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Qi?

I år har vi prøvet af afsøge og sonde
re grænselandet mellem tradition sædvane og fornyelse - forandring.
Med mindre end 400 dage til vi ta’r
hul på et nyt århundrede, ja - endog
et årtusind, er det utroligt spænden
de at tænke over, hvad der vil kunne
bringes i en ny - nær fremtid, som
synes lige forjættende og nyskabt,
som når man engang begyndte i et
nyt stilehefte, eller man stod og
første gang skuede ind over et
ukendt land. Hvor grænsen måske

går i dag eller synes at ligge fast, så
vil der lige så sikkert ske en grænse
brydende udvikling. Når det næste
år - 1999 - er et eneste stort afsæt
ude i det ukendte 3. årtusind.
Modtag derfor dette års bidrag og
tanker sammen med redaktionsud
valgets og alle medarbejdernes aller
bedste ønsker om en glædelig jul og
et forhåbentlig spændende nytår,
som gerne må være noget mere end
blot et overgangsår.
Erik Saul

Kun ord, som går i sagn og sang
fra mund til mund i folkevang,
opholder folkelivet;
i folkets egne gamle ord
kun folkelig oplgsning bor,
affolkeånden givet.

I livets dgd og livets dåd
Guds hjertelag og vise råd
sig selv må åbenbare;
har kan sig skabt hos os et spefl,
han også, det slår aldrig fejl,
for os sig vil forklare.
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Vi takker alle som har
bidraget - uden deres
positive indstilling ville
vi aldrig kunne udgive
vort årsskrift.

Grib chancen
Christian Rovsing

På tærsklen til et nyt århundrede mødes
vi af mange udfordringer. Fremtidens
samfund bliver på mange områder væs
ensforskellige fra den samfundstype,
som vi hidtil har kendt. Udviklingen
løber hastigt, og ændringer, der tidligere
kunne være årtier undervejs, gennem
føres nu med få års interval.
Informationsteknologien har på tal
rige områder allerede revolutioneret ver
den. Den har skabt mange nye fordele og
muligheder for den kommende genera
tion, men i dens kølvand følger også pro
blemer, som kræver nye løsninger og
nye svar.
Internettet er et indlysende eksempel
på den nye verden. På sekunder kan en
hel verden nu få detail-kendskab til do
kumenter og papirer, som det for blot få
år siden ville have taget måneder at få
distribueret. Senest har vi været vidner
til den ekspresfart, hvormed afhørin-

gerne af præsident Clinton
blev spredt via Internettet.
Ved indgangen til år 2000 si
ger vi farvel til et århundrede,
der på alle måder har været
epokegørende, siden det første
liv opstod på kloden. Mange
ting, der ville have været utæn
kelige i år 1900, er nu daglig
dag. Det gælder på alle livets
områder - om det drejer sig om
sygdomsbekæmpelse, miljøfor
anstaltninger eller rumrejser. Og oven
over det hele svæver den eksplosion af
viden, der har befordret det hele.
Det er derfor også i sig selv ved at blive
en videnskab at skaffe sig viden om,
hvor man kan skaffe sig viden. De tekni
ske muligheder er til stede, og hvis man
udnytter dem rigtigt, kan den nye infor
mationsverden skabe enorme frem
skridt. Vi lever i en global landsby, hvor
alle, der vil vide besked, har chancen.
Den kommende generation af unge, der

nu skal ud i uddannelsesforløb eller
skaffe sig et job i erhvervslivet har
mange muligheder for at få glæde af de
nye internationale muligheder. EU har
talrige programmer for udveksling af
unge. Studieophold eller praktikophold i
andre EU-lande er en stor chance for at
blive inspireret, lære sprog, udvide hori
sonten eller tilegne sig konkret viden til
glæde for et senere karriereforløb.
Det gælder om at gribe chancen. Mu
lighederne er der for at blive udnyttet.

Torben Damsholt
Prædikenen her over Matthæusevangeliets kap. 28 v. 16-20
(Dåbsbefalingen”) udtrykker meget væsentligt om skolens
kristensyn.

Med trinitatis søndag slutter kirken sit
festlige halvår, og med missions- og
dåbsbefalingen slutter Matthæus sit
evangelium; vi er endnu i tiden efter
påske. Jesus møder disciplene efter sin
opstandelse og åbenbarer sig for dem,
men deres reaktion er ikke entydig; de
tilbeder ham, men nogle tvivler. Sådan
er det med alle de begivenheder og tilsy
nekomster vi hører om efter Jesus’ op
standelse, de er åbne for både tro og
tvivl. Sådan var det dengang, sådan er
det stadig, og sådan skal det åbenbart
være. Den kristne tale skal være fri for

enhver form for autoritær sikkerhed.
Det er grundvilkåret for mission og dåb og i det hele taget for at være kirke.
Men det har ikke altid været respekte
ret. Missionshistorien har altfor ofte
hørt til de kapitler man helst ville gå let
henover, med bål og brand eller, mindre
voldeligt, men ikke mindre autoritært,
en mission der gik hånd i hånd med im
perialisme og med kolonisering båret af
en overlegen teknisk kultur, med hospi
taler og skoler og meget andet godt der i
realiteten stillede såkaldt primitive fol
keslag over for et bundet valg. Tit har
det været svært at se forskel på mål og
midler: Skulle kristendommen listes ind
hos nogle der allerede var gjort taknem
melige og afhængige af vestlige kulturgo
der? Eller var det snarere omvendt? De

fleste missionærer har utvivlsomt hand
let i en god mening, de har bare alt for tit
glemt at der både kan og skal være plads
til tvivl om det kristne budskab, hvis
troen skal være ærlig.
For øvrigt gælder alt dette jo slet ikke
kun om missionshistorien. Religions
tvang, dåbstvang hvor præster og bisper
tog politiet til hjælp, hvor borgerrettig
heder var afhængige af, at man tilhørte
den kristne kirke, vel at mærke i den au
toriserede udgave, og havde dens attester
i orden, med forfølgelse af jøder, hednin
ger og andre afvigere, alt det har man
kendt i alle lande, også i Danmark. Det
var først sent og under massiv modstand
fra præster og bisper at den forståelse
trængte igennem herhjemme og fik ud
tryk i religionsfrihed, at der skal være
plads og ligeret for alle forståelser af til
værelsens store spørgsmål. Eller som
Grundtvig udtrykte det, at kirken må
have to døre, en til at gå ind ad og en til
at gå ud ad; for ellers bliver der indeluk
ket. Det er derfor Niels Skovgaard har
vist Jerusalems bymur med to åben
stående porte på Immanuelskirkens al
tertavle (i København).
Jo, muligheden for tvivl og usikkerhed
er medhenhørende til det kristne evan
gelium; og det svarer jo helt til at det er
nåden alene der kan frelse et menneske,
at der altså ikke kræves opfyldt særlige
kvalifikationer, heller ikke i retning af
bestemte meninger om livets spørgsmål.
Det skal også med når vi i dag hører Je
sus sige til disciplene, at de skal gå ud og
døbe og lære folkene hans befalinger. Jeg
synes i hvert fald ikke, vi kan høre or-

dene anderledes nu; og det er ikke kun
aktuel over for fremmede folk i andre
lande, men gælder også i omgang med
mennesker i de nære omgivelser. Til
trods for, eller i opposition mod, den al
mindelige ensartetgørelse og ensretning
der sker i vor tid, breder der sig også en
sund respekt for menneskers særpræg
og modvilje mod styring og standardise
ring enten den så har sit udspring i kri
sten tradition eller andre steder.
Vi ser det f.eks. i skolen, hvor diskussi
onen om indoktrinering forlængst er et
overstået kapitel. I dag ville det slet ikke
kunne lade sig gøre at komme stikkende
med færdige meninger eller indterpe au
toritære befalinger i danske skoleelever,
ikke når det gælder livsspørgsmål. Dertil
er den gamle verden gået altfor meget i
opløsning og fjerne lande kommet
nærpå. Jeg møder det hos konfirman
derne som en stor åbenhed, nysgerrig
hed forenet med afslappet imødekom
menhed, men med mulighed for at enga
gere sig så snart noget rører ved spørgs
mål der har virkelig betydning. Jeg tror
noget lignende gør sig gældende i alle al
dersklasser, så både præster og lærere
der ville give sig til at indoktrinere deres
egne fordomme, ville blive uhjælpelig til
grin i dag - og godt det samme!
I dag er det samtale der blive lyttet til
overalt, ikke autoritær enetale, og hvis
nogen har ordet uden mulighed for dis
kussion, som f.eks. prædikanter, må de
huske, at der skal være plads til tvivl om
rigtigheden af det, de siger. Synspunkter
skal lægges frem til prøvelse i åbenhed. I
skolen, i medierne, i kirken, og også i

missionssammenhæng, er opgaven nu at
træde ud af sin egen snæverhed og møde
anderledes tænkende og anderledes tro
ende på lige fod. Dette forudsætter vel i
sidste instans at den der har ordet,
nærer fuld tillid til Guds nåde, hvaden
ten han eller hun bruger de ord eller ej.
Så bliver der også plads til menneskelige
forskelligheder, til andre kulturtraditio
ner, andre samfundsmønstre og moral
normer end ens egne. Sådan er de oprin
delige vilkår for det, der skulle være den
kristne mission, i dag blevet skærpet i
retning af samtale og kulturmøde - og
godt det samme! - samtidig med at vi har
fået det hele helt anderledes ind på livet
end før; og det skal altså med når vi i dag
hører Jesus sige til disciplene, og gennem
dem til os, at vi skal lære dem at holde
hans befalinger. Det kan vi kun gøre
som dem der selv har ligeså meget at
lære. Så kan vi heller ikke tale ned til no
gen og skal ikke prøve at “frelse” dem
ved at få dem til at ligne os selv, Det er
på den samme baggrund vi må
høre dåbs
befalin
gen:

“idet I døber dem i faderens og sønnens
og helligåndens navn”, eller som der
egentlig står og rettelig burde stå i over
sættelsen: “døber dem til” den treenige
Guds navn. Der er tale om en retnings
bestemmelse, en henvendthed, et til
hørsforhold som den der døber og den
der skal døbes, er fælles om, ikke en
fuldmagt. Det er ligesom når det i vores
dåbsritual hedder: “at du skal tilhøre
den korsfæstede”, ham der ikke havde
nogen jordisk magt at sætte bagved sine
ord. I det hele taget skal det fastholdes,
og helst fremgå af enhver dåbshandling,
at kristendommen er noget vi overhove
det ikke har magt over eller bare styr på,
hverken som mennesker eller som kirke,
hvilket jo i grunden er det samme.
I den forstand er det så sandt hvad
man plejer at sige, at enhver dåb er
en barnedåb uanset hvilken al
der den som skal døbes, har
nået. Det er en barnedåb fsv. som alt
det dåben

peger på, alt hvad der ligger i den tree
nige Guds navn og alt hvad Jesus’ befa
linger retter sig imod, er livsvilkår som
enhver må vokse i og kun kan have at
gøre med ved at leve sit eget liv sådan
som det kommer. Derfor minder vi også
om Jesus’ ord om at “tage imod Guds
rige ligesom et lille barn”, dvs. tage imod
sit liv i tillid til at det går an at være den
man nu engang er, forskellig fra alle an
dre, uden at skulle laves om først, og at
det samme grundvilkår gælder for alle.
Ja, det er virkelig den åbenhed der
kræves, og den kan måske lyde skræm
mende; men det er altså den tro der
spørges efter.
Tro og dåb hører sammen, troen er
hvad dåben handler om og skal henvise
til. Uden den henvisning ville dåben
snart synke ned til at være en halvt he
densk fødselsritus, eller til at bekræfte
noget som der også er en tendens til i
den danske folkekirke i dag, noget som
jeg vil kalde dåbsfundamentalisme,
nemlig den anskuelse at det er selve det
faktum at en dåb finder sted, der betyder
frelse - hvilket uværgerlig ender som
overtro og magi og med at sætte et falsk
skel mellem døbte og udøbte. Det er dog
altid meningen og forudsætningen for
en dåb, at der skal finde et møde sted, li
vet igennem, i fuld åbenhed, med mulig
hed for både tvivl og tro. Derfor kan vi
ubekymret døbe børn og voksne på
nøjagtig de samme vilkår, uanset deres
helt forskellige livserfaringer og uden at
spørge hvordan de forstår dem. Sådan er
frelsen ikke eksklusivt knyttet til det at
blive døbt eller være døbt, men hænger
6

sammen med at mennesker i det hele ta
get skal tilhøre den eller det som dåben
forkynder.
Tro er altid på nogen eller noget, den
kristne tro svæver ikke i luften. Derfor
har vi trosbekendelsen i dens fulde ord
lyd som et spørgsmål til den enkelte, som
i en samtale. “Tror du?” Det er ikke no
gen livsanskuelse man skal skrive under
på. Rent ud sagt: hvis vi selv skulle give
en kort sammenfatning af vores uforgri
belige mening om tilværelsens indret
ning, ville ikke en af os af sig selv finde
på at udtrykke sig sådan. Men i trosbe
kendelsen udfolder den treenige Guds
navn sig som en eneste stor, altomfat
tende, guddommelig fortælling, der be
gynder og ender i himlen; mens dens
kerne er og bliver et menneskes liv og li
delse, død og opstandelse. Dvs. at vi er
tilbage på samme sted, hvor Jesus’
disciple stod dengang, efter påske.
Vi er tilbage hvor vi må høre evangel
iet som ikke er en lære, men en historie
om et menneske, en historie der ikke er
afsluttet, den går videre alle dage, indtil
verdens ende. Den vil nu også inddrage
os og vores liv, hvis vi ellers vil gå ind; og
der er stadig en åben dør hvis vi foret
rækker at gå ud. Det kan man gøre på
mange måder, også nogle der giver sig ud
for at være meget fromme, som hvis man
synes det er for stor en åbenhed at give
plads til alle slags mennesker og alle fol
keslag, uafhængigt af deres mere eller
mindre pæne og religiøse habitus. Eller
man viger måske tilbage for en tro der
bare vil frelse uden særlige krav, fordi
den ret beset er et eneste grænseløst

krav om, at et menneske skal
åbne sig for sin egen virkelighed,
rub og stub, også for det der fore
kommer meningsløst og rædsels
fuldt, og finde frelse i det. Selv
om der er mere end én rigtig for
ståelse, og der derfor nødvendig
vis må være plads til alle og til
samtale, så er der alligevel kun et
evangelium og kun en frelse.
Sådan lyder kristendommens
påstand om universel gyldighed.
Evangeliet udfolder den sandhed
som Jesus levede ud, og som efter
den påske hvor historien om ham
endte åbent, er blevet en fælles
menneskelig sandhed, som alle
kan finde deres plads i. Det er
summen af alt hvad Jesus har be
falet: at vi skal slippe det vi ellers
så gerne klamrer os til og gribe fat
i det budskab som en mulighed
for at udfolde hver vores eget liv,
ubekymrede, muntre både til at
tage imod og i at miste, uden frygt
for mennesker, uden frygt for li
vet eller for døden, i tillid til at
det altsammen kommer fra Gud
og fører til Gud.
Det kan vi gøre i lys af Jesus’ liv
og død og evangeliet om ham. Her
ser vi hvad tilværelsen virkelig
er, dens helhed og ægthed, hvor
der er fuld dækning for alle ord i
hans menneskelighed, der samti
dig er et billede af Guds virkelig
hed. Derfor siger vi at Jesus åben
barede Gud, og derfor døber vi
store og små til det navn.
7

Ask - Yggdrasil
Anja Sørensen, elev 98/99

j

Yggdrasil er asernes træ,
det har stået der helt frem til i dag.
Men hvis myterne i vores hukommelse bliver gemt,
bliver alle de gamle Guder glemt.

Yggdrasil har tre rødder,
der ligger som træets fødder.
Ved den ene fod står Hel,
men pas på, hun er fæl.

Tor, Freja, Tjalfe og Trud
har alle Odin til Gud.

Tor, Freja, Tjalfe og Trud,
har alle Odin til Gud.

t

Odin har to ravne
de kan begge gavne.
I Yggdrasils krone de lytter,
og derefter med Guderne sladder bytter.

Midgårdsormen bevogter jorden,
helt fra norden og til norden.
Den bor i havet og er fæl,
derfor er det let at se den er bror til Hel.

Tor, Freja, Tjalfe og Trud,
har alle Odin til Gud.

Tor, Freja, Tjalfe og Trud,
har alle Odin til Gud.

Egernet der på stammen løber,
er en lille røber.
Den hjælper nemlig ravnene med deres sladder,
så de til Guderne kan få sagt deres pladder.

Bifrost fører ind i Asgård,
den gård hvor aserne står.
Tor beskytter dem alle,
han får jætterne til at falde.

Tor, Freja, Tjalfe og Trud,
har alle Odin til Gud.

Tor, Freja, Tjalfe og Trud,
har alle Odin til Gud.

Gere, Freke og Slejpner er også Odins dyr,
de er hurtige og stærke som en tyr.
Alle tre passer på aserne,
de står klar ved baserne.

Men husk nu alle på,
at Guderne får ben at gå på.
Hvis ikke I myterne fortæller,
er det Gudernes liv det gælder.

Tor, Freja, Tjalfe og Trud,
har alle Odin til Gud.

Tor, Freja, Tjalfe og Trud,
har alle Odin til Gud.

R

Erik Saul
“Oh reise! Reise!” det er dog den lykke
ligste lod! Og derfor reise vi alle. Alt rei
ser i det hele univers! —Ja, “reise”, det
er en fix Idee hos det hele Univers. Men
vi Mennesker ere Børn, vi vil end også
lege “at reise”----- ”
Fra: “Skyggebilleder af en Reise til Harzen”, som
H.C. Andersen foretog i 1831.

Det var betragtninger som disse, der
iøvrigt blev optakt til et langt og eventyr
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ligt livs rejser og oplevelser, som for
nogle år siden begyndte som “en fix
Idee” hos den cykelentutiastiske EUparlamentariker Freddy Blak fra Næs
tved. Hans formidable evne til at lade
skøre indfald eller fikse idéer blive til
handling, så der kunne skaffes den nød
vendige økonomiske støtte og få samlet
deltagere, er efter min mening helt even
tyrlig. Som en anden “Klods-Hans”
trænger han på den gedebukkede frem
og får samlet så tilpas meget op på sin

vej, at han ikke bliver mundlam eller får
nej.
Så når vi nu i det herrens år 1998 be
nytter os af et mere end hundred år gam
melt ret så enkelt rejsemiddel som en cy
kel for at køre under yderst komfortable
betingelser i det lønlige håb, at anstren
gelserne dels kan befordre os frem til
Triumfbuen i Paris, og dels kan være så
meget værd, at det gavner kræftsyge
børn, børn med cystisk fibrose og auti
stiske børn.

Det kan lidt retfærdiggøre, at vi ikke
som gængse turister bare drager afsted fra
sted til sted. Vor store filosof Søren Kier
kegaard beskrev æsterikeren på en måde
som de mange turister, der syntes at være
engagerede tilskuere til livet, som blot føl
ger sin indre stemme, når han flytter sig
og derfor aldrig behøver at knytte sig til
noget sted, da han ved, at erhvert ophold
kun er afkortere varighed.
Så hvor det gamle europæiske dannel
sesideal omfattede så at sige den obliga
toriske dannelsesrejse til Paris eller Rom
- og helst til begge byer - for at man
kunne gøre sig fortrolig med kultur og
klassisk åndsliv, er dannelseselementet
nok for den moderne masseturist ret så
begrænset. Mødet med rejsemålets se
værdigheder, kultur og mennesker inds
krænker sig til et par pligtskyldige 3stjernede udflugtsmål, hvorefter man så
ellers nøjes med at møde andre turister
eller holder ferie ved at slappe helt af.
Men da vi også i 1998 stadig som
“Mennesker ere børn, vi vil end ogsaa
lege...“at reise”, så havde 42 af den slags
skaffet sponsorer og midler, så der
kunne rulles ud på den hidtil længste
svedetur. Mange var gengangere. De fle
ste havde cyklet mangt og meget, men
havde nok præstationsmæssigt fremti
den bag sig. Til gengæld besad så en del
stor indsigt i, hvordan man kan komme
igennem så let og smertefrit som muligt.
Men alle mødte forventningsfulde frem
en dejlig lørdag morgen med blå septem
ber-himmel i Næstved. På turen blev det
tit sagt, at når vi klikkede i pedalerne, så
klikkede hjernen fra. Måske skyldes det,

vi ved at træde i pedalerne følte, at nu
slog vi virkeligheden fra og trådte ind i
eventyrets fortryllende verden.
Derfor kunne det være fint, om vi ved
at cykle og glæde os over at få lidt til
trængt motion ved at slippe lidt væk fra
de daglige gøremål også kunne rejse med
så tilpas nysgerrighed, at vi ser og san
ser, hvordan livet også kan leves, hvor vi
kommer frem. Det kan være med til at
udvide synsfeltet. For derved bliver en
cykeltur til mere end blot at rejse som en
moderne pilgrim med en selvfokuseret
nærmest religiøs længsel efter under
holdning eller en asketisk flagellantisk
lyst til at pine sig selv. Tour de la Sueur
til Paris kunne blive en optakt eller gen
opdaget kilde til udveksling og liv.
I år skulle det være lykkens gang, når
det nu var tredie og absolut sidste tur “Tour de la Sueur”. For to år siden var
det en uforglemmelig tur sammen med
to Brøderup-elever, Maria Frandsen og
Daniel Kampmann, der på en impone
rende måde holdt trit fra Bruxelles ned
over Ardennerne og Vosgerne frem til
Strasbourg. Sidste år havde jeg desværre
ikke nogen elever, jeg så tidligt efter sko
lens åbning kunne forvente ville kunne
gennemgøre København - Bruxelles. I
slutningen af skoleåret viste det sig, at
der nok havde været 7-8 stykker, som
uden besvær havde kunnet klare stra
badserne, men da der kom et hul i vejen,
kom jeg heller ikke selv med. Freddy
Blak kom heller ikke med på cykelturen,
da også han måtte gennemgå en alvorlig
operation. Nu var det spændende, om
man overhovedet selv kunne følge med.

Starten var rigtig god. Der var denne
gang et par Børderup-forældre med på
turen. Kristian Lading fra det nyeste ele
vhold skulle skyde starten af sammen
med Ole Ritter - den gamle cykelstjerne
fra 60’erne. For begge havde overvundet
deres kræftsygdomme, så ingen af os var
i tvivl om, at det var det helt rigtige, vi
gjorde ved at sætte os i sadlen og cykle
for en god sag.
Turen forløb i begyndelsen af septem
ber, og det skulle være det helt optimale
med ikke for stor varme, tilpas med godt
vejt og en fryd at køre ad små hyggelige
veje gennem nogle landskaber, som kun
de færreste motionister havde prøvet at
cykle i. Det var min opgave var at lave en
turbeskrivelse, da jeg sammen med min
gode cykelven John Brinck Møller - gi.
BU-forælder og gift med Grethe på kon
toret - gennem mange år havde kørt det
meste af turen helt frem til Compiegne i
Nordfrankrig.
Det var festligt at køre for fuld musik
og med politieskorte ned gennem gåga
derne - og bortset fra et enkelt uheld,
hvor en cyklist måtte i asfalten, da han
havde glemt at spænde et hjul korrekt,
så kom vi samlet frem til det første kær
komne depot, hvor venligtsindede men
nesker havde sørget for mad, forfrisk
ninger og gode ord med på vejen. På vej
op til depotet kom vi forbi militærets
feltbane, som mange af dette års elever
en bidende kold og regnfuld dag i emne
ugen fik afprøvet hele to gange, inden de
som druknede små mus cyklede hjem til
Brøderup - uden at brokke sig. Men lige
så undskyldte som vore Brøderupere
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kunne tillade sig at være i derers ihær
dige forsøg på at klare feltbanens udfor
dringer - at de ikke helt sansede, at det
faktisk var her, man i Guldalderen ovre
på Iselingen, der var opkaldt efter en
schwezisk baron Reinhard Iselin, kunne
træffe alle, som betød noget inden for
kunst, politik og videnskab. For på bak
ken overfor Iselingen har de gæve cykli
ster kun øje for depotet eller at “være
på” tv. TV-Øst med 1980’ernes karaktetistiske beton-brutalisme med skarpt af
skåret hjørne og søjlebåret indgang, hvis
strenge geometriske form man i dette
årti har søgt at blødgøre ved sartgul/hvid
farver og forsøde ved at huse den land
skendte restaurant Babette. Så hvor lo
kale kåndisser, kulturpinger og kommu
nikationsfolk i dag flokkes i den syd- og
vestsjællandske medieskov for at være
“på”, for bagefter at kunne^saxnles madborgere og bønder, der virkelig kan og
har råd til at værdsætte de gastronomi
ske tryllerier, som mesterkokken Vivi
Schou i bedste Blixen-stil præsterer som
Babettes totale gæstebud, og hvor Hen
rik Pedersen med udsøgte vine, blomster
og mange ord skaber fest og lokker
mange til at gøre vejen her til dette
prægtige sted med udsigt ned over Vor
dingborg. Stedet har navn efter en borg
ved Oringe, hvor man i vikingetiden og
middelalderen havde rasteplads for de
sjællandske ledingsskibe, når de skulle
drage på togt sydover.
Valdemar Atterdag udfordrede Hansakøbmændene ved at sætte en gås på et
borgtårn og på plattysk sige sin ufor
glemmelige mening: “Seven und Seven12

tig Hense, Seven und Seventig Gense.
Ick frag nicht ein Schitt nach die
Hense.” Slige ord fik den gode Atterdag
stryg for, og han måtte i 1369 bide or
dene i sig, men fik lov til at lade gåsen
være. Hans efterkommer, kong Erik
kom fra vender-landet Pommeren, trives
her ad pommeren til og fik hurtigt nok
af at lege konge på slottet i Vordingborg,
så han flyttede til Købmændenes havn
ved Øresund og gjorde stedet til landets
hovedstad, men trivedes heller ikke
bedre her, så han tog i 1438 guldgåsen
under armen og forlod land, trone og
kone for at blive sørøver. I mange år var
tårnet uden vartegn, men i 1871 fik man
det på plads. Men selvom byen stadig sy
nes lille, så var det i højmiddelalderen
her det skete. De store Valdemarer udvi
dede herfra det danske rige - og skabte
datidens su-permagt-ved Nord-og-Østersøen med erobring af Estland, hvor Dan
nebrog faldt ned fra himlen som kvitte
ring for, at vi kristnede hedningene der,
så vi i Guds navn havde ret og lov til at
udplyndre dem. Så stedet var strategisk
velplaceret. Det var også her vores
“første” grundlov blev nedskrevet med
de berømte indledningsord i 1241 “med
lov skal land bygges”. Slottet forfaldt, da
det kun blev brugt, når der skulle drives
skatter ind, og kongen skulle på jagt.
Sagnet omkring Volmer og hans vilde
ridt var i adskillige generationer en ikke
altid kærkommen konfirmationsgave,
der trods den i Fensmark fødte digter,
Christian Winthers smukke versefød
der, kun sjældent lod fantasien få frit løb
hos de unge, der pligtskyldigt slæbte sig

gennem dansk guldalders poetiske
glansnummer “Hjortens flugt”.
På vejen til Paris bør vi dog huske på
den trange skæbne, der blev en vordingborgsk rimsmeds lod, da han helt og al
deles var grænseoverskridende og tillod
sig at mene i poesiens satiriske form
“Ordener hænger man på Idioter”. Stats
magten ønskede bestemt ikke den form
for digteriske friheder og frygtede
måske, at sådanne verselinjer kunne
nedbryde det land, hvor man med loven
i ganske få hænder, også sammen øn
skede at bevare og beholde for sig selv i
enevældens tid. Den arme P. A. Heiberg
måtte sande, at der var en verden til for
skel i realiteternes verden, da han i 1799
ved foden af Valby bakke måtte sige far
vel til fædreland, kone og barn for at
rejse væk som uønsket. Han havnede i
-ParisTdeveumhemsomHandflygtigTJg^dødF
som blind i 1841, hvor han endelig fandt
sit hjemsted på Montmartre kirkegår
den. Den faderløse søn, Johan Ludvig
skulle ikke udfordre magthaverne, så
han fik stor succes ved at skrive popu
lære vaudeviller og hylde den absulotte
magt i skuespillet “Elverhøj”, og han rej
ste sin ukendte far et minde som på
fransk og dansk formaner os, hvis vi el
lers skulle komme forbi, med ordene
“Hans Skiæbne er dig bekendt”. I 1901
flyttede man så gravmindet til Vording
borg kirkegård og satte i stedet på Mont
martre en kopi, som man så kan lede ef
ter, hvis man ellers ikke ved, hvad der er
værd at se på dette bjerg for lidelse.
Næsten ubemærket forlades nu Sjæl
land for at køre over på en af de mange

øer, som netop giver farvandet navn,
Smålandshavet. Masnedø var tidligere
overfartssted til de største sydligere øer,
Falster og Lolland.
Et lille sted man let overser eller glem
mer, mens man kører op ad den lange
dæmning til Storstrømsbroen. Stedet var
så betydningsfuldt, at det var skueplads for
et af verdenshistoriens første fald
skærmsangreb på Masnedøfortet,
som skulle sikre overfarten og for
bindelseslinjerne på dette vigtige
trafikale knudepunkt.
Slaget kom dog aldrig til at stå
her. Dertil var det store fæst
ningsværks samlede styrke på
hele 2 mand for imponeret af ty
skernes himmelfart den 9. april
1940. Men for tyskerne var det
vigtigt at sikre sig den helt nye
bro, som med sine 3,2 km lange
kombinerede jernbane-betonvej
og adskilte cykelsti, var Europas
hidtil længste bro, da den blev
indviet i 1937, efter mange års
politisk tovtrækkeri. Politik er
det muliges kunst. For at vedtage
loven om det store broprojekt
hører, at Folketingets største,
men ikke særlig kendte parti det jyske - forlangte, at så skulle
der dæleme også en bro i den
modsatte ende af landet oppe
ved Oddesund, og konstruktionen skulle
være af engelsk stål ellers ville det blive
svært at sælge flæsk, og endelig skulle
det helst udføres af alle de arbejdsløse.
Så husk det venligst, at den lange opkør
sel er anlagt med skovl og trillebør. Hi

storien gentager sig aldrig, men man kan
finde visse lighedspunkter. Tænk blot
på Storebæltsbroen og motorveje i det
nordjyske i vor tid.
Over Falster følges den slagne landevej
frem til Nr. Alslev, hvor der var depot
hos den energiske og gavmilde købmand
fra Præstø, Niels Fog, der i bedste mata

dor-stil havde placeret sin hidtil sydlig
ste bastion i sit vidtstrakte handelsimpe
rium. Med fornyede kræfter uden dog at
være “eponeret” kom vi uden større be
svær med en passende omvej over Ny
sted frem til Rødby.

Men af sted det går over Sydlollands
flade inddæmmede områder, som for
tæller om den store stormflod 13. no
vember 1872, hvor en skæbnesvanger
kombination af, at der i efteråret med
lang tids nordvestenvinde var presset
store mængder af vand ind i bunden af
Østersøen, hvorefter uheldet var ude, da
vinden skifter, og månens tidevandspåvirkning skaber en
sprigflod, så vandet kommer
væltende tilbage. For at nå det
indenfor en overskuelig tid - 5
1/2 dag - måtte vi snyde lidt, da
vi var kommet over med færgen
til Puttgarten, hvor vi i bus kørte
i silende regn tørre frem til Itze
hoe - og vil man hellere ud og
gøre byen, så er det nok ikke det
hotteste sted, men værd at vide:
Den gamle holstenske by, som
sikkert og vist blev grundlagt af
kejser Karl den Store omkr. år
800, som udgangspunkt for at
erobre det danske rige, der lå
nord for grænselandet Ejderen.
Men i 811 fastslog kejseren og
den danske konge Herming: Eidora Romani Terminus Imperium
- til Ejderen går danernes rige.
Desværre var regnen ikke stop
pet i løbet af natten. Det var sim
pelthen i silende regn og i strid
modvind, vi stred os frem til Elben.
Først da vi nåede over til Weserfloden,
begyndte solen at varme og tørre os. Til
fredse, men beskidte og med de mest
snavsede cykler nåede vi Bad Zwischenahm. Det blev den længste etape på
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200 km. Næste dag bød på gråvejr, tåge
og høj luftfugtighed. Vi blev gennemb
lødte som af regnen dagen før. Heldigvis
var vejrguderne midt på dagen venligts
indede, og turen sluttede i det bedst tæn
kelige vejr nede i Enschede i Holland.
Derpå gik det geradeaus ind i Tyskland
og ned mod Rhinen og ind igen i det syd
ligste af Holland til Wenlo.
Næste dag blev en helt uforglemmelig
dag, hvor man skulle være mere end fa
natisk cykelmotionist eller betalt cykel
rytter for overhovedet at gide sætte sig
på cyklen. Det regnede så slemt, at man
skulle tro, at nogen havde udløst en
syndflod. Adskillige fandt, at det var ble
vet til Tour de la Styrtregn, så de “strej
kede” og kravlede ind i den tørre bus,
mens andre ikke ville krybe til korset.
1 et skær af van (dj vid forsøgte nogle af
trodse pinslerne og enkelte holdt stand
mod vandmasserne, der iøvrigt udløste
oversvømmelser i Belgien og Holland de
næste dage. Der blev givet fuld valuta for
dagens strabadser, da vi igen kunne
øjne floden,vi havde fulgt og krydset i
det hollandske ved navn Maas, der nu
havde taget navneforandring til Meuse
og nu lå og lokkede fortryllende nede i
den brede floddal ved Huy. For at sætte
denne stejle nedkørsel på 12% i en sær
lig stråleglans, havde solen sat fuld blus
på, da vi i susende fart drønede ned gen
nem gader med tæt bebyggelser med
fart, som vi ikke kender hjemme fra
Hammer Bakker. Men efter en så herlig
nedtur og et velfortjent bad og hvile og
tiltrængt soignering af cyklerne, ventede
så turens absolut hårdeste etape.
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Det begyndte altsammen så smukt
ved, at vi kørte langs Meuse-floden til
Namur, hvor Ardennerne ventede. Her
blev der splittelse i flokken. Bitterligt
fortrød jeg de sidste 10 kg, der havde sat
sig. Så jeg oplevede at høre til den abso
lut tungeste del af feltet, da stigningerne
ubarmhjerteligt skilte hele holdet, og
fårene tydeligt blev skilt fra bukkene.
Der synes i lange tider ikke at være no
gen ende, hverken på sadel eller på bak
kerne, og at stå op så længe i pedalerne,
det koster. Så her var det ikke bare læn
gere et sjovt navn, man havde givet tu
ren. Her blev det i sandhed til Tour de la
Sueur. For sveden haglede ned, og de
første kilo smeltede under anstrengel
serne for bare at nå frem til Compiegne,
som er en by på størrelse med Næstved.
Mest interessant er det store slot, som
i tidernes løb er vokset op omkring den
første bygning, som Karl den Skaldede
tog fat på i 800-tallet. Inde midt i byen er
det særprægede rådhus, som man skulle
tro var et slot. Her er opmarcheret tusin
der af tinsoldater, hvis man skulle få lyst
til at lege krig. De fleste kender dog nav
net, fordi der et pænt stykke udenfor
byen i en skov er jernbanevognen (som
godt nok kun er en kopi i dag), hvor der
den 11. november 1918 blev underskre
vet våbentilstand. “Intet nyt fra Vest
fronten”. I begyndelsen af 2. Verdens
krig synes tyskerne at det var rigtig yd
mygende for franskmændene, at det var
i samme gamle jernbanevogn, at de ty
ske sejrherrer Hitler, Ribbentrop og
Göring så til, at Frankrig kapitulerede,
og tyskerne kunne holde sejrsparade på

Champs Élysées og ved Triumfbuen i
Paris.
Fredag var så dagen, hvor målet for alle
anstrengelserne, nemlig den sidste lille
parade-tur på sølle 131 km ind gennem
Paris, ventede. Ude ved Charles de
Gaulle lufthavnen blev vi modtaget af en
repræsentant fra det europæiske cyklist
forbund i Paris. Vi havde alle iført os den
sponsorstøttede cykeltrøje, så vi så meget
seje ud, mens vi stod og ventede på at
køre ind til Paris. Den gode franske cyk
list var mødt op i almindeligt hverdagstøj
og med en ganske almindelig turistcykel,
så vi følte lidt, at festivitasen svandt lidt
bort, mens vi kørte langs en guds forladt
kanal ind til Seinen i hjertet af byernes
by. Så vi var mere end slukørede, da reg
nen igen væltede ned, og vi lidt for
pjuskede blev stort set væk fra hinanden
på vej frem til Concorde-pladsen.
Efter at have kørt op ad rue Rivoli
langs Louvre, som man kender så godt
fra afslutningen af Tour de France, ven
tede så det franske politi, der havde
sendt en enkelt gammel overvægtig mo
torcykelbetjent, som man havde nedgra
deret til en ældgammel Mobilette. Han
skulle så føre os op på turens finale
strækning. Turens højdepunkt i Riis’
hjulspor op ad de elyssiske marker
kunne vi efter en uges vidunderlige op
levelser sveddrypne eller regnfulde pins
ler og et fint kammeratligt samvær gøre
til sandhedens øjeblik. For var vi som
cyklister den type, der vægter det at
være undervejs som det vigtigste, eller
var vi af den slags, for hvem det gælder
om at ligge forrest og komme først til

mål. Forfatteren Ib Michael mener, at
for nogen er “undervejt altings mål, men
den ældre digter og hærværksmand
Tom Kristensen på sine gamle dage i
“Hvad er mit ærinde” fra 1963 er nået
frem til; at han (den rejsende) studerer
sit kort og lægger en stor plan, som han
gennemfører så nogenlunde, men at han
midt under planens gennemførelse går
på “tilfældigheder ”, hvor det nok skal
vise sig, han oplever det, han aldrig skal
glemme.” Et er sikkert og vist. Vi er ikke
helt de samme, når vi atter er vendt
hjem til vor daglige dont. For Tour de la
Sueurs mange oplevelser vil på en eller
anden måde indgå i vor erfaring og i

vore minder engang, hvis vi ikke bare
kører deruda’ uden modtagelighed for
de indtryk, vi har mødt.
Tankerne har sikkert været mange,
mens vi i stor vifte rullede op ad Champs
d’Elyssé mod Triumfbuen. Men jeg
havde i hvert fald ikke troet at blandt de
mange, der stod og viftede med Danne
brog, at også min egen kone var mødt op
for at være med til at hylde de 42 gæve
motionister, der havde kørt de ca. 1.000
km for den gode sag. Jeg blev aldeles
lamslået, og skulle efter forlydende ikke
have sagt et kvæk i op til flere sekunder.
Et er i hvert fald sikkert, at for mange af
os har det været en uforglemmelig uge i

vort liv som motionscyklister at opleve
glæden ved at have nået et mål, og vi nød
helt sikkert den danske ambassadørs ord
om, at det er fint at gøre noget for sig
selv, men det der tæller er, når man kan
få lov til at gøre noget for andre. Det skå
lede vi så på i liflig champagne og nød så
1 1/2 dag i Paris, hvor vi ikke rørte cyk
lerne, førend vi satte os i bussen og nemt
og bekvemt kørte hjem, hvor vi tog af
sked med hinanden. Tour de la Sueur
1998 kørte altså for tredie gang igen
næsten 100.000 kr. hjem til syge danske
børn samtidig med, at vi nok engang
havde gjort den gamle eventyrdigters
ord til vore: “At rejse er at leve!”
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Rødt
Ole Vincent Larsen

Der kan være de dage,
hvor sprogets netværk
om kloden,
snærer sig ind, rødt,
i hjernen.
- Så ser du alt det,
du ikke ønsker.

Du kan skjule dig
under dine glødende
fugle der hvisker dig
dagdrømmens løsning
i øret.

Indtil du vågner en
morgen i en rød verden,
hvor du selv er uden
farve, værgeløs
over for det kommende.

Flugten iklæder kroppen
en rustning af røde fugle:
usårlig kan du passere
slagmarker
og menneskers
forvrængning.
Et øjeblik
porøs som en svamp:
fra benene og opefter
suges du fuld af farve,

der også driver
i urolige striber
rødt
ned over byens kontur,
sekundkort,
før udsynet skifter
til mørke.
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I Ole Vincent Larsens digtsamling
“Livs-dage” på forlaget Attika behand
les de store temaer indholdsmæssigt. Vi
har med stor glæde modtaget et klasse
sæt.
Som en kendt filosof engang sagde, så
er der kun tre ting, der er værd at
behandle: kærligheden, religionen
(værdierne) og døden. Og det er Ole
Vincent Larsens temaer i denne
smukke samling. I en skånsom blan
ding, hvor forfatteren skuer tilbage på
livet, men også har mod til at se fremad
mod livet efter de 60 år.
Mogens Faber

Rita Arnstrup

Som ung nyuddannet sygeplejerske, for
snart mere end 30 år siden var min store
drøm at opleve og arbejde i Grønland, på
det tidspunkt var den koloniale status

opgivet, i og med at den danske gundlov
også omfattede Grønland og danskhed
en indført.
Det blev ved drømmen - Inderst inde,
har jeg på det tidspunkt nok hverken
haft energi eller lyst til at virkeliggøre

drømmen, det er som bekendt lysten,
der driver værket og fører til målet. Min
energi blev i stedet brugt i et aktivt liv
med min familie og i en aktiv hverdag i
mit fag. Vi lever i en verden, hvor omgi
velserne konstant stiller stigende krav
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og forventninger til os, ikke mindt til
den faglige indsats ved stadig dygtig
gørelse og omstillingsparathed, men i al
ler højeste grad også til de menneskelige
kvalifikationer, som er langt sværere og
vanskelig at definere.
Men drømmen om, eller lysten til, at
rejse til Grønland har ligget latent i mig i
alle disse år. Det rette tidspunkt var nu
kommet, hvor målet skulle nås, lysten
stå sin prøve og omsættes til en velover
vejet beslutning.
Min sikre tilværelse brydes op, min le
derstilling forlades til fordel for et job
som udøvende sygeplejerske. Det skulle
bl.a. sammen med målrettede kurser ru
ste min faglige kompetenthed til at få
den stilling, jeg søgte ved Upernaviks sy
gehus i Nordvest Grønland. Rent men
neskeligt forsøgte jeg at ruste mig ved
bl.a. at læse grønlandsk historie og kul
tur.
Tæt ved målet - mange måneder se
nere, med masser af sommerfugle i mav
en, kæmpestore forventninger til livet i
de næste 3 måneder, fløj jeg med vild be
tagelse over indlandsisen, måtte jeg alli
gevel stille mig spørgsmålet - hvad er det
der driver værket? Får mig til at forlade
mine kære, er det bare lysten? Oplevel
sestrangen? Eller længslen efter forny
else, måske det hele?
Via Kangerlussuaq/Sdr. Strømfjord gik
rejsen med et tomotors grønlandsfly med
propeller til Hullisat/Jacobshavn. Det er en
by i rivende udvikling der dels skyldes det
gode reje- og hellefiskeri. Jeg ankom i
strålende klart solskinsvejr med mid
natssol, havde den store glæde at blive
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modtaget og vist rundt af formanden for
siumutpartiet, oplevede bl.a. en storslået
udsigt over Illulisats isfjord, bræen er
Grønlands mest produktive af isbjerge,
jeg var også enorm betaget af de ca. 3.00
slædehunde, der boede i byen.
Dagen efter fortsatte rejsen nordpå
med helikopter. Når vejret tillader det,
beflyves Upernavikøen 2 gange ugentligt
og er eneste forbindelse undtaget i som
mermånederne, hvor kystsejlads er mu
lig. Jeg ankom til Upernavik den 2. juni i
det skønneste solskin med det flotteste
krystalklare blå hav fyldt med isskosser
og kæmpe isbjerge.
Min ankomst var samtidig med årets
største begivenhed, det første lastskib
fra Royal Artic line siden oktober, til
stor glæde for alle, idet KNI butikkens
manglende varelager fyldtes igen. Til
stor forundring er alle madvarer dato
mærket for mere end et år siden, selv de
frosne. “Det vender du dig til” siger
mine kollegaer.

Uden bagage
I løbet af en god uges tid, blev skibet los
set, ombord var også mit rejsegods, som
jeg glædede mig til at gense, idet min
håndbagage kun indeholdt lidt skiftetøj.
Stor var min overraskelse, da skibet sej
lede uden at jeg så min bagage. Gode råd
var dyre, idet næste skib først ankom om
en måned, kan nogen forestille sig at stå
i Nordgrønland uden bagage, hvor lange
underbukser er et must, jeg havde i
hvert fald svært ved det. Isen i havet var
kun lige brudt op, havet var vanskeligt
sejlbart for andre skibe end de Atlanter-

havsgående, landskabet var dækket med
sne, den sidste slud faldt på nationaldag
en den 21. juni. Der var frostgrader om
natten, trods midnatssol. Men med gode
kollegaers hjælp, og hyppig vask blev det
en ekstra oplevelse. Stor var alles glæde,
en måned senere da hvidløg, fetaost og
lign, uopnåelige sager pakkes ud.

Kolonien
Upernavikkolonien blev i 1772 anlagt af
danskeren Andreas Brunn, udsendt af
en købmand Dalsager, men p.g.a. øens
ufremkommelighed og handelens store
udsving, blev kolonien først endelig god
kendt i 1826. En del af de gamle koloni
bygninger er bevaret, bl.a. butikken, be
styrerboligen og kirken, der er indrettet
som museum.
I dag er der ca. 2.500 indbyggere i
Upernavik kommune, hovederhvervet
er fangst og fiskeri. Geografisk er det en
af de største kommuner, idet den stræk
ker sig ca. 450 km fra nord til syd. På ho
vedøen bor ca. 1.000 mennesker og
endnu flere slædehunde, resten af be
folkningen beboer 10 bygder. De nord
ligste bygder er kun farbare med skib i
perioden fra ca. 13. juli til september, så
i for- og efterårsmånederne, hvor hun
deslæderne ikke kan benyttes, er byg
derne meget isolerede. Indtil for få år si
den var Upernaviks vandforsyning besværliggjort af, at der ikke fandtes fersk
vand på øen, om vinteren smeltes is, og i
de isfri perioder hentes vand fra na
boøerne. Nu er der skabt en kunstig
vandsø samt et moderne anlæg til afsaltning af havvandet.

Fritiden

Fantastisk Natur

Hvad får man fritiden til at gå med på en
ø, der med lidt besvær og sved på pan
den kan gås rundt på en dag? TV sendes
kun nogle timer om aftenen, hvoraf de
fleste udsendelser er grønlandssprogede.
Jo, det har ikke været noget problem,
godt med arbejde og døgnvagter har ta
get sin store part, men hver dag er en
stor naturoplevelse. I løbet af de 2 måne
der er sneen smeltet, og øen er blevet
grøn med mos, græs, dværgpil, lidt fjeld
lyng, enkelte og få blomster, bl.a. Grøn
lands nationalblomst, storblomstret lilla
gederams, ingen vækst er over 15 cm
høj.
Solen har skinnet 24 timer i døgnet,
har stået som en snurretop højt på him
len, har for første gang kastet skygge
omkring 25. juli, men lige nu begynder
den at danne solnedgang, og 5/8 er mid
natssolen slut, den rigtige mørketid er
fra 1/11 til 5/2.
Ud over solen giver havet med isbjerge
de mest fantastiske oplevelser, farverne
skifter i bølgerne eller i de stille krusnin
ger. For det meste har det været total
havblik med spejlinger. Der fotograferes
hver dag, man kan bare ikke lade være,
apparatet er altid med i rygsækken. Det
bliver lidt af en besættelse, både for kol
legaer og mig selv, for man kan ikke se
sig mæt på naturen, den skifter hver
time i døgnet, selvom det er den samme
udsigt, og måske det samme isbjerg, der
ryger i kassen. Der har været enkelte
dage med tæt tåge, der heldigvis er svun
det ligeså hurtigt som det er kommet, det
kan skifte indenfor minutter.

Jeg har været på de mest fantastiske sejl
ture, et par gange i Upernaviks isfjord,
med indlandsisen, der også har kælvet
med utallige isbjerge. Vi spiste vores
mad på en lille ø og hørte isen tordne og
brage. Sejle mellem fjelde og store fugle
fjelde med alkefugle. Opleve at flyve med
helikopter i strålende solskin kl. 03 om
natten til de nordligste bygder på græn
sen af Melville bugten, se sæler og store
grønlandshvaler svømme i havet.
Mine 2 kollegaer og jeg tager vagtra
dioen med, når vi går i fjeldet. Vi laver
mad på spritapparat, kommer altid for
sent i seng, det er svært at komme i seng,
når solen står højt på himlen, desværre
mærkes det, når vækkeuret ringer. Nu
sover jeg endda fra hundehylene, der går
som en lavine over øen, hele døgnet.
Mit hus ligger ned til en lille natur
havn, der har fangerne landet sæler i de
sidste uger. Jeg fik foræret sælkød og et
friskflænset meget smukt skind af en
Grønlandssæl, desværre er det for dyrt
at få bearbejdet, det hænger på mit trap
pegelænder, når ikke det flyttes rundt af
løse hunde, idet hvalpe og drægtige
tæver må gå løse, alle andre hunde er i
kæder. Sælkødet skal gemmes til et fest
måltid, der skal nydes når Asbjørn (min
mand) kommer herop.
Vi bliver flittigt inviteret til kaffemik,
med mange slags kager, som en speciel
delikatesse serveres der spækfirkanter
af sæl, hval eller ren, det kommes i kaf
fen i stedet for fløde. Frokosten består af
sæl- eller hvalspæk, tørret hvalhud, spi
ses også som slik, tørret hellefisk og
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torsk, noget smages kun een gang andet
spises tit.

Sygehuset højt mod Nord
Upernavik sygehus dækker hele distrik
tet, p.t. er der ansat 1-2 svenske læger, 23 danske sygeplejersker, 1 norsk sund
hedsplejerske, laborant mangler.
Grønlænderne dækker social- og
sundhedshjælperstillingerne, enkelte
har den meget nødvendige fødselshjæl
peruddannelse, øvrige er ufaglærte. Byg
derne er dækket med een sundhedsper
son. Der er stor mangel på uddannet
personale indenfor alle kategorier, f.eks.
har jordemoderen manglet i snart 8 år.
Synlige præg af tandlægemangelen ses i
børnenes dårlige tandstatus. Det er hel
ler ikke et særsyn, at unge i tyverne kun
har enkelte eller ingen tænder i mun
den.
På Upernaviks sygehus udføres kun
mindre kirurgiske indgreb som aborter,
udskrabninger, blindtarmsoperationer
o.lign. I acutte tilfælde må patienten
evakueres i helikopter. Jeg har haft - for
mig en stor oplevelse - at skulle evakuere
en patient fra en af de nordligste bygder.
Vi fløj i helikopter i strålende solskin kl.
03 om natten, fløj langs med indlands
isen og så isfjorde fyldt med isbjerge, så
ned på sæler og store hvaler. Patienten
var med tilbage til Upernaviks sygehus,
hvor der straks blev opereret, og alt gik
godt. En del patienter bliver også over
flyttet til Dronning Ingrids hospital i
Nuuk eller måske til Rigshospitalet.
Disse overflytninger sker såvel acut som
planlagt.
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Det daglige arbejde for sygeplejer
skerne består i på skift at have døgnvag
ter, foruden almindelig dagvagt. Ar
bejdsnormen på Grønland er stadig 40
timer ugentlig. Sygeplejerskerne assiste
rer ved operationer, har ansvaret for
operationsstuens materialer, passer dag
ligt døgnskadestuen, der foruden acutstue, mere fungerer som almen lægekon
sultation, idet der ikke findes almen
praktiserende læger. Sygeplejersken
fungerer som visitator og udfører de be
handlinger, hun selv kan tage ansvar for.
Det må erkendes, at ansvarsområdet er
udvidet betydeligt.
Bygdepersonalet kan dagligt ringe og
konferere med udlært personale på syge
huset vedr. acutte syge, medicin og de
problemer, de måtte have. Hvis befolk

ningen skal til sygehuset, kan det i som
mermånederne ske med kystskibet, der
er i bygderne 2 gange ugentlig. Mange
sejler i egen båd. Om vinteren kommer
de med hundeslæde eller snescooter,
problemet er stort, når sejlads ikke kan
foregå og isen ikke bære.
Når bygdebeboerne besøgte Uper
navik, var det næsten en selvfølge, at
man aflagde sygehuset et besøg, når man
nu var i byen. Det gav anledning til
mange sjove oplevelser.
Arbejdet blev aldrig rutine, hver time,
også når det var 24 timer i et stræk, var
lærerig og en oplevelse i selv at være så
tæt en del af en anden kultur.

Fremtid
Meget har ændret sig siden den danske

integration. Indførelse af hjemmestyret i
1979 blev startskuddet til en folkelig bevidsthedsgørelse og fornyet æra i den
grønlandske fangerkultur. Det blev igen
in at tale grønlandsk og hedde grønland
ske navne.
Der er mange myter, men ingen tvivl
om, den barske natur har lært dem, at
skæbnen ikke er til at spøge med, og der
for kan deres handlinger bære præg af
tanken - måske er vi her ikke i morgen.
De lever i nuet, fremtiden er en fjern
størrelse, som ikke er værd at bekymre
sig så meget om. Mange har aldrig lært at
tage ansvar for sig selv eller deres omgi
velser.
Skal de unge undgå de store sociale pro
blemer i et land, hvor det er almindeligt at
få barn i 15 års alderen og hvor 45 % af
alle graviditeter ender i provokerede
aborter og med den største selvmordsrate
blandt unge mænd i verden, er det vigtigt,
de bliver påvirket allerede i skolen.
Det er vigtigt, de unge lærer at gøre sig
nogle overvejelser om, hvad de vil med
deres liv, lærer at tage stilling til deres
plads og medansvar for det samfund, de
lever i. Deres helhedsforståelse omfatter
rigtigt nok, at de er en del af naturen, le
ver i den og af den, men de skal lære, at
de også er ansvarlig, både i kulturel og
miljømæssig betydning. Kun gennem
øget uddannelse kan børn og unge lære
at højne deres moral og ansvarsfølelse.
Paradokset er, at det grønlandske sam
fund er i opbrud mod nye værdier.
Skridtet er taget mod industrialisering,
bygder nedlægges, byer skyder op, sam
tidig med at man genføder fangersam

fundet. Alt sammen med til at skabe rod
løshed og kaos. Det er derfor altaf
gørende at de unge igen lærer de gamle
fangertraditioner og tilpasser dem i en
moderne verden, så de etniske og kultu
relle værdier bevares i inuitternes eget
vidunderlige land.

Tilbageblik
Her knap 2 måneder efter min hjem
komst ser jeg tilbage på et helt uvurder
ligt stop op - i mit liv. Ser betydningen af,
at jeg ankom rimelig fordomsfri med
stor åbenhed og imødekommenhed, for
søgte at give plads for gode oplevelser,
uanset om det var i arbejdet eller i friti
den gjorde, at jeg mødte en utrolig venlig
befolkning og gode samarbejdspartnere,
følte mig respekteret og færdes med tryg

hed over hele øen. I denne kæmpe natur
føltes det som tiden stod stille i det vid
underlige skønne rum af himmel og hav,
med den dybeste stilhed jeg aldrig før
har oplevet - altid var tanken tilstede, at
være nær ved jordens oprindelse. Ople
velsen af at leve i en anden folkekultur,
på en gold, mindre ø langt ude i det åbne
hav, afhængig af vind og vejr giver een
lidt ydmyghed i tilværelsen og forståelse
for andre værdier.
Endvidere ser jeg, at Grønland har
brug for medarbejdere/personer der for
uden gode erhvervskvalifikationer hai
en selvstændig, lystbetoner og personlig
ansvarlig holdning til arbejdet.
Men årsagen til at min drøm blev til
virkelighed bevarer jeg som en hemme
lighed.
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Jens Rosendal

At synge er altid godt
Det ved alle som har forsøgt det. For sig
selv eller i fællesskab. På en eller anden
måde giver det at synge et ryk opad.
“Min sjæl du har af alt på jord
i tanken og din tunges ord
de allerbedste vinger
og friest er dit åndefang
når dybt du drager det i sang
så højt i sky det klinger.”
Sådan udtrykker en af de store sang- og
salmeproducenter, Grundtvig, den mær
kelige løftning, der er i at synge. Som om
sangen i sig selv er et frigørende element,
som både sjæl og krop kan eksistere i
(tanken, tungen, åndedrættet, friheden).

Vi kan synge det, der er for godt
eller for sandt til at siges
Jeg har lagt mærke til, at sangen er noget
99

særligt. F.eks. kan man godt synge det,
som man næsten ikke kan sige.
“Frygt ej for hvad verden kalder
sin nødvendighed af stål”
synger vi sammen og tror måske endda
på det. I en almindelig samtale kan det
ikke siges uden at det bliver underligt.
Helt nøgternt ved vi, at vi ikke bestiller
ret meget andet end at frygte og indrette
os efter verdens nødvendighed af stål.
Sangen kan bære et andet udsagn,
måske fordi vi er friere der og kan se
længere. Sammen med vingerne følger
overblikket. Sang vi det aldrig, kunne
det ske vi glemte, hvordan virkeligheden
i virkeligheden hang sammen. Dette
gælder både salmerne og de folkelige
sange.
“Dig elsker jeg, Danmark, mit fædre
land” synger H.C. Andersen. Det er hel
ler ikke noget, man siger - i hvert fald
ikke for tiden - hvor man kan blive

hængt ud for hvad som helst, hvis man
sagde det. Vi kan synge det, og alle de
“jeg’er”, der synger sammen, bliver et
vi, der uforbeholdent synger deres
kærlighedserklæring til landet, sproget
og folket.
Henrik Pontoppidan, der i næsten alt,
hvad han har skrevet, holder kølig af
stand og ser først fra den ene side, så fra
den anden, går i sangen direkte ind og
knytter sig til den danske familie:
“En røvet datter dybt begrædt
er kommet frelst tilbage”
skriver han under genforeningen. I san
gen siger han jeg og os og “vor moders
øjesten” og åbenbarer en dybde og sam
følelse, som ellers blev holdt ude. Som
Johannes Holms udtrykker det i en af de
mest ligefremme folkelige sange:
“Thi du er mig fader og moder
så synges fra strand til strand
langt mer end søster og broder
thi du er mit fædreland.

Hvem er den folkelige sangs “vi”?
Den folkelige sang åbner til et konkret
fællesskab på trods af alle forskellighe
der. Man tør synge vi. Vi tør synge om,
at “hver glans og hver plet vil jeg bære,
som falder på Danmarks navn”.
Kernen i den folkelige sang er ikke
bare underholdning eller et godt tidsfor
driv. Det er den også, men den er meget
mere. Sangen sætter os på plads i histo
rien og samfundet, regner os med og gør
os ansvarlige.
Jeg forestiller mig, at den folkelige sang
i høj grad har båret både et politisk enga
gement og et hårdt kropsligt arbejde i ge

nerationerne før os. Når tiden mellem
1864 og 1900 i Danmark bliver en op
gangs- og blomstringstid på tværs af alle
prognoser og modsat andre europæiske
landes udvikling i perioden, skyldes det i
høj grad den folkelige sang, der holdt på
sporet og gav den vi-fornemmelse, der
både er styrke og hvile i. Også i andre hi
storiske perioder, ja måske både før og ef
ter og hele tiden har den folkelige sang
sunget med i danskernes skæbne. Besæt
telsestiden gjorde det tydeligt en gang til.
I 1949 skriver Jens August Schade om
dansk forår:
“Tal om din barnestjernes glød
tal om din barnelatter,
du som er evig og aldrig død,
Danmark bedårende datter.
Læg din hånd i min barnehånd
rør mine hjertestrenge,
syng om Danmark og hjertebånd,
så vil det klinge længe”

Indenfor eller udenfor
Kritikere af den folkelige sang spørger
for tiden - som om de selv var udenfor
stående - om, hvad det er for et “vi”, der
synger. Hvad det er for et folk? Man
kunne selvfølgelig svare, at det er alle,
som regner sig selv med, og det svar er
rimeligt nok. Men det var spændende
om man kunne komme længere med
svaret. Er vi andet og mere end en flok
mennesker indenfor nogle ligegyldige og
tilfældige grænser, som tiden påstår er
overflødige eller endda skadelige. På
trods af den brogethed, som også dan
skerne og danskheden er, giver sangene

selv et bud, men om det passer er selvføl
gelig en anden sag. Derfor stilles det her
som spørgsmål:
Er vi den, der “ej fra kampen træde
før selv den mindste af de små
har del i livets glæde.”
Er vi dem, der siger “sandhed, jævnt
og kort
gladest ved det milde.”
Mener vi virkelig, at “at da har i rig
dom vi drevet det vidt
når få har for meget og færre for lidt”
Er vi sletternes sønner og døtre “med
drømme i sind”
som gerne lytter til “drømmens trou
badur
der vækker alting til live
med nærvær og omsorg som
vækkeur”.
Er vi dem, der når det er helt alvorlig
fat med fædrelandet, og det er ved at
dø synger “at vi burde spille på dom
medagsbasun men den var lejet ud”.
I stedet foreslår vi en anden redning:
“Du trænger til nogen der kysser din
næse og nulrer dine ører”
eller måske dybere, i samme
situation med fædrelandet
på afgrundens rand:
“Fuglens røst
spår om dannemænds høst
under mundharpeklang og
småpigernes sang
lykken vendes som skibet
på voven
lykken vendes som bladet
i skoven”.
Det er smukt altsammen,
synes jeg, men det kunne jo

være løgn og forbandet digt det hele. Ro
mantik, nationalisme og virkeligheds
flugt og hvad andet skidt, man lige nu
kan finde på at kalde det.

Eksperterne
Man kan forsøge at henvende sig til eks
perterne på feltet, som man så tit gør,
hvis man er kommet i stor tvivl om arve
sølvets virkelige værdi. Usikker og van
tro og med halvdårlig samvittighed hen
vender man sig til folk, som skulle have
forstand på gamle sanger og beder dem
vurdere realistisk om danskheden er no
get eller ingenting. Ikke om den skulle
være bedre eller værre end tysk eller
fransk eller kinesisk, for det kan vel kun
Vorherre afgøre, men om den er noget.
Om der findes noget, man med rimelig
hed kan kalde en dansk identitet. Jo
nathan Schwartz, jøde, psykolog og soci
olog har forsøgt at bestemme danskerne
som folk ud fra dansk lovgivning (hvor
vi er alle sammen på trods af brogetheden) og historien. Han når frem til, at vi
er et folk, der i markant høj grad priori-

terer tryghed, lighed (lige værdighed i
borg og hytte), kvindelighed eller barn
lighed. Mig overrasker det resultat ikke.
Med alle de minus- og plusværdier, det
indebærer, synes jeg at genkende den
danskhed som et godt stykke af mig selv.
En anden undersøgelse, der ikke specielt
har haft danskerne i kikkerten, men ru
bricerer “det nordiske” blev kort refere
ret i Højskolebladet i år (nr. 29/1998).
Det er den hollandske kulturforsker,
Geert Hofstede, der undersøger forskel
ligheden i kulturtræk i erhvervsvirksom
heder fra det meste af verden. Hans sam
menfatning går ud på, at de nordiske
lande udskiller sig markant fra øvrige
områder ved 1) lav magtdistance, 2) fe
minine værdier og 3) lille strukturerings
behov. Jeg kunne nok have lyst at ud
mønte, hvad de resultater betyder mere
nært udtrykt, men afstår og henviser til
højskolesangbogens kerneafsnit af folke
lige sange. For her står det vers efter vers,
ord til andet i poetisk iklædning, hvad
lav magtdistance, feminine værdier og
lille struktureringsbehov indebærer. Det
vil kort og godt sige at være nordisk og
dansk. Mere end man turde håbe, ser
ekspertvurderingerne ud til at passe med
sangenes udsagn. Det ser faktisk ud, som
om vi er (var) andet og mere end den
klan, der engang prioriterede frikadeller
og brun sovs. Og det ser ud som danske
digtere engang har haft frimodighed og
hjerte til at synge klart om det.

Fortid eller nutid
Det, jeg kalder danske værdier, er altså
ikke bare noget digterne har fundet på.

Derimod har de nok i høj grad givet den
tilværelsesform og de værdier, vi som
danskere bedst kunne eksistere i, rim og
rytmer og sproglige udtryk, så vi kan
(kunne) synge i overensstemmelse med
os selv. I den politiske proces fylder æv
let og kævlet meget. For- og bagsider skal
belyses og kritikken og de økonomiske
omkostninger regnes ud og regnes med.
Digterne springer palaveren over og gri
ber de positive konsensusord. De giver
os dem nært og synligt og helst i billeder,
som vi genkender. Sådan ser de folkelige
sange ud til at være i overensstemmelse
med det, som er (var) dansk samfund,
dansk lov og historie.
I denne tid bliver det et påtrængende
spørgsmål, om danskheden og dermed
sangene stadig har gyldighed eller vi er
på vej mod helt nye tider. En så lang og
groende tradition er en ubegribelig
styrke og gave, men tradition må være
levende og fornemmes redelig. Hverken
salmerne eller de folkelige sange er lige
nu så selvfølgelige, som de var. Er vi ble
vet skrupforvirrede med hensyn til no
get så fundamentalt som vor egen identi
tet. Skal vi synge sammen og det skal vi
vel stadigvæk, synger vi hellere uforplig
tende og lyrisk om, hvor smuk morge
nen kan være og hvor pænt der er ved
Vadehavet, når solen går ned. Eller vi
synger engelsk om kærligheden eller
sætter musik til med sådan en råstyrke,
at det er omtrent lige meget, hvad vi syn
ger. Vi er forvirrede, og det holder vi vel
til. Inderst inde er mange af os fortviv
lede og fornemmer det også som svigt, at
vi ikke har den fælles kærlighed til

fædrelandet, som vi kan synge videre
ind i næste generation. Som der står om
den kærlighed i en af sangene:
“hvor den blusser, bor livsgrøden
hvor den slukkes, hersker døden”.

Et helvedes dydigt vræl
Grundtvig skrev engang om det helvedes
vræl fra vore hovmestre, som stillede
den fordring til danskerne, at fra nu af
skulle de ikke elske fædrelandet men
hele verden uden forskel. Han forudså,
at den fordring snart ville ende med, at
vi ingenting elskede, og hver mand ville
få travlt med kun at rage magt og øko
nomi til sig selv. Såvidt jeg kan se, stem
mer den forudsigelse alt for godt med
virkeligheden. En konstrueret eller idea
listisk kærlighed dur ikke til noget. Det
er som at starte højhusbyggeriet med at
ville opføre 27. etage. Højst bliver det en
imponerende anstrengelse.
Derfor skal vor tids hovmestre, som si
ger omtrent det samme som hovme
strene dengang, alligevel have tak for
indsatsen. Vel er det ikke sjovt at høre
på, men de kan lære os at finde grunden
til vor egen forvirring og tøven og mang
lende kærlighed. Vi ville have været
dårligere stillet, hvis ikke de direkte an
greb på fædrelandskærlighed og den fol
kelige sang var sat ind. Søren Mørks
“Den sidste Danmarkshistorie” er et
uvurderlig klart signal. Hans Hauge, der
melder fra overfor det folkelige vi og me
get bedre kan li’ nogle franskmænd, er et
klart symptom på, hvad der fejler os.
Uffe Østergaard er uundværlig, når han
påviser at danskerne har opført sig som

serberne i Sønderjylland, og at vi meget
hellere skulle have overladt det hele til
tyskerne første gang vi fik en chance og
de chancer har der jo været mange af.
Anne Knudsen er også værdifuld, når
hun er flov over at skulle forklare italie
nerne, at hun ikke er helt rigtig tysker,
men hører til den danskerklan, hun som
antropolog har svært ved at skelne sig
frem til. Uffe Ellemann bør have tak, når
han rent ud siger, at han er grundig træt
af Grundtvigs rigdomsdefinition om at
vi er rige så længe få har for meget og
færre for lidt, og vi kan have lige vær
dighed i borg og hytte. Hele den bega
vede fortrop af hovmestre har fået blik
for, at den folkelige sang måske er det
sidste sted krudtet kan holdes tørt til ti
dens mode er drevet over, og vi kommer
til os selv igen. De har fundet ud af at
“det er lettest at holde et folk i skat
som slet ingen sange har”.
Derfor gælder det om at synge videre
med frimodighed og af hjertens lyst.

Hvem har I diet og hvem har I kær?
Selv med besværgelsesmanøvrerne ud
ført og guldskoet på alle fire ben snubler
hesten, da Oluf skal over broen. I det øje
bliks tøven, der biir, får Ludvig Holstein
stillet de spørgsmåljeg vil slutte med
Hr. Oluf red over elverbro
i midsommernatten den hvide
da snubled hans ganger på fire guldsko hr. Oluf, hvorhen vil I ride?
Hvorhen vil I ride før morgenen skær,
og hvor er I fostret og båret,
og hvem har I diet, og hvem har I kær,
hvor blev eders kjortel skåret?

Thomas Nielsen
“Hvordan er det med Væverens Krebsegang. Kære Rørdam?” spurgte Grundt
vig i oktober 1848. Han var just faldet
som rigsdagsmand i Nyboder og fandt,
at han var uundværlig på tinge. - Thi
mens det er en hvermand tåleligt at for
trænges af en bonde, så er det noget gan
ske andet med mig som gammel “bonde
ven”.
“Jeg var som fisken i vandet! Herren
gav mig kræfter til at styre den vilde hob,
der råbtes hurra for professor Clausen,
så det ingen ende vilde tage. - Det rasede
og sydede over kateket Hagerups hoved,
da han kom den anklagende engel, da
han oplæste alle røverens meritter - og
væveren kunne ikke svare et ord.”
Sådan beretter pastor Peter Rørdam,

Mern til sin læremester N.E S. Grundt
vig i København, dagen efter det første,
meget dramatiske valg den 5. oktober
1848 til den Grundlovgivende forsam
ling ude på Præstø torv.
- Her havde en begavet mand af “fol
kets midte” - dog kun en husmand og
væver Hans Hansen med 572 stemmer
mod 330 overbevisende slået Danmarks
lærde mand professor theol. H. N. Clau
sen. Præsten Rørdam, som var den
“uvildige” valgleder, lyver naturligvis
ikke, men husker forkert! I Danmark
havde man endelig fået lov til at opstille
folk fra midten. Det kunne aldrig gå og
måtte med alle midler bekæmpes mente
da enhver dannet person endnu...
Hvis vi med vores demokratiske selv
følgelighed her 150 år efter kigger på
den væver Hans Hansens meritter eller

forbrydelser, er de lidt vanskelige at få
øje på: Almuemanden, Hans var født i
Køng i 1815. Hans skudsmål: “Gode
skolekundskaber”. Hans lærte til væver
på Køng Dampvæveri, der nu i dårlige
tider efter statsbankerotten i 1814 fy
rede folk i hundredvis, og i 1836 gik
Hans på valsen, nåede København, hvor
han søgte arbejde. Men blev antastet
som løsgænger, boede på et billigt logi i
Holmensgade 8 i København. Han blev
fængslet gennem 6 måneder, beskyldt
for et tyveri i Køng, kom aldrig i forhør,
men gik dog i lænker, fik prygl og
rensede lokummer i staden, indtil han i
maj 1836 fik sit første stempel af ene
vældens politi: “Fri for tiltale og politi”.
Man tilbageholdt hans jordiske formue
af 10 rigsdaler som en betaling for dette
triste ophold.
15 år tidligere havde en anden uskyldig
knægt søgt husly i bordellet Holmensgade
8. Men ham gik det noget bedre i livet.
Den senere så verdenskendte digter
H.C. Andersen fortalte om Holmensgade:
“Jeg var midt i Københavns mysterier,
men jeg forstod ikke at læse dem. I hu
set, hvor jeg boede, var en ung venlig
dame, der levede alene. Indimellem græd
hun. Hver aften kom hendes gamle far
og gjorde hende visit. Jeg lukkede ham
tit op, han var i en simpel frakke, der var
meget hyllet til om halsen, og hatten sad
ned i øjnene. Han drak altid med hende,
og ingen kunne være til stede, thi han
var menneskesky, og hun syntes aldrig
ret at blive glad, når han kom.
Mange år efter, da jeg var kommet på
et andet trin i livet, da den fornemme

verden og alt, hvad man kalder salonli
vet, åbnede sig for mig, så jeg en aften
midt i den oplyste sal en dekoreret for
nem gammel herre træde ind. Det var
den gamle far i den tarvelige frakke,
ham, jeg havde lukket ind. Vi kendte
ikke hinanden, han i det mindste anede
nok næppe, at jeg havde åbnet ham
døren, da han gav sin gæsterolle. Jeg så
dengang kun den værdige
far i ham og havde alene
tanke for mit eget kome
diespilja, endnu var jeg så
barnagtig, at jeg legede
med dukketeater og syede
dukketøj.”
Det var de gamle, grund
løse beskyldninger om
løsgængeri og utugt, som
havde fået den lærde Eiler
Hagerup - iøvrigt den før
ste der skrev en ind
gående afhandling om
dansk almuesprog - til “at
tale så mesterligt som en
anklagen engel sendt fra
himlen”, som P. Rørdam
skrev dagen derpå.
At der var forskel på
folk, var der ikke noget
nyt i. Bondepræsten P. Rørdam, Mern
skriver 4. februar 1843 “Jeg må se rig
tige mennesker - ved Præstø besøget på
Nysøe gjorde jeg bekendtskab med fætter
grosserer Grønvold, kære Grundtvig og
med borgmester Manthey, som har budt
mig at spille l’hombre med sig. Thi hver
aften får vi os gerne et lille parti, sagde
han......

Men der var pokker til forskel, når de
fattige håndværkere spillede kort.
I en kælder nede ved havnen var det
helt overgået mester Mantheys og hans
gamle betjent Thomsens opmærksom
hed, at der den nat brændte lys. Nu var
det sådan, at Thomsen jævnligt og især
på markedsdage måtte rydde bulen hos
den fattige og uduelige skomager

Rasmus Jørgensen. Det var forargeligt,
for Rasmus var ellers priviligeret. Han
havde købstadsbrevet og dermed retten
til at sy fornemme støvler til borgerne.
Han var fagligt hævet over de elendige
felmagere ude i landsognene, der kun
måtte gøre usle træsko. Men Rasmus
gad bare ikke sy støvler. Han og konen
holdt i stedet et tarveligt, illegalt krohold

nede i kælderen. Rasmus spillede kort
og drak noget brændevin med gæsterne,
og det var meget sjovere. Konen smurte
nogle “fittemadder”, og madderne og
snapsen hyggede de fattige håndvær
kere, de sædvanlige gæster, sig med, såle
des at de skulle spille om, hvem der nu
skulle betale forfriskningerne.
Den lørdag aften havde ungkarlen
væver Hans Hansen også
slået et slag ned i kælderen
hos Rasmus for at få lidt
varme og møde andre
håndværkssvende.
Her
kunne jo spørges nyt. Der
var som regel en og anden,
der kom fra valsen, men de
fleste var dog fra egnen.
Kortspillet i Skomar’ns
kælder fik en sørgelig slut
ning:
Den fattige væver Peder
Hansen havde nu tabt en
hel mark og fluks gik han
til skibsbroen, hvor han
druknede sig. Borgmester
og politimester Manthey
fik underretning herom
og afbrød sin l’hombre, ar
resterede selskabet i kælderen, men løslod dem igen dagen efter
undtagen Hans Hansen (der jo ikke var
fra Præstø), der sad nogle dage anklaget
for hasardspil, hvorefter han blev løsl
adt, erklæret “Fri for tiltale”, og så
skulle han naturligvis selv betale for
“forplejningen”.
Ak, ja! Så vidt - Enevældens politi - og
deres lemfældigheder...
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Svir-kortspil-ophold på horehuse-tyverisigtelse m.m.
En rigsdagskandidat skulle være uplet
tet. Noget Hans Hansens parti “Bonde
vennerne” grundigt undesøgte forud for
hans opstilling...
Hans Hansens politidokumenter, som
han aldrig så, blev imidlertid lagt til side.
De blev brugt imod ham, da han står
som bondestandens-almuens kandidat
på Præstø Torv, lige overfor selve Dan
marks dannelse: Prof. H. N. Clausen.
Hans Hansen valgtes som bekendt,
men måtte trække sig, og så kom Grundt
vig ind i hans sted - og alt var såre godt.
Sådan har vi kunnet læse i vor Dan
markshistorie gennem næsten 150 år, og
at Frederik VII skænkede Danmark de
mokratiet med grundloven af 5. juni 49. Men sådan opfattede den lille Hans
Hansen næppe sin “valgsejr”.

Ha’ ska’ da’it’ tro a’ ha’ æ’ nov’ed!
Sådan kunne det længe og ondskabs
fuldt lyde ude i Hans Hansens sogn
Mern efter 5. oktober 1848. Een havde
rigtignok stukket næsen frem. Det var
Hans - almuemanden - et barn af folket,
en sølle væver, der havde slået Dan
marks lærde mand ude i Præstø, profes
sor theol H.N. Clausen af Kjøbenhavn
med 570 stemmer mod 330 ved det
første valg til den grundlovgivende rigs
dagsforsamling.
Enkedronning Caroline Amalie beteg
nede valget, som et ukristeligt skrig fra
“de rå masser”.
Det var noget enhver åndsaristokrat
måtte bekæmpe med alle midler og

Hans, der jo havde stillet sig til disposi
tion, blev skræmt væk, trak sig og en
måned senere valgtes N.F.S. Grundtvig
meget beskedent i Hans’ sted. Korrupt
valgkamp?
Grundtvig skriver i november samme
år til sin “politiske væbner” past. P. Rør
dam, Mern: “Husk endelig, kære Rør
dam, at takke bogtrykker Schløer hjærteligen for vinen ved mit famøse Præstø
valg”....
En målrettet tilsmudsningskampagne
fulgte og kulminerede ude i sognet, hvor
Hans for 3. gang erklæredes “Fri for til
tale”. Denne gang for nogle falske be
skyldninger om et forsøg på giftmord af
svigermoderen Johanne....
For frihed, ret og hvermandstale hans
tid så hårdt ham betale!
Så meget deso mere kan vi i dag glæde
os over udviklingen i vort demokrati, og
at den grundlov af 5. juni 1849, som
Grundtvig iøvrigt stemte imod, tillader
retsforfølgelse af personer, der krænker
enhver mands som kvindes ære og om
dømme.
Derfor mindedes en gruppe sydsjæl
lændere den første søndag i oktober,
mens regnen skyllede ned, det første
spæde forsøg på demokrati ved at afsløre
en sten med mindeplade for Hans Han
sen - “Væveren fra Mern” og bagefter hvor væverens hus havde ligget ude i Nedermarken - der at holde en offentlig fest.
Forfatteren Thomas Nielsen har på forlaget
Attika fået udgivet en særdeles spændende bog
om Danmarks første demokratisk valgte med
len af den grundlovgivende rigsforsamling og
hans hårde skæbne.

Måske en dag
Ea Odborg

Først var vi kun en tanke i vrimlen
lærte i drømme de evige ord
gled som små stjerneskud tværs over himlen
før vi blev menneskebørn på vor jord.

Det er ikke det, du er
- men det du gør, der tæller,
og slet ikke det, du har,
men det du gir’, der gælder
livet, det er nu - og du skal vise du er med
koste hvad det vil - når blot dit våben hedder fred,
bort med vinterkulde
forårssol af mulde,
- så måske en dag - er verden fri til kærlighed

Sollys var det, vi alle fik givet,
da vi gik gennem de levendes port,
alle var lige i starten af livet,
om vi var gul - eller hvid - eller sort.
Spørg nu sig selv, mens tiden er inde,
brugte du drømmens evige ord,
har du med dagene sat dig et minde,
- livet er der, hvor foråret gror.
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på United World College of the Atlantic
Louise Ravn

Endnu en dimension er føjet til mit alle
rede brede net af oplevelser og udfor
dringer, som blev grundlagt på Brøderup
og udviklet derfra.
Den fine, støvede regn falder, som det
er karakteristisk for Wales, og gør det
svært at se land på den anden side af Bri
stol Channel. Et af de lidt melankolske
øjeblikke. Men vejret er flygtigt og util
regneligt her, så snart vil de engelske
bakker igen dukke op, og alting virke
mere overskueligt. Kystens 35-40 meter
høje klippevægge står derimod fast - så
fast at færden på stranden kan blive ka
tastrofal, hvis det høje tidevand ikke ta
ges i betragtning. Klippestenene er våde
og glatte og synes umulige at overvinde.
Man prøver, men glider og må give slip.
Der er kun en måde at nå toppen på - det
kræver samarbejde og vigtigst af alt tillid
til den, som holder fast i den anden ende
af rebet. Jeg ser det hele fra mit værelses
vindue, som jeg deler med Aysha fra Pa
kistan, Helena fra Spanien og Becky fra
Hong Kong. Allerede her et møde med
helt andre normer, værdier og måder at
tænke på. At bo sammen med 300 men
nesker fra 63 forskellige nationer - pas
set ind i et engelsk system - er en stor op
levelse, men også, og måske i særdeles
hed, en udfordring. En udfordring, som
kræver fleksibilitet, forståelse og styrke.
Alle ting som mit år på Brøderup har ud
styret mig med i udpræget grad, og som

jeg nu har fået muligheden og brugen for
at prøve af.
Jeg oplever forskellighed i ordets bog
staveligste forstand her på Atlantic Col
lege. Helt tilfældigt at tale med unge pi
ger, som aldrig før har hørt om frivilligt
ægteskab, men som finder det naturligt
og acceptabelt at blive gift bort for 3 ok
ser, er blot et eksempel. At møde menne
sker, der aldrig har hørt ordet præven
tion, eller som aldrig har prøvet at spise
med kniv og gaffel, er et andet. Tenden
ser til “kulturchock” er en del af begyn
delsen og det koster kræfter at komme af
med dem. - Som dansker at være parat til
at tale engelsk, til ikke at gå ud på gan
gen i undertøj, til at blive fortalt om per
sonlig hygiejne af rødmende husforæl
dre og til at blive krydset af i sit hus kl.
22.15 fredag aften, kan være svært. For
mig er liberalismen viklet så grundigt
ind i regler og restriktioner, at den er
meget svær at få øje på, mens andre har
problemer med at administrere det lille
hjørne af ansvar for sig, som de er blevet
pålagt.
Over min seng hænger mine billeder flest af “Brøderupperne” - mit danske
flag, et danmarkskort, en kort beskri
velse af hajen, en pakke legoklodser, et
lille billede af Brian Laudrup og en lang
snor med de 59 breve og pakker, jeg har
fået indtil nu. Aldrig nogensinde har jeg
været så glad for en så smagløs udsmyk
ning som den jeg har her. Jeg kan ikke
beskrive følelsen af at se alle de danske

frimærker i brevbunken hver dag - at
være savnet giver styrke og en enorm
glæde, men samtidig en utrolig angst for
at miste.
At sidde fire lyshårede, blåøjede, dan
ske piger i et lille hemmeligt fjersyns
rum nær den walisiske sydkyst med la
krids, som er blevet sendt hjemmefra,
tlag og lidt rødvin og se Danmark spille
mod Wales, er en helt utrolig oplevelse.
Stemningen på kogepunktet - masser af
snak om danske reklamer og dårlig wa

lisisk taktik. Fire danske piger jublende
over “Martin Jurgensen - the danger
man” og resten af et tabende dansk hold,
er sjældent set i denne her grad.
Jeg er ikke i øjeblikket i tvivl om at jeg
er dansk nu.
Fem travle uger er endnu tilbage, før
en lang juleferie med masser af dejlige
gensyn venter. Fem uger med surfing,
løb, svømning, billetsalg i skolens kunst
center, service til lokalsamfundet og et
utroligt hårdt akademisk program. Jeg

glæder mig helt utroligt til at føle den
danske grund under fødderne igen, men
nyder samtidig min tur op ad klippe
væggen. Når den fine regn bliver for ui
gennemskuelig og horisonten uklar, da
husker jeg på den korte, men præcise be
skrivelse af følelsen af at investere.
“Den, der vover misterfodfæstefor en tid,
den, der ikke vover mister sin eksistens”.
Søren Kierkegaard
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For anden gang
Heidi Green Christensen og
Joachim Rønnow - elever 1988/89
Endnu engang sover man På Brøderup, endnu engang
vågner man op til en travl dag. Denne gang blot med 10
år mere i bagagen, men også med 10 års afstand til det,
man engang selv var en del af.

Kære Brøderup
Her er en lille hilsen fra to gamle Brøderupelever, der lige har haft den
fornøjelse at bo på Brøderup
igen efter 10 år. Vi er begge
lærerstuderende på Has
lev seminarium, og da
man på anden årgang
skal i alternativ prak
tik (dvs. at man har
mulighed for at prøve
at undervise i andre
skoleformer end folke
skolens), og da vi
begge gerne ville
prøve at undervise
på en efterskole,
valgte vi selv

følgelig en skole, vi selv har været glade
for at gå på: Brøderup !
Vi henvendte os til Wivi og Erik og fik
at vide, at vi har hjertelig velkommen,
hvilket man jo altid er på Brøderup. Be
tingelsen var, at vi skulle indgå i Brøderups dagligdag, på lige fod med de andre
lærere, og elever. Derfor skulle vi bo på
skolen, indgå i hver vores husgruppe
samt prøve at have en weekendvagt
for at få en fornemmelse af, hvordan det er at være lærer

på en skole, der stadig bygger på Grundt
vigs skoletanker.
Da alt dette formelle var vel overstået,
skemaerne lagt og planerne nedfældet,
pakkede vi vores ting og drog mod Brø
derup for en måneds ophold i efterårs
ugerne 38, 39, 40 og 41.
Hvordan var det så at være tilbage? 10
år ældre og på den anden side af lærer
værelsesdøren. Hvad er der sket i tiden
siden vi selv var elever? Er lærerne de
samme, ånden den samme? Eller er det
hele gået i røg i takt med de materialisti
ske forbedringer, der er sket i
det forgangne årti?
For ja, der er sket meget,
siden vi var elever. Ved
lidt sammentælling og
division ca. et tiltag
pr. år. Der er blevet
bygget en ny pigef
løj, og den gamle pi
gegang har fået en
smuk ansigtsløftning.
Spisesalen er blevet
bygget ud med rundt
regnet en tredjedel
(så der nu rent fak
tisk er plads til alle
mand). Som

der er blevet plads til flere elever (fra 92
til 98), er der også blevet plads til flere
heste. Flere heste lig med mere hø, der
for er der også bygget en ny staklade
nede bag ridehuset. Til det sportsdyr
kende folk er der lavet en lækker tennis
bane, samt et nyt fitnessrum. Der er
også tænkt på de lidt mere afslappende
sportsfolk, idet “undergrunden” er lavet
om til billardrum. Udendørs er bygget et
flot amfiteater, og pt. er der det nye mu
sikhus som sidste skud på stammen.
Nej det er ikke gået op i røg !!!!!! Det
er glædeligt at opleve, at Brøderup er
den samme, for selv om der er sket en
masse ting, formår skolen til stadighed
at bevise at Grundtvigs ånd lever! Fæl
lesskabet, ansvar og daglige pligter, fyl
der stadig dagligdagen på Brøderup, og
det er det, der er så glædeligt. Mange ste
der hopper man med på moden for at op
retholde sit elevtal, dette syntes ikke at
være sket på Brøderup.
Livet på skolen er et tydeligt bevis på,
at man godt kan følge med tiden, samti
dig med, at man bevarer de gamle vær
dier. Og troen på at disse værdier også er
livskvaliteter for unge i dag.
Tiden på Brøderup fløj afsted. Det var
fire gode og meget lærerige uger, som vi
begge har lært meget af. Det var sjovt at
opleve lærerne fra den anden side, og
dejligt at de ikke behandlede os “blot”
som lærerstuderende, men som ligestil
lede kolleger. Vi fik lov til at undervise
og deltage i de forskellige aktiviteter, der
skete på skolen, mens vi var der. Så som:
cykeltræf, kunstudstilling, efterskoler
nes dag, arbejdsweekend m.m.

Vi vidste, at det
kræver en masse at
blive en god lærer. Det
kræver endnu mere at
blive efterskolelærer.
Det kræver en bunke
energi samt et godt hu
mør, men til gengæld
har vi fået en masse
gode oplevelser med i
rygsækken fra de
skønne uger på BU.
Som sagt var det dej
ligt at være på sin
gamle skole igen.
Mange gamle minder
dukkede op fra den tid,
man selv gik på skolen,
og det igen at være
sammen med en masse
mennesker og opleve
glæden ved det fælles
skab, der er på Brø
derup, var dejligt
endnu engang at prøve.
For når man møder så
mange behagelige unge
mennesker, er tanken
om at blive efterskole
lærer jo en kærkom
men mulighed. Vi
havde vel frygtet det
værste og håbet på det
bedste, men håbet sej
rede og frygten kom til
skamme. En så dejlig
flok unge skal man
lede længe efter !!!!!
Tak og på gensyn

3 lærere in spe fra Vordingborg Seminarium var
også i praktik og deltog i emneugen.
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Når faklerne tændes
BU elever 98/99
t3

c
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Mel: Vilhelm Brøndsted Thomsen
Sommerens grønne træer
Svajer og blinker: kom her!
Fugl flyver ud i det blå ud for at se og forstå
at alle de øjne vi når,
spejler det håb som vi får
med os fra første færd,
livet det er heldigvis livet værd.

Når faklerne tændes og bryder i brand,
og isen den smelter som perler på vand,
så føler vi håbet, vi fyldes af ånd,
nu mærker vi verden med sjælen i hånd.

Se! Hvor min verden gror,
vokser og springer i flor.
Vi knytter sammen bånd blomstrer i samme ånd.
Glæden er simpelthen alt,
noget vi alle har valgt.
Vi holder sammen her,
Brøderup er heldigvis livet værd.

Dagenes travle gang
fylder vi ud med en sang.
Markernes springende føl
glimter som smykker af sølv.
Vi cykler i snerlernes duft fylder hinanden med luft kommer hinanden nær.
Glæden den er heldigvis glæden værd.

Ugerne bli’r til år,
inden vi rigtig forstår:
livet skal leves nu,
ingen kan trives i smug.
Sangene si’r det med ord:
visdom afhandlingen gror.
Afsked er altid svær Tiden den er heldigvis tiden værd.

Når faklerne tændes....

Når faklerne tændes......

Når faklerne tændes....

meligt, vi oplevede så mange spæn
dende, sjove, nye og anderledes ting, at
det er helt ufatteligt, samtidig med at vi
knyttede venskabsbånd på kryds og
tværs. Sammenhold var en meget bety
delig del af at gå på B.U. Nogle af de ting,
vi altid vil huske er ting som de forskel
lige sjove fødselsdagsfester og MORs
uforlignelige underholdning.
Musiktalenter var der masser af på år
gang 97/98. Vi spillede løs (som Polle
ville have sagt det), de var fuldstændigt
tossede med musik. På baggrund af alle
disse talenter kom skolens band Lead II
Loosers hurtigt på alles læber, og det va
rede da heller ikke længe, før deres
første CD udkom. Men det var ikke blot
disse spændende ting man savner, nej
banale ting som morgenrengøring og
weekendarbejde får en til at sukke dybt
og udbryde: “Bare det dog var mig, der
fik lov til at gøre rent på B.U. igen”. En
anden god ting ved Brøderup er den
hygge, der opstår omkring morgen- og

Nina Poder og Simon Gaston
Det hele begyndte med at vi skulle starte
på en ny skole (B.U.). Vi var alle meget
spændte, for ingen vidste, hvad det var
vi var på vej ind til. Der var nu 97 unge,
man skulle til at lære navnene på, samt
lærerne.
Allerede efter en uge sad vi og hygge
snakkede rundt omkring, som om vi
havde kendt hinanden længe, og det føl
tes også som om vi havde gået her altid.
Dette år viste sig at blive helt uforglem

aftensang, man sidder sammen og skrå
ler af fuld hals og alle ens venner sidder
rundt omkring og smiler og synger med
(bare ikke samtidig).
Det mest frygtelige jeg (Simon) ople
vede på Brøderup var, da jeg blev smidt
hjem, fordi jeg havde været på pigegan
gen på et forkert tidspunkt. Det resulte
rede i, at jeg blev sendt hjem samme af
ten. Så snart jeg kom hjem, begyndte jeg
på mit undskyldningsbrev. Jeg har aldrig
oplevet en kedeligere uge, og samtidig
frygten for ikke at blive taget tilbage, det
var ulideligt. Så lyt til et par gode råd:
1. Tag aldrig på pige- eller drengegan
gen på det forkerte tidspunkt, det kan
på ingen måde betale sig.
2. Nyd tiden på B.U., det bliver en tid, I
sent vil glemme.
Efter B.U. skal de fleste nok i gang med
videregående uddannelser som f.eks.
gymnasium, handelsskole eller teknisk
skole. Det kan på ingen måde sammen
lignes med B.U.

Jakob, Kenneth, Lars, Uffe, Christina, årgang 94/95
Der var engang fire glade drenge, der fik
en spontan ide. De havde kendt hinan
den i 4 år, fordi de havde nemlig gået på
efterskole sammen. De boede alle sam
men hjemme hos deres mor og far og
havde i øvrigt gjort det temmelig længe.
De var alle nået til et punkt i deres liv,
hvor de godt kunne tænke sig at komme
lidt væk fra mors vaskemaskine. Den
spontane ide opstod en dejlig forsom
merdag, hvor hormonerne fløj højt og

idéerne endnu højere. Den ene af de fire
drenge, som var blevet døbt Jakob, sagde
til de tre andre, kunne det ikke være rig
tig sjovt at bo sammen igen, ligesom
dengang vi gik på Brøderup Ungdoms
skole? De tre andre, som hver for sig var
blevet døbt henholdsvis Kenneth, Lars
og Uffe, syntes at idéen var så god, at de
straks undersøgte sagen og inden længe
havde de fire fundet et dejligt sted, hvor
de kunne bo sammen.

Men ak .... Pludselig gik det op for
dem, da de alle var enormt glade for pi
ger, at de i hvert fald ikke ville blive be
tragtet som bøsser, fordi det var der jo
ingen af dem, der var. I fællesskab fik de
så den ellers udmærkede idé at få nogle
dejlige piger til at bo sammen med dem,
så det gjorde de. De fik fat i de to bedste
piger, og eneste piger de kunne lokke til
at flytte ind sammen med fire unger
svende. De to piger, som var døbt ens og
hed Christina, var alle tiders. De gjorde
det rigtigt godt. De lavede både mad, va
skede tøj, gjorde rent, vaskede op, ma
lene vægge, ordnede have. De gjorde det
faktisk lige så godt som de fire drenges
forældre.... Så hvor langt var de egent
ligt kommet væk?
Man kunne sige, at pigerne gik
hjemme, mens drengene tjente pengene,
henholdsvis som beskytter af det danske
land i Vordingborg, derefter tog Kenneth
til Sønderborg for at komme længere op
i systmet og få en af landets bedste mel
lemleder uddannelser. Jakob som fik den
skøre idé, er i lære som tømrer og er fær
digudlært til marts. Uffe er i lære som
mekaniker, han bliver udlært til august,
derefter skal han ind i den kongelige liv
garde for at passe på vores kongefamilie.
Lars skal til januar starte i garderhusarregimentet, og i øjeblikket arbejder han
som førstemand på en tankstation.
Pludselig, en efter en kom pigerne
hjem og fortalte de fire ungersvende, at
de ville prøve noget nyt i tilværelsen og
ikke bare gå hjemme og lægge sure un
derbukser sammne, næ nej. Den ene
havde fået den skøre idé, at hun ville

tage ned til den australske varme for at
lære bedre engelsk, hun havde hørt, at
varmen skulle hjælpe til at udvide hjer
nens indlæringsmuligheder, og så for at
opleve en fremmed kultur, som hun
sagde.
Den anden Christina’s oplevelse i livet
gik ud på, at hun ville være så led mod
sin egen krop, at hun ville på en idræts
højskole og lave gymnastik i en 20-30 ti
mer om ugen, ikke nok med det, den
skole, som hun havde valgt så over på
den golde hede i Jylland.
De fire drenge kiggede på hinanden og
så igen på pigerne, derefter lød det i kor
“kommer I hjem til jul”. Begge piger
skulle kun være væk i fire måneder, så
de kommer hjem inden jul.
Dagen oprandt, hvor pigerne forlod
dem, de stod i døren og vinkede farvel,
da de var ude af syne, blev døren smæk
ket, og der var en vild jubel, anlægget
blev skruet op på fuld drøn sammen med
drengehørmen.
Men da det rene tøj slap op, og der
ikke var mere mad i huset, stod dren
gene med et problem. Hvem kendte no
get til en vaskemaskine? De kiggede på
hinanden med dette blik, hvad sker der,
hvis vi gør sådan, maskinen gik i gang og
eksperimentet var i gang. Var tøjet, der
kom ud magen til det, der kom ind eller
hvad.
Drengene måtte sande, at det ikke er
nemt at holde en husholdning, når man
arbejder i det tidsrum, butikkerne er
åbne, så de er glade for at der også er
søndagsåbent i Fog. Fordelen ved at bo
så mange sammen som ung førstegangs

udflytter er, at der næsten altid er en,
der har skiftet bekendskab med et pro
blem, eller sagt på en anden måde, når
der står en ny udfordring foran en, så
kan man altid spørge en af de andre og
være sikker på et svar eller en hjælpende
hånd i pressede situationer.
For at få en hverdag til at fungere i et
ungdomsbofællesskabskollektiv, er det
de små ting, der tæller, sørger man at få
ryddet op efter sig, inden man går i seng,
er der ikke en der starter en dag dårligt
ved at stå op til et hus, der ligner et bom
bet lokum. Tager man lige at vaske op ef
ter sig, når man har smurt sin madpakke
og tørrer bordet af, kommer man også
hjem til et rent hus efter en lang og træt
tende arbejdsdag. Når de små ting er
gjort, gør det resten af hverdagen nem
mere for en selv for for de andre. Der er
ikke en, der hele tiden føler, at der ham,
der skal gøre alt arbejdet. De store ting
så som hovedrengøring af huset er en
planlagt ting som alle deltager i, og der
ved bliver en rengøring hurtigere over
stået og samtidig med en hel del sjovere.
Madlavning, ordne have og gårdsplads,
samt afbrænding af de brændbare ting,
der ellers fylder op i en skraldespand,
bliver fordelt, ved at en person siger:
“Jeg laver mad i dag, kan du så ikke slå
græsset.” Gør jeg det, gør du så det. Alle
tager part i de pligter, der er forbundet
med at have et hus. Og der virker fint,
fordi man ved, at hjælpen kommer dig
selv til gavn på et eller andet tidspunkt.
Et moderne kollektiv/bofællesskab.
Hvordan beskriver man nemmest et
bofællesskab? Vi er 4 drenge og 2 piger,

der alle er vidt forskellige. Hvad skal
man så kunne give, og hvad skal man så
kunne modtage? Det handler jo om, at vi
alle har et eller andet at give fra os selv.
Hvis jeg skulle beskrive det med et ord
.... så skulle det nok være fleksibilitet.
Det er et ord med en stor betydning,
men for mig betyder det, at man har sit
eget synspunkt, men er villig til at prøve
på at forstå de andres. Dermed skal det
ikke forstås sådan, at man gør som de
syntes, men nogle gange var det måske
en bedre ide, de havde, eller også fik
begge lært lidt mere om noget, de måske
ikke vidste så meget om i forvejen. Man
må være åben, både til at modtage og til
at give. Det med at modtage kan være
svært, noget man troede man vidste var
forkert, det må man nu erkende og tage
ved lære af. Det er ikke noget nederlag.
Jeg syntes en person, der kan sige “jeg
tog fejl, eller undskyld det var min fejl”
er mere værd end en, der bare siger “ok”.
Han siger det kun for at få fred, og ikke
fordi han er blevet klogere. Man må også
kunne tage, at en af sine bedste venner
kommer og siger: “Nu skal du tage dig
sammen, nu har du slappet af lidt for
længe!” Man har det bedre, når tingene
er gjort. Og det er glæden ved at glæde
andre, der gør os til overlevere og posi
tive mennesker. Det er de små ting, der
gør forskellen, så som at rydde op efter
sig selv, lige ordne toilettet, når man har
5 min. til overs. Det er alt sammen med
til at gøre det lettere for dig selv og for de
andre.
God fornøjelse
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En hilsen fra Brøderups Elevforening 1998
Ulla Birgitte Nielsen

Elevforeningen bringer jer igen i år en
stor hilsen. Denne hilsen vil bestå af en
beretning om elevforeningens virke.
Som ny formand vil jeg takke Line Elkjær for mange års
godt arbejde i Elev
foreningen, og hå
ber jeg kan bidrage
med et ligeså godt
foreningsarbej de
i fremtiden.
Foråret starte
de med det store
orienteringsløb, i
og da vi trængte
til fornyelse, blev
der sat et udvalg
igang med at ud
vikle et helt nyt
og spændende
eventyrløb.
Heldigvis var
vejrguden med
os og gav os en
solskinsrig dag. Det blev en stor succes.
Ikke mindst for eleverne, men også for
elevforeningen som stod bag. Vi nød i
fulde drag at træde ud af hverdagen og
ind i eventyrverdenen og udgive os for
konge, skattemester, kræmmere, viden
skabsmænd og landevejsrøvere. Og med
Brøderup og omegn som kulisse, blev det
ikke svært at leve sig ind i denne mysti
ske eventyrverden. Denne dag skaber

også stor mulighed for os til at lære de
nye medlemmer af elevfoeningen at
kende på nært hold og de os. En dejlig
dag som vi glæder os til at gentage til
næste år.
Den store glædes- og gensynsdag er
Kristi Himmelfartsdag, som dermed og

er en meget stor glæde at se så mange
gamle elever bruge denne dag på Brøderup Ungdomsskole. Denne gang
havde vi rykket arrangementet ind i
gymnastiksalen, hvor jubilarerne blev
ønsket tillykke og nød en god middag.
Mange af de nuværende elever bidrog
med en masse musik og sang og gjorde
det til en god dag for alle. Elevforenin
gen benytter denne dag til at afholde den

årlige generalforsamling, og vi fik valgt 2
nye repræsentanter til juniorbestyrel
sen. I år blev det heldige par Nina Poder
Johansen og Simon Gaston Lauritzen.
Efter sommerferien starter vi i elevfore
ningen påny, og det første arrangement
er traditionen tro Efterårstræffet, hvor
elever fra sidste
år stævnede
til Brøderup for at
more sig
i hinan
dens sam;r. Det blev
til en masse
holdaktiviteter i
Korskildehallen, di
skussion i pejsestuen,
ridning og musik. Efter en
kop kaffe eller te og et stykke
af Brøderups velkendte kage, blev
stemmebåndene pudset af, så loftet i
foredragssalen kunne lette sig. Det
blev til en lang række af de gode, gamle
sange fra Højskolesangbogen.
Elevforeningens år slutter med pak
ning og udsendelse af Brøderupbogen.
Med denne hilsen skal I også vide, at
elevforeningen står til rådighed med
hensyn til eventuelle spørgsmål og op
sporing af gamle kammerater.
Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul
og et godt nytår med håb om at se jer på
Brøderup Ungdomsskole i 1999.

Kære gamle elever
og venner af huset
Wivi Saul

Så blev det atter tid til årets brev. Netop
dette år har for mig været så ganske an
derledes, idet jeg med det danske Under
visningsministerium som sponsor, fik
mulighed for en længerevarende Indienstur med hovedformål at besøge
dansk-støttede undervisningsprojekter
udi det sydlige Indien. Dette anderledes
forår blev i sandhed skelsættende. Så
langt væk fra de hjemlige rammer, at
også den vante dagligdag blev sat i nyt
relief. - En ganske særlig glæde var det
for mig, at Gry - vor yngste datter på 15
år - blev min trofaste følgesvend. I vort
hidtidige fællesliv var det jo så ofte Brø
derup, der havde fået førsteprioriteten,
men nu var det for en stund mit eget
“private” barn, der blev den daglige sam
talepartner.
At se og opleve en så anderledes dag
ligdag sammen med Gry var for mig en
særlig gave.
Vor afrejse fandt sted i begyndelsen af
februar, hvor jeg netop var hjemkom
men fra den årlige studietur til Rom. 2
dage var sat af til at pakke rygsækken, og
så gik flyet afsted til Trivandrum i Kerala-provinsen. Som del af en dansk høj

skoledelegation var vi indbudt som
gæster til skolesamvirket Mitraniketan.
I dette projekt havde man valgt at kom
binere håndens og åndens arbejde,
stærkt inspireret af Grundtvig, Gandhi
og Tagore. Med udgangspunkt i familien
Viswanathans fædrene jord havde man
opbygget et uddannelsescenter, hvor
såvel børnehave som gymnasium, høj
skole og universitetsafdeling trivedes
side om side med hospital og arbejdende
værksteder. Man havde valgt at friholde
sig fra væsentlige statsmidler for at be
vare friheden til den eksperimenterende
undervisning og forskning. Som sidste
skud på stammen havde Danida støttet
opførelsen af en moderne højskole med
undervisnings- og bofaciliteter til ca.
100 elever. - Et særdeles fornemt skud
på det traditionsrige træ.
For en stund boede vi i et af centrets
gæsteværelser. Her var tid og rum både
for oplevelser og studier, idet et særdeles
velforsynet bibliotek var tilknyttet ste
det - og for en gangs skyld var der ro til
fordybelse i andet end dagligdagens slag
planer. - Verden bliver stor og ny, når du
finder ro for en stund.
Vore næste stop blev besøg i 3 katolske
klostre. Via vore mange studiebesøg i

Rom, var kontakten blevet skabt til Birgitta-ordenen - den eneste nordisk
grundlagte klosterorden. En god ven
Søster Aloisia, Næstved havde introdu
ceret os til de 15 klostre, som Birgittaordenen driver i Syd-Indien. I disse buse
er uddannelse, pleje og bønsliv vigtige
bestanddele af dagliglivet. Der er åben
hed og engagement - og med de store æn
dringer der i dag foregår i det moderne
Indien, er der endog megen brug for klo
strenes virke som kontrast til den “rene
materialisme”, der efterhånden får over
hånd. Denne materialistiske samfund
sændring kan skabe særdeles vanskelige
forhold for de ca. 70 % af Indiens befolk
ning, der stadig bor i landdistrikterne.
Udviklingen går hurtigt og storbyernes
flimrende “chanceliv” drager - de men
neskelige skuffelser og tragedier er
mange! Ikke alene den kristne kirke,
men også de Gandhi-inspirerede hindu
istiske grupper søger med engagement at
bekæmpe storbyernes menneske- og ka
pitaldragning.
Landet, er stort og fra naturens side
umådeligt rigt, som et Paradis på jord blot er der ca. dobbelt så mange menne
sker som “beregnet” - og her går det for
alvor galt, hvis ikke denne befolknings
tilvækst bliver bremset. - Madras, som
var vort bosted i 2 måneder, havde 7 mio.
indbyggere officielt - uofficielt snarere 89 mio. Selvfølgelig kan de nødvendige fa
ciliteter, som vand, el og bolig ikke følge
med, hvilket skaber et byproletariat,
hvor tiggeri, sygdom, prostitution samt
forældreløse gadebørn i tusindvis, er et
iøjnefaldende resultat af flugten fra land
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til by. Hvis regeringen ville søge at for
bedre landbefolkningens muligheder
m.h.t. uddannelse, sygdomsbekæmpelse
m.m., da ville det måske være muligt at
undgå denne samfundsmæssige konflikt,
der truer med at sprænge det Indiske
samfund. Vort ophold i Madras blev for
os begge et spændende møde med den
Lutherske kirkes gadebørns-projekter,
idet en del af George-town’s gamle kirke
hver eftermiddag blev omdannet til mø
dested for 20-30 gadebørn i alderen 6-14
år. Vi søgte af bedste evne at hjælpe med
den grundlæggende undervisning i en
gelsk og matematik. I dette daglige virke
mødte vi mange særdeles begavede børn,
der tillidsfuldt og flittigt arbejdede for at
dygtiggøre sig - men som Gry så enkelt
meddelte: “Mor, det er bare så svært at
komme op, når man lever på gaden” - og
ret må jeg i sandhed give hende - det er
ikke evner og flid, der mangler i denne
del af verden!!
Men tiden iler hastigt afsted, og snart
er vor Indiens-tid slut.
Fulde af indtryk og oplevelser vendte
vi atter tilbage til “det høje Nord”. Dag
ligdagens mange gøremål meldte sig
som vanligt - opgaver skulle løses og Gry
afslutte sit 9. skoleår med dertil hørende
afgangsprøver. Udfordringer var der
stadig nok af!
Dog tilbage i hjertet hos os begge er
stadig gemt smilet fra de mange børn og
unge, vi fik lov til at møde - HVORFOR
ER MENNESKELIVETS MULIGHE
DER SÅ ULIGE FORDELT??? I Nordahl Grieg’s stærke ord fra digtet
“Kringsatt af fiender” kan vi måske

finde et svar: “thi findes der nød og sult,
da skyldes det svig”. - Dette svig må vel
stoppe en dag, om kloden skal bestå - si
ger såvel min fornuft som mit hjerte.
Nu tilbage til Brøderup og årets gang i
det gode, gamle hus, der stadig danner
en inspirerende og tryg ramme for 98
unges daglige liv. På en forunderlig
måde bringer kontorets kalenderbog
tanker og gode oplevelser frem på “den
indre lystavle” - jeg vil hermed søge, at
videregive nogle af disse billeder til jer
gamle elever og venner af huset.
Julestuen 1997: atter en dejlig dag.
Huset var prydet til fest - og omsætnin
gen atter i top. Dog må vi stadig huske,
at selve forarbejdet - forventning og pro
duktion - er lige så vigtige bestanddele af
Julestuen, som selve salgsdagen og “kas
seoptællingen”.
Juleafslutning: som vanligt med fest
middag og mandelgaver - fakkeltog og
kirkegang - nisseleg og konfekt. Når ly
sene tændes i vor smukke sal og det'
smukt pyntede træ byder os velkommen,
da står tiden atter for en stund stille og
NU-et er livgivende og tankevækkende
for såvel ung som gammel.
Også på det økonomiske område må vi
sige, at det forløbne år har givet gode
muligheder for at udbygge og forbedre
Brøderups mange tilbud, såvel på det
bygningsmæssige som på det undervis
ningsmæssige område.
Lille Solbakken, det lille bondehus,
hvor Jens Beck og Rie sammen med de
res 3 børn dagligt lever - er med dygtige
håndværkeres hjælp blevet næsten dob
belt så stort.

Et nyt musiklokale med udendørs til
skuerpladser og forbindelsesgang langs
foredragssalen er næsten færdigt. Mu
sikfolkene glæder sig til at tage området
i brug - så Ragnarock-huset vil hermed
blive endnu et nyt værdigt skud på det
gamle “skoletræ”.
Computerne bliver flittigt brugt i den
daglige undervisning, men heldigvis er
det levende ord - samtalen og samværet
stadig i højsædet. - Af mit ganske hjerte
håber jeg det vil vedblive at være så på
Brøderup Ungdomsskole - thi lad os
bruge maskinerne, hvor de er til hjælp
og støtte for den enkelte, men lad dem
aldrig fremmedgøre os, der blev skabt
som guddommelige eksperimenter af
støv og ånd, for livets mysteriefyldte
univers.
Udenlandsrejser - skuespil - rideopvis
ninger - musical - fødselsdagsfester - kar
neval - gymnastikopvisninger - påskeaf
slutning - foredragsaftner - Marathonløb
og cykling Århus-København .... fest
lige og farverige fællesoplevelser, der
også i det forløbne år har været med til
at præge dagliglivet. Men også de mere
grundlæggende teoretiske fag som
dansk, matematik, engelsk og tysk har
fået deres del af hverdagens timer. I maj
- juni måned blev der afholdt de afslut
tende prøver i lighed med det danske fol
keskolesystem. De målbare resultater
var fuldt ud tilfredsstillende - så selv om
dagligdagen giver de mange “anderledes
udfordringer” så blev også de “sorte tal”
på eksamenspapiret et vidnesbyrd om et
flittigt og lærerigt skoleliv, hvor lysten
driver værket på bedste vis.

Fællesskabet med arbejde og leg - mor
gensang og natteleg var for altid forbi Aldrig ville vi alle blive samlet igen i det
gamle hus - det maner til eftertanke om
livets evige bevægelse - men sådan er vil
kårene, og om blot de gode oplevelser
har fået mulighed for at fæste rod, da vil
også fremtiden være præget af dette
skoleår på Brøderup.
Også på “småfolkssiden” er der sket
nyt, idet 3 nye verdensborgere med til
knytning til Brøderup, har meldt deres
ankomst på denne forunderlige, vidun
derlige jord.
Den 8. maj 1998 så lille Bjørn for
første gang dagens lys. Han er direkte ef
terkommer af Liv Saul og Søren - og som
noget ganske særligt er han mit 2. barne
barn. På skolens afslutningsdag d.
12.6.98 meldte Cecilie sin ankomst og
Dorthe Rysgård kunne sammen med sin
Henrik glæde sig over barneleg og -larm
på Sølperupvej. Også Anne Maria
Skjaldholt og Jonny kunne glæde sig denne gang i Jonny's svenske hjemland over en ganske særlig begivenhed, idet
lille Markus d. 17.7.98 blev født som et
dejligt barn.
At sige god - dag indebærer forvent
ning og glæde, men også far - vel måtte vi
sige i denne sommer, idet Bodil Holm ef
ter 35-års virke havde valgt at fratræde
pr. 1.8.98 Vi savner Bodil i skolens dag
ligliv, men kan dog glæde os over, at
Grethe Brinck Møller, mangeårig med
arbejder i den frie skole og gammel elev
mor, har valgt at skifte fra Højskolernes
Sekretariat i København til Brøderup
Ungdomsskole i Tappernøje. I fælles

skab vil vi nu søge at holde styr på kon
torets mange gøremål - dog må vi er
kende, at det er godt stadig at kunne få
gode råd fra Bodil.
Men dagene bevæger sig hurtigt vi
dere, og snart er ferietiden forbi og Brø
derup modtog atter 98 forventnings
fulde unge i den gamle symnastiksal.
Tre måneder er nu forløbet - vi har op
levet mange gode, livgivende og lærerige
stunder sammen - og jeg kan med ærligt
sind sige: - det er atter et godt elevhold,
der fylder den gamle skole. De udnytter
på bedste vis de mange muligheder for
selvforvaltende aktiviteter: arobic, mu
sik, boldspil, ridning, billard m.m. - sam
tidig med at de på en naturlig hjælpsom
måde løser de mange praktiske opgaver.
Når dertil kommer, at de også udfører de
teoretiske faglige opgaver, stile, “blæk
regning” til rette tid - NÆSTEN - så vil
alle sikkert forstå, at “den gamle skole
lærer” er tilfreds - atter engang.
Med disse tilbageblik på et dejligt
skolevirke vil jeg gerne på denne plads i
årets Brøderupbog, takke jer alle for de
mange dejlige breve og gode digte jeg
gennen året har haft den glæde at mod
tage.
At stå på skolens talerstol og videre
give kærlige ord fra tidligere elever til de
nuværende - det er for mig en ganske
særlig gave, der gør mig glad og taknem
melig over stadig at være en del af BRØDERUP’S FÆLLESSKAB.
Med ønsket om en godjuletid og
et spændende nyt år 1999
sendes de bedste hilsnerfra
Wivi Saul
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Anders Mandrup Andersen, Toften 7, 4180 Sorø
Jeanine Rubæk Andersen, Skovnæsvej 14, 4930 Maribo
Lykke Grønbech Andersen, Goldschmidtsvej 15,
4760 Vordingborg

Nelle Renberg Andersen, Appenæs Bygade 18, 4700 Næstved
Sophia Düring Andersen, Klosternakken 27, 4720 Præstø
Theis Andersen, Bøgevej 18, 4683 Rønnede
Rasmus Andreassen, Alslevvej 16, 4653 Karise
Nina Bagge, Danavej 40, 4700 Næstved
Anja Berglund, Strædet 1, 4750 Lundby
Marie Cecilie Brandt, Rysagervej 15, 4690 Haslev
Søren Bredahl, Fåborgvej 43, 4700 Næstved
Kamilla Christensen, Bisserup Havnevej 58,4243 Rude
Sune Green Christensen, Hauberg Have 5, 4660 St. Heddinge
Winnie Christophersen, Buen 70, 4623 Lille Skensved
Dennis Clemmensen, Ambæk Mark 8, 4720 Præstø
Morten Fachmann, Årløsevej 29, 4690 Haslev
Stine Lerche Fenger, Avnøvej 30, Svinø, 4750 Lundby
Anne Kristine Fischer, Kattekæret 21, Fensmark, 4700 Næstved
Christina Fischer, Højlandsvej 5, Dalby, 4690 Haslev
Maja Folmer-Petersen,Tunegårdsvej 19, 4000 Roskilde
Sara Cecilie Foss, Pushusvej 9, 4640 Fakse
Louise Frederiksen, Sagavej 31, 4200 Slagelse
David Grønbæk, Kærsangervej 14, 4683 Rønnede
Randi Hammer, Kostervej 15, 4780 Stege
Hanne Hyldahl Hansen, Vindspinderivej 24, 4671 Strøby
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Louise Hansen, Ahornvej 7, Fensmark, 4700 Næstved
Niels Hansen, Fensmark Skov 6 A, Pensmark, 4160 Herlufmagle
Nynne Larsby Hansen, Smedegade 20, 4621 Gadstrup
Philip Hansen, Højagervej 13, Ønslev, 4683 Eskildstrup
Stefan Kristian Hansen, Tofteager 1 B, 4281 Gørlev
Tue Ødegaard Hansen, Lindeparken 11, 4690 Haslev
Bent Haugland, Troelstrupvej 3, 4690 Haslev
Britt Arboe Hemmingsen, Krårupvej 34, 4990 Sakskøbing
Jessie Hoffmann, Maglebyvej 28, Magleby, 4672 Klippinge
Jacob Holm, Agertoften 10, 4700 Næstved
Jeanette Kørvel Jensen, Højmarksvej 1, 4871 Horbelev
Jesper Jensen, Akasievænget 21, Fensmark, 4700 Næstved
Jesper Jensen, Kløvervænget 3, 4690 Haslev
Jonas Brædmose Jensen, Brædmosevej 13, Karlstrup,
2690 Karlslunde
Karina Paikjær Jensen, Vollerup 4, 4200 Slagelse
Katrine Skou Jensen, Bjerge Landevej 10, 4480 St. Fuglede
Marianne Jensen, Østbrovej 16, 2600 Glostrup
Sara Schade Jensen, Rødpilevænget 17, 2880 Bagsværd
Arne Johansen, Sneserevej 10, Bårse, 4720 Præstø
Louisejohansson, Ludnbyvej 46, Lundby, 4840 Nr. Alslev
Jesper Kruse Juhl, Nykøbingvej 18, 4850 Stubbekøbing
Anne-Marie Jørgensen, Bøgevej 45, 4683 Rønnede
Lotte Kiel, Askemarksvej 4, 4760 Vordingborg
Maria Kjær, Ågerupvej 44, 4400 Kalundborg

Rasmus Klitte, Strandhøj 6, 6000 Kolding

Kie Håland Knudsen, Hovvigvej 104, Nakke, 4500 Nykøbing Sj.
Stine Marie Krebs, Kildebrønds vej 15, Fensmark, 4700 Næstved
Peter W. Kristensen, Lindeskovvej 7, Tolstrup, 4330 Hvalsø
Louise Steen Kryger, Nørre Vænge 6, 4772 Langebæk
Kristian Lading, Immortellevej 9 B, 2950 Vedbæk
Nete Langhoff, Kalbyvej 17, 4684 Holme Olstrup
Toke Larsen, Saxholmvej 8, 4683 Rønnede
Gry Marie Lauritsen, Øbjergvej 7, Ring, 4750 Lundby
Anne Ansbjørn Lorenzen, Ul.Witraczna 3,
PL 72004 Tanowo-Szcz, Polen
Magnus Kjøller Lou, Bangsebro Alle 40,4800 Nykøbing F.
Anders Loving, Bæverstien 37, 2880 Bagsværd
Tine Lundstrøm, Kildevangsvej 8, Fensmark, 4700 Næstved
Anne-Sofie Maaløe, Østoftegade 36, Østofte, 4951 Nørreballe
Jørgen Madsen, Vordingb.Landevej 19, V.Egesborg, 4700 Næstved
Joachim Herborg Meier, Bøgebjergvej 4, 4720 Præstø
Oliver Mikkelsen, Kirkevej 11,4681 Herfølge
Camilla de Molade, Slagelsevej 15B, Ith, 4700 Næstved
Rune Molin, Liljevej 27, 4684 Holme Olstrup
Betina Nielsen, Bågøvej 24, 4700 Næstved
Kamilla Birk Nielsen, Højelsevej 4, 4623 Lille Skensved
Kennet Karberg Nielsen, Odensevej 160, 4700 Næstved
Line Nielsen, Isaksvej 4, 4160 Herlufmagle
Signe Busk Nielsen, Rønnebærvej 90 A, 2840 Søllerød
Anne Mette Nygaard, Bellisvej 6, 4750 Lundby
Rikke Maria Olsen, Fensmarkvej 11, 4160 Herlufmagle
Lasse Olsgaard, Kalbyrisvej 25, 4700 Næstved
Mikkel Pedersen, Jarsskowej 1, V. Egesborg, 4700 Næstved
Morten Pedersen, Jarsskowej 1, V.Egesborg, 4700 Næstved
Rolf Steen Høst Pedersen, Pilevang 16, 4690 Haslev
Stine Pedersen, Nykøbingvej 323, 4990 Sakskøbing
Susanne Woetmann Pedersen, Storgårdsvej 31, Terslev, 4690 Haslev
Thilde Pedersen, Skovvej 10, 4684 Holme Olstrup
Annette Lykke Pejtersen, Slotshusvej 7 A, 4690 Haslev
Asbjørn Petersen, Pilegårdsvej 4, 4773 Stensved
Martin Petersen, Parcelvej 45, 4690 Haslev
Mie Nygaard Petersen, Toxværdtsvej 10, 4660 St. Heddinge
Robert Preuss, Kløvervang 49, 2970 Herlufmagle
Camilla Salling Rasmussen, Præstemarksvej 3, Hellested,
4652 Hårslev
Nina Rasmussen, Landevejen 2, 4684 Holme Olstrup
Anders Ravn-Nielsen, Kildevangsvej 8, 4892 Kettinge
Xenia Rolschau, Stationsvej 54 B, 4684 Holme Olstrup
Gry Wivi Saul, Karlshøj 40, 4733 Tappernøje
Josefine Skov, Dunhammervej 1, 4780 Stege
Martin Skov, Bjergstedvej 39, 4460 Snertinge
Bo Sveidahl, Gustav Wiedsvej 25,4700 Næstved
Anja Sørensen, Haldagermaglevej 2,4250 Fuglebjerg
Charlotte Theill, Vindebækvej 46, 4792 Askeby
Benedicte C. Juul Tørsleff, Perikumvej 13, 4573 Højby
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Elevmøde
Kr. Himmelfartsdag den 13. maj 1999
11.30:

Ankomst jubilarer

12.00:

Jubilæumsmiddag
Rundvisning på skolen

12.30:

Ankomst ikke jubilarer
Fodboldkamp
mellem nuværende og gamle elever

Efterårsmøde
Sidste nyt for
skolekredsmedlemmer

Efterårstræf
Lørdag den 25. september 1999

13.00:

Fælles velkomst
Volleyball
Fodbold
Basketball
Ridning
Musik
Diskussion

I indbydes hermed til

EFTERÅRSMØDE
på Brøderup Ungdomsskole,
Fredag d. 5. november 1999

Efterfølgende let anretning og hyggelig samvær.

16.00:

Kaffe, the, kage

14.30:

Rideopvisning

16.30:

Fællessang

15.00:

Café
Nuværende elever underholder
Generalforsamling
Gamle elever underholder
Gymnastikopvisning

17.30:

Afslutning

17.00:

Tilmelding til skolen på tlf. 55 56 41 33,
senest den 20. september 1999.
Husk at medbringe sports- og ridetøj.
Arrangementet er kun for Elevforeningens

Afslutning

Generalforsamling
Torsdag den 29. april 1999 kl. 17.00

Efter generalforsamlingen og
konsituering af bestyrelse, indbydes alle
i skolekredsen til en let
anretning og hyggeligt samvær.

Indbydelse til jubilæumsfest
Vi indbyder alle jubilarer til middag den 13.
maj 1999 kl. 11.30.
I år er vi nået til de elevhold, som startede på
skolen i 1994, 1989, 1979, 1974, 1969, 1959,
1949. Selvfølgelig er jubilarer fra før 1949
også velkomne.
Kontakt skolen, hvis I mangler adresser til
jeres jubilæumshold.
Elevforeningen afholder den ordinære gene
ralforsamling, Kr. Himmelfartsdag den 13.
maj 1999 kl. 16.00.
Hvis du har lyst til at spille fodbold bedes du
tilmelde dig til skolen inden den 1. maj
1999.
Husk at tilmelde jer til jubilæumsmiddagen
på tlf. 55 56 41 33, senest den 1. maj 1999.

medlemmer.
Hvis nogle af dine kammerater fra dit hold
ikke er medlemmer, kan de blive det ved ind
betaling af 60 kr. på giro 2 33 83 43.
Hvis du fortsat ønsker at være medlem af
Elevforeningen i 1999, skal du indbetale
60 kr. på vedlagte girokort, senest den 1.
januar 1999.

At være elev på United World College
Louise Ravn, elev 95/96....................................

Den smukkeste
tale er samtalen.
N.F.S. Grundtvig

30

Ulla Birgitte Nielsen, formand for elevforeningen ...

38

Årets brev - Kære gamle elever
Wivi Saul.....................................................

39

Elevliste - skoleåret 98/99 ......................

42

Elevforeningens bestyrelse:

Elevbillede 97/98.....................................

43

Elevmøde/Efterårsmøde/
Efterårstræf 1999.....................................

44

For anden gang
Heidi Green Christensen ogJoachim Rønnow,
elever 88/89 og praktikanter 98/99 .....................

32

Når faklerne tændes
Mel: Vilhelm Brøndsted Thomsen,
lærer - tekst: B U 98/99 ....................................

34

Vores år på B. U.
Nina Poder og Simon Gaston, elever 97/98,
medl.afjuniorbestyrelsen.................................

En Bo Historie
Jakob, Kenneth, Lars, Uffe, Christina, elever 94/95..

En hilsen fra Brøderups Elevforening

Forord til Brøderup bogen:

Grib chancen
Christian Rovsing, konservativt medlem
afEuropaparlamentet......................................

3

Torben Damsholt,
valgmenighedspræst i Vartov kirke.....................

Ask - Yggdrasil

A nja Sørensen, elev 98/99..................................

4

8

Alle gode gange tre!
Erik Saul......................................................

Rødt

Ole Vincent Larsen, forfatter og kunstmaler.........

10
16

Et Stop op - En drøm bliver til virkelighed
Rita Arnstrup, medlem afBU’s bestyrelse...........

Den folkelige sang

Jens Rosendal, højskolelærer...............................

“Fri for Tiltale”

Thomas Nielsen, elev 57, forfatter.......................

Måske en dag

Ea Odborg, tidl. lærer på Brøderup.....................

17
22
26
29

35
36

Papir-klip - Præstø Rådhus
Klip: Keisuke Saka. Foto: Marc Mikkelsen.....

Prædiken i Vartov Kirke

Skolens bestyrelse:
Formand: Jørgen Dieckmann Christiansen
Stavnstrupvej 9, 4733 Tappernøje. TIf. 55 56 42 69
Næstformand: Jon Nielsen, Løvtoften 62, 2630
Tåstrup. Tlf. 43 71 80 05
Sekretær: Aase Nielsen, Levetoftevej 3, 4690 Haslev.
Tlf. 56 38 00 22
Svend Olsen, Næstvedvej 44, Bårse, 4720 Præstø.
Tlf. 55 99 00 38
Jens Peter Hansen, “Birkehøj”, Fragevej 44,
Ørslev, 4760 Vordingborg. Tlf. 55 98 51 38
Preben Snedgaard, Holløse Mølle, 4160 Herlufmagle.
Tlf. 55 45 01 93
Rita Arnstrup, Nixvej 2, 4700 Næstved. Tlf. 55 73 16 12
Henning Jensen, Søndersognsvej 169
Keldbylille, 4780 Stege. Tlf. 55 81 34 31
Annette Grothe, Rådmandshaven 5, 4700 Næstved.
Tlf. 55 77 39 92
Suppleant: Thomas Hennecke, Sognevej 14,
4000 Roskilde. Tlf. 46 35 30 75
Suppleant: Jesper Ellegaard, Jemtelandsgade 4, 2. tv,
2300 København S. Tlf. 32 96 32 76

bagside

Formand: Ulla Birgitte Nielsen, Løvtoften 62,
2630 Tåstrup. Tlf. 43 52 16 68
Næstformand: Heidi Brehm Christensen
Brobyvej 51, 4180 Sorø. Tlf. 57 64 83 91
Sekretær: Andreas Bentzen, Haminavej 3,
4760 Vordingborg. Tlf. 55 37 21 71
Stig Dan Nielsen, Roskildevej 354, Itv, 2630 Tåstrup.
Tlf. 43 71 71 14
Vibeke Svendsen, Jægersborggade 56, 4.tv,
2200 København N. Tlf. 35 83 88 19
Janus Weiercke Larsen, Karlshøj 16, 4733 Tappernøje.
Tlf. 55 56 42 15
Suppleant: Jesper Ellegaard, Ølby Center 23,1.,
4600 Køge. Tlf. 56 66 38 78
Suppleant: Line Elkjær, Odinsvej 5, l.tv
4700 Næstved. Tlf. 55 73 50 44
Suppleant: Lars Lienhøft Larsen, Sydskrænten 27 A,
4690 Haslev. Tlf. 56 31 02 25
Kontaktlærer på skolen:
Frank Nørby, Brøderup Ungdomsskole,
4733 Tappernøje. Tlf. 55 56 41 72

Juniorbestyrelsen:
Christina Mandrup Andersen, Toften 7, 4180 Sorø.
Tlf. 53 63 06 36
Peter Packroff, Købmandsgården 12, 4130 Viby S.
Tlf. 46 19 43 14
Nina Poderjohansen, Brobyvej 39, 4180 Sorø.
Tlf. 57 64 83 12
Simon Gaston Lauritzen, Bakkevej 12, Fensmark,
4700 Næstved. Tlf. 55 54 73 83

