykt — og som vel idet hele er grundtonen i hans søgen og forkyndelse, 
præger også Jakob Knudsen. Han ser frem til et liv i nyskabt »hedensk 
livsfylde«, hvor det, mennesket umiddelbart vil, er til glæde og velsig
nelse for det selv og andre — den livsfylde, som han i et andet plan blev 
vidne til hos solsorten. Dette nye liv forudsætter en tilstand, hvor næste- 
kærligheden er organfunktion — umiddelbart handlingsincitament — på 
samme måde som kærligheden mellem mand og kvinde, mellem forældre 
og børn nu er det. En oplevelse af samhørigheden, spiret i en universel 
kontakt med virkeligheden, formet gennem en dragning mod alt liv, med 
»det store bud i loven« som ledestjerne.

Længslen efter det fulde og hele liv bor i os alle, men i forbindelse med 
mangel af »den anden skabelse«s perspektiv kan den give sig udslag, som 
gør vold på livet. Fællestræk for disse er utålmodigheden efter at leve det 
her og nu, hvorhos det findes urimeligt, at tilstanden ikke allerede er ind- 
traadt. Da det eksisterende driftsliv må stå i forgrunden i en sådan an
skuelse, vender opmærksomheden sig mod de hindringer, som møder dettes 
fulde udfoldelse, dels indefra i skikkelse af de i bevidsthedslivet værende 
spirer til et menneskeligt driftsliv, dels udefra i form af den bestående 
samfundsordning. Antiintellektualisme bliver derfor oprørsfanens banner
mærke, hvad enten det drejer sig om »erotikens evangelium«, den svenske 
»livsdyrkarsekt«, en sværmerisk religiøsitet eller nazisme. Bevægelser af 
denne art bliver alle reaktionære, idet de afskærer fremtidens spirer, vil 
skabe et tusindårsrige på mennesket, som det er. Det på denne basis mu
lige fællesliv bliver ensretningens, hjordens, hvor det forenende bliver 
»kropsvarmen« i en eller anden forstand. Medskabningerne bliver uperson
lige udenomsbekvemmeligheder, og jeg’et selv går under i malstrømmen —■ 
hvis livet tillod denne konsekvens.

Men mennesket kan ikke omskabe sig til dyr, kan nok svigte, men ikke 
miste sin menneskeværdighed. Intellektet er hverken menneskelivets fjende 
eller et blot privilegium i tilværelseskampen, gyldne kæder er ikke blot til 
at rasle med. Evnen til at forstå indeholder en uafviselig forpligtelse.

Livsviljen, livets grundoplevelse, forudsætter ikke intellektualitet; men 
at se sig selv som liv, der vil leve, blandt liv, der vil leve, er uløseligt for
bundet dermed. Intellektet har ikke i sig selv nogen retning, tjener lige gerne 
den gamle som den nye Adam. Men med den nævnte oplevelse, hvor med
mennesket begynder at blive til for en, og en vorden fører blikket ud over 
sin sædvanlige kredsning, er intellektet bundet i livsforståelsens tjeneste, 
i uafbrudt søgen efter at gribe om1 det virkelige forhold til livet omkring 
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os. Dets natur er at søge de sammenhænge, som livsviljen, jeg’et hungrer 
efter, alt fter sit udviklingstrin, den hunger og tørst efter retfærdighed, — 
mening, omskabelse — som skal mættes, den søgen efter »ej blot at finde, 
men fylde vor plads«, som skal lykkes.

Intellektets tilstedeværelse i den menneskelige psyke tvinger os ind 
under forpligtelsen til brug, der øges i takt med modning og skabelse. 
Intellektet er øjet i det erfaringsskabende tilbageblik og øret, der lægges 
til tidens puls for at høre livets tale, i begge tilfælde med fremtidssynets 
tilbliven og lutring som mål. Uden forståelseskravet i flammeskrift på 
væggen bliver selvopgøret, selvet under uafladelig dom, aldrig en realitet. 
Erindringen om svigten og blodig uret fordi jeg ikke forstod — og måske 
ejheller vilde — bliver ikke levende tale, sålidt som besøgelsestiden, klok
kens falden i slag, vil kunne erkendes.

Med denne appel til forståelse er det skrevnes formål færdigstøbt og 
udklangen nået. Der er forsøgt en hjælp til orientering i denne flimrende 
verden. Med vækst, skabelse og samhørighed for øje, kan menneskets hær
gen af mennesket måske mindskes. I ærefrygt for det store, der sker med 
os, bliver vi selv små. »Meninger«, »sandheder«, går under, og det afkald 
på at fælde uforgribelig dom, der er forståelseskravets fulde konsekvens, 
bliver givet.

Jørgen Schon.



Hellere blomstre i et køkken end visne på et kontor!

Hvorfor betragtes det huslige arbejde som et kedeligt ar
bejde, der absolut skal ryddes til side i en fart for dog at komme 
uden for dørene til noget mere spændende?

Vel nok fordi det overhovedet ikke er gået op for mange, 
hvor vigtigt og betydningsfuldt det er.

Tænk blot et øjeblik den tanke -— en dag uden mad og alt 
det øvrige, man får del i i et hjem; livet vilde være uudholdeligt 
uden dette. Desværre skønner alt for få på det, tager det hele 
som en selvfølge; og hvad der er endnu værre: det huslige 
arbejde anses af mange for et så nedværdigende arbejde, der 
først kommer i betragtning, når alt andet slår fejl.

Mon disse sidste og alle andre, der ser ned på det huslige 
arbejde, ikke trænger til at få deres opfattelse revideret.

Mon der findes et arbejde mere krævende og i længden mere 
tilfredsstillende for en kvinde end netop det huslige, og hvad 
dertil hører.

Hun skal sørge for, at alt er i orden, sørge for mad, sørge 
for hygge, så alle befinder sig godt; og måske engang med tiden 
sørge for en børneflok.

Er alt dette ikke alsidigt nok?
Skal en saadan Plads bestrides fuldt og helt, må der gøres 

en indsats fra de unge år. Det huslige arbejde bør stilles i høj
sædet hos alle, der arbejder for den sag.

Det skal ikke af de unge betragtes som et arbejde, de til
fældigt er blevet bebyrdet med, men som et arbejde, der for
tjener en indsats.

Mange tager plads et eller andet sted lige meget hvor og hos 
hvem; blot de kan få en stor løn og megen frihed. Befinder de 
sig ikke godt i pågældende plads, siger de blot op og tager en 
anden plads. Alt dette gør hele det huslige arbejde usikkert og 
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nervepirrende. Disse forhold er særlig kommet til udtryk de 
sidste år. Det kan og må blive anderledes, hvis alle er klar over, 
hvor vigtig en sag de tjener.

Hvor er det dejligt at træffe den unge pige, der vil prøve 
at udfylde sin plads efter bedste evne, føle glæde ved arbejdet 
og opfatte hver dag med alt det nye, den bringer, som en gave, 
der, om et godt resultat skal nås, må bruges rigtigt og ikke blot 
ødsles væk som noget ligegyldigt og tilfældigt.

Således vilde forholdet mellem husmor og den unge pige også 
blive meget bedre. Især hvis den unge pige også vilde betragte 
hver plads som et afsnit af hendes uddannelse til husmor, hvor 
det gælder om at lære så meget som muligt uden at føle sig stødt 
eller tilsidesat hver gang, husmoderen vil hjælpe eller irette
sætte hende.

Det vilde også være et skridt fremad, hvis de unge vilde 
tænke lidt mere på ordene: Vær mod andre, som du vil, de skal 
være mod dig. Således vilde det ikke være så vanskeligt at gøre 
andre en tjeneste.

Det glæder ikke alene andre, men til gengæld får vi selv den 
dobbelte glæde; befinder os bedre i hinandens selskab; alt går 
meget lettere.

I det hele taget skulde vi tænke lidt mere på andre og min
dre på os selv.

Vilde der i det daglige blive taget lidt mere hensyn til alle 
disse forhold, er der ikke tvivl om, at det huslige arbejde igen 
vil komme i højsædet og blive et eftertragtet og et tilfredsstil
lende arbejde.

Så vil jeg gerne sige tak til eleverne fra sidste sommer; dels 
for timerne og dagene i skolekøkkenet, dels for samværet uden 
for skoletiden. Tak, fordi I samtidig betragtede mig som kam
merat. — Hvor gjorde det godt, når jeg om aftenen kom hjem 
fra min ugentlige tur til Østermarie og fandt et eller andet godt 
stående på mit bord, eller værelset var pyntet op med blomster. 
Tak for alle de tjenester, I har gjort mig i løbet af sommeren.

Birtha Johnsen.



Eventyr

»Der var engang«. Ja, næsten alle eventyr begynder således, 
og derfor får man den fornemmelse, at eventyret er noget, der 
var — men ikke er mere.

Vor tid er så fremskreden hvad videnskab og teknik angår, 
og der søges en nøgtern forklaring på alt, hvad der sker i natu
ren, så at man ganske har glemt, hvad det vil sige at undres. Vi 
fødes alle med forundringens gave, men den overstrømmende 
mængde af tekniske vidundere sløver denne evne og tvinger os 
til at tage alt som en selvfølge. Små børn vænnes til ting som 
telefon, radio, fjernsyn m. m., så det slet ikke falder dem ind at 
betages over al denne mærkelighed.

Og så selve eventyrene, som de blev fortalt for vore forældre 
og bedsteforældre, var jo for dem befolkede med feer, alfer, nis
ser og trolde; nu bestræber man sig for at overbevise børnene 
om, at »det slet ikke er noget, der passer, det er bare eventyr«. 
Kan børn forstå, hvad det betyder, at noget bare er eventyr? 
Vil de ikke straks reagere med et: »Jamen hvorfor fortæller I 
os det, når det ikke er sandt?« Der er noget, der ikke kan for
klares i dagligdags vendinger — og alle, som lever, må ane det, 
der er blot så få, der vover at åbne øjnene og se. Nogen døver 
sig med fornøjelser, den ene mere pervers end den anden — 
andre lader teknikkens uhyre begrave sig til halsen i jern og 
stål, og atter andre begiver sig ud i en tåget videnskabs uvirke
lighed og svinder bort i en røgsky.

Lær af det lille bams uendelige visdom, barnet, der leger ved 
stranden. Engang var det en sten, det bar i den lille hånd, men 
da den faldt på sandet og rullede bort, grå og kold, var det en 
hvid musling eller et stribet sneglehus, der fangede interessen, 
og da også dette tabtes i det hvide, levende sand, kunde barnet 
med lige stor jubel række efter solglimtene på de klukkende 
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bølger og pludre med dem i sit himmelsk uforståelige sprog. 
Men vi søger tidt forgæves efter een eller anden gnist, som for
længst er slukket og kold eller dækket af sandet. Hvor vi dog 
hviler trygt i vor gode samvittigheds »Nu har jeg gjort mit, 
jeg kunde ikke mere«.

Kom, eventyr! Kom med jeres alfer og elverfolk, læsk os 
med mjød fra mosekonens bryggerkedel — lys for os, lygte- 
mænd, og vis os vejen til fantasiens rige, hvor alt er stor, lys 
og hellig skønhed, og hvor vi kan tale på lige fod med træernes 
mindste blade, thi kun der kan vi glemme vor egen lille firkan
tede verden og ane Guddommen bag alt levende.

Lis Schon.



Der ligger på min hylde et chartek med påskriften: Breve fra gamle 
elever, der skal besvares. I løbet af det sidste år er indholdet her blevet 
stort, og det fortæller, at brevene ikke er blevet besvaret. Jeg har skelet 
til chartek’et gang på gang og tænkt, kommer tid, kommer stunder til at 
oprette det forsømte. Undskyld, at det ikke er gået sådan endnu. I skal 
vide, at vi er taknemlige for disse breve. Jeg vil derfor gerne begynde 
med en hjertelig tak for dem, og så håber jeg, at dette lange brev, som 
her skal skrives, må bøde noget.

Dagbogen begynder i november og fortæller, at medarbejderne kom: og 
tog fat. Der havde været meget stille i oktober, så der var nok at gå i 
gang med, og jeg sender en taknemlig tanke til hver især. Vi var færdige 
til at tage mod eleverne 3. november, og de tog snart skolen i besiddelse. 
Straks dette er sket, er der liv og røre, og dagene haster af sted. Vi havde 
ventet 6 fra Sydslesvig; men der kom kun 3. Nå, de var gode, der kom.

Men der er noget galt i disse år, når der indmelder sig en stor flok 
elever; så hen mod november svinder antallet ind, idet man ganske sim
pelt melder fra igen; værst er det dog, at enkelte udebliver uden at give 
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besked. Det er meget forkert, det er en utilladelig løshed, og jeg vil her 
bede gamle elever om at være med til at bekæmpe denne løshed. Det er 
klart, at det generer arbejdet og t^rettelæggelsen af det. Sidste år meldte 
14 fra. I år drejer det sig om en halv snes, og enkelte er bare udeblevet. 
Det er uansvarligt. Der er ingen skoler, der kan være tjent med det. Hjælp 
skolerne og appeller til ansvarligheden, hvor I kan få lejlighed til det. I 
årsskriftet fra Engelsholm 1946 påtaler Sune Andresen det samme forhold.

Nå, men hvorom1 alting er, vi begyndte vinterskolen, og dagene tog 
fart. De første dage skal man jo gerne se lidt på hinanden, og en og anden 
er måske særlig forbeholden; men det varer nu som regel ikke ret længe, 
førend vi føler os i familie og begynder at polere hinanden, og så løber 
tiden.

Den 16. november blev vores lille pige Agnes Kristiane døbt i valgmenig
hedskirken; hun fik navnene efter farmor og mormor. Om aftenen sam
ledes vi med venner og elever til dåbsfest. — Lad mig fortælle, at jeg 
dagen før ufrivilligt havde gjort forsøg på selvmord, der heldigvis ikke 
lykkedes. Historien er den, at jeg faldt baglæns ned af en vogn, mens Oluf 
og jeg kørte alt, hvad Klaus kunde rende hen ad landevejen. Jeg slap med 
en hjernerystelse og en revnet knogle i højre arm, der voldte mig pine og 
smerte. Naturligvis skulle jeg have været til sengs i 8 dage; men det 
kunne der nu ikke blive tid til. Armen fik jeg lagt i gibs og måtte i den 
første måned have fru Schou til at skrive for mig.

21. november fejrede vi min kones fødselsdag. Der fulgte nu stilfærdige 
og gode arbejdsdage med hyggelige aftener i biblioteket. Allerede først i 
december begyndte julesangene at lyde. Der er nogen, der mener, at det 
kan ikke gå an at synge julesange, før det er jul; det er absolut forkert; 
vi kan synge julesange hele året, og i hvert fald er december den mindste 
tid. Hvordan skal vi ellers overkomme at få alle de dejlige julesange 
sunget ind. Ja, vi skal synge julen ind, så den bliver mere end godter, 
gaver og julesteg, men først og sidst åndelig forlystelse.

Når arbejdet går allerbedst, tager vi en fridag med en udflugt. Vor 
første udflugt gik til Rø—Gudhjem, en skøn formiddag med let frost og 
klar luft. (Niels blev væk for os imellem klipperne, men kom dog helskin
det hjem.) Om aftenen bandt vi adventskranse og fejrede Olufs fødselsdag.

Der var blevet valgt ordenspoliti og redaktion, og snart udkom den 
første avis, der bar det meget betegnende navn »høvlen«, og den »høvlede« 
godt løs på os; ingen gik ram forbi, Schous fuldskæg gjorde ham til et 
taknemligt objekt for skribenterne.

En aften var medlemmerne af Aaker-Aakirke'by ungdomsforening 
gæster her. Aftenen bød på folkedans og underholdning fra scenen, til 
slut var der taler og julesange. En god og fornøjelig aften.

17. december vinterudflugt til Rønne med besøg på forskellige virk
somheder.

Den traditionelle tur i skoven med Klaus efter julegran foregik den 
21. december. Alle lokaler blev pyntet til jul, og dagen efter sluttede vi 
med en hyggelig aften og holdt juleferie. De fleste tog hjem; men nogen 
blev og fejrede jul sammen med os. En stille jul med julesne, der dog ikke
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blev liggende ret længe. Et par dage var hele familien heri København 
for at besøge farmor på hospitalet.

Stille og fredeligt gled vi over i året 1948. Men mon ikke alle alligevel 
følte en vis spænding for dette år? Hvordan ville forholdene i verden arte 
sig, ville der komme afklaring mellem Øst og Vest. Blokdannelserne viste 
skarpe konturer. Tryghed og arbejdsglæde skulle til for at genopbygningen 
af det sønderskudte Europa kunne komme i gang, det vidste vi; men vi 
vidste også, at disse ting ikke var til stede. Nu 10 måneder efter er der 
stadig ingen bedring.

Eleverne kom igen den 5. januar og havde frisk mod.
Til jul måtte Karen fra Norge rejse hjem, og på grund af sygdom i 

hendes hjem kom hun ikke tilbage til os igen. Kirsten Dam fra Smede
gård hjalp os over savnet. Sidst i januar rejste Illa for at begynde som 
sygeplejerske på Odense amtssygehus. Hun afløstes af Astrid; så god 
hjælp kom vi ikke til' at savne den vinter; det er vi meget taknemlige for.

15. januar kom Ingrid fra Sønderjylland og gik ind i elevflokken med 
liv og sjæl (det var godt, du kom, Ingrid). Vi bestemte pludselig den mor
gen at tage på udflugt til Jons Kapel og Hammershus. Med korteste var
sel kom vognmand Andersen med sin store bus, og vi drog ud for at op
leve natur og historie.

Hvordan skal jeg komme forbi 30. januar uden at dvæle ved mordet på 
Gandhi? Gandhi myrdet! Verden viser sig atter i sin tåbelige ondskab, et 
tåbeligt menneske nedskyder den mand, der aldrig har gjort andet end 
godt. Skal også Gandhis ånd dræbes ?

Februar plejer at være den strenge måned med sne og skiføre; det har 
vi jo vænnet os til; men nu viste vinteren sig fra en mildere side, og vi 
sparede godt på det dyre brændsel. Skal vi tro de gamle, skal vinterens 
tag være knust ved fastelavnstide. Den 9. februar var det fastelavn, og vi 
holdt fastelavnsgilde med fastelavnsløjer i salen.

10. februar, afstemningsdagen; gennem radioen hørte vi borgmester 
Clausens tale.

15. februar kaldte vi til vinterfest; der kom mange gamle elever, og vi 
havde en dejlig aften med festmiddag, dans og underholdning. Vi mindes 
den aften med stor glæde.

I den følgende uge blev det sne og frost. Så skulle vi dog mærke lidt 
haardhed fra kong vinters side.

Vi var begyndt at indøve skuespil. Det tager ganske vist en del af den 
kostbare tid; men alligevel har vi den følelse, at selv om vi røver en dansk
time og måske også andre timer, så må vi ikke underkende den betydning, 
det har for den enkelte og måske også for os alle i fællesskab at føre et 
godt skuespil frem. Vi havde endelig fået os bestemt til »høsten« af Chr. 
Demuth. Det skulle opføres ved elevmødet den 21. marts; men vi måtte 
have forarbejdet gjort i tide, da vi jo i marts også skulle til Sverige i 8 
dage.

Den 7. marts var forældredag. Efter morgensang i stuerne samledes vi 
om den store flagstang og indviede vort nye flag. Det var en strålende 
skøn dag, himlen var blå, solen skinnede, og der lå rim på træer og buske.
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Det var højtid, da de tre unge fra Sydslesvig greb i snoren, og dugen 
foldede sig ud. Ledsaget af et stille ønske og en bøn om, at vi måtte holde 
det i ære, gled flaget op i den klare dag, og vi sang: Hil dig, vor fane! — 
Danskerne følge dig frit.

Kl. 15 kom vore gæster, og vi drak kaffe, hvorefter vi gik ind i salen 
og så en fin gymnastikopvisning, —■ dygtig ledelse — veludført arbejde; 
det var både en glæde og fornøjelse at se. Efter aftensmad samledes vi i 
den store skolestue, hvor Schou og jeg talte om vort arbejde, og elevkoret 
sang flerstemmige sange. Gennem1 den nyudkomne avis fik forældrene et 
indblik i dagliglivet hos os. Dagen sluttede inde i stuerne med kaffe, sang 
og tale.

11. marts. Atter hejste vi det skønne, rene flag, det var kong Frederiks 
fødselsdag.

13. marts. Her vil jeg lade Poul fortælle:
Der var højt humør, da rejsen begyndte i Almindingen. Det blev også 

en tur, som vi sent vil glemme. »Hammershus« førte os til København. Og 
fra København til Sverige gik det med Malmø-båden. Allerede i Malmø 
blev vi modtaget af lærer Fallenius og en elev fra Øster Grevie højskole. 
Fra Malmø tog vi med toget til den gamle bispeby Lund. Vi nåede tidsnok 
til at kunne overvære sidste del af højmessen i den ærværdige gamle dom
kirke, der virkede betagende på os alle og stemte til højtid. Da højmessen 
var forbi, blev vi vist rundt i kirken af en kyrkvaktmäster. Det smukke 
rum fremhæves i skønhed af Joakim Skovgaards mosaikbilleder, der lyser 
oppe i øverste del af kirken. Naturligvis vakte det store kunstur fra dron
ning Margrethes tid også megen beundring. På dette ur kunde man for
uden klokkeslæt aflæse dag, måned og år, såvel som solens og månens 
stilling til hinanden.

I krypten, der er en af de største i verden, findes de mærkelige sten
figurer af trolden Fin og hans kvinde. Sagnet fortæller, at trolden Fin 
byggede Lunds domkirke for Set. Laurentius, men han blev narret for sin 
løn, som skulde være solen, månen og Set. Laurentius øjne, hvis denne ikke 
kunne nævne troldens navn, som han troede ukendt for alle. Men da Set. 
Laurentius gik ud på en høj udenfor byen for at bede til Gud, hørte han 
inde fra højen troldens kvinde nævne navnet Fin. Det var netop der, hvor 
trolden boede. Glad gik han tilbage for at møde trolden, men denne blev 
så vred, at han fo’r ned og greb om en kirkepille for at vælte kirken, men 
i det samme blev trolden til sten.

Fra de to høje tårne ser man ud over den skånske slette og tankerne 
går tilbage til den tid, da dette sted var kirkecentrum i Norden. Kort 
efter rullede vi hen over det flade land mod Østra Grevie, vor rejses egent
lige mål. Næsten alle eleverne var mødt op for at modtage os på bane
gården, og i sluttet trop gik vi til skolen, hvor vi blev budt velkommen 
med en dansk sang og nogle hjertelige ord af en af eleverne.

Vi blev installeret og snart gik snakken lystigt mellem svenske og 
danske, og vi mærkede, at sproget ikke var nogen særlig hindring. Om 
aftenen var der muntert samvær i gymnastiksalen med leg, sang og dans, 
og vi var godt trætte, da vi kom til ro.

Den følgende dag tog vi del i skolens daglige liv, der meget minder om 
livet på en dansk højskole. Den første time begyndte med morgensang 
og velkomst af skolens rektor Hans Rydberg, som vi straks følte os for
trolig med.

Om eftermiddagen var vi på fodtur i omegnen sammen med rektor 
Rydberg ud til en gammel borgruin fra danskertiden, der tidligere hed 
Mogenstrup, men nu er blevet forsvensket til Månstorp, en typisk skånsk 
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borg, der mindede om. Glimmingehus, her er dog kun delvis de ydre mure 
bevaret.

Vi fortsatte turen videre til nogle gamle kæmpehøje, hvorfra man i 
klart vejr skulle kunne tælle 27 kirketårne •— en stor part skjultes af dis 
den dag.

Om aftenen var vi inviteret til rektor Rydbergs private lejlighed, hvor 
vi tilbragte tiden under hyggeligt samvær med musik og ... appelsiner!

Da vi stod op næste morgen, var det til vor store skuffelse tåget og 
regnfuldt vejr, men til alt held klarede det op til middag. Da skulde vi ud 
på biltur til Falsterbo og Trelleborg. Kl. 13,30 holdt der fem private biler 
udenfor skolen og ventede. Foruden os fra Bornholm var der også elever 
fra højskolen, nemlig en pige fra Norge og en fra Finland.

Det første sted på turen, hvor vi gjorde holdt, var ved Falsterbo- 
kanalen. Vi kom dertil, i det samme broen gik op for et skib, som skulle 
passere. Siden kørte vi ud på landtangen ved Falsterbo, steg ud af bilerne 
og fortsatte til fods langs stranden. Landskabet her var så lig Jyllands 
vestkyst, at forstander Lauridsen følte sig som hjemme i sin barndomsegn.

Fra Falsterbo gik turen videre til Skanør. Her fandt vi lærer Skov i 
en meget »forkommen« tilstand. Lærer Skov var blevet borte for os i 
Falsterbo og var taget med toget til Skanør. Oven på den forskrækkelse 
gav rektor Rydberg kaffe.

Så steg vi påny i bilerne og kørte til Trelleborg. Her var vi inde at se 
billedhuggeren Ebbes museum, hvor der fandtes en mængde smukke og 
interessante skulpturer. Efter til slut at have været henne at se et monu
ment rejst til minde om sårede krigsfanger fra første verdenskrig, som 
under hjemtransporten fra fjendeland døde i Sverige, kørte vi tilbage til 
højskolen.

Den sidste aften vi var på højskolen, var der nordisk aften, som af
holdtes i skolens gymnastiksal, hvortil også en del af omegnens befolkning 
var mødt. Til indledning blev fanerne fra Norge, Sverige, Finland og Dan
mark båret ind af en pige fra hver af disse lande. For hver af fanerne, 
der blev båret ind, blev der læst et digt op efterfulgt af at forsamlingen 
sang det pågældende lands nationalsang. Rektor Rydberg og forstander 
Lauridsen holdt taler om det nordiske samarbejde, og forstander Laurid
sen viste nogle udmærkede billeder fra Bornholm. Som slut på denne 
smukke og vellykkede aften opførte eleverne Holbergs komedie »Erasmus 
Montanus«, som rektor Rydberg selv havde oversat fra dansk til svensk.

Den kommende dag var afskedsdagen med vore svenske venner. Ele
verne fulgte os om morgenen til stationen, og rungende hurra lød efter os, 
da toget sattes i gang. Da vi kom til Malmø, var der lige tid til at se Set. 
Petri kirke og at gå i forretninger for at gøre ende på de sidste svenske 
penge. Da »Malmøhus« kl. 11 stod ud af havnen, gav vi rektor Rydberg, 
som fulgte os til båden, et trefoldigt hurra og dermed et sidste farvel til 
Sverige.

Eftermiddagen i København blev bl. a. brugt til at se mindelunden i 
Ryvangen, Grundtvigskirken og Vor Frue Kirke, hvor vi var så heldige at 
komme tidsnok til at overvære et bryllup. Om aftenen var vi i kino og så 
»Vredens druer«, hvorefter vi igen steg på »Hammershus«, som førte os 
hjem til Bornholm. På højskolen, hvortil vi ankom næste dags formid
dag, var flaget hejst til velkomst, og de, der ikke kom med, deriblandt 
sydslesvigerne, som desværre ikke kunne få udrejsetilladelse, var nede at 
tage imod os på stationen. Alligevel rart at være hjemme igen!

Dette var blot en beretning om 14 danske, der besøgte et naboland og 
vendte hjem igen. Men der har været sådanne besøg før, og der vil følge 
flere efter. Det må ses som udslag af trang og vilje til at mødes — en 
trang, der må drage konsekvenser efter sig. I al beskedenhed et udtryk for 
den enhed, der trods alt har ligget bag det, der gennem, tiderne har skilt 
os, og som vi må sætte alt ind på at få frem i lyset.
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Ja, det var en god tur, som vi alle er vore venner i Østra Grevie inder
ligt taknemlige for.

Elevmødet omtaler jeg andetsteds. Vi nærmede os den sidste skoledag. 
En vinterskole var atter til ende, og vi har mindet om friske og gode 
elever tilbage fra denne vinter.

Den 23. marts havde vi sølvbryllupsfest for Karen og Knud Hansen, 
Solvang. Det er højskolens naboer og gode venner. Og vi var glade for 
at kunne åbne dørene den dag og derved takke for vennesind mod skolen 
og godt naboskab.

Det blev april med travlhed ude og inde. De raske piger sang til ar
bejdet og der blev gjort rent og pyntet op, for at skolen kunne stå frisk 
til sommeren. Jeg drog på foredragsrejse.

4

Mange gamle elever kendte farmor fra hendes besøg hos os, men det 
var vel få, der anede, hvor hun måtte kæmpe med den sygdom, der til 
sidst slog hende helt ned. Det sidste halve år måtte hun ligge på Bispe
bjerg Hospital, hvor der blev gjort alt for at lindre hendes smerter. Her 
døde hun stille den 22. april. En smuk aprilmorgen blev hendes båre ført 
over til det lyse kapel på Bispebjerg, mens klokkerne ringede. Herfra før
tes båren til Vestjylland til den gamle kirkegaard i Ål, hvor hun blev stedt 
til hvile en blæsende forårsdag den 28. april. Et væld af blomster og kranse 
dækkede mors grav. Også fra vore venner på Bornholm var der sendt 
mange kranse, deriblandt fra Bornholms højskoles elevforening. Jeg vil 
gerne her bringe vor hjertelige tak.

4

Sommeren kom sidst til Bornholm i år. Mens bøgen stod fuldt udsprun
get i det øvrige land ved maj måneds indtræden, var der endnu kun små 
lysegrønne birkeblade, der meldte om sommer her. Jeg tror nok, at de 
fleste af sommerpigerne ligestraks følte lidt skuffelse ved at betræde 
Bornholm. Men jeg er endnu mere sikker på, at skuffelsen fortog sig og 
gav plads for en fryd over naturens forunderlige rigdom her.

Den 4. maj om morgenen fyldtes skolen atter med glade stemmer. 
Bjørg fra Norge var ankommet den 2. maj, måske lidt spændt på, hvad 
dette ophold på en dansk højskole ville bringe. På en så naturlig og umær
kelig måde gled hun ind i fællesskabet her. Hvor blev det en rig og god 
sommer sammen med en flok unge, glade piger, hvoraf 5 var fra Syd
slesvig, 2 fra Bornholm og ellers fra næsten alle egne af landet. Jeg føler 
mig magtesløs, når jeg skal fortælle om de fire måneder. Hver eneste 
dag glædede vi os til at begynde, og med tak i sindet sang vi vore aften
sange.

Vi havde også den oplevelse i maj måned at blive ført ind i musikkens 
verden ved komponisten Gunnar Bergs hjælp. Det gav et eget festpræg 
over dagene i maj.

Dagbogen fortæller om dejlige aftenture, hvor der plukkedes lilliekon-
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Den norske jente 
i den danske sommer

valler; men det bliver vist alt for romantisk at følge alle disse beskrivel
ser. Jeg standser ved den første udflugt pinsedagsmorgen i Almindingen. 
Vi startede Kl. 4%, og turen gik over Ekkodalen, Måneskinsklippen, hvor 
vi så Solen stå op, til Rytterknægten og Pykkekullekær. Det var det skøn
neste pinsevejr. Senere på dagen drog elever og lærere atter ud på tur til 
Kobbeådalen, Randkløve og Gudhjem.

2. pinsedag. Om morgenen var bordene pyntet med de norske flag; det 
var jo Norges grundlovsdag og frihedsdag. Ved bordet talte jeg om denne 
dags fest og betydning i Norge. Bjørg var naturligvis klædt i sin smukke 
nationaldragt. Så hejste vi flaget, og nogen fulgte med til kirke, mens 
andre tog ud på egen hånd for at se og opleve Bornholm.

18. maj. Husmoderdag.
19. maj. Besøg af Aaker og Aakirkeby ungdomsforening, foredrag af 

pastor Brandt Nielsen om Sydslesvig, og den smukke film dernedefra blev 
forevist.

Som sædvanlig indbød vi hver mandag aften til folkedans, og det gik 
med liv og humør sommeren igennem.

26. maj var .der biograftur. Vi mindes det voldsomme indtryk, filmen: 
Støt står den danske sømand, gjorde på pigerne fra Sydslesvig.

80. maj. Stille og fredelig hjemmesøndag med pejshygge om aftenen.
1. juni. Afskedskoncert ved Gunnar Berg.
2. juni. Bedstefar og bedstemor fra Lunde kom, og 4. juni kom faster 

Mary og børnene.
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5. juni. Til grundlovsmøde på Christianshøj.
6. juni. Søndag. Nogle drog ud på cykletur, mens andre nød freden 

herhjemme. Først i juni tog vi fat på indøvning af et eventyrspil, der 
skulle opføres til elevmødet.

11. juni. Ålborgbåden »København«s forlis. En frygtelig katastrofe, 
der gjorde et stærkt og alvorligt indtryk på alle.

19. og 20. juni. Elevmøde.
22. juni. Gæster fra Østra Grevie kommer og bliver modtaget med 

sang.
23. juni. Det var regnvejr, og vi måtte holde os inden døre; formid

dagen gik så med fællestimer. Hen på dagen klarede vejret op, og om af
tenen drog alle til Pæregård, hvor vi holdt st. Hans fest sammen med 
Aaker-Aakirkeby ungdomsforening. Der var leg og sang og bål med en 
lille båltale. Ja, det er sandt, rektor Rydberg kunne ikke modstå vore pigers 
overtalelsesevne; han måtte til klaveret og spillede til dans også. Der var 
stort rykind på Pæregård, og her fra højskolen siger vi hjertelig tak for 
gæstfrihed.

24. juni. Udflugt til Rønne med besøg på »Søholm« og kvarteret med 
de svenske træhuse; derfra videre til Jons kapel, Hammershus og Rø.

25. juni. Fællestimer til kl. 11, hvorefter vi spiste middagsmad, og så 
drog vi på tur til Dueodd'e, Balka, Neksø og Svaneke, de fleste på cykel, 
andre i privatbiler. Tak for bilerne! Om aftenen så vi gode lysbilleder fra 
Østra Grevie folkhøgskola, og rektor Rydberg fortalte om skolens omgivel
ser og arbejdsforhold . — Lad mig her fortælle, at i august begyndte den 
store ombygning og modernisering af skolen, så Rydberg har vel nok haft 
travlt i dette efterår. Vi glæder os til i marts at komme derover og se, 
hvor smukt og godt de har fået det derovre. Det bliver dejlige forhold at 
virke under. —

Rektor Rydberg havde lovet mig en artikel til årsskriftet, men på 
grund af travlhed nåede han det ikke. Jeg har da fået pålæg om at bringe 
en hilsen fra ham i dagbogen.
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26. juni. Kl. 7 om morgenen gik vi tur til Rytterknægten, Lilleborg og 
Gamleborg. Efter morgenmad og morgensang drog vi til Gudhjem, Rø og 
Østerlars. Turen foregik for en del af vejen i bus. Da vi kom hjem, gik 
mange til dyrskue i Hareløkkerne. Om aftenen samledes vi i stuerne, og 
siden dansede vi i salen.

Søndag morgen den 27. skulde gæsterne rejse fra Rønne. Vi havde 
haft nogle gode dage sammen. Det er vort håb, både fra Østra Grevies og 
Bornholms højskoles side, at disse dage i fællesskab må virke inspirerende 
og udbyggende på det store fællesskab mellem vore to landes ungdom. Vi 
mødte ungdom fra så godt som alle egne af Sverige, og til gengæld mødte 
de derovrefra ungdom fra de fleste egne af Danmark.

30. juni kom Hadsten højskole på besøg hos os, og vi havde det herligt 
i hinandens selskab. Kom igen, Hadsten!

2. juli tog hadstenerne på rundtur, og vi bestemte pludselig, at vi vilde 
til Christiansø den dag. Vi fik en fin tur.

3. juli. Lørdagsaftenshygge i stuerne ved pejsen.
4. juli holdt vi sammen efter de mange besøg. Først tog vi til kirke, og 

efter frokost gik vi tur ad Luskestien og andre dunkle stier. Eftermid
dagen blev de lange middagssøvnes tid, og så var vi restaurerede så godt, 
at vi om aftenen kunne tage oplæsning af skuespillet »Bjærgejvind og 
hans hustru«.

6. juli modtog vi indbydelse til at besøge Elses hjem. Vi benyttede lej
ligheden til en dejlig strandtur i fint, fint vejr. Men det kan nok være, at 
vi kunne gøre besked ved kaffebordet på LI. Loftsgård den aften. Det var 
en hyggelig og fornøjelig aften, som vi sender vor tak for ogsaa nu.

10. juli. AMK-Kursus.
11. juli. Besøg fra Vallekilde.
17. juli. Højskolens repræsentantskabsmøde.
18. juli. Fredelig søndag herhjemme. Vi skulde samle kræfter til den 

forestående Blekingetur.
20. juli om aftenen gjordes klar til rejsen, en del gamle elever fik turen 

med, og der var højt humør den aften. Klokken 2 om natten blev der kaldt 
op til mad, og klokken 2% kørte vi til Gudhjem for at gå om bord i »Peter«, 
der skulde føre vore elever til Ronneby og tage svenskerne med tilbage. 
(Først bagefter blev jeg belært om, hvor ulovlig denne rejsemåde er. Ja, det 
gælder jo endelig om, at der lægges så mange praktiske hindringer i vejen 
for vort samkvem som vel muligt. Sagen er forøvrigt ikke til ende endnu; 
men vil man straffe mig for mit initiativ, så tager jeg straffen med hævet 
hoved og et overbærende smil.) Sejlturen til Ronneby forløb i alle måder 
fint. Svenskerne fik ikke så god vind, og nogle var derfor lidt søsyge, da 
de ankom ved midnat. Men det var en prægtig flok unge, vi i de følgende 
dage lærte at kende, en oplevelse, der indgiver os tro til svensk ungdom. 
Vore egne elever havde det strålende i Blekinge, og da de kom hjem, blev 
der udtalt mange lovord om vennerne derovre og stor glæde over den pragt
fulde tur. Ingeborg og Andr. Hansen, Birtha, Schou og Oluf deltog i turen 
og havde det moralske lederansvar.

25. juli. Hjemkomst fra Sverige.
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26. juli. Folkedans med Inga Thygesen som leder.
28. juli. Atter strandtur, denne gang til Pedersker strand, om aftenen 

var vi alle indbudt til Grubbegård, hvor vi havde en hyggelig aften med 
dejligt kaffebord og leg på plænen. Tak til Henri og hans forældre.

31. juli var der friluftskomedie på skuepladsen ved Åremyre, alle skulle 
se »Champagnegaloppen«.

2. august. 8 dage på højskole.
6. august. Pigerne gav underholdning for kursusdeltagerne.
I år passede vi skolearbejdet — uberørt af kursist» r —, men havde dog 

de festlige aftener sammen.
18. august rejste Ingrid og Inga Thygesen. Ingrid var havemand i som

mer og deltog hver dag i morgenforedragene.
Så nærmede vi os afslutningen på denne sommer. Efter alt, hvad jeg 

har berettet, vil man måske tænke: Hvordan mon det dog er gået med selve 
skolearbejdet og skolelivet, eftersom der næsten har været fest hele tiden? 
Jeg kan sige, at der gik meget få undervisningstimer til spilde. Naturlig
vis tog besøget fra Sverige enkelte timer og ligeledes Sverigesrejsen; men 
jeg tør trygt tro, at vi fik så meget til gengæld i de dage, og ellers blev 
skolen passet fuldtud. Og aldrig vil vi glemme jer elever fra den sommer. 
For mit eget vedkommende kan jeg sige — som jeg også sagde det i min 
tale ved festen den 28. — at hver eneste dag glædede jeg mig til at gå til 
time. Der var enestående lydhørhed. Og vi skal ikke glemme jeres hjælp
somhed. Ja, tak også for dagen den 28. august, da I pyntede og sang 
for mig.

Ja, den 28. august havde vi vores festaften, som vi alle havde set hen 
til med forventning. Det er absolut rigtigt, at er der gjort et godt stykke 
arbejde forud, så bliver der først den rette feststemning. Høstgilderne har 
jo altid fra gammel tid været særlig festlige.

Dansen gik lystigt, og endnu kan jeg le højt ved de forskellige små 
pudsigheder, der fremførtes i løbet af aftenen.
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Ved kaffebordet fik både lærerne og vi overrakt gaver fra eleverne til 
minde om den sommer, og Gerda holdt en fin lille tale.

Dagen efter var det søndag, og vi gik en tur til Pykkekullekær.
Skolens sidste dag tog vi en travetur til Ølene, en tur, hvor vi rigtig 

kunne gå og sludre. Om aftenen efter det sidste kaffebord med afslutning 
kørte vi alle i bus til båden med dem, der skulde rejse, og tog afsked. — 
Atter har vi mindet tilbage om en sommer sammen med energisk og vil
lende dansk ungdom.

17. september. Greve Folke Bernadotte dræbt i Palæstina. Vi blev 
tavse, men kunne dog stilfærdigt hviske: Vi vil ære Folke Bernadottes 
minde, og vi vil bestandig takke for, at du har levet.

Af nye medarbejdere i denne sommer fik vi husholdningslærerinde 
Birtha Johnsen. Dygtigt ledede hun sine timer og blev afholdt af alle, og 
jeg vil gerne understrege, at vi står i meget stor taknemlighedsgæld til 
hende for hjælp og støtte.

I køkkenet hjalp Astrid sammen med vores allesammens lille Lise. Kir
sten Dam tog tørnen i stuerne; hun kunde smitte hele huset med sin livs
glæde. I have og mark regerede Ingrid og Oluf. Esther Larsen, Aakirkeby, 
var i sommer meget påskønnet som vævelærerinde.

Så er der at fortælle, at Konsulent Kjeldsen Rasmussen er rejst fra 
Bornholm og har fået stilling som konsulent i Himmerland. Vi vil savne 
Kjeldsen Rasmussens, og vi vil gerne takke for god Hjælp i skolen og for 
mange hyggelige timer sammen med dem både her og i deres hjem i Aa
kirkeby.

Sidste vinter hjalp direktør Møller, hørfabrikken, os med enkelte timer. 
Vi håber på fortsat samarbejde.

Vi har påny begyndt en vinterskole, og desuden har vi nu i november 
måned et sy- og husholdningskursus for unge piger. Det går godt.

Vore medarbejdere i vinter er Lisbet og Jørgen Schou, Oluf Nielsen 
og Birtha Johnsen, og som nye medhjælpere, men gamle kendinge er Eva 
og Arne Winther Johannsen trådt til. Vi har prøvet hinanden af før, idet 
Winther Johannsen var lærer hos os på Herning friskole, før han drog til 
Engelsholm højskole, hvor han har virket i 6 år.

Moderne

Selv om møderne, der afholdes i og udenfor skoletiden, hører nøje sam
men med skolens arbejde, er de dog et helt kapitel for sig. Som1 helhed 
kunne de godt have været bedre besøgt; det er jo igennem dem, at vor ø’s 
befolkning kan bevare den nærmere kontakt med højskolen og følge dens 
liv og arbejde. Vi kan glæde os over, at vor presse viser god vilje mod 
skolen og også flittigt refererer, hvad der bliver talt her. Men tror man 
på dette grundlag at have indblik nok i vort arbejde til at kunne udtale sig 
om det, da er det på tide, at vi siger nej. Lev med, og misforståelse vil 
ændres gang på gang til forståelse.

9. november holdt vi åbningsmøde til vinterhalvåret. Pastor Gregersen 
talte om højskole og menighed og pegede herigennem på sammenhængen 
mellem det folkelige og det kristelige. Det er ikke to verdener, der i dansk
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liv hver især kan stå alene; men de er hinandens forudsætninger. Jeg talte 
om mine oplevelser i Schweiz i oktober måned og dvælede især ved et be
søg på klostret i Einsiedeln.

Adventsmødet var den 7. december, hvor pastor Andt. Hansen og pastor 
Thorsager talte, om aftenen viste jeg Lysbilleder fra Schweiz. Salen var 
pyntet med en stor, smuk adventskrans.

7. januar holdt sydslesvigsk udvalg årsmøde. Der var kommet mange 
flere til stede, end vi havde turdet håbe. Sekretær Nørgaard fra Køben
havn talte, og overlæge Olsen gav en oversigt over årets begivenheder 
angående Sydslesvig, desuden talte lærer Håkansson om udsigterne til at 
komme i gang med skolearbejdet i Husum. Mødet affødte en kraftig dis
kussion.

11. januar holdt vi nytårsmøde med ypperlige foredrag af højskole
lærerne Neermann Jensen og Valdemar Nielsen fra Vallekilde. Aftenen 
bød på Neermann Jensens mesterlige recitation af »Et spil om en vej, som 
til himmelen går«.

Ved mødet den 1. februar talte pastor Olesen fra Aal i Vestjylland 
om Torgny Segerstedt, og lærer Axel Hermansen om jødespørgsmålet.

26. og 26. februar var sekretær Ronald Jørgensen fra Slesvig her på 
Bornholm. Med en dags varsel blev der fra mand til mand sammenkaldt 
til møde på højskolen om eftermiddagen den 26. februar. Der udvistes stor 
interesse for mødet, så den store sal blev næsten fyldt, og Ronald Jørgen
sen talte stærkt og sandt om forholdene dernede.

14. marts, da de fleste af os var i Sverige, var der afslutningsfest for 
landøkonomisk ungdomsarbejde.

Og så var der vinterens elevmøde den 21. marts. Det begyndte med 
elevernes gymnastikopvisning, hvorefter vi i en håndevending fik stillet 
an til fælles kaffebord; så fulgte generalforsamling. Og da den var slut
tet, blev der også tid til to korte foredrag af Schou og mig. Om aftenen 
opførte vi så skuespillet »Høsten«. I spillet var hver mand på sin plads, 
og det gik fint. Der var også udført et godt arbejde under indstuderingen.
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Sommerens møder indledtes naturligvis også med åbningsmøde, der 
fandt sted den 9. maj. Der blev talt af Schou og mig, og om aftenen havde 
vi en dejlig musikaften ved komponisten Gunnar Berg.

Med spænding så vi hen til 3. pinsedag, husmoderdagen. Naturligvis 
stillede vi store forventninger; men disse blev langt overtrufne. Der var 
vældig tilslutning af husmødre fra hele øen. Det blev en festdag, og festens 
egentlige taler var forstanderinde fru Vedsted Hansen fra Ølgod, der talte 
om barnet, ungdommen og hjemmet i en efterkrigstid. Derefter talte jeg 
om den danske mor. Der blev givet udtryk for glæde over mødet, og dagen 
sluttede med musik og sang.

Det var en god idé at samle unge til »En dag på højskole«. Denne idé 
blev praktiseret hele tre gange i sommer, to gange af landøkonomisk ung
domsarbejde og en gang af ungdomsforeningerne her. Den 13. juni var 
første gang, anden gang var 19. september og sidste gang 3. oktober.

Der var god tilslutning til disse dage, der begyndte med morgenandagt 
og vekslede så med sangtimer, foredrag, frit samvær og underholdning.

Sommerens elevmøde: Hvad foregik der? Ja, hvem kan sige, hvad der 
foregår og skal foregå ved et elevmøde? — Det væsentligste er nok, at 
vi mødes og får snakket sammen. Programmet var forøvrigt: Samling 
lørdag eftermiddag, kaffe i haven og den traditionelle tur i Almindingen, 
efter aftensmad foredrag af Schou efterfulgt af festligt samvær i salen. 
Søndag morgen flaghejsning, kl. 10 gudstjeneste ved Andr. Hansen. Så 
var der en samtaletime om elevforeningens anliggender; her fremkom 
blandt andet forslag om at udnævne Andr. Hansen til Æresmedlem. Dette 
blev vedtaget uden lang forhandling. Ved eftermiddagsmødet talte rektor 
Rydberg, Østra Grevie, og skolens tidligere forstander Th. Thomsen. Af
tenens underholdning var elevernes; det var eventyrspil over H. C. Ander
sens eventyr »Klokken«. Dragterne havde vi lånt af Rønne theater, og den 
velvilje, vi der møder, vil jeg gerne udtrykke vor taknemlighed for. Scene
instruktionen lå helt ud i Fru Schous hånd.

Det var det største elevmøde, vi endnu har haft; men næste år venter 
vi endnu bedre besøg, og vi beder jer stævne til højskolen den tredje søn
dag i juni, og gør som nogen gjorde i år! tag lørdag eftermiddag med og 
bliv her om natten. For jer, der skal komme langvejs fra, gælder det, at 
I er velkomne til at tage flere dage her på jeres skole. Vi vil glæde os 
over at tage imod jer. Forøvrigt vil jeg give min kraftigste tilslutning til 
den tanke, der blev udkastet i år, nemlig, at der i forbindelse med elev
mødet skal afholdes 8 dage på højskole for gamle elever. Såfremt I går 
ind for tanken, vil jeg bede jer om at skrive til os så tidligt som muligt, 
helst en måned forud, hvis I kan. Men kan I ikke få det ordnet så tidligt, 
må dette ikke afholde jer fra at melde jer senere.

Da vi sluttede elevmødet søndag aften, var det med tak og et velkom
men næste år.

Efterårsmødet: I år havde vi altså kun tre dage.
Torsdag den 23. september talte højskolelærer Kolding fra St. Restrup 

husmandsskole og overrabbiner dr. Markus Melchior, København. En god 
dag.

58



Del er et stort 
øjeblik, når flaget 

folder sig ud.

Fredag den 24. talte Kolding og jeg. Lørdag sprang vi over.
Søndag den 26. Tale af professor Hal Koch for en pakfyldt sal. Efter 

en spisepause mesterlig recitation af Jobs bog ved skuespillerinde fru 
Louise Jørgensen. På en forunderlig måde er fruen indlevet i det mægtige 
stof, en storslået afslutning på efterårsmødet.

Kursus og besøg

Ja, vi kan ikke klage over, at der ingenting sker på Bornholms høj
skole; foruden alle de kursus, der blev afholdt, har vi det sidste år givet 
afslag til rundt regnet 600 kursussøgende.

Fra 12. til 15. februar afholdtes et velbesøgt havebrugskursus, der fik 
et fornøjeligt og udbytterigt forløb under konsulent Nielsens og magister 
Kjærs ledelse. I marts var der tre dages kursus for kaninavlere. Også 
dette kursus var velbesøgt og fornøjeligt at huse; her var det konsulen
terne Buus og Jelle Petersen, der var de ledende kræfter.

6. maj. Bornholms afholdskreds afholder traditionen tro deres års
møde her.

T maj måned havde vi besøg af komponist og pianist Gunnar Berg, 
der førte os ind i ældre og nyere klassisk musik.

I pinsen holdt DSU for Bornholm week-end kursus, og da de sluttede, 
kom et hold unge mennesker fra VU i København på besøg.

21. maj. Unge landbrugsstuderende fra Landbohøjskolen aflagde et tre 
dages besøg. Disse besøg er nu ved at være tradition, og vi tager gerne 
imod dem, da de er både flinke, taknemlige og hensynsfulde. (Det viser sig 
dog, at den slags besøg kan være farlige for de unge piger her — eller 
måske lykkelige — det resulterede nemlig hen på sommeren i en forlovelse. 
Gennem årsskriftet ønsker vi jer til lykke!)

22. juni fik vi så besøg af elever, lærere og rektorfamilien fra Østra 
Grevie folkhögskola i Skåne. Vi havde glædet os til dette besøg, og vi fik 
nogle g'ode dage sammen. Desværre havde vi alt for lidt hjælp i køkkenet 
netop i disse dage, og vore gæster måtte da hjælpe til både med potatis- 

59



skålning og diskning. Det gik nu strålende alt sammen. Men det er strengt 
at være husmor, når alting skal passes, og somme tider synes min kone, 
at hun må forsømme både de egentlige husmorpligter og værtindepligterne, 
når hun skal være lænket til køkkenet. Det er stadig vort stille håb, at 
det snart må lykkes at få den gode hjælp, der er nødvendig.

30. juni. Besøg af Hadsten højskole.
10. og 11. juli. Week-end kursus for 30 deltagere fra AMK, der slut

tede med offentligt møde på festpladsen søndag eftermiddag. Endnu inden 
dette møde var til ende, kom der 160 gæster fra Vallekilde gymnastikfor
ening og Aaker-Aakirkeby ungdomsforening. Det var en festaften med 
gymnastikopvisning, håndboldkamp, kaffedrikning og dans i salen.

13. juli. Besøg af hele to ungdomskredse, den ene fra Højslev i Salling 
og den anden fra Humble på Langeland.

15. og 16 juli. Besøg af 50 unge fra Odenseegnen.
19. og 20. juli. Kort besøg med overnatning af Hammenhög land- 

mannaskola i Skåne.
- 21.—25. juli. Venskabsbesøg fra Bräkne-Hoby folkhögskola. Disse be

søg af elever og lærere fra vore venskabsskoler i Sverige hører til de store 
dage iblandt sommerens begivenheder. Folke Wirén har vi lært at sætte 
pris på, og så havde vi i år den glæde også at stifte bekendtskab med 
lærer Utterström og frue.

Mens de fleste af vore elever gæstede Blekinge, underviste vi her
hjemme vore svenske venner i Bornholm og i dansk højskoleliv.

Den 24. juli var en god aften i salen, hvor enkelte af den lokale for
ening »Norden«s medlemmer var kommet til stede. Folke Wirén og jeg 
talte om vort samarbejde og om, hvad vi mente at kunne lære af hinanden 
ved disse gensidige besøg. Lærer Utterström, der er en meget fin pianist, 
gav os en skøn musikalsk oplevelse ved klaveret.

Der er noget storladent og ægte hos vore svenske venner, der beriger 
vort samvær.

27. og 28. juli. Voldby Ungdomsskole gæstede os. Tak for besøget.
30. og 31. juli samt 1. august havde vi atter besøg. Det var 30 flinke

Stenna og Dagny 
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i Parad i.s bak kerne
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gymnaster fra Roskilde amt, der egentlig var BASG og I’s gæster ved 
amtsidrætsstævnet.

Sidst i juli kom Inga Thygesen, der var lærerinde hos os sommeren 
1944, på besøg. Vi havde den glæde, at hun blev hos os i 4 uger og hjalp 
til både med det ene og det andet (mange husker hendes friske og dyg
tige ledelse af folkedansen). Tak, Inga Thygesen.

8 dage på højskole, glade og indholdsrige dage. Man lærer friske og 
søgende mennesker at kende. 16 travle dage. Første kursus fra 2.—9., 
andet kursus fra 10.—17. august.

21. august. Seminarister fra Vordingborg med seminarielærer Henry 
Holm som den dygtige og sikre leder. Det er nu tradition, at der kommer 
seminarister fra Vordingborg hver sommer, og vi tager med glæde imod 
'dem, for det er flinke folk.

Første uge i september, atter 8 dage på højskole. Fornøjeligt! Det var 
husmødre fra København. Der var 3 ægtemænd med, og de blev dygtigt 
forkælede.

Ja, hvert af disse kursus burde have en lang omtale; men det kan jo 
ikke nytte, jeg bliver ved.

5. september havde vi årsmøde i Grænseforeningen og Sønderjysk for
ening på Bornholm. Foredrag af pastor Detlefsen fra Bylderup. Gedigent.

10. og 11. september. Husmoderforeningerne på Bornholm afholdt 
instruktionskursus med landsforeningens formand, fru Dahlerup Petersen 
og sekretær Augusta Nielsen som instruktører. Husmødre er altid sær
deles fornøjelige og taknemlige at tage imod.

15. september. 24 flinke elever fra Rungsted statsskole under ledelse 
af adjunkt Grænge boede her i 8 dage og sled tappert i det.

Og så kan jeg endelig slutte denne meget kortfattede oversigt over 
kursus og besøg. Jeg har ikke fået alting med i omtalen, det er jeg godt 
klar over. Men I vil sikkert forstå, at da vi endelig efter det sidste møde 
den 3, oktober kunne sige: Så, nu ikke mere inden november — da trængte 
vi grundigt til ferie. Jeg skulde da på foredragsrejse til Midt- og Vest
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jylland, og min kone tog med på den tur. Heldigvis fik vi lov til at køre 
i vor egen bil, så der blev også lidt ferie ved siden af. På turen besøgte 
vi gamle elever på Fyn og i Jylland.

»Men den har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først ej 
havde kær«. Ja, lær først at elske, da åbenbarer livets rigdom sig for dig; 
og først da bliver du klog på livet. Elsker vi ikke livet, vil vi aldrig kunne 
ofre os for det, hvis det bliver krævet. Vil du være dansk, da giv din kær
lighed til Danmark, og du vil blive klog på, hvad Danmark kræver af dig.

Dansk ungdom har i krigsårene fået den store oplevelse og livsrigdom 
at få lov til at vise sin kærlighed til Danmark og få lov til at ofre; thi det 
er jo kærlighedens væsen. I dag er kravene langt vanskeligere at se. Men 
jo stærkere vi elsker, des stærkere føler vi, at kravene er der til os.

Med dette sind kan vi gå et godt nytår imøde.
Vi sender de bedste hilsener til jer alle og ønsker glædelig jul!

Kristine og Aksel Lauridsen.

Min bedste hilsen med ønsket om en god jul.
Oluf Theisen.

Nyt æresmedlem

Ved B. H. E. generalforsamling ved elevmødet på skolen den 
20. juni 1948 fremkom der forslag om at udnævne pastor Andr. 
Hansen til foreningens æresmedlem. Efter at forslaget var moti
veret og anbefalet, blev det vedtaget enstemmigt af gamle 
elever.

Med glæde kunne vi meddele pastor Hansen dette, og om vi 
for fremtiden måtte regne med pastoren som foreningens æres
medlem.

Pastor Hansen takkede for den ære, der blev vist ham og 
ville med glæde tage imod denne udmærkelse.

Der er ingen tvivl om, at dette vil hilses med glæde af alle 
gamle elever. Gennem denne udnævnelse udtrykker gamle ele
ver en varm tak til pastor Hansen for alt hans virke på born- 
holms højskole, både fra forstandertiden og i de år herefter, 
hvor pastor Hansen stadig har haft timer på skolen.

Markus Hansen.
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Elevforiegiirlse
for vinteren 1947—48 og sommeren 1948

Henning Rømer Sonne, Julegård, Aaker. 
Jens Kofoed Hansen, Skadegård, Pedersker. 
Kai Juul Munch, Pedersker.
Erik Ipsen, Tornegård, Klemensker.
Poul Dam, Skinderbygård, Aarsballe.
Leif Svendsen, LI. Frigård, Østermarie.
Per Holmgreen, Svaneke.
Viggo Clausen Madsen, Rens.
Niels Grønning Simonsen, Gammeleng, Rødding. 
Aksel Kofoed Pedersen, Timannegård, Ibsker. 
Elna Westh Mortensen, Engegård, Rutsker.
Ingrid Hansen, Linde pr. Naur.
Henri Sonne, Grubbegård, Pedersker.
Peter Nissen, Nykirke, Sydslesvig.
Peter Andreas Petersen, Jernbanegade 4, Læk. 
Karl Heinz Thomsen, Torvegade 10, Slesvig.

Kirsten Stær Ottesen, GI. Nyby, Tåsinge.
Else Margrethe Munch, LI. Loftsgård, Aaker. 
Magda Cordua, Solbakke, Østerlars.
Gerda Jensen, Voulund, Kølkjær.
Björg Ramndal, Mosteröy, Stavanger, Norge. 
Magda Nielsen, Kirkegade 8, Auning.
Ingrid Pedersen, Give Nørremark, Give. 
Ingeborg Pedersen, Give Nørremark, Give. 
Dagny Brodersen, Kegnæs, Sønderby, Als. 
Stenna Eilersen, Nyelandsvej, Horsens.
Gerda Hagen, Dorotheagade 15, Flensborg. 
Maren Hummel, Bismarksgade 78, Flensborg. 
Gisela Petersen, Stenfeldt, Slesvig.
Gerda Petersen, Dagebøl.
Martha Carstensen, Morsbøl.



Højskolens'Bestyrelse

Gdr. Vilmer Juul Nielsen, LI. Grammegård.
Gdr. Paul Ipsen, Klintvang.
Mejeribestyrer Johannes Due, Bækkedal.

it ep ræsen tants k a b

Gdr. Karl Henrik Hansen, Strandbygd.
Gdr. Jørgen Andersen, Dammegård.
Gdr. L. Tolstrup, Strangegård.
Direktør A. Müller, Fjeldhytten.
Pastor Thorsager, Aakirkeby.
Avlsbr. Olaf Henriksen, Lykkebo.
Avlsbr. Runge-Madsen, Brunekul.

Blevforeningens Bestyrelse

Frk. Eva Due, Bækkedal.
Fru L. Sørensen, Gyldensgård. 
Avlsbr. H. P. Andersen, Solbakke. 
Gdr. Henning Dahl, Ny Elleskov. 
Gdr. Hans Chr. Kofoed, Lillehave. 
Gdr. Edvard Koefoed, Blæsbjerggård. 
Gdr. Markus Hansen, St. Duegård.

Regnskab for RHE 1017
Indtægt

Kassebeholdning % 1947 ... 974 95
Medlemsbidrag .................. 1998 00
Ernst G. Olsen .................. 36 00
Indkommet ved elevmøde . 64 00
Rente .................................. 5 84

Kr. 3078 79

Udgift
Trykning af og porto til 

elevskriftet ................. 1934 84
Understøttelse:

Sommerskolen . 315 00
Vinterskolen ... 325 00 

----------- 640 00
Annoncer ........................... 48 80
Brevkort ............................ 88 05
Blomster ............................ 10 00
Porto og papir .................. 10 00
Kassebeholdning ............... 347 10

Kr. 3078 79

Regnskab over midlerne 
til udsmykning af skolen

Indkommet ved elevmøde .... 64 00
-i- Restgæld .......................... 18 20

Kr. 45 80

B. H. E. hjælpefond 
Kassebeholdning % 1947 ......  1241 63
Rente ...............................  43 82
Kassebeholdning3:*/i2 1947 .... 1285 45

Ny Elleskov, januar 1948.
H. C. Dahl.

Ovenstående regnskab er gennemgået og intet fundet at bemærke. 
Kassebeholdningen var til stede.

Aakirkeby, den 6. marts 1948.
A r n e S. F u n c h. O 1 a f H e n r i k S e n.
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