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JIIIUIDSEN

Og saa kom Julen til Lande igen
med »Solhverv for Hjerterne bange«.
Og Tankerne spinder sit gyldne Spind,
og Traadene slynger sig ud og ind
til Billeder, lyse og mange.
Halvglemte Minder faar Glans paany.
Stærkest dog klinger fra Bethlehems By
de Toner fra Himmelen klare,
der Budskab fra Gud os bare.

Alt, hvad vort Hjerte fik kært paa Jord,
har Glans fra det Budskabs Vælde!
Al Barneglæde — al Sorg og Nød —
al Livets Fryd — selv den bitre Død —
vort Liv i Ungdom og Ælde —:
a 11 lysner i Lyset af Englenes Sang,
der toner i Dag, som det hin Nat klang:
Guds Frelse og Fred er oprunden,
og Livets Sejer er vunden!
Saa kan vi da trøstig favne med Fred
vort lille Liv i det lave,
og glædelig fejre vor Julefest
med Minder og Venner, som vi kan bedst,
og takke for Livets Gave.
Med Gaver og Hilsner fra Hjem til Hjem
vi øger Glæden paa Vejen frem.
Til Venner, fjerne og nære,
vor Hilsen og Tak vi frembære!
Andr. Hansen.

ET LIDET BARN

Tegnet paa Julens Budskab er et Barn, svøbt og liggende i
en Krybbe. Et lidet Barn, som Brorson siger. Et Barn under
ringe Forhold, kun overgivet til sin Moders og sin Plejefars
Omsorg. I Sandhed: et lidet Barn.
Og i Modsætning dertil: Alverden! Hele Menneskeheden
med dens utallige Afguder, med dens Tro paa sig selv og paa
den ydre Magts Betydning og Fordel.
Denne Modsætning: det lidet Barn og Alverden syntes stor i
Tidens Fylde; men forekommer den os ikke langt større nu i
vor egen Tid? Denne Verdens Herodes er blevet saa stor og saa
forfærdelig mægtig. Han tramper over Barnet saa trodsigt som
nogensinde, og der staar Blod i hans Fodspor, mens Barnet
fjæler sig i en ussel Vraa.
Lad os ikke klage over vor Tid — den Lyst har der altid
været indenfor Menigheden — og der skal nok komme Menne
sker, der vil tale om vor Tid som de gode, gamle Dage — men
lad os erkende Virkeligheden, som den er i Forhold til det lidet
Barn. Virkeligheden, som er den, at Barnet, dette Barn, afslører
os i vor Vantro, i vor Selvtillid og Tro paa, hvad vi selv er i
Stand til at udrette. Ikke sandt, dette Barn viser os jo Guds Af
magt. Intet var her, og intet er her, som paa Verdens Vis kan
gøre sig gældende. Saa tit vi har hørt det glade Juleord, lige saa
tit maa vi undre os over, at saadan er Gud, at han mod Alver
dens Nød og Ondskab og Synd satte et lidet Barn. Vi er saa
langt borte fra den Virkelighed, der øjensynlig er Guds, og saa
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bundne i Tillid til, hvad vi formaar. Vi er netop bundne i Sind
og Tanker, hildede i et Begær efter Alverdens Riger og deres
Herlighed og bestemt af vor egen Opfattelse af, hvad Livet skal
give os, og hvordan vi skal faa det. Dette moderne Hedenskab
sidder dybt i os alle, saa at vi endog fristes til at spænde Gud
for vor egen Lykkes Vogn.
Paa Trods af alle Storhedsdrømme, paa Trods af alt, hvad
der skinner os i Øjnene, kom Gud i et lidet Barn, det, der for os
er saa hjælpeløst i denne strenge, konsekvent onde Tilværelse.
I dette Barn aabenbarede Gud. for os, hvordan han er, og i dette
Barn giver han os Adgang til sit eget Hjerte.
Overalt, hvor Guds Aand faar Ordet gjort levende, saa at
Mennesker ser dette Barn som Guds underfulde Vej midt imod
al Herrevælde, saa at de ser Guds milde Ansigt bag dette Barn,
vil der ogsaa i vor Tid skabes en glædelig Jul.

K. H. Thorsager.

Sydslesvig- og det folkelige Danmark

Der bliver ofte både i Tale og Skrift navnlig i Nordslesvig
skelnet mellem de ikke troende og de troende i Spørgsmaalet om
Sydslesvig. Den Ordbrug i denne Forbindelse betyder ikke an
det og mere end Tillid til, at Overgangen til Danskhed i Syd
slesvig er ægte og pålidelig, eller Mistillid hertil. Det kan en
hver i dette Land tage Stilling til og gør det også. Om denne
Stilling er positiv eller negativ afhænger så i Reglen af, hvor
meget man ved om Sydslesvig og dets Befolkning.
Denne Stillingtagen efter Behag, personlig Overbevisning,
eller hvad man nu vil kalde det, er dog en Art Frihed, som de
danske Mennesker, der er folkeligt vakte (tillad mig dette Ud
tryk) ikke er i Besiddelse af. Den danske Folkeånd vil for
tælle dem, hvor deres Plads er. Dette forstås måske ikke umid
delbart. Derfor disse Par Ord, der ikke bliver til nogen Ar
tikel, da Opfordringen til at skrive kommer, således at det må
gøres midt i Flytterod.
Vi tror jo, at vi er skabt i Guds Billede og efter hans Lig
nelse til et Liv efter hans Bestemmelse at leve i en ganske be
stemt Sammenhæng, som vi ikke kan leve vort Menneskeliv og
Folkeliv uden for. Derfor tror vi også, at Gud har skabt Sam
menhængen. Og den er lige til. Slægten og Folket og Menig
heden. Har Gud skabt Folket, har han altså også afgrænset
det. Der er da også såre få, der vover at udtale Tvivl om, at
Sydslesvigerne oprindeligt var en Del af det danske Folk. Denne
Del af Folket blev kulturelt og åndeligt i Løbet af nogle Hun
drede Aar berøvet det danske Liv, i 1864 ogsaa politisk. Et Lem
paa Folkelegemet blev lammet, så det tilsyneladende var dødt.
Det danske Folk blev at ligne ved en Krøbling og har siden folke
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ligt levet en Krøblings Liv. Men nu er Lammelsen hævet. Livet
vender tilbage. Den Sammenhæng, hvori vi blev skabt til at
leve, er hel påny, og Folket har alle Muligheder for at få Del
i et helt og fuldt Folkeliv i Ånd og Sandhed. Altså vor Mu
lighed for at komme til at leve menneskeligt, folkeligt og kri
steligt fuldt og helt, ligger deri, at den sydslesvigske Del af vort
Folk atter kommer ind i et Samliv på godt og ondt med den
øvrige Del af vort Folk. En af Hindringerne for, at det kan
ske er netop det, man har Lov til at kalde folkelig Vantro.
Anderledes tager det sig ud i Sydselsvig.
Sydslesvigerne var gennem mange År folkeligt løsrevet fra
de øvrige Danskere. Ude af Sammenhæng. De havde ingen Mu
lighed for at blive Mennesker, som vi skabtes af Guds Nåde.
For det Danske var dem forment. Danmark og Tyskland havde
enedes godt gennem mange Århundreder om at berøve dem
det. De fik aldrig Lov til at lære det at kende. De lærte nok det
Tyske at kende; men det kunde naturligvis aldrig forlene dem
med folkeligt Liv. Sådan var og er Loven. Følgen heraf blev,
at Sydslesvigerne ikke menneskeligt kunde rodfæstes, og altså
aldrig, således som Jacob Knudsen mener det, blive Ménnesker. Derfor blev Sydslesvigerne sådan, som den mere eller
mindre onde Begrundelse for at nægte dem Samlivet med deres
Folk nu engang er hos dem, der selv er delvis rodløs trods det,
at de bor midt i deres eget Folk med den Frihed til at leve men
neskeligt, folkeligt og kristeligt, som dette giver dem.
Den tredje Sammenhæng, som det er givet Mennesket at
leve i: Menigheden, kunde Sydslesvigerne heller ikke finde ind
i. De kendte ikke deres Folk og ikke sig selv som Menneske og
derfor heller ikke den nordiske Menighed, hvortil de var be
stemte. Følgerne deraf er de ganske naturlige, at Rodløsheden
tager Mulighederne fra Forældrene for at leve et Kristenliv
med deres Børn, således at vi i Dag møder en statsafkristnet
Ungdom overalt i Sydslesvig.
I Løbet af det sidste Par År har Sydslesvigerne fuldt ud
oplevet og erfaret det Liv, de var skabt til at leve, den Sam
menhæng, hvori det alene kan times dem. I mangfoldige År
har det været på Vej mod Klaringen. Nu er den kommet. Syd
slesvigerne har Ryggen mod Muren. De ved, de har intet at
tabe, men alt at vinde, når det gælder Menneskeliv og Folke
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liv og Kristenliv. Derfor vil Kampen i Sydslesvig fortsætte,
ganske ligegyldigt hvordan Danmark ter sig.
Mange af dem indtager en næsten selvfølgelig Dobbeltstil
ling over for Danmark. De foragter dette Folk, samtidig med,
at de lever sammen med det i Tro og Håb og Kærlighed så
brændende, at man ikke kan tvivle om, at denne Vækst vil bære
Frugt — og at det vil ske i Frihed.
Det er rigtigt, at Sydslesvigerne ikke er eller kan være
Danske, således som vi, der er født og opvokset i Danmark, er
det. De har ikke dansk Kultur mere, end de møjsommeligt har
erhvervet sig først under den drabeligste tyske Modstand, og
dernæst under det fortvivlede engelske Styre. Det danske Sprog
har de heller ikke for de flestes Vedkommende. Men mange,
mange har lært Dansk under Krigen, for man var lige fra dens
Begyndelse sikre på, at nu kom Genforeningen. Og efter Kri
gen har mange Tusinde Børn, unge og voksne lært Dansk, og
det har vist sig, at få har som Sydslesvigerne haft Øre for Mo
dersmålets Klang. Det kan de vidne om, som lever og arbejder
blandt dem. Ingen dernede undgår at drages til Livets Kilder
af den Magt, som Modersmålet ejer. Med Barnets Sind åbner
de sig for det Væld af Rigdom, som Modersmålet kan give
åndeligt hungrende og sultende Mennesker. De er ikke Danske,
som vi er det; men de er Danske i Troen, i Håbet og i Kærlig
heden. Og er det alligevel ikke meget, meget mere det, der hø
rer med til den åndelige Virkelighed, end det, vi nævner ved
Politik, Litteratur, Kultur og meget andet — det som Flertallet
af vort Folk tilsyneladende har nok i.

Jeg hører til dem, der tror, at det er Guds Vilje, at vi skal
have Sydslesvig tilbage, fordi det er Guds Vilje, at de og vi skal
ud af Forkrøblingen og ind i et levende, helt Menneskeliv, et
levende og helt Folkeliv og Menighedsliv. Det kan ikke ske i et
forkrøblet Folk. Et Liv kan kun leves i Sammenhæng — ikke i
Brudstykker hverken på langs eller på tværs. Sammenhængen
er Folket, så langt som det når fra Skagen til Ejderen og fra
Blåvandshuk til Christiansø.
Således vil det være at gøre Ret at tage Sydslesvig tilbage
til Enheden med Danmark. Hvad der efter min Mening vil ske
med vort Folk, dersom det ikke gør, hvad Ret er, vil enhver
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kunne finde ud af selv ved Gennemlæsningen af dette. Derfor
skal ingen Ord spildes på den Side af Sagen.
Det er sket i vor Historie, at vort Folk både det hele og
den enkelte i det først spurgte om, hvad det kostede at leve i
Frihed, at gøre, hvad der er Ret, at følge Guds Vilje. Men vi
ved også godt, at før eller siden kommer det Tidspunkt, da
først den enkelte hævder sin Frihed og frit giver Udtryk herfor
uden at spørge om Prisen. Siden kommer altid hele Folket. Det
hævder sin Frihed, det gør Ret, det følger Guds Vilje uden at
spørge om Prisen for at tale og handle i Frihed. Retten bliver
hævdet og fulgt uden Spørgsmål om Pris. Guds Vilje følges,
og ingen spørger om, hvad det koster, uden at han samtidig
forråder det menneskelige, det folkelige og kristelige. Så
ledes ender også Sagaen om Sydslesvigernes Udlændighedstid.
Den Del af vort Folk, der lever der nede, lever allerede nu
under denne Lov. Før eller siden følger hele Folket efter. Og
det skal det have Guds Velsignelse til — og det får den. Det
folkelige Danmark bærer det største Ansvar. Måtte det dog
aldrig finde Byrden for tung.
Det, det gælder, er, at Sydslesvigerne som alle andre Danske
skabt i Guds Billede, kun kan blive Mennesker i den Sammen
hæng, som Gud vilde, de skulde leve i, fordi kun der findes Be
tingelserne for et Menneskeliv, Folkeliv og Kristenliv i Ånd
og Sandhed.
Peter Gamborg Nielsen.
Vi sender alle gamle Elever og Venner vore bedste Hilsner
til Jul. Kommer nogen af jer til Nordslesvig, bor vi nu en Tid
i Store Jyndevad. I skal være meget velkomne til at besøge os.
Gerda og Peter Gamborg Nielsen.

llojskole og Menighed

Ingen kan være i tvivl om, at højskolen, så længe den har
bestået, har haft en nær tilknytning til den kristne menighed.
De kredse, som i midten av forrige århundrede rejste højskolen
i vort folk, var stort set de samme, som de, der gennem Grundt
vigs virke og forkyndelse var blevet vakt til ny forståelse av
menigheden og dens betydning. Det var i stor udstrækning de
samme mænd, der førte ordet på talerstol og prædikestol — og
i hvert fald mænd, der følte sig som medarbejdere og med
kæmpere for samme livssag. Når mennesker samledes, snart
i højskolens foredragssal for at lytte til den menneskelige og
folkelige tale, som der førtes, og snart i kirken for at lytte til
det evige livs ord, føltes det da heller ikke som to hinanden
uvedkommende ting, men som noget, der naturligt måtte føl
ges ad.
Det kan måske synes helt overflødigt at slå disse kendsger
ninger fast, men i virkeligheden er det dog nok en smule efter
tanke værd; for hvor i verden kender vi ellers til et sådant møde
mellem folk og menighed som det, der her kom istand? Jeg ved
i det mindste intet at pege paa som blot i nogen måde kan sam
menlignes hermed. Det kan ses som en stor lykke, at det gik
sådan — og jeg kan forresten da ikke tænke mig, at nogen, som
virkelig kom med i dette, kan føle det som andet end en stor
lykke. Det bragte en hidtil ukendt enhed og helhed ind i menne
skers liv, den, som finder udtryk i linjer som disse:
Med øjet, som det skabtes, himmelvendt,
lysvågent for alt skønt og stort herneden,
men med de dybe længsler velbekendt,
kun fyldestgjort av glans fra evigheden.
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Men var der ikke også en fare i denne nære tilknytning —
endda en dobbelt fare, nemlig dels faren for en forkyndelse av
det menneskelige, som om dette at leve et menneskeligt rigt liv,
hvor man flittigt øste av »de åndelige værdier« i poesi, i sagn
og saga og historie, skulde være den lige vej ind i Guds rige —
mens Jesus dog sagde: »Salige er de fattige i ånden«, dels faren
for en fortynding og udvanding av det kristelige, så det blot
blev en extra pynt på kransekagen, et tilskud til al den øvrige
rigdom, mens man glemte, at han alene er vejen og sandheden
og livet? Nægtes kan det vel ikke, baade at faren var tilstede,
og at resultatet av denne forkyndelse mange gange faktisk blev
en sammenblanding, en blåøjet og blodløs idealisme, lige fjern
fra det virkelige liv her på jorden, som vi nu engang skal leve,
og fra den kristendom, som ikke betyder en videreudvikling av
menneskets højeste og ædleste evner, men frelse fra synd og død.
Højskole og menighed hører sammen, men ikke sådan, at
højskolens og menighedens forkyndelse flyder sammen i en for
skelsløs grød. Højskolen har tværtimod sin egen selvstændige
opgave. Jeg ser her bort fra den side av højskolens virksomhed,
at den vil føje en videregående kundskabsmeddelelse til det, som
eleverne må formodes at bringe med fra folkeskolen. Det hører
ganske vist også med og har bl. a. den betydning, at der derved
knyttes en fast forbindelse med den hverdag, hvor disse kund
skaber skal bruges og komme til nytte. Og det er så vist ikke
noget at kimse ad. Men derved adskiller højskolen sig jo ikke
fra så mangen anden højere undervisning. Udgangspunkt og
baggrund for det hele må være et videre sigte, et kald til at tage
del i et sandt menneskeliv, som Gud vil, at det skal leves også
under syndens og dødens vilkår. Det er i denne sags tjeneste,
at højskolen lægger en hovedvægt på sådanne »fag« som histo
rie, poesi, litteratur, og hvad dermed hører sammen. Det sker
altså ikke blot for at gøre en almindelig kulturel orientering,
for at gøre eleverne til »oplyste« mennesker, der kan tale med
om sådanne frie emner, men det gøres i tro på, at det derigen
nem er muligt at avdække og avklare det liv, Gud har skabt os
til at leve. For det må nu engang være meningen med det liv, vi
har fået, at vi er bestemt til andet end at spise og drikke og evt.
stifte familie og så engang, når den tid kommer, lægge os til at
dø. Det kan heller ikke være nok, at der til dette — for dem,
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som har tid og lyst og råd — føjes lidt underholdning, grovere
eller finere, mere åndeligt eller mere materielt betonet, som nu
moden eller smagen foreskriver. Ned gennem slægtens historie
lyder der røster, som vidner, at vi er stillet under en strengere
og saligere lov, hvor mennesker i livets vold møder noget, som er
større end dem selv og derfor tvinger dem ud i en kamp, som de
ikke selv valgte eller ønskede, men som de måtte ud i, hvis livet
ikke skulde opløses i død og forrådnelse. Vi møder det mest i
glimt. Men det møder os fra vidt adskilte tider og steder. Vi
kan f. ex., om vi har øren derfor, høre det i et vers som dette fra
Grundtvigs sang om Gustav Adolf:
Lad bannere smuldre,
lad bølgerne buldre
i tidernes elv,
lad falde min støtte,
jeg kæmped og blødte
for mer end mig selv,
jeg brød for en konge en lanse,
som kroner med evige kranse.

Eller tag noget helt andet, tag folkevisen, om ridderen, som
vilde fange den lille fugl, der havde tryllebundet ham med sine
toner. Han jagede den forgæves fra sted til sted, og det lykkedes
ham først at fange den, da en mand gav ham det råd at lokke
den »med brad hin tamme«. Da skar han et stykke ud av sit
eget bryst, gav sit eget liv og blod, og nu kom den flagrende
imod ham, og da den åd av braden, se, da blev den til den skøn
neste jomfru, hans hjertes udkårne.
Eller tænk på Stærkodder i Ingjalds kongehal. Med hånske
ord ægger han den blødagtige konge, som lod sin fars drab være
uhævnet og gav riget til pris for fjendens anfald »ret som om
alle bånd turde være løste, fordi han ingen vilde lægge på sine
lyster« — og først da han lod sig rive ud av sit vellevned i
lydighed mod livets krav, blev han virkelig konge i sin far
Frodes sted.
Eller vi kan gå til en fremmed egn i en endnu fjernere tid
og se Abraham på vej op ad Moria bjerg for at ofre sin søn, sin
eneste; for kun gennem lydighed mod en befaling som stred
mod al forstand og al naturlig følelse blev han stamfader til en
slægt, der skulde arve det forjættede land.
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Der er i disse rent på må og få valgte fortællinger exempler
på en oplysning, som er noget ganske andet end kundskab og
dannelse, en livsoplysning, som — hvor forskelligt den end for
mer sig efter de skiftende tider og steder — dog er i slægt med
det ord, som siger, at den, der vil vinde sit liv, skal miste det, og
den, som mister livet, skal vinde det. For livet, vi er kaldet til
at leve, er større end vort eget. Denne livsoplysning er det, høj
skolen skal give. Men hvor denne oplysning gives sandt og
ægte, så det forstås, at livet — eller friheden eller sandheden
eller herligheden, hvad vi vil nævne, som giver livet fylde og ind
hold— her i verden kun ejes på kampens vilkår, og hvor kampen
ophører, dør livet, der vil det også kendes, at ingen har magt til
at vinde sejren i denne kamp. Moses måtte dø, da han fra Nebobjergets tinde havde skuet ind i det forjættede land, selv kom
han ikke derind, og længere end ham når intet menneske. Om
Stærkodder fortælles det, at da hans time kom, efter et liv, som
havde været kamp fra først til sidst, så var det største, der
kunde times ham, at han kunde finde en ærlig mand til at give
ham banesår, og selv det lykkedes kun med stor møje. »Sejrløse
falde kæmper alle,« siger det gamle ord. Kan det lykkes høj
skolen at bringe denne oplysning om et liv, som det er værd at
kæmpe for, selv om det er i dødens vold, da har den nået sit mål.
Dens opgave er at sætte igang i den forstand, hvorom der her er
talt. Derimod skal den ikke tage mennesker ved hånden og sige
til dem: Kom, så skal jeg vise dig vejen til den sidste og ende
lige sandhed om Gud og livet og verden. Den skal være en Guds
tjener i dette jordiske og dødelige menneskeliv, som vi alle skal
leve. Den opgave er såvist også stor nok.
Men hvad bliver der så av dens påståede forbindelse med
menigheden? Er det kun tom tale? Nej, netop hvor den holder
sig til sit kald og oplyser det liv, som er skabt til at tilhøre den
almægtige Gud, himmelens og jordens skaber, men faldet og
lagt uhjælpeligt ind under syndens og dødens herredømme, da
vil der også blive åbne øren for den Kristus, som menigheden
fra første begyndelse har forkyndt, han, som alene er sejrherre
over synd og død. Da lader mennesket sig ikke spise av med en
moralforkyndelse, er det end en nok så ophøjet og fin moral, der
er tale om, en samfundsreformator og verdensforbedrer og men
neskehedens velgører. Nej, da må de høre om ham, som da han
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vandrede her på Jorden, fattig på alt, hvad der giver storhed og
anseelse blandt mennesker, dog var så fyldt av overmægtigt liv,
at den, der blot rørte ved fligen av hans kappe, hentede lægedom
for uhelbredelig sot, og så han kunde kalde den døde, som alle
rede stank i sin grav, tilbage til livet. Han, som også nu, hvor
menigheden samles i hans navn — trods alle avstande i tid og
rum — mægter selv at være til stede iblandt os, ikke for at hvi
ske os opbyggelige og lammefromme bemærkninger i øret, men
for gennem sin skabende gerning at fri også os ud av en håbløs
avmagt og give os tilbage til det liv, som vi er skabt til at leve.
Han, til hvem menigheden synger:
Halleluja for lysets drot,
hans kæmpeværk er stort,
han gæsted’ dødningkongens slot
og sprængte helveds port.

Det betyder så ikke, at vi nu bliver sat i stand til at vinde i
den kamp, hvor vi jo var magtesløse; men det betyder, at han,
tværs gennem al menneskelig uformuenhed, ja og lidentro og
vantro og ynkværdighed, fører sit værk igennem til sejr, så
riget og magten og æren bliver Guds alene.
Således hører højskole og menighed sammen, og derfor skal
der også fra Menigheden ønskes højskolen mod og troskab og
udholdenhed til at røgte sin gerning.
Vilh. Gregersen.

IlälsuingrsÉ»!
vid Nordisk Fest den 1. juni 1947

På en runsten i Högby i Östergötland står på dess ena sida
denna vers inristad: »Söner fick Guile, en god bonde, fem. På
Fyrisvall föll Asmund orädde kämpen; Assur omkom österut
i Grekland. Halfdan blev på Holmen dräpt. Kare vid Dundee,
och död är Bue«. Vilken fantastiskt koncentrerad spegelbild av
nordisk äventyrslusta från en tid, som ligger tio sekler tillbaka.
Ännu hade inte kristendomen kastat sitt fridsamma och för
sonande ljus över Norden. Korset som är ristat på stenen innan
för runslingan är det hedniska hakkorset, och om inte de fallna
ynglingarna varit söner av en svensk storbonde i den nordiska
järnålderns skede, varom ju runorna bära vittnesbörd, så skulle
hakkorstecknet och de vid den då kända världens alle hörn stu
pade männen kunnat vittna jämväl om vår egen tid, då i det
korsets tecken övermodiga skaror stredo och föllo på en världserövrares blinda nyck.
Vad tänkte månne denne östgötske storbonde, där han satt
på sin fäderneärvda gård i hjärtat av landskapet, vad tänkte
han, när budet om sönernas död nådde honom, det ena efter det
andra, sannolikt med hemvändande kamrater på färden ut i den
okända världen! Hans egna geografiska begrepp voro väl
dunkla, om han icke själv till äventyrs i sin ungdom härjat på
främmande kuster i väster eller skådat prakten i Miklagård.
Var månne den son, som omkom österut i Grekland, värvad i
den grekiske kejsarens värvingagarde; var Kare, som föll vid
Dundee i Skottland, en viking i Olav Trygvassons djärva färder
i västerled; stupade Halfdan på Holmen (Bornholm) i de nor
diska försöken att lägga de baltiska staterna under Svearikets
välde? Ingen kan svara på frågorna. Endast om Asmund, den
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förstnämnde, kan lämnas ett klart besked, som tränger djupare
än notiserna om brödernas öden, fjärran från hembygden. Han
föll som en orädd kämpe på Fyrisvallarna i det väldiga slag,
som skulle avgöra maktbalansen i Norden. Hans herre och
konung Erik, som fick tillnamnet Segersäll, skulle kort därefter
lägga även Danmark under sig, och för första gången i histo
rien knötos alla Nordens länder samman till en enhet, ack blott
alltför kort.
Men runinskriften på östgötastenen rymmer inte endast
människors och rikens öden i sina knappa rader. Den är en bild
också av det historiska skeendet i en sällsynt orolig tid. Ännu
hade ingen fast organisation länkat in de nordiska staterna i
lugna banor. Som till sitt väsen outforskade krafter i en sju
dande vulkan kasta partiklarna i jordens innandömen ut åt alla
håll, så strömmade sönerna av Nordens folk, drivna av en inre
oro, obestämbar till sitt väsen, ut över sina länders gränser mot
oklara mål. När Högbystenens runrad ristades hade 100 år för
gått, sedan emigranterna från Danmark och Skåne grundada
sitt normandiska välde, och det är rätt egendomligt att tänka
på att i den stad i Normandie, Caen, där om några dagar sven
ska män skola överlämna gåvan av svenska hus, som rests på
världskrigets offerplatser, där togo för 1000 år sedan våra för
fäder med våldets rätt i besittning en rik bebyggelse med dess
byggnader, långt förnämare än de nordiska, med dess åkrar och
ängar. Och även om vår gava idag icke är en försoningsgärd
— ty ingen tänker 1000 år tillbaka i tiden för att läka de sår,
som slogos då — så verkar likväl den eviga kärleken på lång
sikt och har sina vägar, som människohjärtat icke kan ut
fundera. Där vi en gång slagit djupa sår, där sträcka vi nu
ut hjälpande händer till nödställda och lidande medmänniskor.
Snart nog skulle klockorna i de sköna romanska kyrkorna i
Caen och i de andra normandiska städerna ringa sitt kristna
fridsbudskap in i de vilda nordmännens sinnen, och med hemvändande kristnade vikingar skulle förkunnelsen om fridsfur
sten så småningom nå ut över Nordens länder och förvandla
dem från härdar för våld och erövring till hemvist för fredliga
gärningar. Nu brytes nästan all den jord, som än idag skänker
Nordens folk dess näring, och i tusental resa de kristna templen
sina spiror mot skyn, ett synligt vittnesbörd om den nya tid,
2

17

som brutit in. Inga ängsliga folk behöva längre på sina knän
anropa Gud mot nordmännens raseri. Och när de nordiska fol
ken ett halvt årtusende senare ånyo med väldig makt framträda
på världsteatern, så komma de som kämpar för åndliga värden,
för mänsklighetens högsta rätt — att fritt få tillbedja sin Gud.
»Suecos exaltavit«, svenskarna uppeldade han, står det på den
store ledarens Gustaf Adolfs gravskrift på Riddarholmskyrkans
valv, uppeldade dem till makalösa bedrifter icke för våld och
erövring men för eviga värden, och överallt på jorden där en
kristen människas frihet aldrig mister sitt omätliga värde,
tackar man ännu idag och allt framgent svenskar och finnar,
danskar och norrmän, som alla göto sitt blod i den väldiga
kampen.
Ack, längesen vår sol är nedergången
Och. all vår storhet lever blott i sången
Ty de för vilka fordom världen skalv
De äro stoft i Riddarholmens valv.

Så sjunger skalden, den store svenske skalden Tegnér, när
han i känsla av bitterhet över vår sammankrympta storhet, vår
förlust av Finland, vår broder sedan 600 år, vår ängslan —
ack aldrig försvunnen — inför den väsensfrämmande skuggan
från öster, kastar blicken tillbaka till den tid, då världen skalv
för nordiska namn, som nu ljuda blott som förklungna ekon ur
ett gravvalv. Endast i sången, i sagan, i minnet lever storheten
kvar. Har han rätt? Finns det då ingen annan storhet för ett
folk, än den som skapas av fruktan för dess härars makt; är
fältherren den högsta symbolen för ett folks storhet? Det me
nade givetvis icke skalden. Underbart skönt hade han några år
tidigare skrivit de sanna orden, vilkas riktighet vår egen tid
verifierat, att allt vad »våldet må skapa är vanskligt och kort;
det dör som en stormvind i öknen bort«. Sanningens och rät
tens eviga ideal kunna väl förträngas men aldrig utplånas,
eftersom de äga en för alla våldsmakare oåtkomlig fristad i
människohjärtat; de allena kunna, där de förverkligas, lyfta ett
folk till den sanna storhetens höjder. Men det var också för
sådanna ideal våra folk dragit ut i kamp, och där de givit sina
liv på Europas väldiga slagfält.
Men nästan samtidigt som den svenske skalden i sin anförda
dikt begråter den förgångna storheten, ställer en annan stor
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nordisk skald, Runeberg, upp den frågan till besvarande om
bragdens ära endast gror på stridens mark, som krigarn färgar
med sitt blod. Kan ej den vapenlösa hälsas stark och visa
hjältemod? Jovisst! I den sköna samlingen av sånger till foster
landets ära, som hans Fänrik Ståls Sägner äro, och där krigets
hjältar främst förhärligas, är dikten om Landshövding-en, som
hälsar den främmande makthavaren med att peka på lagen, de
vapenlösas trygghet, ett folks skatt i lust och nöd, ingen till
fällig parentes bland stridsdikterna. Den är en spegelbild av
hans rättsmedvetande, hans respekt för lagens höghet. Det finns
en annan storhet än våldets inbillade, lagens, rättens, samvetets
storhet. Det är skönt att besinna, att den storheten alltid får
sista ordet i denna värld. Den levande generationen har väl
alltid känt det, som om utvecklingen ginge så sakta. Dess dröm
mar och förhoppningar ställas städse på framtiden. Men själva
drömmen, själva hoppet är en livgivande kraft, som stärkar håg
och armar. Det heter, att Guds kvarnar mala långsamt. Den
himmelska tålmodigheten med människors barn är inte begrän
sad av vår snäva synkrets; för den är tusen år såsom en mänsk
lig dag. Och det måste vara vår tro, att när den sista diktator
stämman tystnat, så är rättfärdighetens lag mänsklighetens
enda ledstjärna. Hur har inte den tron, det hoppet burit våra
nordiska bröder i väster genom de tunga åren, då de tyngdes till
jorden av det övermodiga våldet, och då de drömde om den snara
friheten, och hur måste den inte bära våra bröder i öster genom
tunga tider, ja, bära alla Nordens folk genom framtidens dun
kel. Rättfärdigheten, mänsklighetens ledstjärna, den vapenlösa
bedriften mänsklighetens storhet, samvetets rätt allas lag — det
är den framtidssyn mot vilken vår längtan mäste sträcka sina
vingar.
Två gånger ha de nordiska folken med väldig makt fram
trätt på världsteatern och omgestaltet människors och rikens
öden. Jag har nämnt dem här. Bägge gångerna var det med
vapen i hand. Och nu uppställar sig den frågan till besvarande:
ska vi en tredje gång stiga fram på världshistoriens skådebana,
stiga fram i samlad enhet för att göra en världshistorisk insats,
och ha vi en mission att fylla? Är först och främts enheten en
möjlighet? Den store danske siaren Grundtvig pekade för mer
än 100 år sedan på de nordiska folkens oförenlighet. Han sam2»
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manliknade dem med klippblock av olika struktur, omöjliga att
sammansmälta. Men hans store efterföljare i nutida danskt
andligt liv, Kaj Munk, talade om »det nordiska kejsarriket«,
ett upplivande i tanken av studenterskandinavismens dröm från
1840—50-talen om en konung, ett rike, en själ, en diktning,
ett fosterland. Men den drömmen förblir en dröm, så länge
världens öden bestämmas av egoistisk nationalism, av fruktan
för de stora, av giftgaser och atombomber, av hat och kärleks
löshet. överhuvudtaget är allt tal om världsfred och internatio
nell återuppbyggnad, om de små folkens frihet och rätt, me
ningslöst, så länge inte de stora makterna var för sig gjort rent
hus med det slags nationella egoism, som de gemensamt bekäm
pade hos det nazistiska Tyskland, och som de ansågo vara dess
förbrytelse mot mänskligheten. De bistra åren, som nu ligga
bakom oss som en mardröm, ha både enat oss och skilt oss åt.
Alla de stora faktorer, som bestämma folkens inre öden, det
förtroendefulla samarbetet för gemensamma mål: rasen, språ
ket, religionen och det i det förgångna gemensamt upplevdas
väldiga kraft, finnas för handen, män är det likväl inte så, att
vi upptäckt var och en sin egenart tydligare än förr, och att vi
känna det svårt att ge avkall på den. Och över vår redliga vilj a
till nordisk enhet reser sig vålnaden av en väpnad makt, som
icke hör hemma i den västeuropeiska kulturkretsen. Morgon
solen, morgondagens sol, kastar dess östliga skugga in över Nor
dens länder. Men inga maktkonstellationer på j orden äro eviga.
Riken uppstå och riken gå under, frihet bytes i förtryck och
förtryck i frihet. Om lyckan eller nöden, om storheten i våra
gärningar eller den kalla egoismen skall röjas i vår framtids
drag, det vet ingen. Men en sak är säker — en mission ha vi
att fylla i världshistorien. Ur nordisk kulturmiljö med dess ur
åldriga förankring i rätts- och frihetsbegrepp, vartill den övriga
världen saknar motstycke, skulle en rättsordning kunna växa
fram och påverka mänskligheten, en rättsordning där respekten
för människan, för hennes egenart, för hennes odödliga själ
lyste som en flammande eld i den hemska värld, där människo
värdet nedskrivits till ingenting. Men en ny syn på människan
har som sin yttersta gundval en kristen tro, en ekumenisk
aspekt, vars linje sträcker sig från den heliga Birgittas himmel
ska syner, över Gustaf II Adolfs offerdöd i kampen för själarnas
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frihet, till Grundtvigs og Natan Söderbloms »väldiga tro, som
slår över djupen sin svindlande bro«. Vi ha en mission att fylla
i världshistorien, och ju enigare vi stå, desto bättre skola vi
också kunna fylla den, en kristen kulturmission, vapenlösa och
likväl oövervinneliga, eftersom det som är av ande aldrig kan
utsläckas. Ska våra nordiska folk fylla sin mission? Svaret på
den frågan ligger fördolt i eviga makters rådsslut.
Johan Feuk.

Il vad er et Menneske?

En af Sveriges skarpsindigste nulevende Skribenter, Biskop
Manfred Björkquist, indleder en Afhandling med flg. Ord:
»Mennesket er ikke færdigt. Dets Skabelse er i fuld Gang. Men
det er ikke bare en Bold for sin Skæbne, et drivende Fnug paa
Bølgerne, et Ler i Pottemagerens Hahnd. Det har en vis Viden
om, hvad det er der gaar for sig, og er kaldet til en vis Medvir
ken. Hvor meget eller hvor lidt — derom har det ingen fuld
Klarhed.«
Sommetider finder saa Mennesket sig bedst ved at holde sig
roligt, passivt, og ikke sætte sig Fremtidsmaal. Sommetider
føler det sig kaldet til at gøre en samlet og krævende Indsats,
og at det netop er Maalsætningen, der giver Livet Retning og
Mening. I det geniale Menneskes gudbenaadede skabende Øje
blik kan Mennesket opleve en Befrielse, der er helt opfyldt af
Lykke og Mening. Det er paa en Gang Redskab i det højestes
Tjeneste, og frit og selvstændigt handlende. Skabelsesakten sy
nes at fremmes gennem dets frie Vilje. Men selv Geniet kan
fejle, ogsaa i sine ophøjede Øjeblikke, og blive Værktøj for no
get, som ved klar og nøgtern Eftertanke viser sig at være ned
brydende dæmoniske Magter.
Sommetider kan Mennesket lokkes ind i Illusionernes Ver
den — helt ind til denne den farligste af alle Illusioner: at det
mener selv at kunne skabe sin egen Verden. Det er »det gud
dommelige Vanvid«. Det er jo denne Illusion, dette Vanvid, der
i vor Tid har grebet Mennesket og ført det til den nuværende
Katastrofe -—■ og nu sidst nedfældet sig som filosofisk Teori i
Existentialismen, med Filosofen og Digteren Sartre som Stor
profet. Og saa slaar det om og finder en Slags Lise ved at blotte
og afsløre og desillusionere, indtil det staar nøgent, ensomt og
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frysende. Snart søger det Fasthed og Hvile i solide Traditioner.
Men saa kaster det sig hungrigt og hæmningsløst ud paa Op
dagerfærd i den vide Verden, der nu synes den egentlige Virke
lighed.
Mennesket, det gaadefulde, i dets bølgende, svingende, evigt
skiftende Raadvildhed —I
Sidst har det ladet sig beruse af to Ting: de naturvidenska
belige Opdagelser med de deraf følgende tekniske Opfindelser,
der paa én Gang har udvidet vor Erkendelses Grænser, skabt os
et nyt Verdensbillede og forvandlet vore Livsformer baade for
den enkelte og Samfundet, — og af den Magtfølelse, der var en
Følge deraf, fordi den derigennem fik saa ufatteligt virksomme
Midler i Hænde til Erhvervelse af Rigdom og Magt.
Det var naturligvis kun de stærkere Personligheder, der lod
sig beruse af denne Magtfølelse. Ikke de store. De virkelig store
arbejdede ydmygt og ærbødigt paa at udvide Erkendelsens Ho
rizont og indvinde nye Værdier. Men det har aldrig været Niels
Bohrs Tanke, at Atomenergien skulde bruges til Bomber.
Men det blev den altsaa.
Og her staar vi saa ved en af Menneskets og Menneske
livets største Gaader: hvorfor blev det Atombombe? —
Den sande Fornuft rejser sig paa Højkant. Der kan ikke
præsteres én eneste respektabel Fornuftgrund for Brugen af
Atombomben, eller for den moderne totalitære Krig overhove
det! Ikke én! Og dog-------------Hvad er det da for en uhyre Magt, der er stærkere end Men
nesket? Der overvinder baade den stærke og den store og »Hr.
Middelmand« — d. v. s. dig og mig?
Vi kan ikke nævne dets Navn — i hvert Fald ikke finde det
Navn, der fuldtud dækker dets Væsen. Vi kan kun erkende det
gennem dets Virkning.
Det er det, der trælbinder vor Vilje og gør os ufri, ødelæg
ger vort Samliv i Hjem og Samfund, dræber Glæde i vort
Hjerte og lægger Mørke over vor Dag, bryder det ned, som vi
netop vilde bygge op, skaber Ufred og Fattigdom og Ruiner og
dræbende Had og faar os til at sidde halvdøde, frysende af
Angst!
Ved Unescos Møde i Paris 1946 udtalte Franskmanden
André Malraux: »Det Problem, vi i Dag staar overfor, er dette:
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at med Ja eller Nej besvare Spørgsmålet, om Mennesket paa
Europas gamle Jord er død!«
Saa vidt er vi kommen i vor moderne Civilisation — den
lovpriste og frygtede. Hvad Under da, at Angsten sidder i Høj
sædet blandt Menneskenes Børn.
— Denne Undergangsangst giver sig mangfoldige og ofte
mærkelige Udslag. Mange af Pressens og Radioens Beretninger
om menneskelige Forvildelser har sin Kilde i den — fordi den
hindrer Mennesket i at tænke rationelt. Folkeligt bliver det til,
at man flygter fra Virkeligheden, stikker Hovedet i Busken,
lader »Staten« tænke for sig og søger Tryghed i blindt og tan
keløst at adlyde Statens Befalinger. Og det ægger Magtbegæret
hos de »stærke« — hvilket tilsammen skaber Diktaturet. Men
dette Diktatur skaber ikke Tryghed. Angsten lever lige højt.
Diktatoren tør ikke tro paa nogen anden eller noget andet (jfr.
for Øjeblikket Rusland), og Verdensangsten holdes vedlige og
dræber »Mennesket« i Mennesket — og Menneskeheden lider
Skade.
— »Dør« den i det gamle Europa —?
— Et af de uhyggeligste Destruktionstegn, og dermed en af
de stærkeste Aarsager til Angst er Forholdet til Løgn og Sand
hed.
Da de tyske Hære i 1914 marcherede ind i Belgien, hvis Su
verænitet Tyskland havde været med til at garantere, blev der
jo protesteret. Protesten fik det Svar, at »en Lap Papir« ikke
skulde hindre Tysklands Fremmarch.
Denne Idé, at en indgaaet Traktat, et givet Ord, kun er »en
Lap Papir«, som man kan rive i Stykker, hvis det passer én, og
man har Magt til det, er ikke ny. Men den har da aldrig været
anerkendt som god Moral — eller dog som noget der kunde for
svares.
Det blev den i Praksis i 1914, og Hitler satte det i System i
»Min Kamp«. Det er tilladt at oprette Traktater, som man ikke
agter at respektere, naar de blot kan indgyde den anden Part
en saadan Tillid, at han ikke forbereder sig paa Forsvar. Det er
tilladt at udsprede Løgne, naar de formaar at skabe en vis
Stemning, som er ønskelig for mig. Det er tilladt at jeg, Dikta
toren, holder Sandheden skjult for mit Folk, og bestemmer,
hvad det maa faa at vide — og hvad ikke. Det var jo det, der
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blev gennemført med ligefrem grotesk Konsekvens under Hit
ler og Goebbels o. s. v..
Men »Tyv tror hver Mand stjæler,« siger Ordsproget. Den
der har denne Opfattelse og handler derefter vil aldrig kunne
tro nogen anden!
Og dermed smuldrer ethvert Grundlag for Samfund og Sam
liv bort — Mennesker imellem, og Stater imellem. Og Menneske
og Stat staar nøgent og frysende ene, prisgivet den store Livs
angst, syg til Døden.
Hvordan gik det Hitler og Goebbels og deres Hjælpere? Fik
de opbygget det tyske Riges Storhed, »det evige Rige«, som de
sagde? Det gik som det maatte gaa — og som det vil gaa et
hvert Rige, der bygger paa Løgn.

Dette »Noget«, denne dæmoniske Magt, der er stærkere end
Mennesket — kald den det onde, kald den Synden eller hvad du
vil: Det er den gaadefulde Magt, hvis Virkelighed er klar, men
hvis Gaade ingen Mennesketanker kan bunde.
Men er den da uovervindelig, altbeherskende, enevældig?
Nej. — Det kan stund vis synes saa, men ved nærmere Efter
syn vil det vise sig, at der alligevel er noget andet, der er stær
kere. Og ikke mindre gaadefuldt.
Den bedste Forklaring giver det gamle Testamentes Skabel
sesberetning: Gud dannede det første Menneske, Adam, af Jord
— indblæste Liv i ham med sin Aande. »I sit Billede, efter sin
Lignelse skabte han ham.« Og siden Kvinden af Manden.
Støv — og Guds Aand: det er Mennesket.
Derfor kan Mennesket ikke leve uden Religion — d. v. s.
uden Tilknytning til noget guddommeligt, noget der er større
end det selv. Alle Folk paa Jorden har en Religion, alle Racer,
til alle Tider, paa alle Kulturtrin. De kan — og de maa skabe
sig Guder, som de kan tilbede, som de kan holde sig til. Dette
Tilhørsforhold er Livskilden hos alle Folk. Brister det, dør Fol
ket, visner og dør. Som en Gren, der saves af.
Men det der fristede Mennesket i Edens Have, det var Tan
ken om, at ved at spise af Kundskabens Træ kunde det blive
ligesom Gud. Den Fristelse kunde kun Mennesket falde for,
fordi det er skabt i Guds Billede. Et Dyr fristes ikke deraf.
— Det er vel det, der er den hvide Races Situation, at den
25

har forspist sig paa Kundskabstræets Frugter, og løsrevet sig
fra Gud, fra sin naturlige Kraftkilde, ophøjet sig selv og sine
egne Tanker til at være Gud og tilbede sig selv og sit eget.
Deraf den svindende Livskraft — som den afskaarne Kirsebær
gren vi sætter ind i Stuen om Foraaret: den kan nok blomstre
— men ikke sætte Frugt. Den visner forinden.
Deraf det mægtiges Magtesløshed, den lammende Angst —
Undergangsangsten. For Mennesket kan ikke klare Livsproble
met uden Gud. Det kan ikke frelse sig selv. Det kan kun Gud.
Og gennem Kristus har han vist hvordan. Han er Vejen.
Om den hvide Races Tid er omme, og det er Visningspro
cessen, der er begyndt, som nogle mener, eller det kun er en
Vækstkrise, der vil overvindes, saa en ny Vækst og Blomstring
er i Sigte — ja, det er der ingen, der for Øjeblikket kan sige
noget sikkert om. »Alt skabt har jo et Finis bag og maa ifølge
Lov og Norm af Vejen for en ufødt Form«, som Henrik Ibsen
siger.
Men han, som har skabt det Støv, hvoraf han dannede Men
nesket, og som gav det Liv gennem sit eget Liv ved at give det
sin Aand, han er, det tør vi tro, Verdens suveræne Herre, hvis
Vilje tilsidst sker Fyldest. Og gennem Kristus har han aabenbaret sin Viljes Art og Maal: at det er Kærligheden, mægtig til
at sprænge Dødens Lænker.
Det er vort Lys i Gaadernes Mørke.
Andr. Hansen.

Jødespørgjsmaalet

Den 2. Oktober 1943 blev 500 danske Jøder arresteret og
slæbt til Koncentrationslejr. Mange andre blev af gode danske
Mænd og Kvinder hjulpet til at flygte. — Det var den sorteste
Dag i de danske Jøders Historie.
Men med Stolthed kan vi sige, at de nazistiske Bødler dog
kun fik fat i faa Jøder i Danmark. Langt værre gik det jo an
dre Steder. Afdøde Overrabbiner Friediger har oplyst, at Nazi
sterne har ombragt omkring 6 Mill. Jøder. Den Jødeforfølgelse,
som Nazisterne satte i Værk, er den grusomste, der nogen Sinde
har fundet Sted. Den er en frygtelig Skamplet paa vor Tid, en
Skamplet, som ikke kan lade sig vaske af; men vi i vort Slægt
led maa gøre alt for at mildne Følgerne og hjælpe det jødiske
Folk. Som Friediger har sagt det: Det maa blive Folkene klart,
at Antisemitismen er en Forbrydelse. Folkene maa have Oplys
ning om Jøderne.
Overrabbiner Dr. fil. Marius Melchior siger i en lille Bog om
sit Folk: »Alverden taler i vor Tid om det jødiske Problem, Per
og Poul har deres Mening om dette Spørgsmaal fiks og færdig.
Men virkelig positiv og begrundet Viden om Tingene har næppe
een af hundrede, kan de slet ikke have, fordi det kræver Tid og
Kræfter, Studium og Indfølingsevne at skaffe sig saadan Vi
den.« — Jeg vil gerne her forsøge at aabne en Dør ind til Forstaaelse af selve Sagen og forsøge at bortrydde visse indgroede
Fordomme.
Det er jo mærkeligt, at dette lille Folk, til Trods for at Ver
dens Stormagter i Tidernes Løb Gang paa Gang har gjort de
stærkeste Forsøg paa at udrydde det, dog bestaar som Folk.
Historien viser, hvordan de ægyptiske Faraoner, de assyriske og
babyloniske Verdensherskere, de romerske Kejsere, Inkvisitio27

nen i Middelalderen, den nyere og den nyeste Tids Antisemi
tisme har forsøgt at knuse Jøderne, ved raa Vold og Pinsler,
ved Forfølgelser og degraderende Undtagelseslove. Alligevel
staar dette stærke lille Folk Gang paa Gang ved »sine Forføl
geres Grave«. Og det har gennem alle Mishandlingerne bevaret
sin Aands-Adel. Ja, Jødernes Historie er en enestaaende Be
kræftelse i, at Aands-Adel er Magt, og den er stærkere end no
gen ydre Magt.
I Jødernes Bog: Det gamle Testamente møder vi fra først
til sidst Troen paa een Gud ■— een sand Gud, der raader i alle
Forhold. Og bøjer man sig under hans Haand, som den løftes til
Tugt og til Kærtegn, da er man, da er Mennesket i sin Sammen
hæng, da er det under Velsignelsen. Gaar Mennesket sine egne
Veje og dyrker andre Guder, da vil Sammenhængen glippe, og
da vil Forbandelsen komme.
Dette stærke Gudsforhold er Forudsætningen for den sande
Aands-Adel. Grundtvig har set det og forstaaet det, og han for
kynder det med gammeltestamentlig Klang og Kraft i Digtet:
Fædreneland ved den bølgende Strand. Jøden har mere end
nogen anden det inderligt personlige Forhold til Gud. Sam
menligner han saa sin Gudsopfattelse og sit Gudsforhold med
andre Folks, da maa han føle sig hævet over de andre, føle
en Udvælgelse. Ja, dette, at hans Folk er Guds udvalgte Folk,
det møder vi jo altid. Men det giver ham ikke alene en Forret
frem for andre Folk, det betyder først og fremmest for ham en
grænseløs Forpligtelse. Han har modtaget Forjættelsen; men
til den knyttes de store og ubønhørlige Krav.
I Messias-Haabet, Haabet om Verdensfrelseren, der skal
komme, og som skal fødes i Jødernes Folk, ligger den aller
stærkeste Tanke om Udvælgelse. Der møder vi dog den højeste
Forjættelse, som et Folk kan tænke sig. Men hos Jøden ska
ber saa ogsaa Visheden om denne Forjættelse den dybeste og
strengeste Forpligtelse, og i Tanken om denne Forpligtelse
skabes Jødens Love og Lovregler.
Naar et Menneske saa vel som et Folk lever under Forplig
telsen, da skabes der efterhaanden strengere og strengere Leve
regler. Jødernes Love er ved Moses og Profeterne givne af
Gud. Guds Love er strenge og ophøjede; Folket magter ikke at
opfylde Lovene eller gøre Lovens Gerninger. Men Gud over28

vaager alt og alle, og han dømmer og straffer. Jøden kan aldrig
komme uden om Gud. Et andet Folk kan til Tider forkaste sin
Gud og oprejse en anden. Det kan Jøden ikke. Jahve staar over
for hvert Menneske med de ubønhørlige Krav.
Under disse Livsvilkaar vil der vanskeligt blive Plads for en
Selvforherligelse for Mennesket, og hvad der gælder det jødiske
Menneske, gælder ogsaa Folket. Den jødiske Historiefortæller
fremhæver da ogsaa altid sit Folk under Dommen. Det er altid
under Guds Dom. Gud vil noget med sit udvalgte Folk, derfor
maa det adles til sin Opgave.
Det mest iøjnefaldende i Jødefolkets Historie er Folkets
Syndsbekendelse og Bod. Da Folket paa sin Vandring i Ørkenen
under Moses har været genstridigt over for Gud, saa maa Folket
ydmyges og straffes. Og da Moses ogsaa selv har været genstri
dig mod Gud, kommer Dommen over ham. Det samme gælder
David. David er jo Konge »efter Guds Hjerte«, og han er det
store nationale Samlingspunkt for Folket. Men han er ikke i
Historien skildret som den ufejlbarlige — tværtimod. Hans Fejl
og hans Synd bliver ikke skjult. Han bliver sat i Rette, og han
maa bøje sig ind under Guds Straf og Guds Tugt. Han bliver
derfor aldrig en Fører, som Folket lader sig forblinde af. Jø
derne ser alt og alle i Lyset fra Gud; i dette Lys bliver ogsaa
Folkets Stormænd smaa.
I Bogen: Jødefolket og Verdenshistorien skildrer Professor
Torm den dybe Forskel mellem den jødiske Nationalfølelse og
Nationalfølelsen hos alle andre Folk. Det illustreres bedst gen
nem Profeten Jeremias’ Historie: I et Øjeblik hvor Folket kæm
pede mod den overlegne Fjende, Babylonerkongen Nebukaneser,
hvor Folkets Frihed og Uafhængighed var i Fare, da raader
Jeremias Folket til Overgivelse: »Bøj Hals under Babels Kon
ges Aag og træl for ham og hans Folk, saa skal I leve«. Men
en anden Profet, hans Navn er Hananja, stod frem og prote
sterede mod Jeremias’ Tale. Han forkynder, at Herren vil sønderbryde Kong Nebukaneser af Babels Aag. Det var en For
kyndelse, der lød lifligere i Folkets Øren. Men Jeremias lader
sig ikke rokke: »Hører Hananja, Herren har ikke sendt dig. Og
du har faaet dette Folk til at slaa sin Lid til Løgn«. — Men der
bliver klaget til Kongen over Jeremias: »Denne Mand maa dø;
thi han tager Modet fra Krigsmændene«. Kongen kalder ham
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da til sig. Men Jeremias gentager sine Ord over for Kongen og
raader ham til at overgive sig, ja, han erklærer det for at være
Herrens Vilje. Han bliver kastet i Fængsel. — Men i den bibel
ske Fremstilling er det Hanan ja, der betegnes som den falske.
Profet, og Jeremias anses som den rette Guds Tjener.
Det kan vel ikke siges tydeligere, at det ikke kommer an
paa Folkets Lykke i politisk Henseende; men det, det kommer
an paa, er at bøje sig ubetinget under Guds Vilje, selv om det
ser ud til at være Nationens ydre Undergang. Havde Jeremias
da ingen Nationalfølelse? Jo, mere end nogen anden. For ham
var Jødefolket netop Guds udvalgte Folk. Han har profeteret
om, at Gud havde et herligt Maal med sit Folk, og skulde Fol
ket naa frem imod dette Maal, da maatte det ogsaa ske gennem
Nederlag, Tugt og Lidelse. En saadan Nationalfølelse er saa
fjern fra politisk Overmod og Stolthed. Den ubetingede Lydig
hed mod Gud er det første; alt andet, ubetinget alt andet,
kommer i anden Række. Er Folket udvalgt af Gud, skal det
under Guds Tugt, for at det kan opdrages til den ubetingede
Lydighed.
Jeg mener nu at have sagt noget, der maa fastholdes, naar
vi ser paa de Overgreb, der er begaaet mod Jøderne gennem
Tiderne. Det er jo ikke alene Nazi-Tyskland, der har begaaet
disse Overgreb; dog har Nazisterne i deres Ligfabrikker og
deres frygtelige Raahed gjort det værre end nogen Sinde før.
Jøden er eet med sit Folk, og Nation og Religion indgaar for
ham i en Enhed, en Helhed, derved faar han og bevarer en ud
præget Isolationsevne over for andre Folk. Her skulde man saa
mene, at den Kristne maa bøje sig i Ærbødighed for Jødens
frivillige Isolation; den bunder jo i noget godt; den bunder i
Troskab mod Gud og mod Folkets Skikke. Men mon ikke det
alligevel er denne Isolationsevne, der har oprørt andre Folk
mod Jøderne. Den grimme Ælling bliver nøflet af alle, fordi
den er anderledes and andre. Jøden er paa mange Maader ikke
som andre, derfor maa han nøfles, blive Syndebuk blandt Men
nesker og Folk. Han kender til at blive foragtet og forfulgt.
Udbrød der Pest, skete der en Ulykke, kom der Krig, saa har
det tit nok heddet: »Skylden er Jødernes! Død over Jøderne!«
Men Jøden led aldrig alene; han led sammen med sit Folk.
Han var og er i stærk Fællesskab med sit Folk, og dette Fælles
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skab udelukker til Dels hans Samkvem med andre Folk, ogsaa
dem, som han maatte leve midt iblandt.
Da Adspredelsen kommer i 70-Aaret e. Kr. F., bliver Jøden
drevet fra sin Jord og sit Hjem. Enhver Mulighed for i deres
eget Land at kunne leve et nationalt Liv er forbi. Jøderne havde
ikke mere noget Hjem, og de havde ikke deres Tempel, hvor de
kunde samles. De havde kun Troen paa en usynlig Gud og saa
den Lære, som de havde skabt gennem Tiderne. Men Troen
kunde de fastholde, og Læren kunde de bevare.
Saa danner de nu Kolonier uden for deres eget Land, først
i Alexandria og siden i Babylon og Spanien og rundt omkring
i Europa. Hvor de bosætter sig, samles de i Smaasamfund og
dyrker Gud paa jødisk Vis og holder Loven. De holder sig til
bage fra Samkvem med andre Folk. Nu var det ikke noget
usædvanligt, da de forskellige Nationer i Byerne almindeligvis
kun i Forretningsanliggender kom i Forbindelse med hinanden.
Jøderne samledes da frivilligt i Byerne i bestemte Gader, hvor
de saa levede deres eget Liv. Her byggede de deres Synagoger,
Skoler, Raadhuse og Hospitaler; her havde de deres egne Dom
stole. Men det var jo altsaa frivilligt; det var ikke fonbudt dem
at bo uden for det Kvarter i Byen. Ogsaa andre Borgere end
Jøderne kunde eje Hus eller Forretning i det jødiske Kvarter.
Det var først i 1555, at de saakaldte Ghettoer blev paabudt. Det
kom som en Anordning fra Paven, Paul den 6. Efter denne An
ordning skulde Jøderne i Rom og i Kirkestatens øvrige Byer nu
leve afsondret fra de andre Borgere — i en bestemt Bydel, der
ydermere skulde være omgivet af en høj Mur med to Porte.
Jøderne maatte selv sørge for at faa Murene bygget og selv
bære Omkostningerne derved. Portene skulde saa lukkes hver
Aften, og Vogtere skulde passe, at ingen Jøde fra Aften til Sol
opgang befandt sig udenfor Murene.
Ghettoer blev efterhaanden almindelige ogsaa i andre Egne
af Europa — især i Tyskland.
Det er altsaa saadan, at det at Jøderne føler sig som et ud
valgt Folk og af den Grund kommer til at hæve sig over andre,
det maa blive en Anstødssten, der skaber en vis Jødefjendtlig
hed. Dertil kommer saa, at Forholdene tvang dem til at hævde
sig, hvor de kom frem. Da det er Handel, de først og fremmest
kommer til at beskæftige sig med, saa bliver de dygtige Han
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delsfolk. — Men Jøderne blev jo kun Handelsfolk, fordi de i
Middelalderen blev udelukket fra andre Erhverv. Ingen vilde
overlade dem Jord, og ved Haandværk blev de mødt af Lavs
væsenet, der udelukkede dem overalt. Ved Handelen maatte de
som Regel kæmpe sig ind til en Levevej. Et enkelt Sted som i
Spanien var de endelig naaet frem til stor Anerkendelse. Der
var her indrømmet dem religiøs og borgerlig Frihed, og de var
under den spanske Konges Beskyttelse. Betegnende for deres
vidtgaaende Anerkendelse her er, at de Kontrakter, der blev
afsluttet mellem Jøde og Kristen blev affattet paa to Sprog:
Latin og Hebraisk.
I Spanien trænger de frem til det højeste Trin af deres kul
turelle Udvikling. De levede som Regel i deres egen Bydel »Juderia«; men det var aldeles ikke nogen Ghetto. De tog overalt
i Spanien Del i Videnskab og Kunst, og de gav sig af med alle
Grene af Industrien. Paa alle Omraader kunde de hævde sig.
Da bevirkede pludselig forskellige Omstændigheder, at en
Jødefjendtlighed rejstes, og i Løbet af ganske faa Aar blev
deres Stilling helt forandret. Kirken begyndte en Forfølgelse.
Den krævede, at alle Jøder skulde lade sig døbe. En Del efter
kom Kravet; men nogle prøvede ogsaa i Hemmelighed at be
vare deres Religion. Denne Forfølgelse kulminerede i 1492,
da ca. 300,000 Jøder blev udvist af Landet uden at faa Lov til
at medbringe deres Ejendele.
Det blev en frygtelig Vandring for disse ulykkelige Menne
sker; mange omkom af Sult og Pest, eller de tog sig selv af
Dage. De, der overlevede Strabadserne, naaede omsider i elen
dig Tilstand til Holland, Nordafrika, Italien og Tyrkiet, hvor de
fik Lov at bygge sig nye Hj em.
Med Jødernes Udvisning opnaaede Spanien at tilføje sig selv
et uerstatteligt Tab. Jøderne havde været flittige, stræbsomme
og arbejdssomme; de havde været til stor Gavn for Landets
Udvikling baade i økonomisk og aandelig Henseende. Følgen
var, at hele Byer nu blev affolket. Der blev Mangel paa dygtige
Forretningsfolk og Læger. I 1497 fulgte Portugal Spaniens
Eksempel.
Da »den sorte Død« i 1348—49 kom fra Asien til de euro
pæiske Lande, maatte Jøderne holde for. Man anklagede dem
for at forgifte Brøndene og paa den Maade fremme Pestens
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Ødelæggelse. Rædsel og Vildskab bjergtog Folkene. De kastede
sig over Jøderne, og i Tusindvis blev de slaaet ihjel eller brændt.
Mange jødiske Menigheder blev fuldstændig plyndrede og ud
ryddet. I Regensburg blev hele Menigheden, der talte 1800 Men
nesker, brændt. Det var paa en Sabbat den 14. Februar 1349. I
Byen Worms kom de deres Undertrykkere i Forkøbet, idet
de selv stak Ild paa deres Huse og tog sig af Dage. Mindst
100 Menigheder gik til Grunde. Gejstligheden gjorde sit for at
opfanatisere Mængden. I tre Aar rasede Uvejret over Tyskland.
Bagefter kom der Fattigdom og Elendighed. Fyrsterne og Bi
skopperne opdagede, at Tabet af Jøderne var uerstatteligt. En
Del fik de saa kaldt tilbage af de flygtede og hjalp dem med at
faa deres Huse bygget op igen. Men stadig maatte de dog leve
inden for Ghettoens Mure.
Først i det 18. Aarhundrede begynder Forholdene i Europa
at tegne sig lysere. Jøderne var efterhaanden sløvet og levede
deres Liv bag Ghettoens Mure; men herind trænger trods alt
de Strømninger, der kommer med Oplysningstiden. Nu kommer
saa endelig et afgørende Vendepunkt i dette forfulgte Folks
Historie. I den ny Tid gennembrydes Ghettomurene, Undtagel
sesbestemmelserne mod Jøderne afskaffes, og de drages ind i
det almindelige europæiske Aandsliv. De anerkendes som Euro
pæernes Ligemænd. Dette førte til, at mange opgav alt, hvad
der var jødisk. I anden Halvdel af det 18. Aarhundrede er Si
tuationen — først og fremmest i Vesteuropa — den, at Lige
berettigelsen og Emancipationen er omtrent helt fuldbyrdet.
De giver Afkald paa at være en særlig jødisk Nation. Deres Re
ligion tilpasser de nogenlunde efter Forholdene. I Østeuropa er
Forholdet lidt anderledes. Her var Ligeberettigelsen ikke gaaet
saa stærkt igennem. Stort set betragtes dog Assimilationen som
det bedste Middel mod Jødefjendskab, og mange kaster helt
Jødedommen over Bord og bliver helt ud Europæere.
Der skabes da et Skel mellem Jøden, der er blevet Euro
pæer, og Jøden, der vil bevare Jødedommen.
Det 19. Aarhundrede er præget af afgørende Brydninger
mellem de to Retninger.
Jøden blev oprindelig opdraget til den Forstaaelse, at det
nationale maa underordnes det religiøse. Denne Forstaaelse
maa nu ændres til, at det religiøse underordnes det nationale.
3
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Det skaber mange Gange en vældig Spænding mellem gamle og
unge (Litteratur for Eks. »Inden for Murene«, »En Jøde«).
Saa spørger man da i Dag, efter at vi har oplevet de fryg
teligste Jødeforfølgelser: Er det ikke fagre Drømme, er det
ikke uden Realitet i Virkeligheden, at Jøderne kan faa Lov til
at gaa op i den Nation, hvor de er født? Er det ikke, som Dig
teren Heine har sagt: »Jødedom er hverken Nation eller Reli
gion, men Tragedie?«.
Kan vi nu mere forsvare, at der ikke gives dette tapre og
dygtige Folk Mulighed for at danne en Nationalstat, hvor de
kan leve deres Liv i Fred og Lykke til Gavn for Verden.
Vi maa og skal udrydde al Jødefjendtlighed, enten den saa
findes i Politik eller i vort eget Sind, men selv om vi nok her
kan forudsætte en virkelig god Vilje, saa kan vi alligevel slet
ikke forlange, at Jøderne skal kunne fæste Lid til Europæerne
mere. Nej, Palæstina-Haabet er det eneste, der er Fremtid i.
Hvis Jøderne nu faar Mulighed for at samles som Folk igen i
et Palæstina, da kan man ikke tvivle paa, at der paa ny vil udgaa en kulturel Inspiration til Verden fra dette Folk.
Aksel Lauridsen.

Lydighed

»Aah, Jens, hent lige noget Brænde ind!« •— »Peter, skynd
dig, du skal til Købmanden!« — eller »I Dag kan du vaske op,
Grete!« Jo, vi husker nok hjemmefra saadanne Ordrer, der
gerne blev udstedt uden Varsel og altid meget ubelejligt for en,
komplet uden Hensyn til, at ens Privatliv blev alvorligt krænket.
Det var nemlig saadan, at al Forhandling om Lettelse eller Ud
sættelse paa Forhaand var udelukket, det forventedes uden
videre, at Ordren blev udført — straks. Siden da har vi mod
taget og udført mange Ordrer, udstedt af andre end Far og Mor
og med andet Indhold. Kanske vi i Dag selv har en Myndighed
at udøve. Men lad os blive ved Forholdet mellem Børn og For
ældre.
Man skulde parere Ordre, og kom det til aaben Konflikt,
hvad sjældent skete, blev det kun lige antydet, at visse Magt
midler kunde tages i Anvendelse — blev det maaske ogsaa en
enkelt Gang -— saa trak alt sig i Lave. Man skulde lystre, være
lydig. Men Lydighed er dog mere end dette, og det vigtigste er
endnu ikke berørt, hænger naturligvis sammen med det allerede
omtalte, men ligger dybere i Sindet, angaar os anderledes per
sonligt end dette, i Sammenligning udvortes, at lystre. Om
denne Lydighed skal følgende handle.
I deres Hjem faar Børnene mange Ordrer i Dagens Løb,
mange smaa Opgaver skal de løse, og der bruges mange Ord til
Vejledning og Opmuntring. Men Lydighed derimod kan ikke
saadan indskærpes, tvinges heller ikke frem. Lydighed eller
Ulydighed giver sig til Kende »af sig selv«, kan hænde blot
nogle Gange i en Aarrække, men hvad det er, ved man. Man er
under en højere Myndighed, er under Ansvar overfor Loven.
Med Loven menes i denne Forbindelse ikke Landets Grund
3*
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lov eller Politivedtægterne, men den Livslov, hvis Omraade er
det naturlige Fællesskab mellem Forældre og Børn. Denne Lov
anerkendes umiddelbart som »rigtig« (saadan skal det være,
og er det anderledes, saa er det »forkert«). Om et Barn har
gjort noget, det har voldt baade Barnet selv og dets Forældre
Sorg, idet man gennem det, som er sket, er blevet »fjernet« fra
hinanden, Fortroligheden er brudt, da er det Ulydighed. Men
derved bliver det ogsaa ganske klart, hvad Lydighed er, det
ved man, i samme Øjeblik man erkender, at man har handlet
»forkert«. Hvad der styrker Baandet, udspringer af Lydighed,
hvad der svækker det, af Ulydighed. — Det skal tilføjes som en
Selvfølgelighed, at Forholdet er gensidigt, at ikke alene Bør
nene, men ogsaa Forældrene er under Loven og er lydige eller
ulydige.
Orden og Disciplin skal der være i et Hjem, det er nødven
digt, at Forældrene som de ældre og mere erfarne har Ledelsen,
og at Børnene underordner sig, men er der ingen Lydhørhed
overfor Fællesskabets Lov, da bliver det ikke noget Hjem, kun
en Anstalt, hvor der kommanderes og svares »Javel«, eller et
Pensionat med en vis Husorden. Det er den fælles Forpligtelse
overfor Loven, der skaber Hjemlivet, dette, at man ved, hvad
Lydighed er.
Ogsaa i det store Samfund, der omfatter de mange Hjem,
ens eget og alle andre, gælder det om baade at lystre og at lyde,
og Forholdet er et lignende som indenfor et Hjems Fællesskab.
Ro og Orden skal opretholdes, men hvor der kun kommanderes
og kræves og ingen, hverken Ledelsen eller de ledede, kender
sig forpligtede under nogen Livslov, dér hersker Tyranni og
Slaveri, og Kampen staar om at blive Tyran og komme til at
kue andre, som man selv er blevet kuet, nej værre. Er man selv
blevet pisket med Svøber, da vil man bruge Skorpioner, naar
man faar Magten. Tryk avler Modtryk i et frygteligt crescendo.
Om et Menneske, der i Sandhed var »hørende«, er fortalt af
Niels Jørgensen i hans Bog: Paa det tyske Slavemarked. Men
kanske det nu om Dage er nødvendigt at undskylde en Henvis
ning til en saadan Bog? Man har jo læst adskillige Afsløringer
af Nazismen, gider ikke mere — og lader sig nu engang ikke
advare. Der er imidlertid det at bemærke om Niels Jørgensens
Bog, at man i den faar noget at vide om Mennesket. Forfatte
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ren har udfra Selvoplevelse villet dokumentere Nazismens Væ
sen, som det helt og konsekvent udfoldede sig i Koncentrations
lejren, men er samtidig »kommet til« at afdække noget af
Spændvidden i Menneskets Muligheder. Læseren kan for Eks.
undre sig over, »hvor langt ned imod det dyriske pæne, danske
Mennesker (som N. J. og vi andre) kan trykkes, naar de kommer
under den »rette« Røgt og Pleje!« Men der var meget andet at
undre sig over hos Mennesker i dette Helvedgab end Tilstede
værelsen af djævelske Muligheder, som et saadant Miljø kunde
forløse. Et enkelt Menneske skal omtales her: »Fløjtekarl.«
Omkring 200 unge, hollandske Frihedskæmpere var ved
Arnhem grebet paa fersk Gerning i Færd med at samle ned
kastede Vaaben. De blev alle sendt i Lejren og fik Mærket
»Torsperre« paa Ærmerne, de maatte ikke deltage i Arbejds
hold udenfor Lejren, Porten var spærret for dem, de var døds
dømte. Deres eneste Haab var, at en hurtig allieret Fremgang
skulde omstøde Dødsdommen. I Slutningen af Februar (Kri
gens sidste Aar) blev det imidlertid besluttet at henrette de fleste
af disse unge. De forskellige Barakformænd (Tyskernes Haandlangere) fik Beskeden om Eftermiddagen og skulde saa under
rette de paagældende om, at de skulde hænges samme Aften. I
en Barak, hvor 41 af Ofrene boede, var Formanden (kaldet
»Fløjtekarl«) en tysk Rovmorder, som var anbragt i Lejren for
Livstid, og altsaa havde vist sig duelig til et Embede. Men ved
denne Lejlighed kom noget til Udtryk hos ham, som ellers var
skjult, eller rettere: man vilde efter Kendskabet til ham have
forsværget, at det fandtes hos ham. Hele Eftermiddagen fo’r
han rundt og samlede Cigaretter og stjal i S. S.’ernes Køkken
forskellige rare Sager. Da saa Hollænderne ved 18-Tiden kom
ind fra deres Arbejde, blev de overvældede af gode Gaver og
fik hurtigt Færten af, at noget var i Gære. Men saa skete det
end mærkeligere, at »Fløjtekarl«, denne Bandit, ikke kunde sige
Hollænderne Sandheden, han gik fortvivlet omkring og kom tilsidst hen til en af Danskerne og jamrede og bønfaldt ham, om
han dog ikke kunde klare dette her, selv kunde han simpelthen
ikke holde det ud. Han, der havde væltet sig i Ondskab, syntes
med eet, at dette dog var for hæsligt. Saavidt Niels Jørgensen
og hans Bog.
At Mennesket har Mulighed for at følge det dyriske og djæ
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velske, vil ingen med Ærlighed kunde benægte, det erfarer vi
jo. Dog, hvornaar et Menneske uigenkaldeligt er gaaet over
Grænsen til Helvede, er blevet Djævel, er gaaet fortabt, skål vi
vel vogte os for at dømme om. Det turde fremgaa af »Fløjtekarl«s Eksempel, at vi ikke kan fælde nogen absolut Dom.
Men samme Individ giver en mere at tænke paa. Menne
skets Muligheder er utalte, og Yderpunkterne spænder mellem
Himmel og Helvede. Mennesket kan gaa til Grunde, men har
ogsaa Mulighed for at kunne høre Klangen ovenfra. — Han var
Tyran. Ve over de Mennesker, som var prisgivet ham! Han
var ond, grusom. Men han var ingen Djævel. Han var et Men
neske. Thi i al sin Fornedrelse gav han jo Bevis for, at han
kendte Kærlighedsloven, som er udtrykt saaledes hos Jøderne:
Du skal elske din Næste som dig selv! Hvem der saa har for
kyndt den for ham, har vist ham den — hans Mor maaske! Han
kunde ikke følge Loven, han var afmægtig, men han kendte sig
ansvarlig, var lydhør. Det er Sandheden, at vi ikke opfylder
Kærlighedsloven, men idet vi lader os dømme af Loven som af
mægtige, ulydige, som Syndere, giver vi til Kende, at vi ved,
hvad Lydighed er, og Loven holdes i Hævd som værende god!
Verden ligger i det onde, »Kadaverdisciplinen« med alle dens
Følger er fremherskende, men saa længe Loven er over os og
høres, da er Mennesket endnu i Live.
E. T. Jensen.

Bibeln ocli modern ungdom

På ett ställe i Strindbergs skådespel »Påsk« förekommer ett
ganska märkligt samtal mellan två unga människor. Den unga
kvinnan i dramat frågar den unge mannen, en gymnasist, om
innebörden i ett ord, som hon gått och tänkt på. Det är ett ord
om brott och straff. »De som hata den rättfärdige, de skola
brottslige varda«. — Vad menas med det? undrar hon. Gym
nasisten finner meningen mycket djup och filosofisk, han är
högtidligt svag för det filosofiska. Och så säger han till henne:
»I vilken skrift har du läst det?« Hon svarar: »I den heliga
skrift«. Han överraskas: — »Verkligen? Står det sådant där?«
Då ser hon på honom och säger: »Vilket okunnigt, vanvårdat
barn du är«.
Den moderna unga människan intar mycket ofta inför bi
beln just den hållning av nådig ovetenhet som gymnasisten i
dramat. — »Verkligen? Står det sådant där?«
Sådant! Och vad är det man tror sig veta att där brukar
stå? Jo, antingen någet mycket självklart och liksom under ens
värdighet eller också något mycket mystiskt men tämligen eller
helt och hållet ointressant. En markerat fientlig inställning
till bibeln träffar man säkerligen mycket sällan bland modern
ungdom. Den — som man menade — intelligenta upprördheten
över vissa saker i bibeln och den ilskna lusten att diskutera allt
möjligt i bibeln, som kännetecknade åtminstone radikal ungdom
för några decennier sedan, har i stort sett försvunnit. Frågan
är, om det som kommit i stället, är något bättre. Ty det kan
mycket ofta betecknas som ingenting annat änn okunnig lik
giltighet.
Jag vågar iblandt fråga folkhögskoleelever, som jag under
visar i litteraturhistoria, om ett och annat som står i bibeln.
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Det brukar nästan alltid förvåna dem. Man undrar naturligtvis,
om det är nödvendigt att röra upp de där gamla historierna.
Bibeln är en liten vacker sak, som ligger i byrålådan, ett minne
från konfirmationen. Att den skulle kunna innehålla något
verkligen intressant eller något som verkligen angår en — det
kan väl inte vara troligt. Det har man förresten inte tid att spe
kulera så synnerligen över, man är nämligen mycket upptagen.
Och man är upptagen med nyttiga ting, det är modernt. Jag
har hört berättas, att i en folkhögskola hände det efter första
lektionen i litteraturhistoria, att en elev kom fram och bad att
få slippa det ämnet. Han skulle nämligen bli mejerist, och han
trodde sig kunna försäkra, att han inte skulle få någon som
helst nytta av litteraturhistoria. Den duktige pojken hade för
modligen sagt precis på samma sätt, om det gällt t. ex. bibeln.
Den hör inte till mitt fack. Säkert är det en bra bok. Men varje
människa har sitt fack. Tänker man bli präst, så har man
säkert nytta av att studera bibeln, men tänker man bli mejerist,
så är det bäst att hålla sig till mjölkhushållningsläran.
Det är denna förträffligt beskäftiga och förträffligt in
skränkta uppfattning av bibeln, som den moderna unga männi
skan ofta gör sig skyldig till. Och den strindbergska repliken
kan gott träffa henne: »Vilket okunnigt, vanvårdat barn du är!«
I denna replik ha vi också de orden dolda, som kan ordna
alla s. k. synpunkter på bibeln. Kunnighet och wård — de två
gäller det. Bibeln frågar oss ju dessa två ting: Känner du mig?
och Behöver du mig? Bibeln har dessa två ansikten. Det ena
säger: bildning. Det andra säger: hjälp. Det ena säger: kun
skap. Det andra säger: tro.
Man kan nu fråga: vilket är viktigast? Och det är säkert,
att modern ungdom ofta frågar så: vilket är behövligt, och vil
ket är obehövligt, nödvändigt och onödvändigt? Behöver jag
kunna det eller det? Är det nödvändigt för mig med den och
den praktiken? Ofta gäller frågan ärligen, vad som är väsent
ligt. Men frågan om det väsentliga kan verkligen sjunka ner
bland idel krassa nyttosynpunkter.
Frågan om själens kunskap och vård kan inte läggas till
rätta efter någon graduerad behovsprincip. Den som säger:
Jag har aldrig känt behov av bibeln, och därför behöver jag
inte heller lära känna den! har fel. Och den som säger: Jag
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känner så väl till bibeln, att jag behöver den inte! har också fel.
Bibelbildning och bibelbehov är två levande sidor av samma
levande sätt. Man kan inte skilja på dem, såsom man skiljer
kärna från skal. Och när jag nu söker belysa bibelns ställning
i modernt ungdomsliv ur de två synpunkterna, så betyder det
inte, att jag söker skala dem rena från varandra för att kon
struera fram en sortering. Utan det betyder bara, att jag söker
tala mer om den ena sidan av samma sak först och mer om den
andra sidan av samma sak sen.
Med modern ungdom menar jag inte något speciellt lastbart,
och jag tänker inte öka raden av den sorts belackare, som så
där i allmänhet förfasar sig över dagens unga människa. Vi
måste besinna, att ungdommen alltid synts de äldre mer eller
mindre problematisk. Men det hindrar oss inte att lägga märke
till, att ungdommen just nu har — naturligtvis med en mängd
undantag! — vissa bestämda drag beträffande livsinställning
och livsvärden och vissa betänkliga drag — betänkliga därför
att de ha en skenbar och förrädisk prägel av sundhet och mål
medvetenhet.
Ett sådant drag är fackhysterien, som jag redan antytt.
Man kan kanske förstå den. Den beror, säger man, på den långa
utbildningstiden inom alla områden och den väldiga konkurren
sen på alla banor. Kanhända. Det är väl åtminstone så, att
vissa områden och banor ha blivit moderna, och när man nu vet,
att man vill fram på dessa och vet, att där är trängsel, så er det
ju klokt och duktigt, att man tidigt tar sig samman och börjar
specialisera sig, kanske också hårdnar lite i armbågarna, även
om det senare inte ser så vackert ut. Rent på tok ser det emel
lertid ut, när man en dag i konkurrensen börjar tro, att allting
är uppdelat på fack, och att allting kan specialiseras. Då har
man i trängseln tappat bort sin själ. Og den kan man förvisso
hitta rätt på just i bibeln. Där kan man nämligen lära sig, att
det finns saker, som gäller själen och just därför gäller alla —
och att det finns en utbildning utanför yrken och stånd, som
gäller alla, just därför att den gäller själen, en utbildning, var
förutan all annan utbildning är fullkomligt meningslös. I New
York lär det finnas kyrkosamfund, som annonserar special
gudstjänster för affärsmän. (»Obs! Räcka endast i tio minut
ter«.) Men någon korporationsbestämmelse om t. ex. tio Guds
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bud eller något specialavtal om Bergspredikan tror jag inte, att
man ens där på bibelns grund vågar sig på. Bud och glädje, lag
och evangelium gäller själen och gäller alla. Bibeln är ingen
fackbok.
»Den heliga Skrift« — säger Johannes Rudbeckius enligt
citat i Ruben Josefsons skrift Bibeln i vårt folks historia —
»Den heliga Skrift är icke alenast en bok för präster, det är ock
en regentbok, en hustavla, en skeppsrätt, krigsartiklar, en bord
lag, en resebok, en lagbok, en läkarebok«.
En kraftigare protest mot varje uppfattning av bibeln som
en fackbetonad specialskrift än detta friskt oförbehålsamma,
manligt helhjärtade ord, kan väl näppeligen formuleras. Men!
Och nu kan det komma en invändning, som man nog vet, att
modern ungdom är mycket benägen att göra. Det där sa Jo
hannes Rudbeckius. Och det gällde kanske på 1600-talet. Men
gäller det nu?
Här ha vi sista-skriks-vidskepelsen. Det som är av idag
duger. Ju nyare någonting är, desto bättre är det.
En folkhögskoleman blev engång anmodad att hålla en serie
föreläsningar i litteratur på några medborgarkurser. Serien
kom huvudsakligen att omfatta 1800-talet, visserligen slutet av
1800-talet men aliså ändå! Ungdomen lyste med sin frånvaro.
Och den stackars föreläsaren fick till sist av representanter för
ungdomsorganisationerna det klara beskedet, att om man ville
ha ungdomen med, så fick man välja författare, som utger bö
cker just nu.
Vid ett tillfälle intervjuades ett stockholmsläroverk av en
journalist, som ville ha gymnasisternas egna utlåtanden om
undervisningen, framför allt i historia och samhällslära. Det
är allt bättre än förr! var den allmänna meningen — för se vi
läser så mycket om nya gubbar nuförtiden!
Och ingen vill väl säga något annat, än att det är utmärkt
förnuftigst att läsa om nya gubbar. Men vad som inte är lika
förnuftigt att läsa om nya gubbar. Men vad som inte är lika
den är outsagd: Ju nyare gubbarna är, desto bättre är de och
desto mer duger de för oss.
Den som menar så måste det naturligtvis bli synd om en
dag. Tiden måste ju överanstränga sig med ständiga toppresul
tat. Och en dag trampar historien ned i en avgrund av oduglig
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het och misslyckande. Och då blir det ett förfärligt sista skrik.
Att ungdomen tror på sin egen tid är sunt och naturligt —
kanske även, att den hyser en viss misstro mot det förgångna.
Men bland vår nutida ungdom har dette ofta mynnat ut i en
direkt vidskeplig dyrkan av det moderna. Man kan kanske för
stå även det. Vad som ligger bakom är väl denne makalösa tek
niska utveckling, vartill ingen världens tid kan uppvisa något
jämförligt. Det är kanske förklarligt nog, att den unge blir för
häxad och börjar sätta likhetstecken mellan teknisk fulländning
och fulländning över huvud taget. Den tid, som ingenting visste
om motorer och radio och allt, som gör vår tid »fulländad», blir
på ett hjälplöst sätt främmande. Och den människa, som levde
då, kan man verkligen inte riktigt räkna med. Vad Johannes
Rudbeckius t. ex. en gång sa, kan ju vara lustigt att läsa, men
det kan inte allvarligt angå en.
Och bibeln? Hur går det med den? För den är ju verkligt
lastgammal. Det finns faktiskt delar i den som är minst 3000 år
gamla. Det är helt enkelt så gammalt, att det är sensationellt —
och kanske därför kan bli modernt! Nej, bibeln är ändå bakom
på något sätt, delvis alldeles hopplöst. Och det är troligtvis
åldern, som gör det.
Man bör fråga den människa, som omedvetet eller medvetet
hyser en sådan baktanke, om hon verkligen på allvar menar, att
bibeln skulle bli bättre, om den vore skriven i dag. Under medel
tiden fanns en mystisk sekt, där man bl. a. förklarade sig ka
pabel att skriva en ny och bättre bibel, om den gamla skulle
gå förlorad. Så blint trodde man på andens ledning. De moderna
förståsigpåarna ledas väl inte av en så blind tro på anden
precis men kanske av en ännu mera blind tro på sista skriket.
Det är okunnigt att förväxla bibelns ålder med dess värde.
Liksom det är okunnigt att tro, att den är en bok endast för vissa
människor, så är det okunnigt att tro, att den är en bok endast
för vissa tider. Bibeln är nämligen en bok för själen, och själens
liv och behov balanserar inte på tidsgränser eller rumsgränser.
Frågan: hur gammal är bibeln? är i själva verket lika drastiskt
betydelselös, ja meningslös som frågan: hur gammal är Gud?
Var och när bibeln gäller är beroende av helt andra ting.
Vi kan nu svara praktiskt: bibeln gäller, där den behövs.
Därmed yttrar vi oss inte om bibelns faktiska giltighet längre
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utan om dess praktiska. Vi går in i frågan backvägen och kom
mer till vår andra synpunkt: om vården. Våra exempel på
okunnighet om bibelns art och räckvidd har båda lett oss hit.
Båda har visat sig vara okunnighet om bibelns själavårdande
art och räckvidd.
När Johannes Rudbeckius utan att sväva på målet gjorde sitt
uttalande om bibelns giltighetsområden, så avslutade han sin
uppräkning med att förklara bibeln för en läkarebok. Det är
möjligt eller — efter vad jag förstår — troligt, att han menade
bibeln vara bland annat också en handbok i medicin. Vad skulle
en modern ung man eller kvinna säga om ett sådant påstående?
Är det något annat än löjeväckande? Innan man ler, bör man
kanske först tänka efter, ifall de eventuella medicinska upp
gifter eller råd, som kan uppspåras t. ex. i Moseböckerna, är så
ofantligt underlägsna dem, som från olika håll vräkas ut över
nutida ungdom. Sen är det ändå naturligtvis så, att bibeln inte
är och aldrig gett sig ut för att vara en naturvetenskaplig upp
slagsbok. Men en läkarebok är den lika fullt.
Och när Johannes Rudbeckius kallade bibeln en regentbok,
så är det troligt, att han menade även en direkt handbok i poli
tik. Och innan modern ungdom ler åt en sådan antydan, böl
den tänka efter, ifall de eventuella uppgifter eller råd beträf
fande politik, som kan uppspåras t. ex. i Konungaböckerna eller
Samuelsböckerna, är så ofantligt underlägsna dem, som ha uttbjudits i olika moderna politiska s. k. biblar. Sen är det natur
ligtvis även här ändå så, att bibeln inte är och aldrig gett sig ut
för att vara en statsvetenskaplig uppslagsbok. Men en bok för
politiker är den lika fullt.
Napoleon lär ha sagt något om att bibeln endast angick
honom, därför att det var en politisk bok. Han menade nog med
bibeln katolska kyrkan, och man skulle väl knappt förmoda, att
Napoleon genom bibelstudier sökte öka sin politiska kunnighet
eller ville vidga sin blick. Det har nu andra gjort. För Crom
well i England flöt bibel och politik samman i ett republi
kanskt patos så i detalj, att han måste översätta orden i Fader
vår: »Tilkomme ditt rike!« med: »Tilkomme din republik!«
Winston Churchill har i våra dagar själv gett sitt vittnesbörd
om vad bibeln lärt honom. Han har bl. a. skrivit en avhandling
om Moses. Men vi behöver inte gå så långt. Våra egna stor44

maktskungar t. ex. byggde ur bibelns direkta ord upp sina poli
tiska begrepp: om konung och folk, om land och lag. Och bak
om deras fasta tro och självklara hängivenhet låg bibliskt kal
lelsekrav och biblisk rättsfostran, bibliskt mod och biblisk för
tröstan. De hade fått sin vård och sin utbildning i bibeln.
Våra dagars ungdom kommer att få leva sina starkaste år
och kanske sitt liv ut under en politisk stormtid. Allt kommer
att omskakas, innann stormen lägger sig: ytliga åsikter men
även de innersta övertygelser. Omkring oss och i oss kommer
allt att röras upp och uppröras. I sanning: ankarfästen måste
finnas för dem, som vill rida ut stormen. Det har kanske aldrig
funnits en tid, då världens öde hänger på en generations ung
dom som nu. Ansvaret kan synas oöverskådligt. Vad ungdo
men behöver för att bestå är ideal, djupa, äkta, hållfasta. Sådana
kan man finna i bibeln. Där kan man läsa om vad starka män
niskor mena med fosterlandskärlek. Och med trohet. Med över
tygelse och med offervilja. Och man kan läsa om vad som gjort
de starka människorna starka.
Johannes Rudbeckius gjorde sedan också det djärva påstå
endet, att bibeln kunde fungera som krigsartiklar. Och även om
han menade direkt och militärjuridiskt, så är hans under
mening här som i de andra fallen moralisk. Under krigstider
gäller det mer än någonsin och mer än något annat moral, och
det gäller att ha säkra principer för moralbegreppen. Sådana
finnes i bibeln, och Johannes Rudbeckius’ tid hade väl reda på
dem. Man insåg också den oerhörda vikten av soldatens morali
ska rustning och vård, och man nöjde sig inte med att smuggla
in en bibel i bröstfickan som en uniformseffekt.
Hela vår syn kan här ibland verka bluff. Vi har i all beredskapsiver och fullkomligt omedvetna om ordets platta hädelse
talat om »själavårdsdetaljen«.
Modern ungdom har råkat in i en värld, präglad av krigs
artiklar — kanske för mycket lång tid. Den kommer att få höra
och även uppmanas att lystra till många olika slags dagorder.
Men i bibeln står Guds. Och den gäller vården om något, som
inte är en detalj.
Ordet vård är bundet ihop med ordet hem, och på ett härligt
sätt är de båda begreppen sammantänkta i bibelns mäniskobild
från patriarkberättelsen och till liknelsen om den förlorade
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sonen. Hemmets högsta värde, kärleken, är också själens högsta
värde. Därför blir bibeln också en väldig bok om hemmet och en
bok till hemmet. I bibeln finner vi — säger Johannes Rudbeckius
— vår hustavla.
När Luther utformade sin katekes, samlade han i tolv upp
ställningar bibelns klara ord om hemmets ordning: om föräldranas skyldigheter mot sina barn och barnens mot sina föräldrar,
om förhållandet mellan husbönder och tjänare och även mellan
lärare och lärjungar, eftersom undervisning då mera än nu var
en hemmets sak. Det är eviga ord om ansvar och vård inom den
betydelsefullaste och ömtåligaste av alle institutioner, familjen.
Jag har sett i gamla hem — även i mitt eget ■— denne hustavla
inramad på väggen. I stället för den magiska madonnan, som
gjorde hemmets vägg helig för våra katolska förfäder, hängde
lutheranerna upp dessa kärva paragrafer till själens rannsakan
och tukt och till konkret efterrättelse. Det var ett hemmets
altar på ärlig svenska, en madonna, som begreps och som krävde
något bestämt.
Guds klara ord — det och ingenting annat var både officiellt
uttryckt och folkligt fattat hele reformationens innebörd och
gåva. Och denna gåva skulle förvaltas genom hemmen. Det var
husfadern, som vid prästens förhör hade ansvaret för hur
ordet kundes och vårdades i hemmet. Och vad denna de svenska
hemmens bibelpräglade fostran betytt för vår stam, för vår
fri historia och för vår bevarade kultur är till alla delar omät
bart och kan svårligen överskattas.
Nu går det hård storm över hemmet i vår värld. Litet kyligt
drog det länge från den moderna materialismens håll, men
hastigt och överraskande slog vinden om och blev mot förmodan
en förödande orkan. Hemmen har slagits i spillror i våra dagar
— inte bara av bomber utan på ett ödesdigrare sätt, som träf
far och förstör långt djupare.
Det börjarde alltså med att ungdomen höjde sitt frihetsrop
och ville bryta sig ut ur hemmets föråldrade fängelse. Och den
bröt sig ut. Det har den gjort förr, och det har ofta förr slutat
med att den brutit sig in igen. Men denne gång slutade det på
ett annat sätt. Det slutade med att allt mäktigare auktori
teter utanför hemmet krävde den befride ungdomen och krävde
den helt. Längst gick staten, som då den blev auktoritär, måste
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underkänna hemmens auktoritet. Ty då staten helt ville förfoga
över ungdomen, kunde den inte acceptera ett hemmens in
flytande bredvid sitt eget.
Man har betecknat den nuvarande kulturkrisen som en hem
mens kris. Och mycken vilsenhet i världen bottnar nog i den
vilsenhet, som stigit upp ur sönderfallet av de gamla fasta
familj eform erna. Hela den prekära s. k. befolkningskrisen bott
nar naturligtvis i en hemmens brist på bärkraft inunder den
ekonomiska, som man skyller på.
Och när nu hemmen är i kris, så är ungdomen i kris. Går
det dåligt för hemmen, så går det dåligt för ungdomen. Och
går det dåligt för ungdomen, så går det dåligt för världen.
Ungdomen är ju världen av i morgon. Och om de unga tänker
bygga upp vår arma värld på några framspekulerade grund
valar utanför hemmets råmärken eller genom utplånande av
hemmets råmärken, då har djävulen skäl att förnöjas.
Vet någon, vilka grundvalarna måste vara då? Ja, bibeln
vet. Där står även om denna sida av livet de sanningar, som ha
upnått en högre ålder än en vanlig normalsanning, vars livs
längd Ibsen uppskattade till mellan 20 och 30 år. Där står inte
den lilla sanningen för ditt fack och inte heller den lilla san
ningen för idag, utan där står sanningen bakom och före.
Verkligen! Står det sådant där?
Nå, vad vill man till slut, att där skall stå? Vad är det då
ungdomen begär?
Det är mycket, och det är otydligt. Jag skall söka samman
fatta det jag tror väsentligt i tre punkter.
1) Ungdomen begär det klara beskedet. Ungdomen älskar
inte analys, den vill ha syntes —det visste den framgångsrika
ungdomspropaganda ute i Europa, som kalde sig realistisk. En
sak gäller det då att besinna: det klara beskedet är inte det
samma som det råa beskedet. Ingenting blir klart genom att
göras ytligt. Allt som är djupt är svårt att se klart. Det är
lättare at hata än att älska, förfölja än förlåta, tänka på sig
själv än tänka på andra. Därför är det också — varom männi
skorna tydligt bära vittnesbörd — lättare att bli olycklig än
lycklig i världen. Om de svåra sakerna, om kärlek, förlåtelse
och självförglömmelse, lämnar bibeln klart besked. Sådant står
det där! Och det bör intressera ungdomen, ty
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2) ungdomen begär den svåra uppgiften. Det är lättare att
be unga män hoppa ner i fallskärm och ta en flygplats än det
är att be dem under goda förutsättningar försvara den. Ung
domen vill det omöjliga, den siktar mot ideal, den begär löfte
och dom. Precis så gör bibeln. Men bibeln vet, att det svåraste
är det obetydligaste, det som minst syns. Ingen hårresande pre
station räcker, när det gäller själen. I bibeln kan man läsa om
de svårigheter, som finns, när det gäller förändring och för
bättring inte av våra prestationer utan av vårt tillstånd och
värt väsen. Sådant står det där! Och det bör intressera ung
domen, ty
3) ungdomen vill förnyelse. När någonting är som det varit
och kanske varit länge, då är ungdomen misstänksam. Man vill
verkligen en ny ordning, när man är ung. Det behovet är, för
låt, lika gammalt som ungdomen själv. Men ingen makt i värl
den kan skapa en sådan nyordning som bibeln kan. Den ur
åldriga boken är världens mest radikala bok. Om dess nyordnande grundsatser följdes, så skulle verkligen ett rike uppstå,
inte ett tredje eller ett fjärde eller ett femte utan ett slutgiltigt.
Och varför? Jo, därför att bibeln syftar till en nyordning efter
kärlekens dagorder och grundlag: av människans inre.
Sådant står det där.
Och den som rätt läser det kan verkligen inte sjunka ner
i självbelåtenhet och självförfalskning — det uronda för all
verklig ungdom. »Varje människa över 50 år är en humbug«
har en engelsk människoskildrare — Bernhard Shaw — funnit
nöje i att påstå. Om det är delvis sant, så är det säkert sant,
att bibeln kan för alla och för alltid spränga undan dette fatala
perspektiv. Ty bibeln är förvisso minst av allt ett »opium för
folket«. Den är ett vitamin för själen, den är anspänning och
kraft. Jag har aldrig träffat så många unga åldringar som i
den mest bibliska bygd jag bott i — en bygd, där en sund
väckelse satt en bibel i var mans hand. Bibeln är världens
djupa föryngringskälla.
Så är bibeln, gudsboken, människoboken, också den stora
ungdomsboken — det klara beskedets, den svåra uppgiftens och
den radikala förnyelsens bok, given till kunskap och vård åt
vår eviga själ.
Folke Wirén.
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Dommen over Medmennesket

Blandt de Problemer, som har skabt Forvirring og Utryghed
i moderne Menneskers Sind, staar Spørgsmaalet om den enkel
tes eller Samfundets Ret til at fælde Dom over andre. Der er
næppe noget, Jesus har talt saa meget om som dette, og Grund
tonen i den Holdning, som han selv indtog og paakaldte i os,
kan næppe have undladt at efterlade et stærkt Indtryk af den
overordentlige Vægt, han tillagde dette Spørgsmaal, og en For
nemmelse af, at det er Sandhed og Kærlighed, der giver sig Ud
tryk. Samtidig synes der i Samfundets og Menneskets Struktur
indbygget en Trang til, en Følelse af Nødvendigheden af, at der
fældes Dom.
Naar jeg føler Kaldet til at søge at kaste lidt Lys ind over
Problemet, er det ud fra et Indtryk af, at man efter min Me
ning har søgt at tage Brodden af det. Man har modstillet to
Planer, Gudsriget og den faldne Menneskeverden, og herefter
forvist Jesu Ord til den første Sfære, medens Dommen, Retten
og Pligten til at dømme, har faaet tilkendt fuld Borgerret i den
sidste. Eller som udtrykt af Højskolelærer, cand, theol. Jørgen
Bøgh i Askov Lærlinge for 1946 med Henblik paa Striden om
Frk. Nordentoft: »Vil man virkelig en sand kristen Ordning af
Nordentoft-Sagen, saa er der ikke andet for end at lytte til
Gudsrigets Herres Ord: »Den, der er ren, kaste den første Sten«.
Paa Basis af Gudsrigets Lov kan der kun blive Opløsning i vor
moralske Verden, for ingen har Myndighed til at blive forarget.
Men paa Basis af Skaberens Retsorden for en menneskelig Ver
den kan der baade blive Forargelse og Dom, — og ve os, om vi
ikke fælder denne Dom og nærer denne Foragelse. Ellers op
løses Livet«.
Jeg vil ikke paa dette Sted berøre Tanken om de to Planer
4
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nærmere, og jeg vil ikke bestride, at Citatet giver Udtryk for en
udbredt Indstilling, som dog sikkert sjældent har givet sig saa
klart et tankemæssigt Udtryk. Men jeg vil vende mig mod den
Retfærdiggørelse af, ja Pligt til, at fælde Dom, der her plæderes
for. Ingen, der har følt Vægten i det nævnte Jesus-Ord, kan
nogensinde frigøre sig, endsige fornægte det i sine klare Øje
blikke, og det kan absolut ingen Forskel gøre for en, om man
efter et eller andet Kriterium kalder Samfundet kristent eller
ikke. Ingen kan vel nægte, at Jesu Mission havde »denne faldne
Verden« som Virkefelt, og at hans Holdning i dette Spørgsmaal
maatte have Relation til Tilstande, hvor der findes ufuldkomne
Tanker og Handlinger.
Men hvad er det for en Dom, som Jesus har »dømt« med
sine Ord? Var det hans Mening, at man ikke i noget Tilfælde
kunde være i Overensstemmelse med ham, naar man foretog sig
noget, der kunde kaldes at dømme? Den Dom, der ligger i at
vurdere en Handlemaade som urigtig, og som er Udslag af ens
Stræben efter at gøre Ret, at skelne mellem Ret og Uret alt
efter ens Formaaen, er ikke i sig selv »dømt«. Jesus har selv
i Lignelser fremstillet Handlemaader, hvorom han har afæsket
Tilhørerne en Udtalelse, f. Eks. de to Sønners Reaktion over for
Faderens Opfordring til at arbejde i Vingaarden. Og det er jo
ogsaa et naturligt Vækstvilkaar for Livet, en Forudsætning for
at kunne bane sig Vej gennem dets Vildnis. Andet og mere lig
ger der heller ikke i det givne Eksempel. Men en og anden
kunde jo efter Afgivelsen af sin Udtalelse i sit stille Sind til
føje: Han fortjente at forstødes af sin Fader, den Lømmel!
En Dom kan ogsaa have andet Sigte end at vurdere en
Handlemaade, som man eventuelt har set et Eksempel paa. I
Fortællingen om Farisæeren og Tolderen udleverer Jesus til
Dom den Mentalitet, der gav sig Udslag i Farisæerens Bøn,
hvori han udtaler sin Taknemmelighed over ikke at være som
de andre, Røvere, uretfærdige, Horkarle og Toldere. Og den
samme Dom over en Mentalitet ligger i selve Ordet: Dømmer
ikke; det dømmende Sind rammes af Dommen. Heri ligger en
Anvisning paa, hvordan den enkelte skal stemme sit Sind over
for dem, der krydser hans Vej. Ogsaa paa dette Felt ser vi altsaa, at »Domfældelse« kan være ikke alene tilladelig, men nød
vendig og ønskelig. Men en nidkær Discipel fristes maaske til
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at ledsage sin Tilslutning til Jesus med at nedkalde Død og For
dærv over Farisæere, Korsfæstere og Guds øvrige Fjender.
Vi har ikke hermed naaet Grænsen for, hvad der gøres til
Genstand for Dom. Udtalelser, hvorved et Menneske karakteri
seres som ondt, afskyeligt eller foragteligt, »Han burde for
menes Adgang til ordentligt Selskab«, »Han er et Skadedyr,
som burde slaas ned med koldt Blod«, sigter mod Personlig
hedens Centrum. Med Meningstilkendegivelser af denne Art
søger den dømmende at retfærdiggøre enhver Holdning, ethvert
Skridt fra sin Side. Her har man placeret sig som den højeste
Dommer, der udslynger Hammeren, Bandstraalen eller hvilket
Vaaben, man nu raader over. Sindets, Ordets giftige Pile borer
sig i den dømtes Kød. Denne Dom over Mennesket har ingen
Ret til at fælde. Man har her ladet Handlemaade, Sindelaget og
dets Bærer indgaa i en ubrydelig Enighed, hvorover man bryder
Lansen.
Dommen over Mennesket rammes af Ordene »Dømmer ikke«.
Men Jesus har jo selv brugt Udtrykket »ond« om Mennesker,
f. Eks.: »Dersom I, som er onde, ved at give eders Børn gode
Gaver, hvor meget mere.......« Men i hvilket Øjemed, i hvilken
Aand udsiges dette?
Herfra vil jeg lige drage Linien til Afsnittene om Dom over
en Handlemaade eller en Mentalitet. For det kan vel ikke være
Meningen, at enhver Dom inden for disse Omraader er i Kon
takt, eller i hvert Fald ikke i Modstrid med Jesu Ord. Det skal
lige nævnes, at en Dom ofte udtrykker det lavere Trins Syn
paa det højere og alene derfor savner virkelig Ret. Til Belys
ning heraf kunde anføres et Væld af Samtidens Bemærkninger
om Jesus, foruden selve den Dom, der tilsidst overgik ham. Men
bortset herfra maa Ordene »Dømmer ikke« indeholde, at enhver
Dom, der kræver Hævn eller Straf over den dømte, enhver Dom,
der er Udtryk for en hadefuld Indstilling i en eller anden Af
skygning, selv er under Dommen. Herved vises vi hen til, at det
er Sindet bag Dommen, der er afgørende for Dommens Til
ladelighed. Vi kan godt i det stille tage Stilling til, om et eller
andet Handlings- eller Sindelagseksempel maner os til Efter
følgelse eller ej i vort eget Liv, altsaa foretage en Bedømmelse.
Og vi kan i Ord eller Handling træde op mod en Manifestation,
naar det paa en eller anden Maade tilkommer os, naar det er
4«
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vedkommendes, »den dømtes« eget Vel, der er vor Ledesnor. —
Er det andres Vel, der ligger os paa Sinde, er det Ydelsen af
den fornødne Hjælp, der staar i Brændpunktet, og enhver hade
fuld eller nedsættende Dom over Forstyrrelsens Ophav forringer
kun Hjælpens virkelige Værdi. — Jesu mange Advarsler, der
under selve Ordet »Dømmer ikke«, er af denne Karakter. Han
saa klarere end andre, hvad Virkningen maatte blive af den og
den Væremaade — for den paagældende selv. Ja, netop heri laa
hans Mission: at spare Menneskene for Lidelser i det Omfang,
de kunde forstaa og følge hans Advarsler, at faa deres Sind til
at vende sig fra Mørket mod Lyset. Og enhver Dom, hvori Ha
det ulmer, hører til Mørkets Verden. Hvad laa der i Jesu Ud
talelser om den Skæbne, der ventede Jerusalem, var det en Dom?
Han saa, hvilken Skæbne Jerusalem havde nedkaldt over sig,
og græd derover. Han ønskede ikke Hævn eller Straf, men han
vidste, hvad der maatte ske, at Virkning følger Aarsag. Hans
Fortvivlelse gjaldt Virkningen mere end Aarsagen, eller sagt
paa en anden Maade, ikke Aarsagen i sig selv, men dens Evne
til at medføre Lidelse og Sorg for sit Ophav.
I Klangforskellen mellem Bedømmelse og Fordømmelse, Ad
varsel og Trusel, Udredelse af en Sammenhæng og Strafpaakaldelse, Vejledning og Moralprædiken, ligger en Verden. Vi ledes
herved til at lægge Øret til for at fornemme Klangfarven i de
Toner, der strømmer mod vort Øre udefra eller indefra, i første
Tilfælde for at kunne vurdere, for at undgaa Suggestion, i sidste
for at skelne og søge at udskille de mindre ædelt tonende Malme
i det indre Brus. Og det bliver Sandhed for os, at en Dom, der
bæres af Kærlighed og Forstaaelse over for andre, af Trangen
til selv at leve rigtigt, som har Karakter af en Analyse, et Kend
skab til Sammenhænge, ikke, saavidt disse Bærekræfter rækker,
rammes af Jesu Advarsel mod at dømme.
Hvilket Menneskesyn er det, som dæmrer bag disse Forsøg
paa en Analyse af Rækkevidden i det store Livsfacit, som skæn
kes os i et Ord som »Dømmer ikke« ? Hvilken aandelig Struktur
tillægges herved Mennesket? Mennesket har en Yderside, en
Handlingsside, hvorigennem dets Berøring med Omverdenen
formidles. Det er navnlig til denne Side af Mennesket, at Det
gamle Testament, »Loven«, henvender sig. Loven tilsigter at
føre Mennesket gennem en mørk Periode, en Periode, hvor Ho
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risonten er snæver, Sindet haardt, og Ejendom Livets væsent
ligste Indhold og Mening, at hindre altfor grove Udslag af de
Mennesket iboende barbariske Kræfter, som udløstes i Angreb
paa og Forsvar for visse »velerhvervede Rettigheder«. »Ro og
Orden« skulde sikres til en indre Stabilisering i Pagt med Fol
kets Bestemmelse.
Dernæst har Mennesket en Tankeverden, et Sindelag, hvori
dets Manifestationer fødes. Drabet har eksisteret som Tanke
eller Følelse, Plan eller Vrede, før det udføres. Det er herom,
Jesus taler. Forholdene har naaet et Stadium, hvor Samfundet
er opdelt i »retfærdige og »uretfærdige« at forstaa i den op
rindelige Betydning, som Bibelen bygger paa: de, der handler
rigtigt, og de, der handler urigtigt. Tiden er inde til et Opgør
med »de retfærdige«. Udviklingen har medført, at disse paa
den ene Side har naaet et Syn paa sig selv, baaret af Egen
kærlighed og Selvtilfredshed, paa den anden Side er kommet til
at se paa »de uretfærdige« som ringere Væsner, der ikke har
Krav paa Respekt og medmenneskelige Følelser. Intet oprig
tigt Menneske vil kunne bestride hans Analysers Rigtighed.
»De uretfærdiges« fordømte Handlinger har eksisteret som
Spirer, som ogsaa findes i »den retfærdiges« Sind, og selve
dennes Syn paa og Handlemaade overfor »de uretfærdige« er
Udslag af den samme Mentalitet, som hos disse skaber For
brydelsen. I Tanke og Sind trives det samme Smuds, Fordøm
melse og harmdirrende Raab om Straf er Udslag af de samme
Elementer, som hos andre bliver til f. Eks. Jalousimord og
Voldshandlinger i Anledning af paastaaede Krænkelser. Hæv
delse af Ejendomsret, hvis Erhvervelse baseres paa Udnyttelse
eller Privilegier i en eller anden Form, bæres af samme Ind
stilling som Tyves eller Bedrageres Angreb paa den. Og det
havde vi Brug for at faa at vide. Den gode Samvittighed, der
er et Udslag af, at man har Samfundet bag sig, er vanskeligst
at komme til Livs. At vi tusinde Gange dræber med Vrede, Had,
Foragt og »sandt Vidnesbyrd«, at samfundsmæssige Drab ogsaa
er Drab, det skal der fjernes et Skæl fra vore Øjne, før vi kan
se, før vi erkender, at den dømmende staar under samme Dom
som den dømte. Men er Mennesket udtømmende karakteriseret
med Sindelaget og det deraf udspringende Handlingsliv, hvor
dan skal saa en Forandring kunne indtræffe?
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I min Analyse af Ordet »Dømmer ikke« skulde det have
skinnet igennem, at det har to Hovedaspekter, dels en Karakte
ristik af det dømmende Sind, dels en Vision om, at Mennesket
ikke maa dømmes, at der er en Kærne, som er hellig og ukrænke
lig, hævet over Dom. Man kunde maaske tale om Gudsbilledet i
Mennesket. Meget viser hen til, at der regnes med noget saadant. Talen om Omvendelse, Skiften Sind, forudsætter noget
bag det skiftende Sind. Naar Jesus byder os at vorde fuldkomne,
at undergaa en Sindets Forædling, er Spørgsmaalet om Kærnen,
det dybeste Jeg, der igen. Jesus udtaler, at Gud er god mod de
utaknemmelige og onde. Ogsaa heri ligger, at de anførte Til
lægsord ikke udgør en endelig Analyse af Mennesket, at dette
ganske vist befinder sig i et mentalt Mørke, men at det vil
kunne føres frem til Lyset igen.
Forestillinger af en beslægtet Karakter ligger bag, naar
Moderen ikke mister Kærligheden til sit rasende, uartige Barn.
Hun ved, at der er et andet Sind, som bare i Øjeblikket er for
mørket. For at forblive paa Opdragelsesfeltet kender alle For
ældre Barnets Trodsalder — og indretter sig paa det, som et
Stadium, der skal gennemleves. Ligesaa naar man taler om For
løbelse: »Jeg var ikke mig selv«, Neurose og Depressionstil
stande er ogsaa noget midlertidigt, ikke afgørende for det for
standige Menneskes Dom over den paagældende. Det skulde
være Eksempler paa Tilfælde, hvor vi selv kan gennemskue
Sammenhænge, hvor vi har erkendt noget mere varigt, som
forsoner med de nutidige Mørketilstande, der i sig selv kalder
stærkere paa vor Medlidenhed end vor Fordømmelse, Eksempler
paa mindre Kredsløb, som vi kan overskue, men som i Prin
cippet er analoge med det store, hvor Gudsbilledet er det bli
vende bag det onde, formørkede Sind.
Sind og Menneske er altsaa ikke eet. Sindet, Mentaliteten,
er et Øjebliksbillede, en Lys- og Skyggeformation. Mørket ru
ger over Egne, der før har været badet i Lys, men kan dette
ikke som Solen vende tilbage? Man maa i hvert Fald heri se
Forudsætningen for Jesu Mission.
Men hvordan kan da Lyset bringes til at skinne paany?
Vort daglige Liv med dets Lidelser og Erfaringer er en Skole,
der ikke maa underkendes. Og saa er der de store Øjeblikke,
hvor der om man saa maa sige sker en Kortslutning. Mødet
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med det store i Tankens, Kunstens og Personlighedens Verden,
Mødet med Kærlighedens og Visdommens Aand. Det er en Op
gave for os i Højskolen at berede Jordbunden for en Lysop
levelse i de unges Sind. Og til den længselsfuldt søgende Ung
dom vil jeg gentage Ordene: Søg, saa skal I finde. Prøv at
fjerne de Splinter af Troldspejlet, der fordrejer Øjets Syn. Og
med Øjets Klarhed vokser Evnen til at dømme, hvilket inde
bærer, at Dommen skifter Karakter fra Fordømmelse til forstaaende Hjælpsomhed. Jesus har givet en indtrængende Ana
lyse af dette Forhold i Ordene: »Hvi ser du Skæven i din
Broders Øje, men Bjælken i dit eget bliver du ikke var? Eller
hvorledes kan du sige til din Broder: Lad mig drage Skæven
ud af dit Øje; og se, Bjælken er i dit eget Øje. Du Hykler! drag
først Bjælken ud af dit Øje, og da kan du se klart til at tage
Skæven ud af din Broders Øje.« Baade med og uden Bjælken
i eget Øje ser man Skæven i Broderens Øje, det, der gør For
skellen, er Aanden, hvori det sker.
Jesus har fritaget os for det Hverv, vi med større eller
mindre Glæde har bestridt: at være Næstens Dommer, for i
Stedet at give os ind under Guds og vor egen Dom. Naar han
ikke er kommet hertil for at dømme Verden, kan vi med Sinds
ro ogsaa betragte det som uden for vor Mission. Og skal vi
være Lysets Bærere, gør vi klogt i at vende vort Sind mod andre
Egne. Men hvordan med Samfundet? Vil Livet i dette opløses
og smuldre, hvis vi prøver at efterleve Ordet om ikke at dømme,
at vende det dømmende Sind? Er det ensbetydende med at
Samfundet, »vi«, skal prisgives Røvere, uretfærdige, Horkarle
og Toldere? Hvad er nu dette »Samfund«, for hvis Skyld vi
forbeholder os Retten til, ja Pligten til at dømme? Det bestaar
af Mennesker, hvis Stilling til Liv og Frelse fundamentalt set
er den samme som vor egen, hvad enten vi kalder Samfundet
— eller os selv— kristent eller ej. Dette Samfund er i Bevægelse.
I Dag er det saadan, at visse Domme ikke længer staar i pari,
vurderes som hørende til et lavere Plan. Det gælder for Eks.
Domme byggende paa Race, social Herkomst, Formueomstæn
digheder, Fødsel i eller uden for Ægteskab. Domme af denne
Art har tidligere staaet i fuld Kurs, værende Samfundets egne.
Jeg vil overlade til den enkelte at svare paa Spørgsmaalet om,
hvorvidt disse Dommes Devaluering er Udtryk for en Opløs
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ningstendens, eller det er en. ønskelig Udvikling, men blot femhæve, at det inden for sin Begrænsning hører til det, som Jesus
har kaldt paa. Og saa vil jeg spørge, om hvordan der paa dette
eller paa noget som helst andet Omraade kunde komme Bevæ
gelse, hvis Samfundets, d. v. s. det gennemsnitlige Trins Stand
punkt var en evigt gældende Lov for alle Samfundets Medlem
mer. Hvilken Berettigelse havde saa Begrebet »Jordens Salt«?
Saa er den eneste Vej frem skarpere Fordømmelse, strengere
Straffekrav, øget Nationalhad, det vil naturligvis sige Had til
»Forbrydernationerne«. Men prøv blot at lytte til Klangen!
Nogle maa kunne se, at som det er, skal det ikke altid blive, og
som Pionerer paa deres Felt vise Vej for de øvrige. Det kræ
ver en Evne til at lytte, en Finfølelse, som ikke er lige udviklet
hos alle. Og det kræver, at man ikke fornægter, hvad man for
nemmer som en ny Tids Stemme, at man ikke overdøver den
med den stærke Tale om, at Samfundet kræver Forargelse og
Dom til sin Opretholdelse.
Den lange Tales korte Mening skulde være den, at Samfun
det i sin Helhed naturligvis ikke kan være i Kontakt med sit
højeste Trin paa forskellige Omraader, men at ingen af Sam
fundsfølelse er bundet til at gøre Samfundets Syn, dets Dom, til
sit for Samfundets Bevarelses Skyld, det er ikke alene en Ret,
men en uafviselig Pligt at lade sig lede af Stjernen for sit Øje.
Tjenstiver i Retning af at repræsentere Samfundets Syn er
ganske unødvendig, det vil aldrig savne Fortalere. Jeg kan ikke
undertrykke en stille Undren over, at netop Kristendommens
Repræsentanter føler sig kaldede til at være Forkæmpere for
den Aand, det Samfunds- og Menneskesyn, som Jesus viede sit
Liv til at bekæmpe. Og jeg vil paany fremhæve den Paavisning
af Slægtskabet mellem det dømmende Sind og det Sind, der er
Roden til forbryderske Handlinger, som Ordet »Dømmer ikke«
indeholder, og som næppe skulde friste til at opstille nævnte
Sind som et Samfundskrav.
Et Led i den Argumentation, der har resulteret i det ci
terede Uddrag af Jørgen Bøghs Artikel, er, at Jesus jo aner
kendte det bestaaende Samfund, at hans Tale bevægede sig i to
Planer. Foruden at forkynde Gudsriget kom han med adskillige
Ytringer, som pegede mod, at der ikke skulde ske det eksiste
rende Samfund noget. Det er ubestrideligt rigtigt, men er det
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ikke ret beset en Selvfølge for enhver Pioner, der ikke samtidig
er social- eller nationalrevolutionær — det sidste var i Paren
tes bemærket blandt de Krav, Jøderne stillede til deres Messias.
Naturligvis maatte Jesus tage sit Udgangspunkt i det eksiste
rende Samfund, Jødefolket, som det er, Menneskeheden, som
den er, hvor ellers? Og at prædike uforsonlig Kamp fra sine
Tilhængeres Side mod den øvrige Menneskeskare for Gudsrigets
Skyld vilde være i fundamental Modstrid med selve Gudsrigets
Idé. Hans Mission udsprang af den Tilstand, Samfundet be
fandt sig i — og kunde naturligvis ikke fremmes ved at tage
den herskende Mentalitet i Brug. Og dens Maal var en anden
Tilstand, et andet Sind, et Broderskab, som den, der er grebet
af hans Sandhedsforkyndelse, maa vie sin Gerning. Skulde
Samfundet omstyrtes, var det jo ogsaa i Modstrid med hans
kærlige Ord: »Jeg er ikke kommet for at dømme, men for at
frelse Verden«. Enhver Livsanskuelse, der bygger paa, at den
enkelte har en Gerning, der peger ud over Dagen og Vejen, at
alt ikke skal vedblive at være, som det er, som ledes af et Lys
forude, maa paa samme Maade føre til et Arbejde i to Planer.
Man maa forudsætte det eksisterende, som ikke med Vold eller
Had skal omstyrtes, og være Budbringer og Sædemand for det
nye. Og at Jesu Ord lød i og maatte lyde i en faldende Verden,
en Verden, hvor der skete Ting, som der kunde være Tale om at
dømme, og fandtes Mennesker, som kunde tænke sig at fælde
Dom, er en Kendsgerning.
Dette er Tanker, som har gæret i mig gennem Aar, og som
det er blevet en Livssag at give Udtryk, ikke mindst efter den
Brug af Tanken om de to Planer, som jeg har mødt, og som fin
des koncentreret i det anførte Citat. Der er intet urigtigt i
realistisk at skildre Samfundet, som det er, dets herskende Men
talitet. Men at hæve det til en saadan Position, at man nægter
at arbejde i og for den Aand, der lyser mod os, naar- det siges:
»Den, som er ren, kaste den første Sten«, og prøve at slukke det
Lys, Ordet har tændt, hvilken Aand kan det tjene? Hvem kan
glemme den Virkning, de gjorde i det Samfundsudsnit, der først
hørte dem, og hvem kan bestride, at Lyset først kan skimtes,
naar Armen med Stenen synker, og den hidtidige retfærdige
Dommer selv giver sig ind under Dommen? Kan dette forenes
med Krav om Dom og Forargelse, for at Livet i Samfundet
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En lille lleiraglniiig'
fra en Rejse i Norge i Efteraaret 1946

I Efteraaret 1946 var jeg paa Rejse i Norge, hvor jeg be
søgte en Række Højskoler. Det var en herlig Oplevelse at møde
norske Højskolefolk og norsk Højskoleungdom og faa Lov til
at tale til den Ungdom om Sydslesvig og om Kaj Munk. Da jeg
ikke kan optage Plads her i Aarsskriftet til en længere Rejse
beskrivelse, vil jeg blot nøjes med at anføre en lille Betragtning
fra Fløjfældet ved Bergen en sen Efteraarsdag.
Ja, hvor kan der hvile en forunderlig, næsten fortættet Fred
over Fjældet. ■—• Jeg var taget med Tovbanen op paa Fløjfjældet, og siden var jeg gaaet længere og højere op, indtil jeg kom
til selve Ensomheden. Her anbragte jeg mig paa Toppen af en
Klippeknude, saa jeg kunde se ned over Bergen og ud over At
lanterhavet. Det var klart Vejr, saa jeg kunde se langt bort, se
ud over et Stykke af Vestnorge, dette sære hemmelighedsfulde
Land med de dybe Fjorde og de mægtige Fjældhøjder.
I et Par Timer havde jeg gaaet rundt i Bergen og talt med
Folk nede paa Bryggen og oppe i Forretningerne. Jeg havde
dvælet ved Holbergstøtten nede ved Havnen. Og mens jeg stod
der ved Ludvig Holberg, var et andet Navn trængt frem i min
Bevidsthed; det var Nordahl Grieg. Holberg og Nordahl Grieg
er begge født i Bergen, og der er frisk Luft om deres Navne,
der er for mig noget næsten troskyldigt om deres aabne og frej
dige Sind. Hver paa sin Maade tager de Afstand fra alt det
indestængte og lumre, som et Menneskesind kan rumme. Naar
man nu har indaandet Luften i Bergen og har talt med Folk
der, saa begynder man at ane, hvorfor de to Mænd blev, som de
blev. — Bergen er Norges Ansigt mod Vest, den er Verdens
byen, der ligger dybt forankret mellem de syv Fjælde paa Nor59

Norge: Foraar i Ullensvang, Hardanger.

ges Klippegrund — baade billedligt og bogstaveligt forstaaet,
siger Jørgen Bukdahl, og den bærer Præg af sit daglige Møde
med Verden. Dette er Nøglen til Forstaaelsen. Bergenseren har
Evne til at se sit eget Land og de hjemlige Forhold baade inde
fra — fra Norge -— og udefra — fra Verden. Derved bliver
hans Syn friskere paa mangt og meget, og især undgaar han
at tage sig selv højtidelig. Der bliver ikke Plads for noget
af dette. — Jeg tænker uvilkaarligt: Ja, jo mindre og snæv
rere ens Verden er, des større Mulighed er der for, at den
bliver indeklemt, lukket og lummer. Der skal kastes de friske
Pust ind i Livet. — Her er det vi møder Holberg i dansk-norsk
Aandsliv. Han saa, at vi Danske gik og blev smaatskaarne, og
vi havde saa travlt med at efterligne andre, saa der næsten
intet blev tilbage af vor Egenart. De Danske havde glemt at le,
og saa kom Holberg ude fra Verden med sin sunde Sans i Be
hold og med sin hjertelige og smittende Latter. Han skrev Ko
medier for os — ikke paa Bestilling, men fordi det var nødven
digt. Han blæste frisk Luft ind over os, og han lærte os at le,
saa vi aldrig har kunnet glemme det siden. Og det er nu en
Gang saadan, at den, der kan le rigtig hjerteligt, han kan ogsaa
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græde i Alvor. — Hvad der gælder for Mennesket, det gælder
ejendommeligt nok ogsaa for et Folk, og dér er det maaske end
da mere tydeligt. Nordahl Grieg blev den manende Alvor, der
hviskede til os fra England under Besættelse og Okkupation og
opildnede til Kamp mod Nazismen. — Humoren og Kampviljen
i Fællesskab besejrede det fremmede Uvæsen, saa det aldrig fik
Magt over Folkesindet, hverken i Norge eller i Danmark.
Da jeg forlod Fløjfjældets Top, sang Arne Garborgs Linjer
i mit Sind:
Vi lever midt i en Vildmands-Tid
med blinkende Knive og Nævestrid;
og Livet er som en Bloddrøm.
Men vide skal vi og huske forvist,
at Aand maa sejre over Trold til sidst.

Et «limt
fra Schweiz i Efteraaret 1947

I fjorten Dage nu i Efteraaret var vi nogle danske Højskole
folk paa Studierejse i Schweiz. Vi fik under Dr. Frits Warten
weilers Førerskab et godt Indblik i det schweiziske Folks Hi
storie og Samfundsopbygning. Vi levede i disse Dage i dette
Folks Historie og Litteratur, i dets Minder og dets Nutid. Og
kunde jeg saa beskrive Alperne, som jeg saa dem i Oktober, ja,
finde Ord for den strenge Alvor, der hviler over de hvide Toppe,
som synes at være saa nære, men virker dog fjerne og ophøjede.
Men det skal ses for at opleves dette Syn. Eller kunde jeg med
faa Ord trylle den Stemning frem, der lægger sig over Sindet,
naar man staar paa Toppen af Säntis og ser ud over de øde
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Tinder mod Syd eller ned i de dybe Dale og Afgrunde, hvor Men
nesker lever deres Liv i dagligt Stræb. Nej, det faar være. —
Lad mig hellere omtale et Besøg hos en Kunstner, der bor en
somt i en af de snævre Dale i Kanton Thurgau, en beskeden
Mand med stor Livsvisdom og en Kunstner af Guds Naade.
Hvad er det han laver denne Kunstner, der lever sit ensomme
Liv sammen med sin Hustru i nær Kontakt med Guds skønne
Natur? — Det er ikke store og prangende Malerier og heller
ikke Skulptur i hvidt Marmor eller gylden Bronze; men af et
Stykke Træ, som vi andre vel kun vilde finde en Brændeknude
i, former han med sin Kniv en lille sørgende Kvindeskikkelse
saa fint og følsomt, saa man oplever de reneste Tanker blot ved
at betragte det lille vidunderlige Kunstværk. — Hvor er det
dog rigt at være Menneske og kunne glædes over noget saa
skønt.
Igennem alt hvad vi saa af skønt og storslaaet paa denne
Rejse i Schweiz, staar dette lille Kunstværk alligevel saa fastmejslet i mit Sind, at jeg vist aldrig glemmer det, et Kunst
værk paa Størrelse med en lille Barnearm og Barnehaand, ren i
Skønhed og udtrykkende en Kvindes Sorg.
Ja, det blev kun her i Aarsskriftet til et Par Smaating fra
de to Rejser, som har været med til at give mig Glæde og Mod,
og jeg er taknemlig for, at jeg fik disse Rejser.

Aksel Lauridsen.

Kære, gamle elever!

God hilsen, velsignet jul og et lykkebringende nytaar
ønskes jer af
Gerda og Vilh. Rasmussen.

Dag-bogen
Mens jeg sidder her og skriver Dagbogsoptegnelserne sammen, kan
jeg høre Regnen strømme ned og piske mod Ruden. Hvor er det en vid
underlig Lyd, näar vi en Sommer igennem har tørstet efter, at Himlen
vilde aabne sine Sluser og sende læskende, kvægende og livgivende Regn
over vore Marker.
Vi skal jo have Regn, for at der kan komme Liv og Grøde. Og nu
kommer den Regn, der bliver Forudsætningen for næste Aars Afgrøde.
Landmanden har i denne Sommer faaet at føle, hvordan det er, naar
alting staar i Stampe, og jeg tror, enhver Landmand vil give mig Ret i,
at det er deprimerende Dag efter Dag at skulle gaa og se Græsset mere
og mere tørre ind, indtil der kun er gold Jord tilbage.
Jeg sidder nu med et stille Haab om, at den Regn, der kommer, maa
varsle Liv og Frodighed for næste Sommer.
Det er November og mørke Dage. Men rundt omkring paa Højskolerne
i Danmark sidder der nu Elever bøjet over Skolearbejdet eller lyttende i
Foredragssalen. Saa vil jeg ønske, at det Liv, der bliver sat igang, maa
vokse frodigt. Mulden er god; den trænger kun til Pleje og til Solskin og
Regn. — Ja, det er en Velsignelse at se villende Ungdom rejse Hovedet og
se fremad.
Sidste Aar startede vi jo ikke Skolen før 1. December. Men det skal
blive baade første og sidste Gang, at dette sker. Vi troede, vi skulde faa
større Tilgang af Elever, naar vi ventede; men det gik helt modsat. Alli
gevel havde vi en dejlig Vinter sammen i de smaa Skolestuer; de store fik
vi altsaa ikke Brug for.
Søndag den 3. November var der Maanedsmøde, hvor Vilh. Rasmussen
og jeg talte. Det var den Dag 40 Aar siden, Andr. Hansen begyndte med
sit første Elevhold her. Vi mindedes dette.
Søndag den 1. December var der Adventsmøde og Aabningsmøde. Vi
begyndte med Gudstjeneste i Aa Kirke, hvor Pastor With fra Grundtvigskirken prædikede, og om Eftermiddagen kom der mange til Møde paa Høj
skolen; her talte Pastor Thorsager og Pastor With, og om Aftenen fortalte
jeg Indtryk fra min Rejse til Højskolevenner i Norge.
Nu kastede vi os saa midt ind i Skolearbejdet; vi skulde have meget be
stilt; Vinterskolen var blevet en Maaned kortere, og skulde vi naa, hvad
Vi plejer, maatte der arbejdes ihærdigt. Og det maa jeg sige, ingen laa paa
den lade Side.
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Edgar spiller.

Lørdag den 21. December sluttede vi af til Jul; Rasmussen og Eleverne
havde pyntet smukt i Stuerne, og der manglede ikke Julestemning. Der
blev ingen Elever hos os i Julen; vi holdt da en rigtig Familiejul med Fa
miliebesøg ovrefra.
4. Januar kom Eleverne tilbage, og Dagen efter var der Nytaarsmøde
med mange Mennesker. Afdelingschef Magister Rosenkjær og Højskolefor
stander Frede Bording, København, talte. Mange udtalte deres Glæde over
Mødet. Vinteren havde da allerede for Alvor meldt sig med Frost og Sne
og Kaneføre. Det blev ellers paa mange Maader en stille og solid Arbejds
vinter uden større Udskejelser; dog havde vi et Par vellykkede Biograf
ture i Januar.
Is og Sne —- Frost •— Togstandsninger. — Vejene lukkede. — Snestorm,
Snestorm. Saadan gik det fra Jul til Paaske. Vi kunde glæde osi ved at
have Varme i Huset i en Tid, hvor mange Mennesker maatte fryse. Søn
dagsturene foregik paa Ski, Varerne fra Byen hentedes i Kane. Kane
sang og Bjældeklang lød stadig til os fra Vejen.
Og saa den 2. Februar skulde der være Maanedsmøde igen. Stats
konsulent Johannes Novrup, København, og Valgmenighedspræst Edmund
Jensen, Rønne, skulde tale til os. Det blev et forrygende Vejr med Togstandsning og Vejspærring. Men baade Johannes Novrup og Edmund Jen
sen kom. Og til vor store Glæde kom der ogsaa Folk til Møde. Det var en
Bedrift. Mon man fortrød Strabadserne ? Det blev en ualmindelig god Dag,
som vi var meget taknemlige for, og som vi sent vil glemme.
Nogle Dage hen i Februar rejste Kristine til Vestjylland til sin Fars
70 Aars Fødselsdag, en Rejse med Forhindringer; vi havde da ogsaa vore
Betænkeligheder forinden; kort efter blev alle Sunde lukkede, og Bornholm
frøs fast i Isen. I den Tid var der bedst inden Døre. Vi hyggede os. Pa

66

stor Hansen kom ud til os i nogle Dage, holdt Foredrag og gjorde Afte
nerne hyggelige for os i Biblioteket.
Vi skulde have Vinterfest. Men hvornaar vilde Vejret tillade det?
Festen blev planlagt et Par Gange, men maatte udsættes. Endelig den 11.
Marts skulde det saa være. —• Efter 14 Dages Ophold i København og
4 Dages Rejsebesværligheder var Kristine naaet hjem fra sin Jyllandsrejse. Og saa indbød vi til Vinterfesten i Haab om, at Vejrguderne vilde
være naadige. Vi fik baade Snestorm og Togstandsning ogsaa den Dag, og
Gæsterne kunde kun komme frem i Kane eller paa Ski. En Del blev natur
ligvis forhindret saa. Men Nikoline kom og Musikken ligesaa. Efterhaanden naaede de fleste af Gæsterne ogsaa hertil og blev viklet ud af Pelse
og Fodposer og Skibindinger. De ekstra besværlige Forhold medvirkede til
at skabe en mere intim Feststemning. I Salen og alle Vegne var der dej
ligt varmt, og Dagen før havde vi pyntet fint, saa Rammerne var i Orden.
Da Middagen tog sin Begyndelse, følte vi straks, at nu var vi alle ind
stillede paa, at vi skulde have en god Aften. Dansen gik lystigt til ud paa
de smaa Timer. Hjemturen blev nok lidt besværlig for nogen, og een —
eller var det to ? — Kaner trillede de pelsindsvøbte ud i Snedriverne.
Den 16. Marts skulde der være Elevmøde med Generalforsamling; men
ogsaa dette maatte vi udsætte et Par Gange. (Statsradiofonien var saa
venlig at aflyse for os.)
Søndag den 23. afholdtes alligevel festlig Afslutning paa Vinterarbej
det i »Landøkonomisk Ungdomsarbejde«. Pastor Thorsager talte, og der
var Sangtime og fornøjeligt Samvær. Her skulde vi ogsaa tage Afsked
med Husholdningskonsulent Anna Nørgaard, der i April skulde flytte til
Nordsjælland. Frøken Nørgaard har ved sit enestaaende Initiativ og et
ihærdigt Slid været Igangsætter rundt omkring i Ungdoms- og Husmoder
kredse. Ogsaa Højskolen har nydt godt af hendes energiske Arbejde og
gode Vilje, og vi er Frøken Nørgaard megen Tak skyldige.
Nu kom endelig Tøbruddet; det satte voldsomt ind. Vores lille kluk
kende Bæk hernede bag Haven blev til en rivende Strøm, og ud over Mar
kerne blev der mægtige Oversvømmelser. Men Vejene blev farbare, saa
Bilerne atter kunde køre.
Torsdag den 27. Marts modtog vi den venlige Indbydelse fra Fru og
Hr. Nielsen, Brejdablik. Det kan nok være, at vi var glade alle; hele
Vinteren havde vi været holdt hjemme; de sædvanlige Udflugter var alle
blevet opgivet. Men en rig og god Skolevinter havde det nu været, og
her vil vi aldrig glemme den lille Elevflok, der fyldte saa godt og gav os
saa mange gode Stunder. Udflugten til Brejdablik var kærkommen. Man
har ogsaa godt af at se hinanden uden for de vante Omgivelser. Vi takker
Familien Nielsen for den dejlige Aften i deres hyggelige Hjem.
Palmesøndag den 30. Marts sluttede i al Stilfærdighed Vinterskolen
med Forældrebesøg. Karlene viste Gymnastik i Salen. — Det har været
saadan ved Afslutningen hvert Aar, at jeg i Gymnastiksalen har staaet
og set mig saa inderlig glad paa hver eneste Elev. Godt, at det er saadan.
Det er en af de største Glæder for en Højskolemand; i en saadan Stund
vil jeg ikke bytte min Gerning med nogen.
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I min Tale om Aftenen understregede jeg, at det gælder for et Men
neske om at have et Thema at bygge sit Liv paa, et Thema, der samler
og giver Mening. Vor egen Tid er fuld af Splittelse; men bevarer vi det
bærende Thema, der er grundlagt i Hjemmet og styrket ved en Vinters
Højskoleophold, da bliver Livet ikke saa let meningsløst. — Nielsen, Brejdablik, rettede paa Elevers og Forældres Vegne en Tak til Skolen.
Saa kom endelig Elevmødet 2. Paaskedag med Generalforsamling og
Drøftelse af Skolens Forhold. Et Forslag om at tilbyde en norsk og en
svensk Elev frit Ophold paa Skolen, blev godt modtaget, og de nødvendige
Pengemidler blev straks tegnet af de tilstedeværende. Jeg vil gerne her
rette en varm Tak til Bidragyderne for Forstaaelse og Tillid.
April laa som sædvanlig i Istandsættelsens og Rengøringens Tegn.
Der blev kalket og malet og pudset op.
Søndag den 20. April døde Kong Kristian den Tiende. Ingen dansk
Kvinde eller Mand var uberørt af Sorgen; dybt følte vi alle, hvor stærkt
hans Kongeskikkelse havde indprentet sig hos os, og i ærlig Taknemlighed
sendte det danske Folk sine kærlige Tanker til hans Dødsleje. I Trofasthed
mod vor gamle, folkekære Konges Minde samledes hele Folket i hjertelig
Modtagelse af vort nye, ranke Kongepar.
Tirsdag den 29. April blev Kong Kristian stedt til Hvile i Roskilde
Domkirke, den største og skønneste Kongebegravelse i Nordens Historie,
skrev Aviserne. Hele Folket fulgte sin Konge til Graven.

Søndag den 4. Maj om Morgenen stod Pastor Hansen og jeg paa Hav
nen for at tage imod Sommerpigerne. Hvor er det festligt at modtage
Elever ved Baaden, og vi haaber, at den Flok, vi der henter, stadig maa
vokse i Antal. Men vi haaber ogsaa, at bornholmsk Ungdom maa flokkes
herhjemme om Skolen, saa Vekselvirkningen kan blive frodig.
Om Formiddagen var vi i Aa-Kirke, og om Eftermiddagen var der
Aabningsmøde, hvor Pastor Gregersen, Vilh. Rasmussen og jeg talte.
Paa Grund af Kong Kristians Død blev 5. Maj-Festerne aflyst. Her
paa Skolen højtideligholdt vi Dagen. Kl. 8 hejste vi Flaget og holdt fri.
Men Tirsdag begyndte Skolearbejdet. Vi havde ventet, at Sommeren
vilde komme sent paa Grund af den lange Vinter; men i Stedet for gik vi
lige fra Vintervejr over til lyse og varme Sommerdage. Selve Foraaret
sprang vi over, og det blev jo en ufattelig skøn Sommer.
Søndag den 11. var vi paa Tur til Dronningestenen. Skoven havde da
grønne Blade. Om Eftermiddagen var vi til Gudstjeneste i Valgmenigheds
kirken.
Torsdag, Kristi Himmelfartsdag, ankom vore første Sommergæster,
det var unge landbrugsstuderende fra Landbohøjskolen, en prægtig Flok
unge Mennesker, som vi glædede os over at huse de tre Dage, deres Besøg
varede. Den første Dag om Aftenen havde vi indbudt forskellige til at
være sammen med Gæsterne til en lille Festlighed. Her viste Konsulent
Nielsen smukke Farvelysbilleder fra Bornholm, og siden samledes vi til
Kaffebord med Taler og Sang.
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17. Maj, Norges Friheds- og Grundlovsdag, hejste vi Flagene om Mor
genen, og gennem Tale og Sang forsøgte vi at leve lidt med i Nordmændenes Festdag.
Søndag den 18. Maj: Den første lidt større Udflugt, der gik til Gud
hjem—Rø, kombineret Bus- og Spadseretur, en Oplevelse for Jyderne.
Det var en lidt kold Dag, og om Aftenen hyggede vi os ved Pejsilden.
Saa kom Pinsen. 1. Pinsedag begyndte tidligt med en Tur paa Klip
perne. Trods tæt Taage opnaaede vi dog at se et Glimt af Solopgangen.
Hvor var Skoven dog skøn! Da vi kom hjem, var der festligt dækket
Kaffebord til os. Om Eftermiddagen var vi ved Pykkekullekjær, Aftenen
stod i Pejsildens Glans. 2. Pinsedag vilde de forskellige ud for selv at op
leve Bornholm. 3. Pinsedag, den mindeværdige Husmoderdag med For
standerinde Magdalene Lauridsen som Hovedtaler. Det skal ikke nægtes,
at Dagen var imødeset med Spænding. Vilde der mon blive stor eller ringe
Tilslutning? Fru Brandt Kofod var Optimist, og hendes Optimisme slog
igennem: der kom mange flere Husmødre, end vi havde turdet haabe. —
I Salen var der pyntet og dækket Kaffebord til 175, men Rammerne blev
helt sprængte. — Det var en Fornøjelse. Ved Afslutningen blev der fra
Forsamlingen fremsat Ønske om Gentagelse næste Aar 3. Pinsedag. Dette
Ønske glæder vi os til at efterkomme.
29. Maj kom endelig vore 6 sydslesvigske Elever, og 31. Maj kom Kari
fra Norge. Nu var vi da saa samlede alle.
Søndag den 1. Juni: Om Formiddagen havde Bornholms Afholdskreds
Aarsmøde her paa Skolen. Saa putter jeg en lille Hyldest ind her til Fru
Thora Mattesen, fordi hun med sit friske Initiativ fik lavet et ekstra Elev
møde og samlet en Flok gamle Elever med Mænd og Børn; de skulde sam
men med deres gamle Forstander fejre 25 Aars Jubilæum som. Elever paa

25 Aars Jubilarerne sammen med deres gamle Forstander.
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25 Aars Jubilarernes Børn.

Bornholms Højskole. Det blev en god og fornøjelig Dag, som vi tænker
paa med Glæde.
Grundlovsdag var vi til Møde paa Christianshøj. — Den Dag blev der
født en yndig lille Pige i Hytten.
28 glade Seminarister fra Vordingborg kom, de skulde være her i 8
Dage. Valdemarsdag oprandt med fint, varmt Vejr og Flaghejsning under
Sang. Der var noget i Luften den Dag, og hen paa Formiddagen kom en
stor Bus med Militærmusikken, 5. Regiments Musikkorps under Direktion
af Musikdirektør Christiansen. — En skøn, skøn, Oplevelse!
21. Juni kom Rektor Hans Rydberg fra Östra Grevie Folkhögskola i
Skaane paa Besøg hos os, et trevligt Besøg; han blev hos os i nogle
Dage. Vi vil gerne knytte Förbindelsestraade med Frænder i Sverige, og
med Rektor Rydbergs Besøg blev der indledet en Forbindelse, som vi
glæder os til at udbygge.
Alle Bornholmeres store Dage er som særdeles velbekendt Dyrskuet
i Hareløkkerne, og naturligvis ordner vi det saadan, at Eleverne ogsaa
kan være med derinde. Denne Sommer blev Dyrskuet allerede afholdt den
20. og 21. Juni. Den 22. Juni skulde vi have det traditionelle Midsommermøde, hvor Forstander Ernst Borup, Grundtvigs Hus, og Grosserer Gustav
Johannsen, København, talte. Naturligvis kunde det ikke undgaas, at Dyrskuedagene umiddelbart forud maatte svække Deltagelsen i Sommermødet
her; men alligevel kom der omkring 200 Mennesker, og Dagen fik et godt
Forløb.
Set. Hansaften tog hele Skolen til Fest paa Pæregaard i Aaker, hvortil
vi venligst var indbudt sammen med Aaker og Aakirkeby Ungdomsfor
ening. Det var en dejlig Aften med Leg i Bakkerne, Kaffedrikning, Op
læsning i Stuerne, Baal ved Stranden og Baaltale af Pastor Thorsager.
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Sidst i Juni blev Varmen mere og mere trykkende, og Stranden lok
kede; det var ikke nemt at staa imod; der blev da ogsaa foretaget nogle
ekstra Ture til Boderne. I den følgende Tid sker der saa mange Ting, saa
det bliver vanskeligt at sammenfatte det i denne korte Oversigt. Vi fik
Besøg af Folkedansere fra Skaane, der boede hos os et Par Dage og viste
os mange af de smukke svenske Folkedanse. I Forbindelse med Idræts
festen i Aakirkeby fik vi ogsaa Besøg af Idrætsfolk fra Odense, og en
Aften var der en fin Haandboldkamp mellem dem og Pigerne nede paa
Boldpladsen. Den 29. Juni kom Bodilsker Ungdomsforening paa Besøg.
Saa skete der noget den 1. Juli, der satte Humøret meget ned, Sang
lærer Poul Sørensen blev meget syg og maatte indlægges paa Sygehuset.
Vi ængstedes for, hvordan det skulde gaa ham. Efter en Maaneds Sygeleje
kunde Poul Sørensen dog komme tilbage til os igen, men kun saa nogen
lunde restaureret. (Jeg glæder mig over at kunne skrive, at det til Dato
er gaaet godt fremad med hans Helbred.)
9. Juli: Besøg hos Tømrer Munch i Østermarie, en dejlig Aften med
Leg og Sang. Allerede to Dage efter var vi atter inviteret ud alle, denne
Gang til St. Duegaard hos Familien Markus Hansen. (Vi mindes de daarlige Bens Parade.) Jeg vil gerne med det samme omtale vort Besøg i
Kirsten Dams Hjem paa Smedegaard i Nylars den 23. August og takke for
den gode og hjertelige Gæstfrihed, som vi nød ved disse Besøg i born
holmske Hjem.
En Begivenhed, vi havde set hen til med store Forventninger, var
Dansk Kirkesangs Kursus i Dagene 14., 15. og 16. Juli. — Hele Skolen
blev i disse Dage sat paa Højkant og genlød af Musik, Sang og Korøvelser.
Foruden Foredrag og Salmesangsinstruktioner daglig blev der under Ma
gister Niels Møllers inciterende Ledelse indøvet et udsøgt Koncertprogram,
der blev fremført i Rønne Kirke. Der blev ogsaa Tid til Salmesangsaften

Deltagerne i Dansk Kirkesangs Kursus.

71

Aa Kirke. Ved Mødets Afslutning blev der fra alle Sider udtalt Ønske
om et lignende Arrangement ad Aare, det burde blive en fast tilbage
vendende Begivenhed til Berigelse af Menighedssangen paa Bornholm.
Efter de tre Dages ihærdige Slid slog vi den sidste Aften rigtig Gæk
ken løs i Salen. Hvem kan glemme Magister Møllers Trolderi ved Klaveret
eller Basunsoloen paa Støvsuger? Der var Liv og Lystighed til ud paa
Natten. Dagen efter tog nogle af Deltagerne paa Udflugt til Hammeren,
Rø og Østerlars.
Det gik Slag i Slag. Den 17. Juli modtog vi for første Gang Besøg
af Elever fra Bräkne-Hoby Folkhögskola under Ledelse af Lærerparret
Agnes og Folke Wirén. De tre Dages Samvær med svenske Kammerater
hører til Sommerens bedste Oplevelser; der var kun alt for kort Tid, og
Programmet for Besøget blev saare sammentrængt. Fredagen bød paa
fælles Morgensang, derefter Tale af Folke Wirén om det blekingske i den
svenske Litteratur, saa Frikvarter, og derefter talte jeg om det særegent
bornholmske, sidst paa Formiddagen en Sangtime. Efter Middag Spad
seretur i Almindingen til Ekkodalen, Rytterknægten, Lilleborg og Gamle
borg. Efter tidlig Aftensmad startedes paa Tur til Hammershus med Bus;
det var mørkt, inden vi naaede hjem. Lørdag sendte vi de svenske Kamme
rater ud med Repræsentanter for Foreningen Nordens Aakirkeby-Afdeling
til Dueodde og Neksø, og herhjemme havde vi travlt med at afslutte For
beredelserne til Elevmødet.
Over Middag begyndte vi saa at vente gamle Elever. Lad det kun være
sagt straks, at vi haaber, den nye Ordning af Sommerens Elevmøde, som
Markus Hansen har omtalt her i Aarsskriftet, maa medvirke til, at mange
flere gamle Elever møder frem. Det er jo dog slet ikke kun et af de
almindelige Møder i Rækken Aaret igennem. Mon ikke en Del hidtil har
haft den Opfattelse? Eftermiddagens Program begyndte med Kaffe i Ha
ven, derefter fulgte Snakkegaatur i Skoven. Kl. 19 Fællesspisning sammen
med Svenskerne. Om Aftenen var vi i Salen til Folkedans og Sangleg,
Oplæsning og Korsang og Duetter. Herlig Aften!
Søndag, Elevmødets anden Dag. Tidlig Morgenmad og Morgensang,
derefter Flaghejsning, og saa skulde Vennerne fra Sverige rejse; vi fulgte
dem til Toget og vinkede længe og inderligt. Kl. 10 var der Gudstjeneste
i Salen ved Pastor Andr. Hansen. Vi haaber paa større Tilslutning næste
Aar. Om Eftermiddagen var der Foredrag af Vilh. Rasmussen og mig.
Aftenen var naturligvis som sædvanlig helliget Opførelsen af Skuespil;
i Aar var det »En Søndag paa Amager« af Johanne Louise Heiberg. Vi
havde laant Dragter paa Rønne Teater, hvad vi var meget taknemlige for.
Aftenen var Pigernes fra først til sidst. De spillede storartet, der var
baade Liv og Humør over Spillet, og Fru Lilholm var en udmærket Sufflør.
Efter Opførelsen fik vi Kaffe i Haven; men da det nu var begyndt at blive
lidt køligt, samledes vi til Slut i Salen, hvor Pigerne sang for os. Og saa
kunde vi slutte med Tak for gode Dage. Det er nu bare vort Haab, at
mange vil slutte op om dette 2 Dages Elevmøde, saa kan det blive en Op
levelse baade for dem, der sætter noget ind paa at gøre Dagene festlige,
og for Deltagerne.
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8 Dage paa Højskole.

Næppe var Elevmødet overstaaet, før Deltagerne i »8 Dage paa Høj
skole« kom. De kom Onsdag Morgen den 25. August og havde godt Humør
med. Deltagerne var i Alderen fra 7 til 70, og Gennemsnitsalderen laa nok
omkring 50. Igennem Timerne i Foredragssalen og Udflugterne, der alle
blev meget vellykkede, søgte vi at give et virkeligt Indtryk af Bornholm,
baade Historie, Litteratur og Folkelynne og Natur. Bornholm er jo ikke
bare en skøn 0, man bør besøge som Turist i otte Dage; der er mere
end skønne Naturindtryk at hente her, og det er af Betydning for Gæ
sterne i Almindelighed og maaske for Bornholmerne i Særdeleshed, at man
i det øvrige Land faar et mere indgaaende Kendskab til Forholdene her.
Bornholm er jo ogsaa et Grænseland saa vel som Sønderjylland; lad ikke
det blive glemt.
Vi var glade for de otte Dage, og Deltagerne gav stærkt Udtryk for,
at de ogsaa havde modtaget Berigelse her.
Den 31. Juli maatte vi sige Farvel til fire flinke og gode Elever, der
ikke kunde faa den sidste Maaned med. Saa kom vi atter ind i stille og
rolige Dage indtil Sverigesrejsen. Jeg maa dog ikke glemme at omtale
det kongelige Teaters Fremførelse af »Der var engang« (Holger Drachmann) paa Friluftsscenen ved Aaremyre. Det var en fin Aften.
Og saa kom vores straalende Tur til Sverige; men her vil jeg lade
Inger Nielsen fra Outrup fortælle:

Den 4. August startede en Gruppe Elever sammen med Forstander
Lauridsen fra Højskolen i Almindingen mod Bräkne-Hoby. Besværligheder
inden Afrejsen var der nok af. Først var der fem Elever fra Sydslesvig,
der ikke kunde komme med. Udrejsetilladelse fra Danmark havde de dan
ske Myndigheder givet, men Indrejse- og Opholdstilladelse, som de svenske
Myndigheder skulde give, lod vente paa sig, selv om der var gjort alt baade
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Bräkne-Hoby folkhögskola.

fra Bornholms Højskoles og Bräkne-Hobys Side. Da Tilladelsen endelig
i sidste Øjeblik kom fra Sverige, var det saa sent, at Rejsen for disse
Elever ikke kunde realiseres. Kl. 11,30 startede vi med Toget til Rønne
og fortsatte Turen videre op over det solbeskinnede Nordbornholm.
Der var god Stemning i det glade Selskab, der efter to Timers vid
underlig Sejltur naaede Simrishamn.
Her blev vi modtaget af Højskolelærer Folke Wirén fra Bräkne-Hoby,
en alvorlig Mand af Udseende, men med et smittende Lune, og af Redaktør
Wesstrøm fra Ronneby, der straks tog os om Hjertet ved at uddele Rosiner
til hele Selskabet (det kan nok være, vi godtede os).
I to Biler kørte vi til Bräkne-Hoby, en Tur paa ca. 160 km. Turen
blev nu ikke gjort uden Ophold, og første Gang, vi standsede, var for at
se en stor gammel Kongegrav. Herfra fortsatte vi til Kristiansstad, hvor
vi spiste en dejlig Middag: Smørgås, Flækesteg med Svedsker, Frugtsuppe
med Svedsker. Næste Gang, vi gjorde Ophold, var ved Morrumsaaens
pragtfulde Vandfald, der ganske betog os alle. Det var ved at blive mørkt,
saa det kneb med at skelne Enkelthederne; men det var et dejligt Land
skab, vi kørte igennem. Turen gik gennem Karlshamn, der var fuldt op
lyst, og her saa vi Neonlysene, som dejligt mindede os om de danske Byer
før Krigen. Vi havde dog ikke noget Ophold her, men fortsatte lige til
Bräkne-Hoby, til Folkhögskolan, som vi naaede Kl. 22,30. For os, der er
vant til de danske Højskolers mere beskedne Bygninger, virkede Bygnin
gerne overvældende. Skolen er bygget i gammel Borgstil og er dog først
rejst i 1916.
Alle Eleverne med Rektor Feuk i Spidsen var her forsamlede paa
Trappen op til Hovedbygningen, og da vi steg ud af Bilerne, hilste de os
med Blekinge-Sangen, og derefter blev vi budt velkommen af Rektor Feuk.
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SÅNG TILL BLEKINGE

Bleking, mitt drömland,
tjusande hägring.
Runt kring ditt havsband
lockar din fägring.
Lekande, smekande
brusar din bris.
Vågorna sorla
sakta mot stranden,
sjunga och porla
rastlöst i sanden,
sköljande, döljande
gåtfulla djup.

Rodnande dyning
morgonon bådar,
skönare gryning
livet ej skådar,
ösande, slösande
färgernas prakt.
Lummiga lindar
susar i kvällen,
murgrönan vindar
mjukt över hällen,
gungande, sjungande
näktergaln slår.

Blomfyllda lundar
dofta i natten,
stormfågeln blundar
lugnt på sitt vatten,
simmande, glimmande
månskenet ler.
Här vill jag vara,
lyssna och drömma,
ekon som svara
kullarne gömma,
blånande, lånande
himmelens färg.
D. Feverabend.

Efter at vi havde faaet anvist vore Værelser for de næste Dage, kom vi
ind i Rektorens Privatbolig, og her trakteredes med Saft, lækre Kager,
Melon og Vindruer. Saa var det blevet Tid til at gaa til Ro, hvad vi alle
trængte til efter en begivenhedsrig Dag.
Tirsdag var der Afslutningsfest for Sommereleverne paa Skolen. Fe
sten begyndte Kl. 10, hvor der blev aabnet Adgang til Elevernes Udstil
lingslokaler, og her var noget at se paa. Det mest fremtrædende var de
mange vævede Ting: pragtfulde Tæpper, Bordløbere og Puder, Duge, Ser
vietter og Haandklæder, Kjolestoffer og Kostumestoffer, Kjolesyning kunde
man ogsaa se, at der var lagt stor Vægt paa; men Haandarbejder som paa
danske Skoler var der ikke meget af, og det, der var, var altsammen holdt
i de blekingske Farver: Rosa, lyseblaat og sort paa lys Bund. Kl. 11,30
var der Gymnastikopvisning, og derefter viste nogle af Eleverne en ble
kingsk Dans fra gammel Tid. Siden var der Sang af Eleverne, og de tog
os Danske om Hjertet ved at begynde med »Moders Navn er en himmelsk
Lyd«. Efter Sangen talte Rektor Feuk til Eleverne og deres Forældre og
rettede atter en Hilsen til os fra Bornholm og omtalte Samarbejdet mellem
vore to Skoler paa en smuk Made. Rektoren takkede de Elever, der nu
forlod Skolen, og uddelte flere Flidspræmier, til sidst modtog alle Eleverne
et Vidnesbyrd fra Skolen; paa os virkede dette lidt fremmed. Men Afslut
ningen med en kort og smuk Andagt var vi hjemme i.
Forstander Lauridsen udtalte en hjertelig Tak for Velkomsten, omtalte
det nordiske Samarbejde, hvor vi kunde faa Lejlighed til at lære hinanden
nærmere at kende, og udtalte, at vi kunde lære af Svenskerne; men saa
vilde de ogsaa kunne lære noget af os. Forstander Lauridsen sluttede med
at hilse Eleverne.
Onsdag var vi Foreningen Nordens Gæster i Ronneby. Vi kørte i Biler
fra Skolen Kl. 9 og blev modtaget paa Torvet i Ronneby af Redaktør Wesström og Formanden for Foreningen Norden i Ronneby, Hr. Fängström,
Viceinspektør ved Ronneby Realskole, og derefter blev vi ført rundt i Byen
for at se nogle af Seværdighederne der.
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Sammen med Familien Wirén i deres Hjem.

Ved et Kaffebord paa Brunns Hotel, Sveriges største Træbygning, bød
Hr. Fängström os velkommen som Ronnebys første danske Gæster fra
Aakirkeby Afdeling, og Forstander Lauridsen takkede, og vi udbragte et
Leve for Ronneby og for Samarbejdet mellem Blekinge og Bornholm.
Deværre maatte vi nu tage Afsked med Redaktør Wesström og Hr.
Fängström, da vi skulde fortsætte i Biler til Karlskrona. Det første, vi
foretog os her, var en Sejltur i Taxabaad ud gennem Skærgaarden. En
pragtfuld Tur paa godt en Time, der krydredes med Sang og Latter. Der
efter besaas Byens Musæum og senere to Kirker. Først Hellig Trefoldighedskirken, der hvad Udsmykningen angik var en stor Modsætning til
Ronneby Kirke, idet den helt var holdt i Graat og Rosa. Frederikskirken
var uden Tvivl den Kirke, der tiltalte os mest. Den var hvidkalket, og hvad
der straks fangede Blikket, var det store, pragtfulde Orgel.
Der var nu ca. en Time, hvor vi frit kunde foretage os, hvad vi vilde,
og saa var vi naturligvis rundt i Byen og se paa de dejlige Forretninger,
der lokkede med de mange Herligheder, som vi jo desværre maatte nøjes
med at beundre.
Kl. 5 skulde vi være paa Restaurant »Regnbogen«, og her var vi Karls
kronas Bys Gæster til en Middag. Viceborgmester Lindblom og Medlem af
Blekinge Landsting, Hr. Woldgast, tog imod os.
Paa Vejen til Bräkne-Hoby gjorde vi Holdt ved en gammel Gaard,
»Augerum«, der ejes af Dommer v. Kock fra Göteborg. Her blev vi først
vist rundt i den smukke Park af Dommer v. Kock og Frue, og senere viste
de os Gaardens Stuer. Pragtfulde Værelser var det, baade Kontoret, Spø
gelsesstuen, Spisestuen og Sofastuen. Denne sidste bar ikke sit Navn uden
Grund, da der her var brede Sofaer langs alle Vægge.
Hos disse prægtige Mennesker, Dommer v. Kock og Frue, nød vi en
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»Såningskvinnan«.
Paa Pladsen foran den høje Ho
vedtrappe til Bräkne-Hoby folk
högskola staar denne smukke
Skulptur, der er udført af Per
Hasselberg, symboliserende den
blekingske Saakviude.

Forfriskning, og vi sang med Glæde nogle Sange for dem, inden vi kørte
derfra direkte til Bräkne-Hoby, som vi naaede ved 21-Tiden.
Torsdag tog vi til Højskolelærer Folke Wiréns Bostad, et ganske vid
underligt Sted ved Søen »Blanksjö« inde midt i Skoven. Hvilken Fred og
Idyl herskede der ikke her, og vi nød det da ogsaa alle i fulde Drag. Saa
snart vi var kommet derud og var blevet budt velkommen af Fru Wirén,
viste hun os ned til Søen, hvor der laa en Robaad, vi maatte benytte. Det
lod) vi os naturligvis ikke sige to Gange, og roede ud til en lille 0, hvorfra
vi badede. Klokken ca. 2 fik vi Middag, og som Dessert serveredes Sved
sker, hvilket Hr. Wirén efterhaanden havde opdaget vi holdt af. En Times
Tid senere trakterede Fru Wirén os med Kaffe, og saa gik vi Turen gen
nem Skoven tilbage til Skolen.
Saa kom Fredag, Dagen før Afrejsen. — Bilerne holdt atter for Døren,
og vi kørte ud til Rektor Feuks Bondestuga, hvor Fru Feuk trakterede os
med Chokolade. Ved Middagstid sejlede vi en Tur i en lille Motorbaad ud
gennem Skærgaarden. Vejret var straalende og Humøret ligesaa. Først
gjorde vi Holdt ved en lille 0, hvorfra vi nød Udsigten ud over Skærgaar-
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den. Derfra sejlede vi til vort egentlige Maal, en 0, hvor der fandtes for
skellige vilde Dyr.
Ved Aftensbordet tolkede Forstander Lauridsen vor Tak til Hr. Wirén
for de dejlige Dage, vi havde haft sammen med ham, og rettede en Tak til
Skolen og Husmor og sluttede med at overrække Hr. Wirén de danske
Farver med Foreningen Nordens danske Naal, de fem nordiske Vaabenskjolde i Miniature.
Klokken 20 stillede vi igen paa Skolens Trappe for derefter at gaa til
Bräkne-Hobys Husholdningsskole, hvortil vi var blevet indbudt. Vi blev
hjertelig modtaget af Forstanderinden, Lærerindei- og Elever og blev budt
ind til et smukt Kaffebord. Stemningen var munter lige fra Begyndelsen
og steg efterhaanden, som vi smagte det forskellige Brød og kom til den
fjerde Kop Kaffe. Eleverne paa Husholdningsskolen sang et Par Sange, og
vi fra Bornholm gjorde Gengæld med at synge en dansk Sang. To svenske
Piger underholdt derefter med et Par Musiknumre for Klaver og Violin,
og ogsaa vores Forstander maatte give et Par Numre paa Violinen, hvilket
vakte stort Bifald.
Forstander Lauridsen takkede sluttelig for den hyggelige Aften, vi
havde haft paa Husholdningsskolen.
Saa tog vi Afsked, og næppe var vi kommet neden for Trappen, før de
svenske Piger istemte den danske Nationalsang og bagefter den svenske,
og saa vendte vi tilbage til Folkehøjskolen lidt trætte maaske, men alligevel
glade og taknemmelige for denne hyggelige Aften.
Klokken 6 Lørdag Morgen ringede Klokken; man var ikke helt klar
over, hvad det betød; men pludselig gik det op fob én, hvad Meningen var,
og saa kan det nok være det gik i en Fart med at blive vasket, klædt paa
og faa pakket Kuffert, altsammen i Løbet af en halv Time, da der blev
ringet til Morgenmad Kl. 6,30. Det sidste man hørte Fredag Aften, inden
man faldt i Søvn, var Anna, der sang »Du gamla, du fria«, og det var og
saa det første, der hørtes om Morgenen, før man rigtig blev vaagen. Saa
der var dem af os, der spekulerede paa, om hun i det hele taget havde
været i Seng; men det paastod hun nu, hun havde. Klokken 7 holdt Bilen
for Døren, og vi begyndt Tilbagerejsen.
Før vi kørte tog vi Afsked med Skolens Husmoder, en Lærerinde og
Hr. Wirén, som havde været med os og vist os rundt hver eneste Dag, des
værre var det kun en ringe Tak, vi kunde give Hr. Wirén, men vi mente
det endnu mere og haabede alle, at vi engang kunde gøre Gengæld.
Mellem Kristiansstad og Simrishamn gjorde vi Holdt ved et gammelt
Slot, Trolle Ljungby, og fortsatte derefter uden Ophold til Simrishamn;
som vi naaede Klokken 10,30. Baaden skulde sejle Klokken 11,15, saa der
var lidt Tid til at sunde sig, inden man skulde om Bord.
Fra Allinge kørte vi med Tog til Almindingen, vi naaede Skolen ved
6,30-Tiden efter en meget vellykket Tur takket være Kandidat Wirén og
Forstander Lauridsen.
Inger.
Ja, det var herlige Dage, som vi er vore Venner i Bräkne-Hoby usige
lig taknemlige for.
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Den 23. og 24. var der D. S. U.-Lederkursus for Bornholm hos os. Og
saa kom de sidste Skoledage og Festen den 28. (Jeg vil gerne her takke
Sommerpigerne for den smukke og gode Festdag.) Der var saa mange
flinke Hænder til at pynte; jeg tror næppe, at Salen nogen Sinde har
været saa fin som den Aften. •— Dagen efter sluttede vi Skolen og tog Af
sked med hinanden, og det er aldrig rart at tage Afsked med et Hold
Elever, som man er kommet til at holde af.

Sommer og varme Dage ved Boderne.

Nu er Dagbogen allerede blevet alt for fyldig, selv om maaske nogen
vil tænke, at baade det ene og det andet, som ikke er taget med, burde
være omtalt. — Det skal nævnes, at vi denne Sommer havde alt for lidt
Hjælp og var ved at køre sammen i Slid; men saa skal det ogsaa fortælles,
at af og til kom der en hjælpende Haand fra vores Vennekreds, en Hjælp,
som vi var usigelig glade og taknemlige for. Jeg synes ogsaa, at vi i disse
vanskelige Aar lærer at skønne paa det gode, der bliver os givet, og bliver
taknemlige for Hjælp og Støtte.
6. og 7. September havde vi Instruktionskursus for Lærere i Aften- og
Ungdomsskolerne. Det var meget vellykket.
Midt i September var der Feriekursus for Husmødre. Der var ikke
mange Deltagere; men vi havde fire hyggelige og fornøjelige Dage sam
men. Det var Frøken Anna Nørgaards Efterfølger som Husholdningskon
sulent, Frøken Grethe Lawaetz, der forestod dette Kursus. Vi glæder os
over, at den Velvilje og Hjælpsomhed, vi altid mødte hos Frøken Nørgaard,
bliver videreført af Frøken Lawaetz.
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Høsten køres ind.

Saa kom Efteraarsmødets fire store Dage.
Talerne var i Aar: Højskolelærer fil. cand. Folke Wirén fra BräkneHoby i Sverige, Højskolelærer Dr. Holger Kjær, Askov, Statsminister
Knud Kristensen, Højskolelærer cand. jur. Jørgen Schou, her, og Højskole
forstander Arnfred, Askov. Og Skuespillerinde Fru Louise Jørgensen, Kø
benhavn, gav os en enestaaende Oplevelse ved sin Recitation af Leonora
Kristines »Jammersminde«. Det var et godt Efteraarsmøde, og lægger vi
alle fire Dages Mødedeltagelse sammen, saa bliver det den største Del
tagelse, som vi endnu har haft.
Et Par Dage efter Mødet rejste jeg til København til Farmors Fød
selsdag, og derefter fortsatte jeg ud paa en længere Rejse til Schweiz sam
men med tre andre Højskolemænd: Forstander Bjerre, Høng, Nissen, Ant
vorskov, og Haastrup Petersen, Ollerup Folkehøjskole.
Jeg havde vægret mig temmelig ved at tage af Sted fra min Kone;
men hun holdt fast paa, at jeg ikke maatte lade den Indbydelse gaa fra
mig, som jeg sammen med en Del andre Højskolekvinder og -mænd havde
modtaget fra vor schweiziske Ven Dr. Wartenweiler.
Vi fire rullede saa med Europabussen ned gennem Jylland, Sydslesvig
og Tyskland. Meget saa vi paa den Tur, langt, langt mere end man faar
at se fra Toget naturligvis, og selv om vi var noget forbumlede af de halv
anden Døgns Bilkørsel, saa fortrød vi ikke paa, at vi havde valgt netop
dten Rejsemaade. Det er trist at se et Land i Ruiner; men endnu mere nedslaaende syntes jeg det var at se det tyske Folks sløve og passive Frem
træden. Man sagde til sig selv: Der maa og skal gives dette Folk Mulighed
for at begynde en virkelig Genopbygning; det haster. — Men hvor ser det
haabløst ud.
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Sytimen er blevet forstyrret af Fotografen.

Det virker voldsomt at rejse fra Tyskland ind i Schweiz; her er der Liv
og Foretagsomhed, og her er pynteligt og ordentligt.
Da vi naaede frem til Dr. Wartenweilers Skole, Herzberg i Kanton
Aargau, modtog jeg en glædelig Hilsen i Telegram fra min Kone, der
meddelte mig, at vi havde faaet en lille Datter, og at de havde det godt
herhjemme. Nu kunde jeg med virkelig Glæde tage Del i de straalende
Dages Oplevelser. Det var jo nemlig dette, der var i Vente, og derfor
havde jeg ikke kunnet glæde mig forud til Rejsen. Men en enestaaende
Venlighed og Hjælpsomhed blev vist min Kone i den Tid. Men alle vil forstaa, at det var en stor Dag for mig, da jeg den 14. Oktober naaede hjem
til Bornholm igen.
Paa Grund af den alt for ringe Tilslutning, der de to sidste Aar har
været til Oktoberkursus’et for unge Piger, bestemte vi os i Aar til at lade
det drive over en Gang.
Nu er vi saa begyndt Vinterskolen, og det tegner til at blive en god
Vinter. Jeg er i hvert Fald aldrig før, i den Tid jeg har holdt Skole her,
gaaet saa tryg og glad ind til en Skolevinter.

I Anledning af 50 Aaret for Bornholms Valgmenigheds Oprettelse og
Anerkendelse som Valgmenighed blev der i Dagene 2. og 3. November af
holdt Festligheder i Rønne og Aakirkeby, hvor ogsaa tidligere Præster ved
Menigheden var til Stede med Undtagelse af Pastor Kirkegaard Jensen,
der desværre maatte nøjes med at sende sin Hilsen.
I den Forbindelse finder jeg god Anledning til at nævne, at Menig
hedens Medlemmer og Gæster savnede Pastor Karl Andersen, Gyrstinge,
der døde ved en Kørselsulykke i København den 25. September. Her i Aarsskriftet vil vi mindes ham som et redeligt, hjertevarmt og festligt Menne
6
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ske, som en god Medhjælper ved Skolen, mens han var Præst ved Valg
menigheden, og dybt beklage hans alt for tidlige Død.
Først i November døde Anton Kjøller, Østermarie. Ved hans Jordefærd
udtalte Pastor Andr. Hansen bl. a.: I sin tidligste Ungdom kom han med i
Højskolebevægelsen og blev derved paavirket ved Samhørigheden af det
kristelige, menneskelige og folkelige. Med ægte bornholmsk Trofasthed
holdt han sine Ungdomsidealer højt, der blev den Grundvold, hvorpaa han
levede sit Liv. — Vi vil ogsaa mindes ham som en af Bornholms Højskoles
faste og trofaste Støtter, der altid villig gav sin Indsats for, at Skolen
kunde leve. I en lang Aarrække var han Medlem af Skolens Bestyrelse.

Til Slut skal fortælles, at Gerda og Vilhelm Rasmussen er gaaet over i
Efterskolens Tjeneste og har forladt Bornholm. De virker ved Vivild Ung
domsskole paa Djursland. I deres Pladser her virker Højskolelærer cand.
jur. Jørgen Schou og Fru Lisbet Schou. Vi ønsker og haaber, at de maa
være glade for Arbejdet og faa Lykke til at tjene Skolen og derigennem
den Ungdom, der samles her. Ved Vinterskolen i Aar har vi ogsaa som
Medarbejder Gymnastiklærer Oluf Nielsen fra Testrup i Himmerland. Pa
stor Andr. Hansen og Pastor Gregersen kommer her i hver Uge og taler
til Eleverne, og Konsulent Kjeldsen Rasmussen underviser i Landbrugs
fagene, som efter Eleverne Ønske er medtaget paa Timeplanen i Aar.

Inden vi slutter Beretningen om dette Aars Gang, bringer vi
alle Skolens gamle Elever og Venner en Tak for, hvad vi i det
forløbne Aar har mødt af Vennesind, og ønsker for jer alle en
velsignet Jul og et godt Nytaar.
Kristine og Aksel Lauridsen.

Meddelelse

Et Forslag fra nogle Tilhørere ved sidste Elevmøde om at
flytte Elevmødedagen er taget til Efterretning. Det er med Be
klagelse, at vi har maattet tage det Skridt at bryde den gamle
Tradition med Elevmøde 3. Søndag i Juli, men med den ringe
Tilslutning, der har været de senere Aar, kan vi ikke forsvare
at fortsætte. De, der har været med til Elevmøde de sidste Aar,
vil vist give mig Ret i, at det var været ualmindelig gode Møder,
hvor baade Forstanderpar, Lærere og Elever har haft et kolos
salt Forarbejde for at naa det Resultat, som har været Tilfældet,
og derfor kan vi ikke være bekendt, at der ikke er ordentlig Til
slutning; vi har stadig haabet paa, at det skulde komme, men
vi er blevet skuffet. Derfor vil Elevmødet blive afholdt i Til
slutning til Højskolens Sommermøde sidst i Juni, og saa vil jeg
haabe og opfordre alle gamle Elever til at møde godt frem og
saa om Lørdagen.
Som De vil erfare, er Kontingentet til Elevforeningen blevet
forhøjet med 1 Krone (en Vedtagelse ved sidste Generalforsam
ling) baade for enkelte Medlemmer og Ægtefæller; det vil maaske falde enkelte for Brystet, at der ikke skal være større For
skel, men Aarsagen er den, at Ægtefæller nøjes med eet Elev
skrift, og jeg vil gøre opmærksom paa, at det er Udgivelsen af
Elevskriftet, der er steget saa ganske kolossalt de senere Aar;
det koster ca. 3 Kr. pr. Eksemplar.
Og vi har altid Brug for Penge til Understøttelser.

Markus Hansen.

Nye Medlemmer

Vinteren 1946—47:
Erik Sonne Nielsen, Brejdablik, Knudsker.
Ole Vagn Jørgensen, Dalegaard, Aaker.
Aage Westh Mortensen, Engegaard, Rutsker.
Jens Hald, Ravnsgaard, Aaker.
Edgar Jensen, Listed.
Carl Anker Jensen, Lærkegaard, Olsker.
Sommeren 1947:

Anne Iversen, St. Nustrup.
Dyveke Bøgelund Larsen, Bækstrup pr. Ørbæk, Fyn.
Kirsten Dam, Smedegaard, Nylars.
Birthe Lundsted Andreasen, Skjulhøj Allé 28 x, Vanløse.
Harriet Bruun, Outrup.
Inger Nielsen, Stationsvej, Outrup.
Anna Jensen, Bakkegaard, Ørbæk, Tarm.
Kirsten Thim, Rejsby.
Berta Petersen, Sdr. Smedeby, 0. Flensborg.
Erika Spieler, Storegade 47, Flensborg.
Helmi Schmidt, Eslingholt, Sdr. Brarup.
Erika Andresen, Sdr. Brarup.
Ursula Gottschalk, Brebøl, Sdr. Brarup.
Dorothea Bauer, Sdr. Brarup.
Kari Bjørnholt, Bjørnholt, Lørenskog, Norge.

Regnskab for B. II. E. 1 »40

Indtægt.
Kassebeholdning %1946 .. 783 74
Medlemsbidrag .................. 1987 00
Indkommet ved Elevmøde . 291 50
Rente ..................................
5 11

Udgift.
Trykning af og Porto til
Elevskriftet ................ 1067 00
Understøttelse:
Sommerskolen . 215 00
Vinterskolen .... 300 00
----------- 51500
Udgift ved Elevmødet...... 250 00
Annoncer............................ 190 50
Brevkort .............................
29 90
Blomster.............................
30 00
Porto og Papir ..................
10 00
Kassebeholdning 3%2 1946 . 974 95

Kr. 3067 35

Kr. 3067 35

Regnskab over Midlerne
til Udsmykning af Skolen.
Restgæld til B. H. E...............
59 70
Overskud ved Elevmødet .....
41 50
Restgæld...

18 20

B. H. E. Hjælpefond.
Kassebeholdning % 1946 ...... 1199 30
Rente ......................................
42 33
Kassebeholdning 31/i2 1946 ... 1241 63

Ny Elleskov, Januar 1947.

H. C. Dahl.

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

Myreby, den 27. Februar 1947.
Arne S. Punch.

Olaf Henriksen.
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