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Opstandelse.
„Præsten står for alteret og forkynder: 

„Kristus er opstanden“, og menigheden 
svarer: „Ja, han er sandelig opstanden“ 
Derpå tænder præsten alterlyset, de nær
mest stående tænder deres medbragte lys 
ved præstens, og fra dem går lyset videre 
til alle i kirken, der snart ved alle de 
tændte lys frembyder et såre festligt 
skue“.

Sådan omtrent stod der om den russiske 
påskefest i en skolelæsebog, som jeg for 
noget over halvtreds år siden læste. Jeg 
var noget forbløffet over, at sligt kunne 
foregå i en kirke, man var dog vant til, 
at et sådant sted skete alt „sømmeligt og 
med orden“.

Alligevel tumlede fantasien med det 
festlige syn og denne glade forkyndelse: 
„Kristus er opstanden; ja, han er sandelig 
opstanden“.

Jeg véd ikke, om de bærer sig sådan ad 
i de russiske kirker nu; men det gør de 
nok, sådant er ikke let at udrydde, og det 

er godt, at det er sådan. Sig så blot alt 
det, der kan siges, om den gamle russiske 
kirke, overtro, vane o.s.v. — Den lever 
dog i dag, og den gør vel i det, hvis den 
på hin gamle festlige måde forkynder på
skens budskab: Ja, han er sandelig op
standen. Det trænger folket til at høre, 
enten det lever på den ene eller den an
den side af — politiske eller kirkelige — 
jerntæpper.

Mon vi ikke engang skulle prøve at 
gøre det på den måde, eller er vi ikke 
barnlige nok til det. Vi tænder dog julelys 
i kirke og hjem. Hvad om vi prøvede 
med påskelys — ikke bare et par forsagte 
stykker hist og her i kirken, men sådan 
en festlig skov af lys, der alle skulle sige 
det samme: opstanden, opstanden, ja, han 
er sandelig opstanden.

Det er at give sig mystikken i vold, 
siger man. Ja, det er det også, men gør 
det noget. Vi kan ikke hverken forstå 
eller forklare opstandelse. De velmente 
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forsøg, der gøres herpå, er næppe af syn
derlig værdi, måske undertiden mere til 
skade end gavn.

Den opgave har vi heller ikke nogen
sinde fået; fordi vi slet ikke magter den. 
Også her gælder det:

„Hvordan det sker — og skete — 
det véd jeg ej,

her har han ikke vist mig vej“.

Vort hjerte kan gribe om påskebudska
bet; vi kan tro det og synge:

„Krist stod op af døde 
i påskemorgenrøde“.

Det har Jesus skænket sin menighed at 
forkynde — ikke vor tro på det — men 
selve sagen: Jesus lever, graven brast.

Måske skal vi lade russerne beholde 
deres festlige lysforkyndelse og holde os 
til det tilvante: ordenes forkyndelse, jeg 
véd det ikke rigtig. Lysforkyndelsen kan 
måske blive for utydelig, ordenes til tider 
næsten for tydelig; det er jo underet, dci 
drejer sig om.

Men Gud ske lov, at det forkyndes pø 
mange måder, i mange tungemål. Vi tagei 
imod det som en evig sandhed:

Kristus er opstanden.
Glædelig påske. N. P. P.

mødet ftøt ---- 
dog

Mon ikke de fleste kender til følgende 
oplevelse: Pludselig kan det gå op for en, 
hvad der står i en verslinie, som man har 
sunget mange gange — og så åbner der 
sig ligesom en helt ny verden for en.

Sådan gik det mig sidste lørdag aften, 
mens jeg sad og lyttede til vor gæst, den 
tyske musikpædagog, professor Uhdes 
foredrag og musikillustrationer. Han spil
lede Mozart, som man sjælden har hørt 
mage, og således, at vi forstod Mozart, 
hvis man da kan tale om forståelse i for
bindelse med musik. Og man så •— eller 
hørte — hvordan årsagen til, at Mozart 
er så fortryllende, ligger i det forhold, der

lyst er bag.
er mellem lyse og mørke partier i hans 
musik, —■ det lyse er det overvejende, og 
det mørke fremtræder altid på en lys 
baggrund. Hos andre komponister kan' 
det være anderledes. Der er nogle, hos 
hvem det mørke er grundtonen, og hvor| 
det lyse optræder på en mørk baggrund.

Man sidder og lytter og får også noget 
at vide om årsagen til dette forhold hos 
Mozart, den nemlig, at han var forankret 
i en objektiv gudstro. Bevares, han var 
ingen helgen, han gik ofte svinkeærinder 
fra den rette vej, men der var altid noget, 
der levede bagved i hans sind, og som 
holdt ham fast. Det var troen på den 



levende og virkende Gud som den stærke
ste magt i verden.

Og så begynder salmelinien at dukke 
op i ens sind, først famlende og søgende, 
men pludselig lysende klar:

„Er mørkt end for, dog lyst er bag, 
og lyset som den unge dag 
sin vej med glans vil bryde“.

Man har sunget disse linier mange 
gange, men aldrig rigtig forstået dem. 
Nærmest noget i retning af mørkt foran 
og lyst bagved en selv — ligesom Jeppe 
Aakjærs „land æfbr og by æbag“, og det 
giver jo en meget dårlig mening.

Men nu forstår man, at det, der er tale 
om er, at bagved mørket, som kan true en, 
er der lyst; thi Gud er den levende, ska
bende Gud, som fører alt til det bedste, 
og på denne lyse baggrund får også det 
mørke sin mening og sin opgave.

Dette syn på livet giver én frimodighed 
til at leve i en verden, hvor der er så 
meget mørkt, og på en tid, hvor mange 
synes, at det mørke dominerer. Der er 
ikke tale om fad optimisme: Det går nok 
i vor tid! Tværtimod. Men der er en 
befrielse fra den pessimistiske under
gangsstemning, som præger så mange i 
vor tid.

„Har vi da kun vor Gud med os, 
al fare tør vi byde trods -------  
er mørkt end for, dog lyst er bag“.

Men er først en sådan verslinie blevet 
levende for en, sådan at den ligger og 
nynner i ens sind i dagevis, så sætter man 
den også i forbindelse med andet, som vi 

lever med i hverdagen, f. eks. kunsten og 
digtningen.

Ved kunsten tænker jeg især på maler
kunsten. Og der havde vi netop i de sam
me dage en udstilling på skolen af den 
unge maler Ernst Triers billeder. Snak
ken havde gået livligt om den. 3—4 ugers 
samleven med 16—17 meget forskellige, 
men alle meget levende malerier, gav no
gen forståelse for nyere malerkunst og 
specielt denne malers virke.

Og så pludselig forstår man, hvorfor 
der er nogle billeder, man er kommet til 
at holde mere af end andre. Det er dem 
med den lyse baggrund; enten det så er 
en lys havegang, hvor de mørke blåvio
lette skygger står som skarp kontrast mod 
det stærkt lysende havegrus, eller det er 
skyerne på aftenhimlen ved Svendborg- 
sund, betagende og forunderligt levende, 
jo mere man betragter billedet.

Og digtningen. Ja, her har vi jo hele 
forklaringen på, hvorfor så megen af den 
moderne digtning er så dødsenstrist. Der 
er jo kun mørke. Og er der en enkelt 
gang lidt lys, så er det snart opslugt af 
den mørke baggrund. Det er nemlig kun 
lidt fattigt lys, vi mennesker er i stand 
til at præstere.

Men den virkeligt store digtning har 
oftest lys baggrund. Tænk på Goethes 
Faust, på Ibsens Per Gynt, på Adam 
Homo og på Kaj Munks dramaer. Kær
ligheden er den stærkeste magt i verden. 
Den mørke tone mangler ingenlunde — 
den er måske endog dominerende i stør
stedelen af værket, men der er lyst bag!



„Lyset skinner i mørket
og mørket fik ikke bugt med det“, 

står der i evangeliet. Og det c r et evan
gelium. Derfor kan vi løfte vore hove

der, og vi kan fange trøst af ordet ojn 
lyset, der skal bryde en vej gennem mør
ket — med glans, som der står.

Glædelig påske! Ax. N.

B.
Lad nu være, at der er en hel del sen

sation og overdrivelse i det, der er rap
porteret om B.B.-eksplosionen 1. marts 
i år, så er det dog fantastisk, at man kan 
frigøre og samtidig binde til anvendelse 
i rette øjeblik en så kæmpemæssig energi 
som den, der her er tale om.

Lad endvidere være, at der har været 
megen sensation i visse bladartikler, som 
har set dagens lys i denne anledning, så 
er der dog grund til at betragte det skete 
med den største alvor.

Hvad er det nemlig, der er sket? Dette 
at man har skabt et ødelæggelsesmiddel 
af en frygtelig og hidtil uanet styrke.

„Der udvikledes på nedslagsstedet en 
varme som solens“, hedder det i en beret
ning, fredelige japanske fiskere, der be
fandt sig hundreder af kilometer væk, 
blev støvforbrændte, fiskene i store om
råder blev radioaktive o.s.v.

Bomben var ude af kontrol; man må 
for fremtiden regne, at 775,000 km2 med 
eksplosionsstedet som centrum vil være 
farezone. Dette sidste tal er forhåbentlig 
også ude af kontrol, selv om det har væ
ret officielt fremsat, ellers vil det sige, at 
et område som IJ/a gænge Frankrig vil

B.
kunne blive mere eller mindre ubehagelig 
berørt ved en velplaceret B-bombe. Tan
ken er i sandhed meget uhyggelig. Brint
bombens ejermand, det være sig nu hvem 
som helst, kan i så fald med et lille antal 
af den, en 15 stykker, rasere Europa!, 
jævne f. eks< de 15—20 største byer med 
jorden og gøre „det grønne land“ umuligt 
eller dog højst ubehageligt at leve på 
Man vægrer sig ved at tro sligt kan passe! 
Det gør det nok heller ikke, men det er 
slemt nok endda. Lad os trække det for
hastede, nervøse, måske pralende fra, det 
er dog et frygteligt våben her er skabt: 
dobbelt frygteligt, fordi det kun har be
tydning som ødelæggelsesmiddel.

Tænk på alle de penge, alt det arbejde,! 
viden, intelligens, energi, der er sat ind 
i arbejdet med B-bomben, og alt dette for 
at kunne ødelægge.

Hvad kunne der ikke være udrettet med 
de samme midler for at opbygge; og det 
var blevet stående længe som boliger, som 
arbejdsfelter for lange tider. I B-bomben 
soldes det hele op i en gigantisk eksplo
sion, kastes i havet, er borte i et nu, og 
var den så kastet på landet, hvad var så 
ikke ødelagt af uerstattelige værdier.



I dagspressen læste man for kort tid 
siden, at U.S.A.s financieringsudvalg hav
de besluttet at stille 1061 milliarder dol
lars til rådighed for det videre arbejde 
med B-bomben. Dette tal lyder fantastisk, 
det betyder ca. 7000 dollars pr. indbygger 
i Staterne; man siger uvilkårlig, der er 
noget galt med det tal; det er vist også 
ude af kontrol, som selve B-bomben var 
kommet det. Men lad os gå ind på det 
alligevel; det kunne jo være beregnet på 
en 10 års-, ja, eller en 20 års-plan, så var 
man dog nede på det muliges område, 
selv om det endda er meget store tal.

Prøver vi på at omsætte alt det i kendte 
værdier, kan følgende beregninger tjene 
til at klargøre, hvilke kæmpesummer, der 
her er tale om.

Sidste vurdering til ejendomsskyld an
sætter Danmarks værdier i fast ejendom 
— jord og bygninger — til knap 22 milli
arder kr. Regner vi en dollar til 5%2 kr. 
i brugsværdi, bliver Danmarks værdi i 
dollar 4 milliarder. Altså kunne vi få for 
de 1061 milliarder til B-bomben 1061:4 = 
265 gange Danmarks jord med påstående 
bygninger.

Nuvel, ejendomsskylden er vel næppe 
stort over halvdelen af den øjeblikkelige 
handelsværdi. Lad os så sætte det hele 
ned til at vi for B.B.-pengene kunne få 
130 gange Danmarks faste værdier, det 
er dog noget alligevel.

Hvad kunne man ikke udrette i under
udviklede lande, hvad kunne man ikke 
udrette mod sult og sot i en mange steder 
lidende verden med slige midler til rådig
hed. Og dette ville være positivt, opbyg

gende, bevarende, mens de B.B., man kan 
få for dem, aldrig kan blive til andet end 
ødelæggelse af værdier og udslettelse af 
liv, så langt deres virkning når.

Er menneskene blevet for kloge, har vi 
rodet os ind i noget, vi ikke kan magte, og 
som fører os mod udslettelse? Jeg vil nø
dig tro det, fordi jeg mener, at menneske
ånden må forske, må søge at gøre sig jor
den og dens kræfter underdanige, og jeg 
nærer ingen frygt for, at tilværelsen skal 
blive for let, fordi vi går stedse videre i at 
kende og udnytte naturens kræfter i vor 
tjeneste.

Nej, ulykken er det, at vi er blevet så 
forvendte, at vi med tilsyneladende super
fin samvittighed trænger, om man så kan 
sige, ind i tilværelsens dybeste løndomme 
for at finde midler til at tilintetgøre hin
anden med.

Som man tilintetgør skadedyr i sin 
have, vil man eventuelt tilintetgøre men
nesker. Med samme koldblodighed — og 
måske glæde — som man sprøjter gift
stoffer ud i sin have eller mark med, vil 
man fylde „sprøjten“ og udløse dens ind
hold mod det skadedyr, mennesket, som 
kommer på ens mark. Ja, måske end ikke 
gør det, men lever tusinder af km borte 
fra alle fronter, optaget af dagens frede
lige sysler, pløje sin mark, holde huse 
rene, lave mad, passe småbørn o.s.v.

Nu er det på tide — hvis det ikke er 
for sent — at der råbes et millionsstem- 
migt: Holdt! Omkring!

Ikke først mod resultatet af, men først 
og fremmest mod den sindets ondskab og 
forvendthed, der overhovedet kan tænke 



sig at bruge videnskabens resultater på 
så djævelsk en måde.

Om B-bomben har en noget større eller 
mindre rækkevidde, om der ofres nogle 
milliarder mere eller mindre på at gøre 
den så effektiv som muligt, er ganske lige
gyldigt, så længe det sindelag lever, der 
driver folkeslagene til med fortættet iver 
at arbejde på midler til en hastig og alt
omfattende ødelæggelse af hinanden.

Dette sindelag må stemples som det det 
er, forbryderisk i kæmpeformat. Ja, men 
vi vil da heller ikke bruge B.B., vi vil bare 
have den parat, hvis nogen skulle falde 
på at komme os for nær, siges der. Vi sik
rer freden ved den.

Nej man gør ikke, man sikrer tilintet
gørelsen. Frelsen ligger ikke i at gøre fol
kene mere og mere angst for hinanden; 
thi med angst følger hadet, og jo længere 
angsten varer, des stærkere bliver hadet, 
så stærkt, at det en dag slår over i vild
skab, der skubber angsten til side og kræ
ver, at nu må der gøres op, d.v.s. der må 
åbnes for ødelæggelsens, ja tilintetgørel
sens sluser.

Derfor må der gøres front mod angsten, 
ondskaben og dens midler til „at sikre 
freden“. Det er cn stor og dødsensfarlig 
illusion, at man kan gøre dette ad de 
veje, vi i øjeblikket færdes på.

Hvis det kan lade sig gøre, så lad bare 
„de fem store“, eller hvor mange der er, 
begynde med et forbud mod anvendelse 
af A- og B-bomber, men vi må videre: vi 
må standse den nytteløse og fordærvelige 
kaprustning og gå i gang med at fatte et 
andet sind, der ikke vil og ikke kan være 

med til koldblodigt at arbejde på „de æn

dres“ - og vor egen - tilintetgørelse. Det et 
dårskab, og det er synd; derfor må clet 
standses. N. P. P.

Vinteren 1953-54.
er til ende. Et nyt hold er gået ovt r i 

de gamle elevers rækker. Men stække 
bånd er knyttet og mindernes skat for
øget. Med glæde og tak ser vi tilbagebog 
vore tanker og vor forbøn følger holdet 
fremover.

De sidste tre uger gik alt for hurtigt. 
Udenfor var det vinter endnu, . derfor 
kunne vi så meget bedre samle os om ar
bejdet. Og der blev slidt i det i alle fag. 
Af særlige begivenheder skal nævnes j et 
besøg af de tyske musikpædagoger Jørgen 
Uhde og Waltraut Hagner, som gav os en 
uforglemmelig Mozart-aften. En maleri
udstilling af kunstmaler Ernst Triers vær
ker vakte opmærksomhed også i Haslev 
by. Pastor G. Bartholdy har holdt 4 fore
drag om folkekirkens situation i dag. 
landssekretær Sørensen har haft to timer 
om Indre Mission, søster Emma har for
talt om Lukasstifteisen. L.Y.M. har htjft 
møde på skolen, hvor forstander Fritz 
Larsen talte. Den store udflugt til Kø
benhavn og Sverige den 20. og 21. var 
begunstiget af godt vejr, der naturligvis 
gav højt humør. Alt for hurtigt kom den 
sidste dag — tirsdag den 30. — med åf- 
slutningsfest. Den begyndte med en stille 
stund om Herrens bord i kirken. Efter 
middagen samledes vi i foredragssalen,



Set. Georg — samlingsmærket for gamle spejdere i Set. Georgs gildet



hvor undertegnede talte om emnet: „Fra 
ensomhed til fællesskab“, koret sang og 
eleverne opførte et tablau „Våren“. Ved 
kaffebordet havde mange ordet, så det 
blev sent, før vi kunne skilles.

Jeg slutter med at citere pastor Bar
tholdys korte afskedstale, som samlede sig 
om det engelske ord for farvel, good-bye, 
der egentlig betyder Gud være med dig! 
Det ønsker sender vi jer alle, der er spredt 
ud i kæden. Käti og Johs. Magelund.

SOMMERSKOLEN
tegner godt. Men der en endnu plads 

til en del. Der kan søges amtsunderstøt
telse lige til 1. maj. Det gælder også 2. 
års elever til vort særhold for håndarbejde 
og kjolesyning samt til delingsføreruddan
nelse. Tak for god hjælp til at gøre skolen 
kendt, alt for få véd, hvad Den udvidede 
Højskole er og vil. Johs. Magelund.

MØDER I APRIL
Lørdag den 24. i Hjallerup: Forstander 

Magelund taler.
Søndag den 25. i Randers: Forstander 

Magelund taler i „Saron“.
Tirsdag den 27. i Dreslette ved forstan

deren.
Onsdag den 28. i Tranderup på Ærø 

ved forstanderen.

MØDER I APRIL —MAJ
Århus:

Indre missions højskolekreds har møde 
fredag den 7. maj kl. 20,15 på K.F.U.M., 
Klostergade 37.

Hr. lærer Lindskov Rasmussen, Nr. 
Nissum højskole, taler. Emne: Hvorfor 
svandt den store glæde så hurtigt?

Frit samvær og kaffebord.
Alle er velkomne. . P. u. v.

Johs. E. Krøyer.
Hjallerup:

Lørdag den 24. april kl. 20 i missions
huset: Pakkefest.

Taler: Forstander Johs. Magelund, 
Haslev udvidede Højskole. Emne: Biblen: 
den vetlige verdens kulturgrundlag.

Kom selv og tag en kammerat med.
Alle, både ældre og unge, er velkomne.

P. u. V.
Tage Sanden.

Fjerritslev.
Han Herreds højskolekreds for I.M.s røi- 

skoler holder møde på Grand hotel lørdag d. 
8. maj kl. 20.

Forst. L. Christensen, Haslev Landbrugs
skole, taler. — Derefter generalforsamling cg 
fælles kaffebord. — Velkommen alle — 'mød 
talrigt. P.k.v.

Søren Sørensen.
Bestyrelsen for Syd- og Sønderjyllands 

Haslevkreds
sender Haslev-skolerne de bedste hi sener 

med ønsket om at Guds riges arbejde på vore 
skoler må fortsættes i samme ånd, som de be
gyndte.

EJevstævne afholdes søndag d. 29. august 
i Vamdrup. Med hilsen
Svend Madsen, H.u.H. 51-52. Jens Ravn, Høj
skolen 17-18. Anders Jensen, Højskolen 17-18

ELEVSTÆVNER
Ålborg søndag d. 9. maj kl. 14,30 i »Tabor«.
14,30 velkomst ved L. P. Pedersen. Derefter 

taler forst. Christensen, Haslev Latjdbrsk.
15,30 kaffebord — frit samvær. Lærer I. C. 
Pedersen deltageKfra’Højskolen.
17,00 eftermiddagsafslutning v. lærer N P. Pe

dersen, H.u.H.
20,00 møde i »Tabor« ved pastor Henrik Chri

stiansen, Lendum.
Velkommen alle. P.u.v.

L. P. Petersen.

Slagelse søndag d. 23. maj kl. 14,30! i mis
sionshuset, Herrestræde.
14,30 velkomst ved fermanden. Derefter taler 

forst. Thorlø.
15,30 fælles kaffebord — ordet frit. Lysbille

der fra Italien.
17,00 afslutning ved lærer Bent Munch cg P. 

Wemmelund.
Hjertelig velkommen. P.k.v.

Vilh. Pecjersen.
Haslevkredsen i Silkeborg afholder møde 
i KFUM.s dagligstue mandag d. 26. april kl. 
20. Lærer N. P. Pedersen taler. Vel, mødt.

P.u.v.: Arne Olesen.
Haslevkredsen i København (H.u.H.) 
har møde lørdag den 1. maj kl. 20 i KFUK, 
St. Kannikestræde 19. — Sekretær Kirkens 
Korshær kordegn Johs. Johnsen taler. — Alle 
gamle elever er velkomne. E Augjrstiius.

Udsivet af elevforeningen- Redaktør: N. P. Pedersen, Skolevej 6, tlf. 596. 
Torkildsens bogtrykkeri v. H. Nielsen, Haslev.


