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BORRIS ELEVFORENING

AARSSKRIFT 1918

Livsværdier.
ED at se paa Mennesker og deres Færd, hvor
ledes de f. Eks. kan blive gamle før Tiden; de
lukker sig af, bliver uimodtagelige for ny Til
skyndelser, fattige paa Energi og trykkede af
Forholdene — men især det, at de bliver saa
„træede“ i Sindet, at der ligesom ingen ny Tanker
kan spire frem — kan man komme til at spørge,
hvad der er i Vejen.
Det er jo i og for sig gode Mennesker; de me
ner det godt og vil noget godt. De er endog
retvendte med Hensyn til det religiøse; de ved, hvad der
kan holde Livet ud, og vil ikke slippe dette. Men der er
alligevel noget i Vejen. Man kan se det f. Eks. paa deres
Tænken over og Arbejde for Fremtidens Udvikling, deres
Deltagelse i Samfundsarbejdet. Deres Tanker kan være saa
bundne af det forhenværende og det nærværende, at der
ingen Vækst bliver ud imod Fremtiden, og det hele bliver
ufrugtbart. Det materielle vejer tit saa altfor meget.
Jeg vil ikke sige, hele det Ragnarok, Nutiden er, med
Krigen og nu Opløsningen, er lavet af saadanne alminde
lig rare Mennesker. Men der har dog heller ikke været
noget, der kunde veje op imod det. — Levende, lysende
Tanker og frugtbart Arbejde for Fremtidens Udvikling, det
har vi manglet.
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Der er ganske vist en Slags Mennesker, der er meget
paa Færde i den Retning. De har umaadelig travlt, og der
staar en forfærdelig Støj af deres Færd. Men deres Ar
bejde er bestandig paa Overfladen. De kan godt lave Re
former; men det bliver for meget Lapperi paa det gamle
eller ogsaa Slag i Luften. — Ogsaa dér mangler noget.
Jeg finder ogsaa den samme Mangel ved visse stærkt
kristelig grebne Mennesker. Livet smutter dem forbi. De
ser saa meget paa Menneskelivets Ufuldkommenhed i For
hold til det kristelige Ideal, at de ikke ret kommer til at
give sig af med det. De tager baade for tungt og for let
paa det. Fordi Livet er saa langt borte fra Idealet, opgiver
man at gøre noget for at nærme det dertil; man nøjes med
at udtale sin Fordømmelse.
Hvad er det, der mangler, for at Livet skulde faa det
dybe Aandedræt, der kan give Kræfter til at omfatte og
bearbejde Livet saaledes, at det bliver til den rige Udvik
ling, som sætter Frugt og aldrig gaar i Staa? Det er en mere fuldkommen Opfattelse af de egentlige
Livsværdier og dermed af Livet selv.
At sige, hvad Livet er i tørre Begreber, formaar vi
ikke. Vi kan kun udtrykke os i Billeder om den Ting.
Hvis vi tænker os Livet i Retning af at samle ind og
gemme hen i Forraadskamre og ordne vore Skatte der
inde, saa er det en meget ufuldkommen Opfattelse. Man
kan vel nok se Bestræbelser, der synes nærmest at gaa i
den Retning; men da er der heller ikke meget at vente af
et saadant Liv. —
Vi kan bedre tænke os Livet som en Strøm. Den be
gynder med en lille Vandmængde; men eftersom den rin
der videre, faar den Tilløb, flere og flere, indtil den naar
sin fulde Kraft. Saaledes ogsaa Livet. —
Jo flere Tilløb, des rigere et Indhold.
Jo mere samlet, Strømmen flyder, des større bliver dens
Kraft. Breder den sig for meget, bliver Kraften ubetydelig.
Bliver dens Leje for snævert, kan den blive for voldsom
og ødelæggende.
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Men et Billede er jo kun et Billede. Livet kan kun ret
forklares ved Livet selv.
Lidt endnu med Hensyn til Maalet.
Som Flodens Maal er Havet, hvorfra ogsaa dens Ind
hold oprindelig stammer, saaledes er det Livets Maal at
vende tilbage til dets Ophav, beriget med, hvad Livet har
bragt af Indhold og Præg. —
Og som Flodens Vande har deres Særpræg af det Land,
den har strømmet igennem, saaledes er det Sjælens Op
gave at bringe med sig et Indhold af Oplevelser fra det,
Mennesket har gennemgaaet i sit Liv. Og som Vandet i
Floden kan opløse og optage i sig Stoffer fra Landet, det
strømmer igennem, og som disse Stoffers Art er afgørende
for Vandets Beskaffenhed, saaledes med vort Liv. Vi skal
af vore Oplevelser uddrage et Indhold, hvis Beskaffenhed
bliver Udtryk for Resultatet af vort Livs Bestræbelser.
Hermed forlader vi Billedet og slaar fast, at Livsværdier
ikke er faste Ting eller Formaal. Det er snarere noget i
Retning af Kraft, Bevægelse eller Higen.
Et Par Exempler vil vise det. —
Materielle Goder, Penge o. 1. De kan være nødvendige
som Livsbetingelser, lige saa nødvendige som Mad og
Klæder. Men hvis de kommer til at spille en Rolle for os
som egentlige Formaal: Vi vil være rige og sætter noget
ind paa det, saa er det, Sjælelivet bliver fattigt og ufrugt
bart.
Ydre Stillinger, Examen og andre Værdigheder. Hvis den
Slags kommer til at spille nogen større Rolle i vore Be
stræbelser, saa er vi ogsaa inde i en Ørken, hvorfra der
ingen Berigelser er at hente. —
Aandelige Resultater, fastgroede Meninger o. 1. er heller
ikke af stort Værd. Lessings Udtalelse om, at hvis man
rakte ham to Hænder, og der i den ene fandtes den fulde
Sandhed og i den anden det at stræbe efter den, saa tog
han den sidste, viser, at han havde Øje for dette. Det, det
gælder om i Livet, er at holde sig i Strømning, ikke gro
fast, ikke tørre ind. Vi vil nu se paa nogle af de egentlige
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Livsværdier. Jeg nævner fire: Aabenhed, Kraft, Samling
og Hvile. —
Tænk en Gang paa Juleaften: Jeg har været ude at tjene,
men har fri og er hjemme til Jul. Nu sidder jeg med mine
Søskende inde i Stuen. Fader fortæller noget, Moder braser
ude i Køkkenet. Det hele er fyldt af festlig Forventning.
Vi føler os omgivet af en Lunhed, saa Sjælen lukker sig
helt op. Milde og gode Tanker fødes. Livet føles rigt og
helt.
Senere i Overgangsalderen traf det en eller anden Jul,
at Stemningen ikke vilde komme frem. Det var, ligesom
noget var lukket i. Det bedste var tabt.
Denne Sindets Aabenhed, der ligesom lukker Livet ind.
Selvet, det der senere kom i Vejen, var ligesom glemt.
Den er en af Livets allerstørste Værdier. Vi faar den som
Vuggegave. Men den kan tabes.
Et andet Billede: Det er Foraar, Klokken er 9; det har
været taaget, nu bryder Solen igennem. Jeg gaar bag
Harven og laver Jorden til til at saa i. Saa begynder
Agrene at dampe. En Lærke svinger sig opad og lader
sin Trille lyde, en til og nok en. Hestene damper og Mul
den falder for Redskaberne. Vi mærker, der kommer Grøde
i Jorden, vi føler, vort Arbejde vil bære Frugt. — „Da
spænder Mandens Muskler sig og fordre“ — ikke „Vaabenbrag og Krig“, som i St. Hans Aftenspil — men noget
at tage fat i, Arbejdet føles som en Glæde, en Jubel, en
Værdi, vi aldrig maa slippe.
Et Tredje: Vi er ikke længere unge. Vi er to, og et Hjem,
der er vort, har vi. Der er gaaet Aar, de har taget paa
Kræfterne, undertiden paa Modet. Men vi har faaet vort
Arbejde, vor Livsgerning, som det er vort Kald at fuldføre.
Alle Kræfter maa ligesom samles hjem, ingen Luxusforbrug,
det hele gaar med. Et og andet maa forsages. Men give
tabt? — Nej, ikke saa længe der er Mulighed for at komme
igennem. Vi folder vore Hænder. Med Guds Hjælp. Og nu
gaar det: vi vinder Sejr. Vort Liv har ikke været omsonst.
Vi faar gjort et Arbejde, og Børnene giver Sol i Hjemmet. —
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Sidste Billede:
Jeg sidder i en mørk Stue, tunge Aandedræt høres fra
Værelset ved Siden af. En gammel Mand ligger syg. Han
vaagner, jeg hjælper ham og spørger, om han ligger godt.
Nej, han er træt: „Jeg længes efter at komme hjem“. Ingen
nærmere Forklaring. Den var ogsaa overflødig. Vi, der i
hans Hjem saa mangen en Aften havde foldet vore Hænder
stille, naar han stod frem og bekendte den kristne Tro
og bad Fadervor, vi vidste, hvor han vilde hen. Og jeg
følte, at en Dag vilde det bedste være at forlade alt dette.
Deri er Fred.
Som Livet viser sig i disse Billeder, taler det til os om, hvad
der i Sandhed kan være Livets Maal. At samle Sølv og
Guld eller andre Ting i Bunker kan det ikke vel være.
I det hele ikke at forandre Jorden. Vi kan pløje og harve
i den, vi kan, om det skal være, rode den op med Grana
ter. Men kort Tid efter er den, hvad den var før.
Nej, det maa være i vor egen Sjæl, at Livets Resultater
skal afsættes. Og det sker ogsaa, naar vi lever Livet med
det dybe Aandedrag, der ret faar Blodet til at strømme
gennem Aarerne og hindrer, at vi gaar for halv Kraft. —
Saa bliver vi ikke gamle før Tiden, og vi har nogen
Betingelser for at se, hvad det er, der skal være Maalet
for vore Bestræbelser i Samfundsarbejdet, og vi vil ikke
glemme, fordi om vi har set, at Livet har høje Maal, at
Vejen til disse Maal er at gøre noget ved vor daglige
Gerning paa en saadan Maade, at vi vokser derved.
Vi kan sige som Pal. Müller:
Fuldt var mit Liv, mig Jorden kær;
thi Himlen stedse var mig nær.

Ungdommen og Landbruget.
Den Udvikling, der er sket i Landbruget, og som har
taget stærkere Fart i de sidste 20 Aar, har gjort Land
bruget til en ret indviklet og sammensat Virksomhed, og
dette gælder baade Kvinders og Mænds Arbejde,
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Hvilken Forandring er der ikke sket med Kvinders Ar
bejde og Virksomhed paa Landet?
Rengøringen var før i Tiden til Side i et Øjeblik; for det
enlige Rum, som Regel Køkkenet, man opholdt sig i, var
hurtigt i den Stand, som almindelig Sans for Renlighed
den Gang krævede, og Kogekunsten stilledes der ingen
lunde store Fordringer til. Hvem kunde ikke lave de 4
Retter: Grød, Kaal, Flæsk og Ærter, som den Gang var
den almindelige Spise? Der er dem, som paastaar, at der
spistes Grød 21 Gange om Ugen. Resten af Tiden kartede,
spandt, strikkede og vævede de, og der var ofte megen
Tid til dette, naar der ikke var Markarbejde eller andet
Udearbejde for.
Nu maa Kvinderne forstaa at lave Mængder af forskel
lige Retter Mad, hvortil der anvendes Ting, som er hentet
fra Jordens forskelligste Egne, det skal smage godt og
samtidig være billigt. Anretningen maa være stilfuld, saa
selve Bordet giver Appetit. Det er i det hele taget utroligt,
hvad der skal gøres i vor forædte Tid for at vække Appe
titen. Der stilles langt større Fordringer til Renlighed, og
der er meget større Hus at holde i Orden. Kvinderne maa
forstaa sig paa at hygge i et Hjem, saa alt staar i et saadant Forhold til hinanden, saa der bliver Harmoni og Or
den i alt. De skal kunne hækle, brodere og lave meget
andet fint Haandarbejde. Haven maa de forstaa sig paa,
og der kende en Mængde Køkkenurter, Frugttræer, Frugt
buske, Blomster og Sirbuske. Disse rent praktiske Ting
kræver langt større Indsigt end før i Tiden. Og saa er den
aandelige Side ikke nævnt. Kvinderne maa ligesom Mændene kende noget til Historie, Literatur, Naturen, Kunst og
Samfundsforhold.
En Kvinde, der skal fylde sin Plads, naar ikke sovende
til det. Hun maa fra Ungdommen af tage Sigte paa det,
der kræves af hende som Leder af Hus og Hjem.
Men saa Mændene!
Den gamle Driftsform med Kornavl og Kornsalg og et
Kreaturhold saa stort, saa det nogenlunde kunde ernæres
af det sparsomme Græs, Halm og Hø, der kunde blive til
det, krævede ikke megen Omtanke hos Datidens Bonde.
Hvad vil det saa ikke sige nu at skulle have Vi af Arealet
med Roer og Kartofler og maaske et Skifte eller to med
Frøavl. Han maa vide at manøvrere rigtig med disse for
skellige Afgrøder, saa Sygdomme ikke ødelægger det hele,
og der maa kendes til forskellige direkte Bekæmpelses
midler mod Sygdomme. Der er en Mængde forskellige
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Kulturplanter, en Nutidslandmand maa kende fra hverandre.
Han maa forstaa sig paa Planternes Ernæring, saa han an
vender den rigtige Kunst- og Naturgødning paa de rigtige
Steder. Der anvendes mange forskellige og indviklede Ma
skiner; dem maa han ogsaa kunne bruge fornuftigt, og han
maa forstaa at købe de rigtige.
Husdyravlen er noget mere end blot en Formering af
Dyrene. Der maa gøres Udvalg, tages Hensyn til Ophav
og Stamtavler o. s. v. Kreatur- og Svineholdet er (var før
Rrigen) saa stort, saa der maa købes Mængder af Korn
og Kager, idet det hjemmeavlede Foder ikke saa nær slaar
til. Husdyrholdet var ved at gaa over til en Industrivirk
somhed før Krigen, hvor der købtes en Mængde Raavarer
(Foderstoffer), der omsattes af Husdyrene til dyrere Føde
midler (Kød, Mælk, Flæsk og Æg).
Mændene maa desuden forstaa sig paa de forskellige
store og smaa Andelsvirksomheder, der efterhaanden er
kommen i Gang.
Den stærke Omsætning har tillige medført et stort Folke
hold, og at der i det hele taget gaar store Pengesummer
gennem Landmændenes Hænder mellem Aar og Dag.
Landbruget er — kort sagt — bleven til en indviklet
Maskine, der gaar godt eller daarligt, eftersom den passes
til. Der kan tjenes gode Penge ved Driften; men griber
Maskinens Hjul ikke rigtig ind i hverandre, kan det ogsaa
gaa svært daarligt. Der kan gaa meget i Stykker i den
ukyndiges Hænder, netop fordi det ikke er én Ting, men
mange, der maa passe ind i hinandnn.
Landbruget kan for den ukyndige let blive fuld af Utæt
heder, som man siger, hvorigennem de Værdier forsvinder,
der skulde give Overskudet.
Det falder da af sig selv, at Landboungdommen ikke
uforberedt kan gaa ind som Overtager af en saadan Virk
somhed, og at der maa gode Hoveder til for at være paa
Højde med Tiden.
Det er ikke som i gamle Dage; den Gang kunde et ungt
Menneske da altid blive Landmand, naar han ikke duede
til andet. De bedste Hoveder skulde selvfølgelig studere;
de var for gode til noget saa lavt som at drive Landbrug
og blive kaldt Bonde.
Nu er det tvertimod saadan, at mange af de dygtigste
og mest energiske unge bliver Landmænd. Og hvorfor
skulde de ikke det? Er der maaske i nogen anden Virk
somhed større Brug for Initiativ og Handlekraft? Nej, det
er der paa ingen Maade. Landmændene bliver næsten al
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Tid stillet overfor Afgørelser, der kræver stor Indsigt, og
Forholdene, hvorunder han arbejder, er næsten aldrig i
Aar som i Fjor, saa han befinder sig stadig over for mere
eller mindre ukendte Forhold. Det kan vist derfor siges
uden Overdrivelse, at netop saadanne Arbejdsvilkaar kræver
stor Kløgt af deres Udøvere. Jo sandelig er der Brug for
de store Evner i Landbruget; de kan blive taget i Brug
dér, saa stærkt som i nogen anden Virksomhed. Og rent
økonomisk vil de store Evner, anvendt i Landbrugets
Tjeneste, faa Løn og Fortjeneste lige saa fuldt som i andre
Erhverv.
At det er saadan eller er bleven saadan, maa medføre,
at de unge, der vælger Landbruget som Levevej, ogsaa
maa gøre sig dygtige til Arbejdet og erhverve sig den
Uddannelse, som en saa betroet Stilling som det at være
dansk Landmand kræver.
Den vigtigste Uddannelse faar de unge i deres Pladser
rundt omkring hos dygtige Landmænd, og det vilde være
godt, om unge vilde betragte den Tid, de tjener, som en
Uddannelsestid, de i Lighed med Snedker-, Smede- eller
Skomagerlærlinge maa gennemgaa, og at de ligesom disse
maa nøjes med lidt mindre Fortjeneste ved de Pladser, hvor
der er meget at lære. Den egentlige Læretid er først sltutet, naar vedkommende er dygtig nok til at tage Plads
som Forkarl og Bestyrer. Saa er de naaet lige saa langt
som Svenden, der faar fuld Løn og som overlades selv
stændige Arbejder.
Jeg tror, at det hos unge Karle og Piger ikke er den
almindelige Følelse, at Tjenestetiden er en Læretid, hvor
Grunden til éns Dygtighed og Indsigt som Landmand skal
lægges. Det er vist oftere Tilfældet, at det mere gælder
om at tjene den størst mulige Løn, og saa kommer det,
om der læres noget, i anden Række.
Det vellønnede løse Arbejde, som der er bleven saa meget
af under Krigen, forleder ogsaa mange unge til at tage
Fortjenesten i Stedet for Uddannelsen.
Der er selvfølgelig ikke noget at sige til, at der tjenes
en god Løn, naar blot det ikke glemmes, at en god Ud
dannelse betyder adskilligt mere, naar de unge skal til at
være selvstændige, end nogle hundrede Kroner fra eller til.
Den anden Uddannelse, som altsaa kommer i anden
Række, men som alligevel er nødvendig, er den, der faas
paa Høj- og Landbrugsskoler, igennem Foredrag og ved
Læsning af Bøger og Blade.
Jeg vil ikke opholde mig ved, hvad der kan faas ud af
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et Skoleophold. Det er saa temmelig kendt af Elevskriftets
Læsere. Derimod har jeg Lyst til at dvæle lidt ved Selv
studiet, altsaa Læsningen.
Vi har alle lært at læse; det hører til vor Børnelærdom.
Og vi har senere paa en eller flere af Ungdomsskolerne
arbejdet saa meget med, hvad der staar i Bøger og Blade,
saa vi kan forstaa, hvad der populært skrives om Land
brug.
Redskaberne er altsaa i Orden; men mon de bruges ret
meget? Jeg tror det ikke.
Er det i Grunden ikke en stor Fejl, at vi har kostet en
hel Del paa at lære at læse og saa ikke at bruge denne
Evne til Hjælp i vor daglige Gerning og til Udvikling af
vor hele Personlighed.
Der er i vore store Bogskatte et større Indhold af Tan
ker og værdifulde Oplysninger, end noget enkelt Menneske
kan rumme. I Bøgerne er alle de storre Mænds Tanker
nedlagt, og vi kan da blot ved at anskaffe en Bog eller
maaske laane den komme i Forbindelse med det største,
der er tænkt og skrevet.
De færreste véd, hvad der kan hentes af Bøger og Blade,
og dog er det noget, der kan udvide éns Viden om Spørgsmaal lige fra den højeste Kunst, den dybeste aandelige
Rørelse til den simpleste Ting, som f. Eks., hvordan en
Hammelkrog skal være lavet. Der er næsten ikke den Ting
i Landbruget, uden man kan gaa til Bøger og faa Under
retning derom.
Men vi unge har ingen Tid til at læse, vil mange vel
indvende.
Jo, der er Tid nok, om Vinteren især, men ogsaa om
Sommeren. Og det er en god Forandring fra det legem
lige Arbejde at sætte sig hen og læse en eller to Timer
hver Aften, og mere behøves ikke. Men disse Par Timer
vil maaske nok føles som en Tvang for dem, der ikke har
prøvet den vidunderlige Oplivelse at øse ud af en Bogs
Rigdomme og mærket det fylde i én selv. Har man én
Gang oplevet det, saa vil det ikke falde svært at tage fat
næste Gang.
For at Læsningen kan føre til det, den helst skulde: en
Forøgelse af éns Kundskaber og Viden, maa der efterhaanden komme Plan i den, saa der, foruden de forskel
lige Smaating, som der i det daglige er Brug for, læses
om et eller andet Emne, som man vil have grundig Kend
skab til. Man faar f. Eks. Lyst til at kende noget bedre
til Kartoffeldyrkning, ja, saa læses der, hvad der kan faas
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fat paa om det Emne; eller det er Havedyrkning, Frøavl,
Kvægavl eller Biavl, der ønskes Besked om, saa er der
ogsaa Bøger nok om disse Emner. Der er saa at sige Bø
ger og Blade om al Ting; vi er blot ikke kommen ind
paa rigtig at bruge dem i Landbrugets Tjeneste endnu.
Jeg tror, det vilde lette Læsningen — og faa flere i
Gang dermed —, hvis man slog sig sammen i Hold og
læste om det samme Emne, for efter endt Studie af et
Spørgsmaal at samles og drøfte Sagen indgaaende. Unge
paa Landet kunde godt lave smaa Studiekredse og dermed
hjælpe hverandre til bedre Forstaaelse af de enkelte Spøgsmaal. Der kunde sikkert blive nogle udmærkede Samtaler
og Diskussioner i saadanne Kredse, idet der hos alle Del
tagere vilde være Forstaaelse af Emnet.
Der er enkelte unge, som kan studere paa egen Haand,
og som ikke giver op. Men de fleste vil sikkert have van
skeligt ved at holde Interessen vaagen af sig selv. Kom
mer det derimod i Gang som et Fællesarbejde, vil der al
tid være enkelte, som kan holde Interessen levende hos
de andre i Lighed med, som det gaar med Gymnastik,
Sangforening o. s. v., hvor det ofte er én, der holder det
hele sammen.
Her var i Grunden en udmærket Opgave for Ungdoms
foreningerne, ja, jeg mener, det vilde blive Toppen paa
Kransekagen. Lad de unge faa deres Interesse vakt igen
nem Foredrag og de andre Ting, Foreningen har for; men
lad det ende med, at de unge selv kommer til Kilden —
Bøgerne og Bladene —, for saa er det dog først, det
giver nogle Kundskaber og dybere Udvikling.
Men hvor faar de unge Bøger fra?
Det Spørgsmaal er jeg ikke saa bange for; det skal nok
blive løst, naar først Begæret er der. Jeg er sikker paa,
at hvis der kom en halv Snes unge Karle, eller blot fem,
og bad Sognebogsamlingens Bestyrelse om Bøger til at
studere om Svineavl eller Sundhedslære i, saa vilde Besty
relsen skaffe disse Bøger. De unge kunde ogsaa selv skrive
til Statsbiblioteket i Aarhus efter Bøgerne; dér kan de
faas, og det koster kun Portoen ved Tilbagesendelsen at
laane dem.
Vi er ved at lave en Bogsamling her ved Skolen til Brug
for de Elever og Kursusfolk, som er her. Denne Bogsam
ling kunde maaske en Gang blive saa stor, saa gamle Ele
ver kunde laane fra den. Det vilde være en god og gavn
lig Forbindelse imellem Skolen og dens Venner; men der
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vil jo nok gaa nogen Tid, inden den bliver saa stor, saa
der bliver mange Bøger at laane ud.
Der gøres for Tiden et stort Arbejde her i Landet for
at faa Bøgerne mere i Brug, og vi vil ogsaa prøve, om
vi kan virke noget i den Retning her paa Skolen. Det er
nemlig Meningen, at der en Gang imellem skal være sær
lige Timer i Bøgers Brug, og at der i enkelte Timer skal
være fri Adgang til Bogsamlingen.
Jeg har i det foregaaende kun omtalt Landbrugslæsning.
Dermed vil jeg ikke fastslaa noget om, at de unge skulde
læse særlig meget af den Slags. Jeg har kun villet paa
pege, at der for unge ved Landbruget er megen Uddan
nelse i deres Erhverv at hente i Bøgerne. Det er vistnok
saadan, at der er en Del — maaske ikke saa faa — unge,
der læser Skønliteratur og ikke andet, og det mener jeg,
er forkert. Hvorfor dog ikke læse om det, der er éns Ar
bejde og Erhverv ogsaa? Det maa andre Erhvervsklasser
gøre.
Skal det danske Landbrug hævde sig paa den Første
plads, det hidtil har haft, og skal vi vente at gaa igennem
den Tid, der kommer efter Verdenskrigens Afslutning, uden
at lide alt for store Skibbrud, da kan det vist ikke siges
stærkt nok, at da maa unge saavel som ældre være godt
forberedt, og navnlig være vante til at følge med i hvad
nyt, der kommer, og det kan man bedst ved at tage det
lige fra Blade og Bøger. Den almindelige Maade at føre
nyt ind i Landbruget paa, har hidtil gaaet gennem Fore
drag for Foregangsmændene, hvoraf der altid er nogle i
hvert Sogn, og fra disse til de øvrige Landmænd. Nogen
stor Forandring kan vel ikke ventes i dette Forhold; men
hvad vil være mere naturligt, end at de, der har været
paa Landbrugsskole og dér faaet en Del Øvelse i at læse,
at de holder et Landbrugsblad og faar fat i Bøger, saa
de altid kan være med i, hvad der fremkommer, saa de
straks kan drage Nytte af det. En gammel Landbrugsskole
elev skulde gerne være en af Foregangsmændene paa hans
Egn.
Vi ved ikke, hvordan Fremtiden vil blive; men én Ting
er sikkert, og det er, at dem, der nu er unge, og dem, der
staar i deres Manddoms Gerning, de vil komme til at udbøde mange af de Huller og Saar, som Krigen har slaaet.
Før Krigen var der Overproduktion af næsten alle Ting.
Alle Lagre og Pakhuse var fyldte. Selve Jorden var fyldt
med Forraad af Plantenæring, og den var i god Kultur.
Staldene var fyldte med Kreaturer og Svin. Maskiner, Red
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skaber og andre Brugsartikler var der i Overflod af. Disse
mægtige Forraad er under den ca. 4aarige Krig svunden
slemt ind, og er vel i enkelte af de krigsførende Lande
helt udtømte.
Krigen har ogsaa tæret paa Menneskenes Antal. Det kan
ikke være andet, end at den Sult og Nød, som Millioner
af Mennesker har været udsat for, og de store Epidemier,
der er gaat over Verden, har udtyndet slemt i Landenes
Befolkning, og dertil kommer de mange, som er faldne ved
Fronten.
Der vil altsaa heller ikke blive saa mange Mennesker at
føde. Man kunde da forledes til at tro, at Formindskelsen
i Menneskemængden og i Fødebeholdningen omtrent kunde
udligne hinanden, saa der omtrent bliver lige saa meget
til hver som før Krigen. Tilmed er store Dele af Krigs
landenes Befolkning bleven vant til Sparsommelighed.
Jeg tror ikke, den Betragtning kommer til at passe. Det
er vanskeligt at sige noget om, hvordan det vil gaa; men
man maa huske paa, at der særlig er bleven udtyndet
blandt Arbejderne og hele den produktive Del af Menneske
heden. De, der ikke bestilte noget før Krigen — der var
mange — og som levede af de andres Arbejde, har nok hyttet
deres Skind; saa dem har vi fremdeles at føde paa,
Det kan ikke være anderledes, end at dem, der nu lever,
og deres Efterkommere vil komme til at bøde for disse
41/4 Aars Krigsgalskab. Vi gør sikkert klogt i at regne med
det, og lad os saa ruste os til det, og Rustningen, der skal
til, er Kundskaber, Sundhed og Kraft.
H. K. Rosager.

Freden.
Det maa være underlige Tanker og Følelser, der greb
de mange Tusinde Mennesker ved Fronterne, da Krigen
den 11. November standsede, og Tyskerne gik ind paa
de allieredes Betingelser for Vaabenstilstand.
Underlig for Tyskerne med deres Tro paa Militarismens
Magt og paa en sejrrig Udgang af denne Krig og de Mulig
heder, en saadan Udgang vilde kunne faa for tysk Kultur
og Aandsliv, og underlig for Sønderjyderne, der med Vaabenstilstanden lidt efter lidt følte al Tvang og Forordning
ophævet og Haabet vaagne igen, det Haab, som den tyske
Militarismes Jernklo under Krigens fire Aar havde bøjet til
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Jorden. I hvor stærk dette Greb var, Haabet var ikke knust.
Tanken om de Tab og Lidelser, den uhyre Sorg, Angest
og Rædsel, der er gennemgaaet, maa vige for Opgaven,
Nordslesvigerne engang har taget sig paa, og som lyser
for dem nu mere end nogensinde.
Vi forstaar ligesom noget af den Glæde og Spænding,
der maa herske dernede, de Uger, der kommer, og maa
være over de Forsamlinger, "der holdes i disse Dage —
nu sidst i Aabenraa. Hvor lidt de fleste af os rigtig for
staar, hvad Fædrelandskærlighed er i egentlig Forstand i
Forhold til dem dernede, saa meget er der dog, at vi følger
med i det, der sker, som noget af vort eget, og føler os
stolte af, at der endnu er Mænd, som ikke har tabt Troen
paa deres Sag dernede, men kæmper for Ret og Retfær
dighed, og saa vist som Historien har Værdi, saa betyder
det noget for den Tid, der kommer, det Stykke Historie,
der skal skrives og føjes til det af Danmark, vi kender og
holder af.
Vi Unge har vel knap nok evnet at forstaa det sønderjydske Spørgsmaal, og den Kamp, de har ført, til Bunds;
men hvad de dernede har prøvet de sidste fire Aar og det,
de oplever i disse Dage, rører vel nok de fleste af dem,
der søger at forstaa Livet og skatte dets Værdier. Vi glæder
os med dem, først at Krigen er endt, og sidst at de faar
Lov at vende tilbage til Danmark, de, som gerne vil og
føler sig i Slægt med os. Faa har vist tænkt sig det som
det kom, og at der skulde saa meget til, før det skete.
Naar man læser de sidste Beretninger om de store Folke
møder dernede fra, faar man et levende Indtryk af, hvad
Betydning det at være Danske fordern har haft. Det er ikke
et økonomisk Spørgsmaal først og fremmest, men det er
en Rigdom af Minder, en Historie, som er deres, og sidst
og mest et Sprog og en Tankegang, der aandelig saa vidt
forskelligt og langt fra at ligne den de har maattet dele
enten de vilde eller ej, for saa vidt dette lod sig gøre ved
Tvang. Hvad maa det ikke betyde pludselig at føle alle
Baand briste, al Censur ophævet, og givet tilbage Retten
til at gøre gældende de Tanker, der udspringer af person
lig Erfaring og Oplevelse, uden at andre skal beklippe og
give dem Mening, og saa først at skulde nøjes med den
Smule Liv, der i den Form er levnet.
Vi her oppe ønsker for os og — mest for de danske
Sønderjyder — dem, der er danske — thi det maa ikke
være paa Baggrund af det, der de sidste Aar er sket, og
det de er gaaet igennem, Valget maa blive, men fordi de
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er dansk beslægtede, at de, som ønsker det, inden saa
længe maa høre til Danmark for stedse, og saa dermed
det sønderjydske Spørgsmaal være ordnet for alle Tider, uden
mere at skulle blive Stridsspørgsmaal.
Gid alt maa blive til Gavn og Lykke for alle Parter,
saa har det dog ikke været forgæves, det der er ofret,
lidt og stridt gennem lange Tider.
Niels Stræde Kristiansen.

Vro Tro til Fremtiden.
Freden kommer! Om ikke nu, saa dog en Gang i en
nær Fremtid. Men hvordan bliver denne Fred? Vi kan
ikke vende tilbage til de gamle Tilstande, hverken paa
den ene eller den anden Maade. Der kommer noget nyt,
det er alle enige om. Men bliver det et Fremskridt? Faar
vi lykkeligere sociale Forhold? Vinder de Ideer, vi anser
for gode, frem? Og bliver det en Styrkelse for Aandslivet
i vort Folk?
De forløbne fire Aar har jo været en stadig Nedgang
for alt, hvad man har regnet for værdifuldt. Der er udsaaet
Had imellem Folk i Stedet for, at man kunde ønske en
stadig stærkere Samfølelse.
Folk er mere og mere bleven delt i to Klasser: De, der
tjener Rigdomme uden at arbejde, og de, der ærgrer sig
over ikke at have tjent noget, og derfor ikke gider arbejde.
Dette tager al Interessen, saa vi er ved at drukne i det
materielle, og faa har tilsyneladende Sans for de aandelige
Værdier.
Men er vi langt nede, saa er der dog ogsaa meget, der
tyder paa en Opgang. Der er selv af Statsmænd sat nye
Ideer ind i Verden. De Bevægelser, der arbejder for social
Retfærdighed, er maaske saa stærke som aldrig før, og
selv i det aandelige Liv er der Tegn til en Fornyelse.
Om det bliver disse sidste Magter, der sejrer, er ikke
til at sige. At det vil koste Kampe, er i hvert Fald sikkert.
Og saa er det sandsynligste vel, at Kampen bliver uafgjort,
som det ser ud til, den altid vil blive her i Livet.
Men hvad Nytte er det da til at arbejde, naar man
maaske ingen Resultat kan naa, naar det maaske netop
gaar den modsatte Vej af den, man ønsker. —
Dette Spørgsmaal kan let komme op i én, og man kan
da være tilbøjelig til at opgive det hele.
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Dog! Naar man bliver mismodig og selvopgivende, moti
det saa ikke skyldes, at man søger Næring for sin Tro
et forkert Sted? Man vil have Udsigt til, at det, man
kæmper for, ogsaa maa vinde frem, ellers opgiver man
hellere. Ja, i de fleste Tilfælde vil man helst kunne regne
ud i Kroner og Øre, at det kan betale sig.
Jeg var for nogen Tid siden til Aabningen af et Hjem
for ulykkelige Børn, som Værgeraadet maa tage sig af.
Den Mand, der paatager sig Arbejdet i et saadant Hjem,
maa have Tro til det. Ikke alene Tro paa, at det kan lyk
kes at gøre nogle af Børnene til gode og dygtige Menne
sker; men jeg kunde have Lyst til at sige: han maa tro,
om saa ikke en eneste Dreng blev bedre af Opholdet paa
Hjemmet.
Det er ikke denne sidste Slags Tro, der er i Kurs nu
for Tiden. Det hørte man paa Aabningstalen. Dér gjaldt
det om at overbevise Folk om det nyttige og nødvendige
ved et saadant Hjem.
Der taltes nogle kønne Ord om, hvor sørgeligt det er
med de Børn, der ikke har et ordentligt Hjem, og hvor
god en Gerning det er at hjælpe disse Børn. Men det
mest virkningsfulde var gemt til sidst.
Hvis ikke Børnene bliver hjulpne i Tide, saa vil de,
naar de bliver store, fylde vore Fængsler og gøre Landet
usikkert og falde det offentlige Forsørgelsesvæsen til Byrde.
Det var tydelig nok disse sidste Grunde, der betragtedes
som de egentlige solide Støtter under Troen paa en saa
dan Gernings Velsignelse.
Den samme Tankegang vil man finde næsten overalt,
hvor der skal udrettes noget. Og det er selvfølgelig rig
tigt, at man skal bedømme, saa vidt man kan, Udsigterne
for og Nytten af det Arbejde, man tager sig paa. Ser man
for lyst paa Forholdene, er man let udsat for at lide Skuf
felse, og ser man for mørkt, faar man ikke udrettet det,
man kunde.
Men det er dog et Spørgsmaal, om man ad den Vej
vinder den Tro, der kan give én Mod og Lyst til Arbejdet.
En Afholdstaler brugte en Gang den Frase, at bare
Folk bliver oplyste om, hvor skadelig Spiritus er, saa
vilde de nok blive afholdende.
Jeg mindedes da en Oplevelse fra min Soldatertid: Mili
tærlægen holdt Foredrag om Alkoholen. Han gennemgik
kort og klart alle dens skadelige Virkninger, og Moralen,
han tilsidst kom med, var den: Enten kan man leve hele
sit Liv uden den Nydelse, Alkoholen giver, og saa gøre
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sig Haab om at leve nogle Dage længere, eller ogsaa kan
man tage Nydelsen med og saa undvære nogle Dage af
sit Liv.
Dette tydede just ikke paa, at Oplysningen var i Stand
til at gøre Folk afholdende.
Dette er igen et af vor Tids Forsøg paa at slippe billigt
til den Tro, der giver Kræfter. Men man skal kende meget
lidt til en Dranker og til Sjæleliv i det hele, om man kan
tro, at den blotte Kundskab er i Stand til at udrette noget.
Drankeren kender godt nok de skadelige Virkninger af
Alkoholen. Ingen har vel som han Lejlighed til at erfare
dem, Som Regel mangler det heller ikke paa Anger over
og Beklagelse af, at det findes. Det der savnes, er Styrke
til at staa imod, naar Fristelsen kommer. Men den vindes
nok hverken ad Oplysningens eller den kloge Beregnings Vej.
Man skal vide alt for at vælge det bedste, hedder det
saa kønt i vore Dage. Eller: man maa tvivle, indtil man
bliver overbevist; saa først kan man tro. Derfor vil man
have Undervisningen i Religion i Børneskolen lagt om.
Børnene maa ikke ved Konfirmationsalderen staa med en
ensidigf Kendskab til Kristendommen. De skal vide Besked
med, hvad andre Religioner siger (eller i hvert Fald, hvad
andre Grene af den kristne Kirke siger), saa de selv per
sonlig kan vælge det, der passer dem bedst.
Dette turde være saa forkert, som det vel kan være.
Man kan nok paa den Maade vinde til en Anskuelse
om et eller andet. Man kan vinde en Overbevisning om,
at saadan maa det være. Men den Tro, der giver Mod til
Livet og Kraft til at udrette noget, den naas ikke ad den
Vej. Det er meget godt at vide god Besked; saa bli
ver man ikke saa let ensidig i sine Domme. Men skal der
naas et dybere Udbytte af Undervisningen, saa er det noget
andet end Kundskab, tilegnet med Kritik og Tvivl, der
skal til.
Man maa møde med Tro og kunne give sig hen under
en andens Førerskab, saadan som det netop er Børnenes
Natur. Saa først kan man faa Del i den aandelige Rigdom,
han sidder inde med. Er der saa noget bag efter, der ikke
kan holde sig — ja, saa kan man jo kaste det væk. Hellere
det end lade Kritiken hindre én i over Hovedet at modtage
noget.
Nej! Det er ikke Udsigten til, at ens Arbejde kan bære
Frugt, der giver Tro. Det er heller ikke Kundskab om, hvad
der er det rette, lige saa lidt som det er Løsenet: at vide
alt for at væige det hedste.
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Men hvad er det da, der giver denne Tro? Hvordan
vinde denne Kraft til at arbejde, selv uden Udsigt til at
kunne udrette noget?
Jeg stod i Skumringen og saa ud af Vinduet. Enkelte
Stjerner begyndte at vise sig. En let Taage laa over Mar
kerne, og alt var saa stille. Derude laa Skoven, og bag
ved den var igen Mennesker. Ja, kunde det i Grunden
ikke være mig lige meget med de Mennesker? —
Pludselig kom det saa levende: Hver eneste af dem gaar
jo med sine Haab og sine Længsler, akkurat som du —
med sine Tvivl og sin Modgang.
Synet udvidede sig. — Her er Millioner af Mennesker.
Hver og én udgør en Del af det store, levende Hele. Og
det Øjeblik, man staar her, er kun et lille Punkt i den
store Udvikling. Der er gaaet Milioner forud, og der kom
mer Millioner efter. Det er som en mægtig Strøm. Ingen
ved, hvor den kommer fra, og ingen ved, hvor den strøm
mer hen.
Naar en Bæk løber under en smal Bro, saa Vandet faar
forøget Fart under Broen, saa kan man bag den se det
danne smaa Hvirvler. De trækker sig ud til Siden, og efter
Haanden opløses de. Det er, som om de vilde sige: Se,
her er jeg! Jeg kommer ikke den almindelige Strøm ved!
— Men de maa med alligevel.
Saadan er det ogsaa med os Mennesker, naar vi staar
i vort Vindue og føler os udenfor det hele. Og saadan er
det, naar vi staar og ser paa Nutiden og vil have Garan
tier for Fremtiden. Men det, det gælder om, er dog at
komme ind i den store Strøm uden at forlange Besked
paa, hvor det bærer hen. Man maa lære at føle sig ét
med den.
Men saa vil man opdage det underlige, at man netop
derigennem vinder Tro til Fremtiden. Ikke en Tro paa eller
en Antagelse om, at det vil gaa saadan og saadan, men
en Tro, der formaar at give én Kraft til Arbejdet, uden
Hensyn til, om vi kan øjne Resultaterne eller ikke.
Nej, Sagen er nok den, at vi maa med, enten vi synes
om det eller ikke. Det tilkommer ikke os at klare „hvor
for“ og „hvordan“. „Hvo lagde Visdom i Hjertets Inderste?
Eller hvo gav Forstand i Tanken?“*) siger Gud til Job.
Og han fortsætter: „Hvo har givet noget først, at jeg

* Jobs Bog 38,36.
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skulde betale det? Hvad der er under al Himlen, det er
mit“. *)
Naar man da kan lære at opgive sin egen smaalige Be
regning over, om det nu ogsaa kan betale sig o. lign, og
bliver klar over, at „hvad der er under al Himlen, det er
mit“, saa vi har kun at give os hen under vor Bestem
melse, saa vil man ogsaa erfare, at man faar den Tro,
der har Kraft i sig til Arbejdet.
„Den Sandhed, jeg har søgt at klargøre, vil ikke faa let
ved at vinde frem; havde den det, da var den forlængst
bleven opklaret, ja, var vel aldrig bleven fordunklet; men
den vil vinde Venner, som vil arbejde for den, lide for
den, ja, om det kræves, dø for den; thi saadan er Sand
hedens Magt“.
Saadan skriver Henry George. Og det er netop Sagen,
at saadan er Sandhedens Magt. Saa først forstaar man til
Bunds Verset:
Kæmp for alt, hvad du har kært,
dø, om saa det gælder!
da er Livet ej saa svært,
Døden ikke heller!

Med Hilsen til gamle Elever!
Th. Laursen.

Vor Tids Idealer.
Vi har læst i vor Læsebog, da vi gik i Skole, om „Hans,
der kom paa Højskolen“. Og lige med det samme fik vi at
vide, hvad det var for Idealer, der den Gang mødte Ung
dommen. Tiden var i det hele idealistisk.
Nu hedder det, at Tiden er materialistisk. Der er ingen
Idealer.
Det vilde være sørgeligt for Højskolerne, om der ikke
var levende Idealer, som de kunde føre de Unge til at tilegne
sig. — I saa Fald vilde de ikke længere være, hvad de
begyndte med; for da var det netop deres Særegenhed,
at de gav Ungdommen Idealer, som bagefter gjorde Livet
rigt for dem, der levede paa dem. — Saa vilde de heller
ikke længere fortjene den Ros, der er bleven dem til Del,
eller have Betydning i Folkeoplysningen, som de virkelig
har haft.
* Jobs Bog 41,2,
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Men der kunde jo tænkes det, der var værre. Hvis Ung
dommen i det hele stod uden Idealer, og ingen kunde
bringe dem nogen, da vilde Livet i Danmark være ved at
dø ud. — For en Ungdom uden Idealer, den kan man ikke
vente skal udrette noget, der er værd at tale om. For den
bliver Livet at ligne ved en Hedevandring en Graavejrsdag. Der er ingen Udsigter, ikke noget, der giver Lys
over Egnen. — Og for vort Folk kan man ikke vente nogen
god og frugtbar Tid, naar Ungdommen ikke har store Fællesmaal. —
De Ord, der engang rummede saa meget: Frihed og
Folkelighed, dem der blev sunget og talt om, de har ikke
den samme Klang. Ikke det, at de ikke skulde betyde noget;
det gør de. Men det er ikke som en Fanfare de lyder, som
et Signal til Opbrud. Det er snarere som noget gammelt,
noget vedtaget. Vi har jo Frihed, almindelig Stemmeret,
var det ikke det, der var Meningen. Den har vi faaet i den
ny Grundlov. — Selvfølgelig har vi ikke faaet alt, hvad
Friheden kan bringe. Der er vel ogsaa dem, der mener,
at der mangler ret væsentlige Ting i, at vi har lært at prak
tisere den. Men alligevel: Det er ikke Fanen, vi samles
under. Og „Folkelighed“, et Ord, der engang havde den
bedste Klang. Det kender vi næsten slet ikke mere, ved
ikke, hvad det betyder.
Er der da ikke mere store Maal for Folkets Liv, som kræver
fælles Arbejde, og tegner de sig ikke saa nær og saa tyde
ligt, at de kan gribe Sindene med Idealets Magt og give
Livet Retning?
Det er der sikkert.
Spørgsmaalet er kun, om vi ser dem.
Hvad er det, der er i Færd med at ske i Verden?
Er det ikke det, at Folkenes Forbund skal til at virke
liggøres. Der skal dannes et Samfund af Samfund, hvor
Folkene skal mødes i forenet Arbejde for fælles Fremgang.
Er vi skikkede til paa en værdig Maade at træde ind i
dette? Eller hvad mangler vi?
Vi mangler meget. Men hvad?
Det er ikke det, at vi ikke faar noget udrettet.
Det er netop det særegne ved det 19de Aarhundrede,
ogsaa hos os, at Arbejdets Frugtbarhed er flerdoblet: vi
avler mere, frembringer mere. Men der har ingen ret Vel
signelse været ved det. Menneskene er ikke bleven bedre
eller mere tilfredse ved det. Og fremfor alt er de ikke
bleven tilfredse med Samfundsforholdene.
Skønt Flertallet af os nyder langt bedre Kaar end vore
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Bedsteforældre, saa kan vi hverken synge eller tale otn
Fædrelandet og Kongen som Landets Fader og alt det,
som de kunde. De fleste føler sig behandlede som Stedbørn
og klager bittert, og nogen klager saa stærkt, at de er rede
til hellere at finde sig i hvad som helst end det, de
har. De vil lave Revolution. —
Det er den Revolution, som har styrtet det gamle i Rus
land, og i Tyskland og Østrig, og som truer overalt. Det
er den sociale Revolution. Det er Misfornøjelsen med de
økonomiske Forhold og det økonomiske Styre, der sætter
den i Bevægelse.
Det er Uligheden, som de økonomiske Fremskridt har
forøget — i Stedet for at formindske den — der volder
Misfornøjelsen.
Er det med Rette eller med Urette?
Det er med Rette, fordi der er ingen Mening i Uligheden.
Den gør kun Fortræd. —
Men den Ulighed her er Tale om er ikke den, der skriver
sig fra, at en kan bestille dobbelt saa meget som en anden,
eller er bedre til at regne den ud.
Det er den Ulighed, der skriver sig fra, at Samfundet
stiller Borgerne ulige med Hensyn til at komme frem, saa
at de, der er økonomisk heldigt stillede, da kan faa Del
i al den Kultur, der findes, og kan skabe sig overordnede
Stillinger med store Indtægter, medens de, der er fattige
eller dog ubemidlede, ikke har Udsigt til noget af dette
og kan være udsatte for endog at komme til at mangle
det nødvendige, naar de stifter Familie, og slet ikke kan
vente at faa Raad til at holde deres Børn frem, om de
havde Evner dertil.
Denne Ulighed gør ogsaa den erhvervede Frihed mere
eller mindre værdiløs, idet Friheden til at røre sig bliver
uden Værd, naar Midlerne dertil fattes. —
Det er dette, der skal forandres.
„Danmark, Lighedens Land", har man kaldt det med
en lille Bismag af noget smaatskaaret. Lad os tage det
op og gøre det til Virkelighed. Vi vil gøre Danmark til et
Land, hvor ingen skal savne det nødvendige, og hvor der
er Velstand for alle, der vil arbejde. —
Danmark, Lighedens Land, ikke paa den Maade at vi
alle skulde dele og skifte Landet, men saadan at for Frem
tiden skulde Arbejdet alene have hele Udbyttet, der blev
tjent. Der skulde ingen Penge være at tjene ved arvede,
købte eller andre Særrettigheder.
Det vilde ikke være for meget, om vi sagde, at dette
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skulde naas paa 10 Aar. — Og det var rimeligt, om vi
samlede alle retskafne unge til et Forbund til Samarbejde
og ihærdig Kamp for denne Folkesag. En Ungdom maatte
det være, selv om ogsaa nogle graahaarede slap ind i
Flokken; for det skulde være et nyt Arbejde, der skulde
gøres. De gamle Partirammer, som godt for mig maatte
blive staaende, skulde have et nyt Indhold. Det skulde
kendes paa os, hvad Tiden kræver. —
Arbejdet, der skulde gøres, maatte bestaa af 2 Dele:
Oplysning og politisk Virksomhed.
De første Aar skulde bruges til Oplysningsarbejde, de sidste
til praktisk Virksomhed.
Oplysningsarbejdet skulde gaa ud paa at fremstille, klare
og sammenarbejde de Tanker, der findes i alle de ældre
og nyere sociale Bestræbelser, og som alle stiler imod
det samme Maal, naar de förstaas ret. —
Vi skulde gøre opmærksom paa, at Frihed ikke ret forstaaet — er bunden til økonomisk Ulighed. At tvertimod
den urimelige, den tvungne Ulighed er den væsentligste
Hindring for, at Menneskene frit kan udvikle deres gode
Egenskaber.
Vi skulde gøre opmærksom paa, hvad det er, der volder
Uligheden, nemlig alle de Særrettigheder, der skriver sig
fra Herredømmet over Naturens Rigdomskilder og lov
skabte eller dog tilladte Misforhold, hvorved Pengemagten
bliver i Stand til at udnytte de uformuende ved at tage
en Del af deres retmæssige Løn.
Vi skulde ubønhørlig afsløre Falskheden i al den Viden
skab, der præker økonomisk Ulighed som Betingelse for
Fremskridt, og vise, at frit Samarbejde er det frugtbareste
af alt, og at Tvang kun skal bruges til at hæmme Misbrug.
Men der skal den ogsaa anvendes i stor Udstrækning.
Naar saa Forstaaelsen var vaagnet, saa skulde vi sætte
al Kraft paa at gennemføre de faa og grundlæggende
Reformer, som vi var bleven enige om.
Forud kan det ikke siges, hvad der skulde staa i de
Lovforslag, som der skal fremmes. Men i selve Formaalet
ligger Hovedtankerne.
Det er økonomisk Lighed i den Forstand, at der skal
skaffes Frihed for enhver til at udnytte sine Evner i fuldt
Maal til sin egen Fordel, medens det er ham forment der
ved at skade andre. (Paa samme Maade som en Husmand,
der arbejder paa sin egen Lod).
Deraf følger, at ingen for sig alene kan udnytte den
Fordel, der hefter ved Udnyttelsen af Naturgoder: Jordens
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Frugtbarhed, dens Rigdom paa Raastoffer, Kul, Tørv, Vand
kraft o. s. v., uden at han rnaa give fuldt Vederlag der
for til alle i lige Grad. —
Ingen kan have Ret til ved Told eller andre Undtagelses
bestemmelser privat at beskatte sine Medborgere. —
Saadanne Ting kan man ikke komme udenom.
Hvorfor skulde dette særlig være vor Opgave? —
Det er ikke særlig vor Opgave. Det er hele Verdens.
Men vi har i vor Natur, i vore sociale Forhold og i
vort Folkesind Betingelser for at naa dette Maal snarere
end andre. Og saa i det, at vi er en lille Stat. Og der
ikke findes nationale og geografiske Forskelligheder af
Betydning. —
I 1788 fik vi Stavnsbaandet løst uden Kamp og Rædselsgerninger. I 1848 fik vi politisk Frihed paa samme
Maade. Det vilde stemme med Historien, om vi fik økono
misk Frihed paa samme Maade.
De sociale Forhold er bedre her end mange andre
Steder. Vi har ikke blot rige og fattige. Vi har endnu, især
paa Landet, jævne Overgange og en talrig Middelstand.
Og der er noget af det samme endnu i vore Byer. —
Skulde vi da ikke kunne enes om dette?
Det beror paa, om vi kan se Misforholdet ved det bestaaende, og vi har Sind til at forlade det.
Og saa, om vi har virkelig Tro paa Nettens og Sand
hedens Magt til at sejre.
Har vi ikke det, da maa vi læse Historien om igen. —
En Løgn kan ikke leve — Sandhed maa frem.
Vi maa give vor Indsats i Tidens store Arbejde for at
genrejse det borgerlige Samfund. Vi har faaet Forskud paa
Lønnen deri, at vi blev holdt udenfor Krigen.
Og vi har i den Oplysning, som den danske Mening
mand er i Besiddelse af, en Betingelse, der gør, at vi skal
kunne se lidt længere frem end de fleste. —
Vi har desuden i den selvstændige Husmandsbedrift som
et Forbillede paa, hvad vi skal naa ved Reformerne, hvad
vi skal stræbe efter.
/ens Nielsen.
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Forsøg vedrørende Husholdningen.
Af nogle Husholdningsregnskaber, som jeg har haft Lej
lighed til at følge i 1917—18, fremgaar det, at Kosten
til en voksen Mand har kostet i Gennemsnit godt 90 Øre.
Regner vi med en Familie paa Mand, Kone og 5 Børn
fra 1 til 9 Aar, svarer det omtrent til 4 Mænd. 3,60 Kr.
daglig eller godt 1300 Kr. om Aaret. Sætter vi Husleje
til 200 Kr. og Klæder til 300, faar vi 1800 Kr. om Aaret,
foruden hvad der ellers skal bruges, d. v. s. at der skal
300 Arbejdsdage a 6 Kr.s Fortjeneste til for at holde Balance.
Saa vil man forstaa, at Forsøg med, hvad der behøves
af dyre og billige Fødemidler kan have en vis Interesse.

Hvor meget Kød skal man nødvendig have?

De dyreste Fødemidler af Betydning er KødvarerneEfter tidligere Tiders Opfattelse, en Opfattelse, som især
er udbredt af Lægerne og derfor har vundet alt for megen
Tiltro, fordi de ansaas for at have Kendskab til, hvad der
var videnskabelig bevist, skulde et Menneske daglig have
omtrent saa meget Æggehvidestof, som findes i
Pd. Kød.
Nu findes der betydelige Æggehvidemængder i Brød og
andre Kornspiser, saa meget, at hvis man lever ene ved
Smørrebrød, faar man omkring 60—70 Gram eller godt
Halvdelen af den forlangte Æggehvide. Men det hed sig,
at Halvdelen af Æggehvidenæringen skulde være dyrisk
Æggehvide.
Hvis ikke man fik Æggehvide nok, skulde det have til
Følge, at man tærede paa sit eget „Kød“ og tabte i Kraft
og Sundhed.
Det er da af største Betydning, at vi i Hindhedes For
søg, som med Hensyn til Varighed staar meget højt, hvad
der har meget at sige, naar det gælder om at fastslaa, om
vedkommende Forsøgsperson er gaaet tilbage i Kraft og
Velbefindende eller ikke, har faaet Beviser for, at der ikke
behøves nær saa megen Æggehvide, for at holde Legemet
i Ligevægt som før antaget, og at Planteæggehvide er lige
saa god for Legemet som dyrisk Æggehvide.
Forsøgene har givet til Resultat, at paa en normal Kost
paa omkr. 3000 Kalorier, behøver man kun omved 20
Gram Æggehvide. Maaske de fleste (Mænd) spiser mere.
Men vi husker fra før, at ved Smørrebrødskost alene fik
man 3 Gange saa meget. Ved Kartofler, hvis man vil
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tage hele Føden i Kartofler og Smør, faar man 2 Gange
den mindste Mængde, man kan nøjes med.
Deraf følger, at der ved en almindelig blandet Kost aldrig
bliver Tale om, at man faar for lidt Æggehvide.
Dette har den Betydning, at man uden Frygt for Under
ernæring kan spare paa Kød, Æg, Fisk o. 1. æggehviderige
Fødemidler og kan holde sig mere til Flæsk, Brød og Kar
tofler. —
Nationaløkonomisk har dette den Betydning, at der ved
direkte Fortæring af Kornet og andre Plantefødemidler kan
leve flere Gange saa mange Mennesker af den samme
Avl, som hvis den først bliver opfodret og omsat i Kød
og Flæsk. — Tidligere har vi vel ikke tænkt, at det betød
noget; nu under Krigen har vi opdaget, at dette Forhold
ogsaa havde sin Betydning. Hungersnød i Europa er ikke
længere blot et Tankeeksperiment. Det har mange sørgelig
maattet føle. —

Hvor meget Fedt skal man nødvendig have?
Dette Spørgsmaal har man ikke før for Alvor stillet —
i hvert Fald ikke hos os. — Man har spist Smør og Mar
garine som man var vant til, og dertil Flæsk o. 1. i store
Maader. —
Naar en og anden kom til Udlandet, kunde de ikke
undgaa at mærke, at der fik man mindre Fedtstof. Saaledes
da danske Gymnaster var i London ved de olympiske Lege
der. Da maatte de gentagne Gange forlange ny Forsyning
med Smør, for at de kunde smøre, som de var vante til.
Det samme ved de, der har levet længere Tid i Tyskland
og har færdedes mellem Folk af forskellig Stand.
Men dels er saadanne Forhold undgaaet Opmærksom
heden, dels har Uviljen mod at finde sig i Indskrænknin
ger, man ikke var vant til, gjort, at man ikke har opholdt
sig videre ved disse Forhold.
Nu under Krigen har man ikke kunnet undgaa at lægge
Mærke til, at der kunde leves af meget smaa Fedtmængder.
I Tyskland har man hørt, de kun fik 90 Gram om Ugen.
Vi faar jo 250 Gram, og det er meget mindre end vi ønskede,
og det er dog ca. 3 Gange saa meget.
Overfor disse Forhold var det Hindhede gav sig til at
undersøge Spørgsmaalet fra Grunden af. — Og som sæd
vanlig har han fremdraget værdifuld Erkendelse, som i dette
Tilfælde maa virke overraskende paa de fleste. —
Naar vi hører, at 2 Mand har levet i langt over 1 Aar
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uden nogen som helst Nydelse af Fedt, hverken som Smør,
Flæsk eller lign., og at de befandt sig overmaade vel der
ved, saa lyder det nærmest utroligt. Der vilde maaske
ikke være nogen Vanskelighed ved at faa i Hovedet, at vi
kunde nøjes med omkring det halve af det Fedt, vi er
vante til. Noget i den Retning er vi jo bleven nødt til at
gaa. Men at man skulde kunne nøjes helt uden Fedt, det
kan man ikke forstaa.
Det maa man jo imidlertid tro; for hvad der er sket,
det er ogsaa muligt.
Men ikke mindre vil man undre sig over Forklaringen,
der gives. Forsøgspersonerne har jo nemlig hele Tiden
spist store Mængder af Grøntsager: Kaal, Rabarber og
tillige Frugt til Tider. Og det skal være disse Grøntsager,
der har gjort, at de kunde undvære Fedt.
Ganske vist har man jo hørt om Folk, ogsaa her i Eu
ropa, der spiste grumme lidt Fedt, men derimod en Mængde
Grøntsuppe. Men man har tænkt — eller har maaske ikke
rigtig tænkt efter — og saa er det bleven glemt. —
Ad Aare tænker jeg, der bliver mere at skrive om dette.
Her vil jeg slutte med, at hvis vi kunde vænne os til
at smøre lidt manerligt paa, saa kunde vi spise vort eget
Smør, vort gode danske Smør, som vi solgte altsammen;
det kunde vi selv faa vor Part af lige saa billigt, som vi
før spiste Margarine, naar vi som sagt vilde nøjes med at
smøre paa som andre Folk.
Om vi skulde spise lidt flere Grøntsager, det var vel
ikke saa galt.
jens tfieisen

Landbrug i Nord-Amerika.
Ved sidste Elevmøde blev det bestemt, at vi her fra Skolen
skulde give en Oversigt over Aarets Forsøgsresultater.
Jeg kan desværre ikke i Aar faa det gjort. Jeg kan der
imod tilraade dem af Jer, der vil have noget interessant
om amerikansk Landbrug og Undervisningsvæsen, at købe
Landbrug i Nord-Amerika, hvortil der medfølger Bestillings
kort. Der er mange interessante Oplysninger i Bogen, og
den er livlig skreven. Der er meget at lære af Bogen, og
saa for danske Landmænd.
H. K. Rosager.
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Et Par Ord fra Skolen.
Her paa Skolen har Arbejdet gaaet sin Gang, og efter
hvad vi selv kan dømme, er det gaaet helt godt.
Vi havde, som I vel ved, mange Elever sidste Vinter.
Der var 35 før Jul og 65 efter Nytaar. I Aar tegner det
til at der bliver endnu flere, idet der er indmeldt 53, der
skal komme i Morgen, og vi venter fuldstændig fuldt efter
Nytaar, det vil sige 74. Der skal nemlig bo 9 Elever i det
Hus, som Stræde og Karen boede i.
Der var ialt 398 Deltagere paa korte Kursus fra November
til April sidste Vinter, og i Sommer har her været 99, saa
der har ialt været 497 Kursusdeltagere i det sidste Aar.
Den største Tilslutning var der til Frøavlskursusene, og
da det maaske var en pludselig Opdukken, der snart vil
tage af igen, denne Frøavlsinteresse, er det ikke sikkert,
Besøget bliver nær saa stort i Vinter.
Vi kan altsaa ikke klage paa Besøget, det har næsten
været alt for overvældende. Der var lange Tider sidste
Vinter, hvor hvert eneste Rum var optaget. I Sommer har
vi derimod haft god Plads. Vi havde 21 Piger paa Hus
holdningsskolen, og Kursusdeltagerne var der jo ikke for
mange af til Pladsen.
Der er sket adskillige store Forandringer. Som I ved, er
Vigen og Martekilde rejst her fra. Vigen rejste til Lollands
Højskole som Lærer, og skal til April overtage en Præstegaard i Forpagtning i Skolens Nærhed. Alartekilde kunde
nu ikke faa Udsættelse længere, men maatte møde som
Soldat først i September. Vigen og Fru Vigen havde længe
ønsket at faa Jord i Østjylland eller paa Øerne, og da der
nu tilbød sig noget sammen med en Lærerplads, tog de
det, han kunde tillige ikke godt taale de mange Cykleture,
der er forbunden med Konsulentpladsen. Vi var kede af,
at Vigens rejste, og Martekilde vilde vi ogsaa gerne have
beholdt.
Som deres Stedfortrædere kommer Landbrugskandidat
Vadgaard fra Horne ved Varde, han har tidligere været
Lærer paa Skaarup Landbrugsskole og har arbejdet en
Del ved Forsøgsvirksomheden, sidst ved Landboforeningerne
i Varde. Desuden kommer Landbrugskandidat Jakobsen
fra Pederstrup ved Odder; han har i Sommer arbejdet ved
Moseforsøgene i Herning. Og endelig kommer ogsaa Nis
Knudsen fra Vamdrup.
Landbruget overtog jeg selv til April, idet Niels Stræde
Kristiansen købte Gaard i Velling ved Ringkøbing.
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Vi er noget betænkelige ved at begynde Skolen. Den
spanske Syge er lige slem endnu overalt i Landet, og vi
har nu d. 10. Novbr. Vi har bestemt os til at lade Eleverne
komme i Morgen, det gør vistnok de fleste Skoler, vi faar
saa haabe, det gaar, vi tager alle Forsigtighedsregler i
Betragtning.
I hilses alle fra min Kone, og ogsaa fra mig faar I de
bedste Hilsener i Haabet om, at vi ses til Sommer.
H. K. R.osager.

Meddelelse
Ved Elevforeningens Generalforsamling meddeltes, at For
eningen har givet Understøttelse til 4 Vinterelever, 210 Kr.
og til 2 Sommerelever, 50 Kr.
Det vedtoges at forhøje Kontingentet til 1 Kr. 50.
Sidste Aars Elevskrift har kostet 222 Kr. 80 Øre, trykt
hos J. Strandbygaard, Skjern. Det har kostet noget mere
end forrige Aar, hvilket skyldes Omslaget og Dyrtiden.
Regnskabet balancerede med 598 Kr. 94 Øre. Foreningens
Formue 1. Juni 1818 er Kr. 64,30.
Til Bestyrelsen valgtes Jens Rakbjerg, Borris, Johanne
Hjølund, Brejning, og Knud Knudsen. Billum.
Til Revisorer: Peder Hansen, Landbrugsskolen, og Maren
Nielsen, Stauning.
I sidste Skrift savnes Navn paa Medlemmerne fra 1916
—17; det skyldes, at Listen med Navnene var forlagt. Vi
optager dem saa i Aar. Jeg haaber, de alligevel har mod
taget sidste Elevskrift.
Niels Stræde Kristiansen,
Astrupgaard,
Velling, Ringkøbing.

Medlemmer af Elevforeningen.
Medlemmer fra før 1910.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Andersen, Chr., Studsgaard Mk., Studsgaard
Astrup, Peder, Slumstrup Mølle, Skjern
Buch, Anders Chr., Krarup, Tistrup
Christensen, C., Moseforsøgene, Herning
Grønbæk, Didrik, Tvis St.
Hansen, Jørgen M. Lind, Herning
Iversen, Hans, Agersnap, Ølgod
Jensen, Peder Chr., Borris
Jensen, Andreas Terp, Sdr. Felding, Troldhede
Klitgaard, N., Forsøgsstationen, Borris
Søndergaard, Kristian, Hjorttap, Borris
Sørensen, P., Brunbjerg, Borris
Toksvig, Chresten, Nygaard, Velling
Trøstrup, Anders, Bukkær pr, Kibæk
Vestergaard, Johan, Døvling pr. Kibæk

Medlemmer fra Sommeren 1910.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Bech, Frederikke, Dalagergaard, Borris
Bjerre, Maren, Sir pr. Holstebro
Christensen, Signe, Astrup, Skjern
Juel, Marie, gift Pedersen, Lem St.
Kjærgaard, Hedevig, Nørre Omme pr. Grønbjerg
Kirkegaard, Johanne, g. Kjeldal, Mejrup, Holstebro
Nielsen, Vilhelmine, gift Rye, Ryegaard, Haastrup
Pedersen, Bothilde, Sjølund pr. Sjølund

Medlemmer fra Vinteren 1910—11.
24i
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Andersen, Anton, Skibbild, Nøvling, Herning
Andersen, Chr., Stoustrup, Holstebro
Ebbesen, Peder, Sjørup, Skjelhøje
Jansen, Jan Aas, Stensbo, Faster, Skjern
Jensen, Jens Thomsen, Ahier, Borris
Jensen, Aksel Birch, Esbjerg
Jørgensen, Jørgen N. Riis, Skanderborg
Lauritsen, Laurits, No pr. Ringkøbing
Laursen, Chr. Poulin, Vibæk, Bramminge
Langhoff, Jørgen, Nr. Omme, Grønbjerg
Langhoff, Henrik, Grønbjerg St.
Lykke, Thomas, Bøvling, Faare
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36.
37,
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Nielsen, Niels, Halby, Stauning, Skjern
Nielsen, Niels, Klokinose, Faster, Skjern
Nielsen1 Niels, Hanning, Skjern
Pedersen, Peder, Sig, Vinding, Holstebro
Poulsgaard, Jens Andersen, Holing Mk., Herning
Rosager, H K., Borris
Rosager, Johannes, Rødbjerggaard, Vejstrup St.
Sørensen, Søren Storm, Holsted pr. Holsted
Sørensen, P. J., Ølgod, Ølgod St.
Sørensen, Søren Voldbjerg, Voldbjerg, Hee
Søndergaard, Nielsen, Skovvejen, Jelling
Skovlund, Chresten, Sortebro, Vejstrup
Uhd, John, Ansager pr. Mølby
Vigen, H., Lollands Højskole
Østergaard, Lars Andersen, Vildbjerg

Medlemmer fra Sommeren 1911.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Hansen, Karen, gift Toksvig, Nygaard, Velling
Husted, Anna, Skaarup, Hanning, Skjern
Jansen, Anna, Fasterkær, Skjern, g. Astrup
Jakobsen, Petrine, Tarp, Borris
Jensen, Mathilde, Sønderby, Stauning, Skjern
Jensen, Ane, Tarp, Sdr. FeJding, Troldhede
Jensen, Margrete, Tarp, Borris
Juul, Anna, Ilderhede, Sdr. Folding, Troldhede
Knudsen, Marie Bach, Hanning, Skjern
Lauridsen, Maren, Nørre Vium, Troldhede
Madsen, Johanne, Debelmose, Borris
Nedergaard, Kirstine, gift Enkelund, Okslund, Tarm
Nielsen, Axelline, gift Hahne, Velling pr. Ringkøbing
Nielsen, Maren, Hedeby, Stauning, Skjern
Nielsen, Mette, Foersum, Tarm
Nielsen, Ellen Kirstine, Brugsforeningen, Ry St.
Nielsen, Gyrithe, Borris
Nielsen, Ane Katrine, Fasterlund, Skjern
Olsen, Karoline, Løve Mark, Bryrup
Olsen, Valborg, H. P. Sørensen, Vølundsgade 10, Kbh.
Olesen, Anna, Debelmose, Borris
Pedersen, Mariane, Søndergaard, Faster, Skjern
Pedersen, Mariane, Vesterby, Borris
Pedersen, Abelone, Nørgaard, Borris
Pedersen, Marie, g. Petersen, Foersum, Tarm
Pedersen, Frederikke, Sandet, Sdr. Felding, Troldhede
Rasmussen, Mette, Dejrup pr. Knebel, Mols
Rosager, Kristine, Hjælmen, Borris
Søe, Margrete, Ølstrup pr. Lervang
Sørensen, Karen, Vinding, Aadum, Tarm
Sørensen, Kirstine, gift Ravnkjær, Stre.lluf, Ølgod
Vandmann, Elisabeth, Spørringe pr. Ryde

Medlemmer fra Vinteren 1911—12.
82.
83.

Andersen, Jens Kr, Øtoftegaard, Taastrupgaard
Alkærsig, Chr., Skjern
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84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

Bertelsen, Eske Calle, Voerladegaard, Skanderborg
Dideriksen, Niels, Idum pr. Holstebro
Højer, Alfred, Viuf, Kolding
Jepsen, Jens Hansen, Marup, Skjern
Jensen, Jens Henrik, Strandby, Stauning
Jensen, Otto, Grøndahl, Kibæk
Jensen, Jens Kr., Klovby, Forsinge, Sjælland
Jørgensen, Johan, Klovby, Forsinge, Sjælland
Kristiansen, Markus, Nyholm, Sir, Holstebro
Lauridsen, Peder, No pr. No St.
Lauridsen, Laurids M., Nørt arp, Strelluf, Ølgod
Mortensen, Niels P., Sædding pr. Skjern
Mortensen, Morten Nielsen, Ølgod
Nielsen, J., Hjælmen, Borris
Randeris, Søren Kusk, Klekinose, Skjern
Schreiber, Magnus. Tebstrup, Skanderborg
Skallebæk, Anders, Vein
Sondergaard, Peder, Ølstrup pr. Lervang
- Sørensen, Harald, Sparkær
Thordal, P. K., Nyvej 15, Gentofte

Medlemmer fra Sommeren 1912.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.

Beeli, Agnes, Stauning, Skjern
Christensen, Bodil, g. Rindum, Gaasdal, Borris
Flytkjær, Marie, Ny Flytkjær, Ølstrup, Lervang
Høj, Krestine, Holmsland, Ringkøbing'
Henriksen, Astrid, Tarm
Jensen, Maren, Kodbøl, Borris
Kjærgaard, Karen, Nr. Omme, Grønbjerg'
Kristensen, Karoline, Engebæk, Sdr. Omme
Kristensen, Marta, Debelinose, Borris
Larsen, Maren, Filskov, Sdr. Omme
Møller, Barbara, GI. Sogns Mølle pr. Ringkøbing
Nielsen, Kristiana, g. Aas Jansen, Faster
Pedersen, Marie, Hvollig, Borris
Sørensen, Kirstine, g. Smith, Kragelund, Lundskov
Thomsen, Kirstine, Nr. Bøel, Tarm
Vigen, Alfrida, Lollands Højskole
Rosager, Maren, g. Skovlund, Sortebro pr. Vejstrup
Bidragydende Medlem: Søe, Jens, Højmark, Lem pr. Lem

122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.

Christensen, Chr. Hareskov, Kibæk
Christensen, Søren, N. Nebel
Ebbesen, Jens, Rindum, Ringkøbing
Hansen, P. Hans. Strelluf, Ølgod
Hansen, Marinus, Strelluf, .Ølgod
Henriksen, Chr. Richardt, Strellev, Ølgod
Herup, Jens Jensen, Dybe, Ramme
Jensen, Jens Hansen, Lille Darum, Bramminge
Jensen, Søren Hansen, Præstby, Nr. Nebel
Jørgensen, Peter, Gedved, Horsens
Kristiansen, Kristian, List, Ølgod

Medlemmer fra 1912—13.
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133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.

Lydersen, Lyder, Rindom, Ringkøbing'
Lauridsen, Peder, Tangstrup, Hee
Nielsen, Henrik, Korsbroen, Sulsted
Nielsen, Alfred, Korsbroen, Sulsted
Pedersen, Niels Ekknud, Ekknud, Ølgod
Pedersen, Ingvard, Sjelle pr. Skovby
Plousgaard, Kr. Søe, Holmsland, Ringkøbing
Raahede, Chr. Gudum, Lemvig
Simonsen, Jan Aas, Faster, Skjern
Sørensen, P. Søren, Østermark, Tarm
Sørensen, Søren Larsen, Lervad, Tistrup
Studsgaard, Alfred Berg, Studsgaard
Thomsen, Chr. Laugesen Uhd, Mølby
Thomsen, John Jensen, Hoddeskov, Sig

147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.

Agerskov, Karen, gift Lybbert, Højmark Skole, Lem St.
Hansen, Dagny, Tarp, Strellev, Ølgod
Høj, Kirstine, Stauning, Skjern
Jensen, Dorthea, Fasterkær, Skjern
Krustrup, A. K., Smørkrogen Sindal, Vendsyssel
Kelstrup, N., N. Ilolmgaard, Lem
Lauridsen, Marie, Ejstrup. Faster, Skjern
Lydersen, Andrea, GI. Sogn, Holmsland, Ringkøbing
Nielsen, Jensine, Bandsby, Holmsland, Ringkøbing
Pedersen, Marie, g. Flint, Ringkøbing
Simonsen, Ane K., Boulstrup St.
Vestergaard, Methea, Stauning, Skjern
Vadstrup, Povline, Pillemark, Koldby, Samsø

Medlemmer fra Sommeren 1913.

Medlemmer fra Vinteren 1913—14.
160.
161.
162,
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.

Christiansen, Niels Stræde, Velling, Ringkøbing
Christensen, Alfred, Ørrevad
Gylling, Niels Chr. Lind, Mølby
Hedegaard, H. Hjerdal, Vandet, Thy
Jørgensen, Thorvald, Sdr. Vissing, Brædstrup
Jensen, Chr. L., Skovlund, Mølby
Jørgensen, Anton Marius, Stadil, Tim
Jensen, Jeppe, Nordfjand, Sdr. Nissum, Ulfborg
Jensen, Karl, Børup, Tranbjerg
Kjær, Peder, Vind, Holstebro
Thomsen, Ole, Knudsmark, Varde
Lykkeberg, Thomas, Gejl, Tistrup
Madsen, Niels, Østtarp, Strellev, Ølgod
Mattesen, Iver Thomsen, Tylstrup
Madsen, Anders, Vorstergaard, Lomborg, Bonnet
Møller, J. H. Abkær, Over-Jersdal, Sønderjylland
Mouridsen, Mourids Chr. Sandbæk, Aulum
Nissen, Chr., Krit Mark, Mølby
Nielsen, Jens, Sdr. Felding Bjerge., Troldhede
Pedersen, H. Kr. Graastensgaard, Alslev, Varde
Møldrup, Rosager Ejnar, Rødbjerggaard, Vejstrup
Sørensen, Lars Chr., Rindum, Ringkøbing
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Medlemmer fra Sommeren 1914.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.

Andersen, Kirsten, Debelmose. Rorris
Andersen, Jørgine, Stourup pr. Horsens
Gødesen, Johanne, Stauning, Skjern
Hammelsvang, Anna, ølstrup, Lervang
Holm, Ane, Janderup
Henriksen, Karen, Gedvad
Hansen, Karen, Skjeldvad, Vind, Holstebro
Jensen, Boline, Kejstrup, Nr. Snede
Jensen, Karen, Mikael Jensen, Todbjerg, Hjortshøj
Pedersen, Else Østergaard, Lyhne, Tarm
Sørensen, Mette, Faaborg, Varde
Toftgaard, Kirstine, Debelmose, Borris

Medlemmer fra Vinteren 1914—15.
194.
Andreasen, Kristian, Ansager, Mølby
195.
Bendiksen, Laust, Hillerup, Ribe
196.
Christensen, Adolf, Arnborg, Herning
197.
Dal, Knud, Lyngby, Brabrand
198.
Frederiksen, Frederik, Sdr. Felding, Troldhede.
199. Hansen, Mads, Enkemadam Hansen, Dranderup Mark,
Vamdrup
201.
Høeg, Jens, Hvidkær, Tved, Knebel
202.
Jensen, Jens, Aastruplund, Løgten
203.
Jørgensen, Peder, Rindom, Ringkøbing
204.
Kirkegaard, Andreas, Albæk, Sædding, Skjern
205.
Klausen, Hans, Knudsgaards Skole, Viborg
206.
Klausen, Oluf Aagerup, Vipperød, Sjælland
207.
Knudsen, Frederik, Sørup, pr. Støvring
208.
Kristoffersen, Peder, Revl pr. Kellerup
209.
Krogh, Kristen, Gullerup, Nykøbing Mors
210.
Larsen, Vilhelm, Mundelstrup
211.
Nielsen, Marinus, Bagg’e, Bjølbøl, Tarm
212.
Nielsen, Kristen, Lydum, Nr. Nebel
213.
Nielsen. Adolf, Lydum, Nr. Nebel
214.
Ploug, Sofus, Skovlænge, Søllested, Loll.
215
Søe, Hans, Belling, Skjern

Medlemmer fra Sommeren 1915.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.

Gejl, Marie, Ny Krongaard, Skovlund pr. Mølby
Haahr, Jette, Jar.drup
Jepsen, Birgitte, Slagterigade 53, Herning
Jørgensen, Karoline, Mejlby, Stadil pr. Tim
Kjærsig, Anna Marie, Kjærsig pr. Kibæk
Pedersen, Hansine, Ammitsbøl, Vejle
Pedersen, Marie Gertrud, Faarborg pr. Lem
Rasmussen, Helga, Rødskebølle, Svendborg
Thomsen, Anna, Hessel, Hodde pr. Sig'

Medlemmer fra Vinteren 1915--16.
225.

Agerskov, Niels, Højmark, Lem
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226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.

Buhl, Frederik, Faaborg1, Varde
Bonde, Marius, Nr. Vium, Troldhede
Gregersen, Jeus, Bjalderup, Thistrup
Jacobsen, Jes, Granstensgade 4, København B.
Jensen, Edvard M., Nordfjand, Sdr. Nisum, Ulfborg
Kjærsig, Jens, Hvedde pr. Kibæk
Kristensen, Kristen, Bækhuse, Outrup
Kristensen, Kr. Skal, Gjøl pr. Aalborg
Kristensen, Jens Rejnold, Hauge, Kellerup
Mortensen, Kristian, Søby, Kølkjær St.
Mulbjerg, Kristen, Kjærgaard, Lem St.
Madsen, Jens, Jernvedlund, Gredstedbro
Nyholm, Jens, Gadebygaard, Østermarie, Bornholm
Nielsen, Ferdinand, Overgade 1, Hjørring
Petersen, P. Hartvig, Sandet, Sdr. Felding, Troldhede
Pedersen, N. Sondergaard, Vesterby, Borris St.
Stenstrup, Bøje, Tørring, Bonnet
Toft, N. H., Hellerup, Ribe

Medlemmer fra Sommeren 1916.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.

Brunbjerg, Julie, Givskudlund, Jellinge
Brunbjerg, Anna,
do.
do.
Eriksen, Marie, Lille Thorhmd, Nr. Snede
Fuglsang, Barbara, Steensminde, Ry St.
Henriksen, Dagny, Tarm
Høltzermann, Anna, Ejstrup, Nr. Snede
Hansen, Kristine, Darum Mrk., Bramminge
Jensen, Anna, Lille Thorhmd, Ejstrup, Nr. Snede
Kirk, Marie, Trige Skov, Hinnerup
Krog, Luise, Voerladegaard, Skanderborg
Kristensen, Pouline, Kraghede, Hollund, 0. Brønderslev
Kristensen, Augusta, Branduhre, Brande
Mortensen, Frederikke, Lund, Ørslevkloster
Moirritsen, Kirstine, Lem
Nielsen, Jenny, Stauning, Skjern
Petersen, Petra, Lille Mallund, Klovborg
Sondergaard, Marie, Overby, Skarrild
Sørensen, Jensine, Hulvig, Hodde

Medlemmer fra Vinteren 1916—17.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.

Møller, Morten Bjert, Vinderup
Nørgaard, Søren, Hjaptarp, Borris
Kulmbak, Harald, Hillerup, Ribe
Pedersen, P. Chr., Staubæk, Auhun
Dahl, Hugo, Ravngaard, Hadsten
Dahl, Knud, Fiskbæk, Skjern
Madsen, Knud, Kollund St.
Jensen, Jens Kjeldsen, Ostergaard, Lyne, Ølgod
Sørensen, Knud, Nogaard, No St.
Kjærsig, Niels, Hvedde, Kibæk
Knudsen, Knud, Svenstrup, Vinderup
Sørensen, P. Chr., Katrinelund, Verst, Lunderskov
Kristensen, Andr. Lund, Lund, Mølby
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275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.

Nielsen, Thorvald, Nebel Mark, Boeshmde
Kj ærsig, Chr., Kj ærsig, Kibæk
Rahbæk, Chr., Solhjem, Borris
Albertsen, Chr., Sondergaard, Kibæk
Laursen, Th., Lille Hesen, Skæve, Holstebro
Krogh, Alfred, Voerladegaard, Skanderborg
Martekilde, H P., Lærer, Borris.

Medlemmer fra Sommeren 1917.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.

Pedersen, Kristine, Hedegaard pr. Nr. Snede
Mulbjerg, Marie, Stauning pr. Skjern
Mikkelsen, Sofie, Martin Pedersen, Hedegaard pr. Nr.
Snede
Kristiansen, Ingeborg, Lyne Brugsforening pr. Ølgod
Hansen, Abelone, Jelling Skov, Jellinge
Askanius, Anna, Tolstrup, Nr. Felding, Holstebro
Jørgensen, Sigrid, Ris Cementstøberi, Skanderborg
Pedersen, Marie, Sandet, Troldhede
Hansen, Else M., Trandum, Skive
Hansen, Kristine, Aadum, Tarm
Jensen, Johanne, Sdr. Ørum, Højslev

Medlemmer fra Vinteren 1917—18.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.

Pedersen, Søren, Asp pr. Tistrup
Pedersen, Kristian, Egehøjgaard pr. Næstved
Hald, Lars, Ørre pr. Herning
Knudsen, Knud, Billum pr. Billum St.
Hvidsig, Kristian, pr. Tistrup St.
Danielsen, Jens, Borbjerg, Holstebro
Sørensen, Søren A., Iljerm St.
Jessen, Kristian, Gøsvang, Tistrup
Kristensen, Kristian, Abildgaard
Kiholm, Jens, Aarre pr. Varde
Østergaard, Jens, Ørre, Herning
Andersen, Anders, Godthaabsvej 12, Herning
Andersen, Mads, Hejnsvig St.
Jeppesen, Alfred, Lybæk, Hee
Horsbøl, Anders, Lervad, Tistrup
Nielsen, Niels, Vestkjær, Ølgod
Jacobsen, Jens, Arnborg, Herning
Jonassen, Godtfred, Fruergaard, Ejstrup pr. Nr. Snede
Bendiksen, Hans, Hillerup pr. Ribe
Østergaard, Niels, Hymosegaard pr. Rørbæk
Kallesøe, Lorens, Kokholm, Tørring, Lemvig
Larsen, Aksel, Nyvej 15, Gentofte
Dusgaard, Erik, Skøvgaard Hovedgaard, Jellinge
Skorstensgaard, Viggo, Sjørup pr. Sparkjær
Ellekjær, Kristen, Vestermarken, Varde
Juul, L. Peder, Edslev Mark pr. Hørning
Jensen, Kristen Ilskov, Meldgaard, Ilskov St.
Mikkelsen, Kristian, Stendis, Ryde pr. Vinderup
Knudsen, Jens, Assendrup, Daugaard
Svendsen, Andreas, Stensig, Sædding
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323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.

Hansen, Niels, Brandeskov, Svendborg
Hansen, Hans Peder, Kysenmark pr. Hylling St.
Høj, Kristian, Tibbelgaard, Nr. Nebel
Pedersen, Poul, Østerby, Samsø
Martensen, Rasmus, Kongerslev St.
Bentsen, Bent, Sædding
Johansen, Anders, Feldborg, Skive
Lauritsen, Laurits Tarup, Leding, Skjern
Hansen, Morten, Ilyldelund, Holsted
Bach, Andreas, Aiming St.
Taniberg, S. K., Ferup
Sørensen, Peder, Borris St.
Jansen, Kresten, Sædding, Skjern

Medlemmer fra Sommeren 1918.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
341.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.

Thomsen, Margrete, Skotøjsforretningen, Hasselager
Hansen, Anna, Sandfeld, Brande
Nielsen, Anna, Hollandsbjerg, Ørsted
Christoffersen, Emmy, Risbækgaard, Møen
Nielsen, Margrete, Forum, Guldager
Karstol, Kirstine, Svendlund, Rind, Herning
Hansen, Mathilde, Dalager, Borris
Jensen, Margrete, Ørum, Højslev St.
Adsersen, Kristine, Granvang, Lunde
Houe, Nielsine, Farstballe, Randbøl, Vejle
Sørensen, Erna, Hammelev Præstegaard, Grenaa
Bæk, Maren, Nobæk, No Si.
Nielsen, Karoline, Hjælmen, Borris
Andersen, Kristiane, Meldgaard, Vinding, Holstebro
Nielsen, Anna, Høgild pr. Karup
Villumsen, Pouline, Koldby, Samsø

Medlemmer fra Planteavlskursus 12—25.
Januar 1913.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Buhl, Niels, Faaborg, Varde
Holm, Anton, Hillerup Mk., Ribe
Hyldgaard, Chr., Maabjerg, Holstebro
Jonasen, Godtfred, Fniegaard, Ejstrup, Nr. Snede
Kamp, Jensen, Maltbæk, Vejen
Pedersen, P. Arenth, Foersom, Tarm
Pedersen, Kristian, Autrup, Sulsted
Sejbjerg, Mads, Maabjerg, Holstebro
Sørensen, Søren, Vejstrup, Gørding

Medlemmer fra Husdyrbrugskursus 27. Januar
til 8. Februar 1913.
10.
11.
12.

Andersen, Kristian, Taarbæk, Kærup
Hansen, Kr. Fr., Jelling Skov pr. Jelling
Hansen, Hans Kr., Tarp, Borris

38
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1$)
20.

Larsen, Jens, Krarup, Ti.slrup
Larsen, Lars S., 0. Hvilsum, Nr. Snede
Nielsen, Niels P., Korsbroen, Sulsted
Olddag, P. Schach, Sdr. Felding, Troldhede
Ravn, Jørgen, Viuf pr. Viuf
Sigaard, Marius, Salling pr. Vindblæs
. Thomsen, Kristian, Blegind, Hørning
Thomsen, Hedevig, Mygdal

Medlemmer fra Planteavlskursus 9.-22.
Februar 1913.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Bendiksen, Niels, Hillerup, Ribe
Christensen, H. P., Hornum St.
Jensen, Jens S., Stauning, Skjern
Letager, Jens, Stauning
Majgaard, Kristian, Idom, Holstebro
Mogensen, Johan Slausgaard, Arden
Nielsen, P. IL, Hale Mølle, Frederikshavn
Schach, Laurits, Alslev Mølle, Varde
Østergaard, Knud, Kirkeby pr. Ribe

Medlemmer fra Planteavlskursus 2. Februar
til 6. Marts 1913.
30.
31.
32.
33.

Krogh, Poul, Nr. Felding, Holstebro
Jørgensen, Viggo, Kellerup
Kjeldahl, A. Kr., Mejrup, Holstebro
Lauritsen, Rasmus, krusbjerg, Ølgod

Medlemmer fra Husdyrbrugskursus 1914.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Andersen, Andreas, Linde pr. Naur
Enevoldsen, Søren, Aadum, Tarm
Hjortllod, N. Gedsbøl, Hjortflod pr. Uhe
Hansen, Jens, Sig St.
Holdgaard, A. Rønkilde, Bording
Kristiansen, Kristian, Trobjerg Skove, Holstebro
Larsen, Lars, Hodde Mark, Nordenskov, Varde
Osmundsen, Henrik, Ølgod
Pedersen, Søren, Hylderslev St.
Østergaard, Chr., Stauning, Skjern

Medlemmer fra Planteavlskursus 1914.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Jespersen, Morten, Stauning, Skjern
Knudsen, Peder, Thorup, Nørager
Lauritsen, Laurits, Bjørnekær, Vinderup
Madsen, Mads, Billum
Nielsen, Kristian, Vostrup, Stauning, Skjern
Nielsen, Niels, Fruergaard, Troldhede
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Medlemmer fra Husdyrbrugskursus 6/3 1914.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Bjørslev, Jens, Fjelslervang, Kibæk
Jensen, Herman Bøgh, Grene, Aastrup, Holsted
Jensen, P. Eg, Drongstrup, Troldhede
Kristensen, K. Abildtrup, Barde, Herning
Larsen, L. K., Krejbjerg, Skive
Mølgaard, Søren, Nyrup, Sønderholm
Nielsen, J. N. Agerbæk, Varde
Pedersen, Peder, Søby, Kilkær
Pedersen, P. M., Brund, Thisted
Therkelsen, Peder, Østerhoved, Jelling

