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Kære Elever!

Ja,  ef ter  en  Oktober  Maaned  med 
Haandværkere,  Rengøring  og  Æbleplukning  m.  
m.  ser  man  med en  vis  Spænding  hen  til  Dagen,  
da  Elevf lokken  igen  skal  samles,  og  da  navnlig  
denne  Vinter  med  saa  stor  en  Flok.  Vi  prøver,  
inden for de Rammer,  vi nu har  til  Raadighed,  at  
gøre  vort  Bedste,  men  samtidig  længes  vi  mere 
og  mere  ef ter  Dagen,  da  Bjerr ingbro  siger:  Nu  er 
Skolen klar.  Dagen nærmer sig  da ogsaa,  men at  
der  vil le  gaa  saa  mange  Aar,  havde  vi  nu  ikke  
tænkt  os.  Men  det  er  rart  at  have  noget  godt  i  
Vente.

Ef ter  en  ganske  pragtfuld  Sommer  med 
Sollys skal  vi nu indstil les  til  Vinterens Mørke og 
Kulde — og midt  i  den kommer Julen med Lys og 
Varme,  og  saa  er  Tiden  inde  til  vor  Kontakt 
gennem Elevskrif tet.  Saa er det nu, hvad I mener  
om  dets  ændrede  Udseende.  I  hvert  Tilfælde  er 
der  taget  en  stor  Byrde  f ra  Fru  Vestergaard  nu,  
for  det  var  drøje  Dage  at  komme  igennem.  Hun 
vil  nok  i  Aar  savne  den  egenartede  Stemning,  
der  ogsaa  laa  i  den  Tids  nære  Samarbejde  med 
de udvalgte  Elever til  netop dette  Arbejde.  Det er 
der nok f lere af  jer,  der vil  mindes.

Ogsaa  denne  Gang  maa  jeg  benytte  
Lejl igheden  til  at  takke  de  mange,  der  gennem 
Aarets  Løb  sender  mig  Breve.  Det  er  saa  dejl igt  
at  høre  fra  jer,  jeg  kan  godt  l ide  at  følge  jer  i  
Tankerne.  Glædelig  Jul al le!

Johanne Nørgaard



Skolens dagbog
Årsskriftet kommer ind ad døren til jer 

i  en  skikkelse,  som vi  nu  i  november  ikke 
kan  vide  noget  endeligt  om,  men  som  vi 
knytter  forventninger  til.  I  kan  tænke  jer, 
at  det  er  et  stort  spring,  vi  gør,  men  som 
det  blev nævnt på generalforsamlingen ved 
elevmødet,  måtte  vi  tænke  på  at  skifte 
produktionssted.  Alle  de  tidligere  udgaver 
er  blevet  skabt  af  skolens  elever  i  et 
samarbejde, som havde sin egen betydelige 
charme under  fru Vestergaards  kyndige  og 
dygtige  ledelse.  Mange  af  jer  vil  forstå, 
hvor nødig  vi  opgiver  denne tradition,  men 
fru  Vestergaard  følte,  at  opgaven  med  at 
redigere  skriftet  efterhånden  blev  for 
krævende  og  tidrøvende.  Vel  vidende,  at 
fru  Vestergaard  stadig  sammen  med  Fritz 
Nielsen  og  gamle  elever  sidder  i 
redaktionskomiteen  og  dér  gør  en  stor 
indsats  med  at  samle  bidrag  sammen,  vil 
vi  dog sige  hende tak for  det  slid,  hun har 
taget  på  sig.  Det  er  med  vemod,  at  vi 
opgiver  en  af  traditionerne  på  vor  skole  i 
Hadsten,  men  vi  vil  prøve  at  bevare  så 
meget  som muligt  af  »det  gamle«  i  vort  nye 
skrift  og  har  fundet  fuld  forståelse  for 
dette  hos  vor  nye  »fru  Vestergaard«,  hr. 
bogtrykker Sønderby i Gjerning.

Af  tekniske  årsager  måtte  forsiden 
ændres  lidt,  og  en  af  vore  gamle  elever, 



Børge  Flyvholm  Hansen  (66—67),  har  dels 
skabt  den  nye  forside,  dels  forsynet 
skriftet  med vignetter,  hvilket vi  siger ham 
tak for.

Vel  næppe  noget  skoleår  er  blevet 
foreviget  så  alsidigt  og  godt  som  det 
forløbne,  først  og  fremmest  takket  være 
Verner  Misander,  der  beredvilligt  har 
stillet  både  elevbilleder  og  fotografier  til 
rådighed for årsskriftet.

I  det  næste  årsskrift  1970  vil  der 
ligeledes  blive  bragt  billedstof,  dels  fra 
skolens  dagligdag,  dels  fra  byggeriet,  men 
da  årsskriftet  1970  er  det  sidste  fra 
Hadstenepoken  (sandsynligvis!!!),  ville  vi 
prøve  at  lave  en  billedkavalkade  over  de 
femten  år.  Skulle  I  have  nogle  fotografier, 
der  er  af  almen  interesse,  er  vi 
interesseret. Det er begrænset, hvor megen 
tid lærerne har til at fotografere, så det må 
nærmest  blive  årgangene  1955—1968,  vi 
henvender os til.

Året  1968—69  har  været  præget  af 
store  elevhold  (100  elever  på 
sommerskolen, 105 sidste  vinter,  og denne 
vinter  er  der  tilmeldt  115).  Dette  forhold 
har  tvunget  os  til  at  spekulere  på  at 
oprette  nye  klasselokaler,  men vi  har  ikke 
rigtigt  kunnet  se,  hvor  på  vort  lille 
haveareal  vi  skulle  kunne  få  plads  til  en 
barak.  Da  vi  nu  i  vinter  stod  med  115 
tilmeldte  elever,  fandt  fru  Rasmussen  på 
råd.  Ovre  på  Skovfaldet  ligger  en 
spejderhytte,  der  kun  bruges  om  aftenen, 
den lejede  vi.  »Højskole  i  spejderhytte«  var 



overskriften  i  avisen.  Manglen  på 
dagligstue  føltes  også  stærkt.  Altså 
bestilte  vi  håndværkere  tre  dage  før, 
eleverne  skulle  komme,  købte  møbler  to 
dage  før,  og  dagen  før  kunne  vi  indvi  den. 
Vi har indrettet den i den nederste ende af 
gymnastiksalen,  men ikke  anderledes  end, 
at den på kort tid kan demonteres, således 
at vi  til  elevmødet til  sommer kan huse jer 
alle  i  gymnastiksalen.  Det  var  fru 
Nørgaards  betingelse,  før  hun  godkendte 
planen.

Til  trods  for  de  mange  elever  har  vi 
efterhånden  nedlagt  alle  4–  og  3–
mandsværelser,  gjort  dem  til  2–
mandsværelser,  men  stor  var 
forundringen,  da  vi  nu  til  november 
imødeså  stor  indrykning,  afleverede 
annonce  til  lokalavisen  »værelser  ønskes 
til  leje«,  som  man  glemte  at  rykke  ind, 
hvorfor  vi  måtte  fortælle  eleverne,  at  vi 
midlertidigt  måtte  lade  8  bo  på  4–
mandsstuer.  Nu har  jeg så  fået  værelserne 
—  en  uge  forsinket  —  men  de  8  vil  helst 
blive på den overfyldte gang.



Lærerkredsen  er  i  det  forløbne  år 
blevet  udvidet  med  to  nye  medarbejdere. 
På  lærermøder  i  foråret  enedes  vi  om  at 
prøve at give vore elever en lang række fag 
yderligere  at  vælge  imellem,  og  det  stod 
klart,  at  vi  derfor  måtte  ansætte  endnu en 
lærer.  Stillingen  blev  opslået  ledig,  og 
blandt  ansøgerne  valgte  vi  lærerinde  Else 
Appel,  der  i  nogle  år  har  arbejdet  på 
»Kornmod«  ved  Silkeborg.  Hun  begyndte 
den 15. juli.

Gennem det sidste år havde Per Bruun 
Petersen gentagne gange ytret ønske om at 
skifte  arbejdsplads,  og  da  vi  havde  ansat 
Else  Appel,  følte  han,  at  han  uden  at 
svigte  os i  vore  vanskelige  arbejdsforhold  i 
de  beskedne  rammer  kunne  gøre  alvor  af 
sine  planer.  Det  var  med  beklagelse,  vi 
måtte  sige  farvel  til  Per.  I  to  år  har  vi  i 
ham haft en lærer med stor evne og vilje til 
at  forstå den situation,  som mange af  vore 
elever  var  bragt  i.  Uden  at  tænke  på  sig 
selv  gik  han  ind  i  arbejdet  og  blev  for 
mange  en  støtte,  som  man  var 
taknemmelig for.

Som  afløser  for  Per  har  vi  nu  til 
november  ansat  lærer  Jørgen  Ehler,  der  i 
nogle  år  har  været  lærer  på  Hesbjerg 
højskole på Fyn.

Disse  nyansættelser  har  betydet,  at  vi 
nu  har  kunnet  mindske  antallet  af  elever 
på  holdene,  hvilket  længe  har  været 
tiltrængt.  Derudover  har  vi  kunnet  udvide 
fagkredsen  betydeligt,  så  at  vi  udover  de 
fag,  I  kender,  arbejder  med  fagene: 



begyndermatematik,  biologi,  geografi, 
fransk,  latin,  regnestok,  social  digtning, 
blokfløjte,  musikforståelse,  stoftryk  og 
lystfiskeri.  Nogle  af  foredragene  er  flyttet 
fra  formiddagstimerne  til  mandag  og 
onsdag  eftermiddag,  således  at  vi  i  givet 
fald  kan  fortsætte  til  efter  aftensmaden. 
Dette  har  vi  blandt  andet  gjort  af  hensyn 
til  de  fremmede  foredragsholdere,  der 
lettere  kan  komme  efter  normal 
arbejdstids  slutning.  Vi  har  lagt  en 
sangtime  fast  ind  i  skemaet  onsdag 
formiddag.

Skolens  underholdningsprogram 
startede  sidste  vinter  med  den  russiske 
film  om  skilsmissebarnet  »Dingo«.  Den 
efterfulgtes  af  en  hørlig  diskussion 
omkring  kaffebordet.  Den  10.  november 
havde  vi  lejet  »Svalegangen«  i  Århus,  hvor 
vi  så den lille  moderne komedie »Det«.  Den 
20.  november  læste  skolens  lærere  et 
lystspil  af  Lesley  Storm,  »Tony  tegner  en 
hest«,  og  den  27.  november  fortalte 
forfatteren  Bjarni  Gislason  om  de 
islandske  sagaer,  om den  dansk–islandske 
strid  om  udleveringen  af  samlingerne  i 
København,  og  efter  kaffebordet 
genfortalte  han sagaen om Gunnløgg Orms 
tunge.  I  december  underholdt  Børge 
Troelsen fra Silkeborg  med moderne dansk 
prosa  og  poesi,  og  vi  sluttede  inden  jul 
med  et  julebal.  Dagen  efter  havde  vi 
juleafslutning,  som  mange  af  jer  selv  har 
oplevet den her.



Efter  juleferien  lagde  Fritz,  Danhøj  og 
en  af  eleverne,  Brigitte  Gunst,  ud  med  at 
læse  Soyas  »Vi,  som  er  to«.  Senere  holdt 
kunstmaleren  Sigfred  Ågård  foredrag  om 
Kaj Munk og forfatteren Tage Skov Hansen 
om  »Det  midlertidige  samvær«.  I februar 
havde vi  atter en litteraturaften med Børge 
Troelsen  og  en  samtaleaften  med  to 
militærnægtere  over  temaet  »Hvorfor 
militærnægter?«.  Den  19.  februar  gæstede 
kriminalkommissær  O.  Hanner  os  med  et 
foredrag  om  narkotika,  hvilket  udløste  en 
enorm  debat.  Til  forældredagen  i  marts 
havde  vi  atter  underholdning  af  Børge 
Troelsen  og  et  par  dage  efter  »Aktuel 
storpolitik«  ved  redaktør  Ole  Bernt 
Henriksen.

En  af  de  sidste  dage  i  marts  havde 
eleverne  inviteret  en  lang  række 
revalideringskonsulenter  og  centerchefer 
til  debat  her  på skolen.  Vi  bød velkommen 
ved  morgenmaden  kl.  7,30,  arbejdede 
normalt  to  timer  med gæster  i  baggrunden 
og  tog  så  fat  kl.  10  med  gruppedebat. 
Sidenhen  samledes  vi  alle  i  salen  og 
fortsatte  til  hen  mod  kl.  17,  inden  vi  følte 
at  kunne  sige  farvel  til  hinanden.  Hyppigt 
har  vore  gæster  siden  givet  udtryk  for,  at 
de  havde  fået  meget  ud  af  mødet,  hvor  de 
især  i  gruppedrøftelserne  oplevede  mange 
uerkendte problemer.

I  løbet  af  vinteren  så  vi  et  par  film: 
»Julius Cæsar«, den græske film »Zorba« og 
»Hvem ringer klokkerne for«.



Elevernes  festudvalg  havde  i  løbet  af 
vinteren  arrangeret  en  række 
underholdningsaftener,  hvoraf  i  al  fald  en 
aften  sent  vil  blive  glemt:  karnevallet  i 
gymnastiksalen.  Vi  havde  en  samling 
virkeligt  fine  masker  at  se  på,  ukendelige, 
så  man  endda  udråbte  en  maskeret  Villy 
til  kattedronning.  Fru  Vestergaard  blev 
prisbelønnet for sin spåkvindedragt!

Hvor  skolens  lærere  plejer  at  forsøge 
at  skabe en festlig  dansesal,  har elevernes 
festudvalg i  den senere tid selv herset med 
at skabe hygge og stemning og fået afviklet 
en hel  del  gode aftener,  som man kan sige 
dem  tak  for.  Sammen  med  skolens  lærere 
har  de  så  også  tilrettelagt  skolens 
aftenunderholdninger,  der  startede  med 
den  amerikanske  film  »Giv  mig  mit  barn«, 
der  viste  os  problemet  omkring  et 

ægteskab  mellem  en  neger  og  en  hvid 
kvinde.  Den  følgende  uge  havde  lærer 
Berg,  Hadsten,  en  sang–  og  musikaften, 
der  var  ved  at  vælte  huset.  Senere  i  maj 



holdt  lærer  Simonsen  et  foredrag  med 
lysbilleder  om  sit  arbejde  i  Tanzania.  Den 
30.  maj  var  vi  i  Århus  teater,  hvor  vi  så 
Gustav  Wieds  skuespil  »Livsens  ondskab« 
med  Preben  Neergaard  og  Jørgen  Ryg. 
Skærtorsdag  morgen  gennemførte  vi  den 
traditionelle  morgentur  for  at  høre  fuglene 
vågne. Vi blev meget våde på den tur. I det 
hele  taget  var  nogle  af  turene  noget 
generet  af  regnvejr  som den dag,  vi  gik ud 
for  at  se  lappedykkere  og  kun  så  våde 
mus. I juni underholdt lektor Troelsen med 
»Ullabella«,  og vi  så den polske film »De 63 
dage« om opstanden i Warszawa. Senere så 
vi Orson Welles i »Den 3. mand«.

Vort elevmøde blev atter begunstiget af 
et  godt  vejr  og  et  stort  fremmøde,  selv  om 
visse  hold  kun  var  repræsenteret  ved  en 
enkelt  af  de  dengang  100  elever.  Om  alt 
går  vel,  bliver  det  kommende  møde  jo  nok 
det  næstsidste,  måske  endda  det  sidste  i 
Hadsten,  det  afhænger  af  byggeriet  i 
Bjerringbro  — så  jeg  synes,  I  skulle  sætte 
hinanden stævne nu de sidste gange, I kan 
mødes på den gamle skole.

Skolens lærere læste lørdag aften »Den 
lille  prins«  af  Saint–Exupéry  og 
illustrerede  virkningsfuldt  med  lysbilleder 
lavet  over  digterens  egne  illustrationer  til 
fortællingen. Det var et eksperiment, vi var 
meget  spændt  på,  men  vi  glædede  os 
bagefter  over  jeres  reaktion.  Om søndagen 
redegjorde  folketingsmedlem,  hr.  P. 
Eriksen for bestyrelsens arbejde og fortalte 
meget  om  det  kommende  byggeri. 



Redegørelsen for den kommende foredrags– 
og  festsals  udseende  affødte  en  del 
indvendinger fra gamle elever, der følte sig 
utrygge ved for mange glasvægge, og denne 
indvending  er  senere  blevet  forelagt 
arkitekter  og  konsulenter  ved 
undervisningsministeriet,  hvis  svar  vi  nu 
afventer  med spænding.  Om eftermiddagen 
underholdt  Preben  Neergaard  med  et 
levende program »Antikt — absurd«.

Vor  forældredag  i  september  var 
ligeledes  særdeles  godt  besøgt  både  af 
forældre  og  elever,  der  tidligere  på 
sommeren  var  optaget  på  andre  skoler. 
Lektor  Troelsen  underholdt  med  Hostrups 
»Genboerne«.

I  det  skønneste  høstvejr  foretog en hel 
del  af  eleverne  en  overmåde  vellykket 
udflugt  til  udgravningsområdet  »Hvolris« 
nord for  Viborg.  Vi  blev  kyndigt  ført  rundt 
på den store naturskønne ås og betragtede 
udgravede  hustomter,  offerpladser  og 
grave.  Vi  følte  os  næsten  som forskere,  så 
mange  gåder  blev  vi  stillet  overfor.  Efter 
aftensmaden  i  det  fri  blev  vi  inviteret 
indenfor  hos  udgravningslederen,  hr. 
Anders  Olsen,  der  med  os  siddende 
omkring  sig  fortalte  om  sit  liv,  om  mødet 
med  dyr  og  mennesker,  om  sin  hobby  og 
sit  arbejde.  Uvilkårligt  følte  man,  at  her 
blev  den  gamle  bondehøjskole  genoplevet 
— genoplivet i et par dejlige timer.

På  elevrådets  initiativ  har  vi  i 
september  haft  et  par  foredrag  med 
påfølgende  diskussion  om  de 



vanedannende  stoffer  alkohol  og 
narkotika,  om revalideringsarbejdet  og  om 
den  danske  sociale  forsorg.  Vi  sluttede  så 
sommerskolen af med en 5 dages tur sydpå 
til grænselandet.

Det  har  været  et  spændende  år, 
spændende,  fordi  vi  går  og  pusler  med  og 
gennemprøver nye arbejdsområder,  nye for 
os  i  vor  lille  verden  med  dens  specielle 
baggrund.  Eksempelvis  er  vi 
førstkommende  søndag  inviteret  med  på 
arkæologiske  undersøgelser.  Vi  skal  finde 
en  forsvunden  herregård.  Meget  er  gået 
over  forventning  takket  være  stor  indsats 
og  offervilje  fra  elever,  elevråd  og 
medarbejdere,  og  vi  går  ind  i  det  nye  år 
med  store  forventninger  og  fuld 
fortrøstning.  Vi  vil  ved  afslutningen  af  det 
forgangne  år  sende  jer  en  tak  for  jeres 
bidrag til  et  godt  forløb  og  udtrykke  håbet 
om  en  god  og  glædelig  jul  fra 
medarbejderne  på  Nørgaards  Højskole  og 
jeres

Jørgen Nørgaard



Sid ned —
Sid ned,
af  og til .
Lyt!

Der  var 
engang,
for  800  år  
siden.
Hele 
landet
hamrede,
mejslede,

svedte,
slæbte.
I 100 år
byggede de.
Rejste  monumenter.
Vi kalder  dem kirker!

Sæt dig ned.
Se på dem.
De svedte ikke
i 100 år,
for at  du
skulle gå forbi,
hver gang.

Se på dem.
Du bliver l idt klogere,
og meget rol igere.
Sæt dig ned.
Se på disse
naturens monumenter.



Vi kalder  dem træer!

Se på dem.
Lyt til  dem.
Tror du,
de groede
i 100 år,
for at  du
skulle gå forbi,
hver gang.

Lyt til  dem.
Du bliver måske ikke klogere,
men rol igere.

Aage Johnsen Nielsen



Myte og 
naturvidenskab

Der er i dag i vor kulturkreds to måder 
at  opfatte  tilværelsen  på,  som  lever  ved 
siden  af  hinanden  eller  slynget  ind  i 
hinanden.  Der  er  den  mytiske,  som  kan 
føres  tilbage  til  kristen  tankegang,  og  der 
er  den  naturalistiske,  som  ligger  i 
forlængelse  af  naturvidenskabens 
virkelighedsforståelse.

Og  ligesom  der  er  to  måder  at  opfatte 
tilværelsen  på,  er  der  også  to  sprog.  Det 
ene  arbejder  med symboler  og  sigter  på  at 
være  bro  mellem  mennesker;  det  er  det 
mytiske  sprog.  Det  andet  er  det 
naturvidenskabelige  sprog,  og det  arbejder 
med  definitioner,  og  dets  mål  er 
beherskelse.

Myte  er  et  græsk  ord,  og  med  myte 
mener  den  græske  filosof  Platon  en 
udtryksform, som mennesker må ty til, når 
forstanden  ikke  længer  slår  til,  og  man 
alligevel  har  noget  af  uhyre  stor  vigtighed, 
som man skal have udtrykt.

Et  folks  myter  er  ofte  udformet  som 
gudesagn  og  består  af  beretninger  om 
verdens  tilblivelse,  om  guders  og 
menneskers  skabelse  og  liv.  Myter  kan  i 
alle  folkeslag  spores  årtusinder  tilbage,  og 



de  er  blevet  den  åndelige  baggrund  for 
gudsdyrkelsens udformning i praksis.

Myten  giver  udtryk  for  en  grebethed, 
en  oplevelse,  som  alle  i  folket  har  fælles, 
så  længe  myten  er  levende,  og  den  giver 
svar  på  spørgsmål,  som  forstanden  kun 
kan stille, men aldrig svare afgørende på.

En myte kan f.  eks.  være en fortælling 
om  den  gode  gud,  der  fødes  og  siden 
hersker klogt og retfærdigt. Men så dræbes 
han  af  sin  onde  broder.  Ved  sin  trofaste 
hustrus  hjælp  genopstår  han imidlertid  og 
bliver nu dommer i dødsriget i vest. Guden 
blev  dødsrigets  retfærdige  herre,  og 
adgangen til  forening  med ham skete  efter 
en  dom  over  menneskenes  gode  og  onde 
handlinger.

Det  folk,  der  oplever  myten,  føler  sig 
på  en  hemmelighedsfuld  måde  knyttet 
sammen med det,  myten giver udtryk for.  I 
ovennævnte myte død og opstandelse.  Hvis 
myten  ikke  har  magt  over  sindet,  føles 
kulten  (de  gudstjenstlige  handlinger)  helt 
meningsløs.  Bare  tænk  på,  hvorledes 
nadverens  uddeling  i  en  dansk  kirke  må 
være  en  mærkelig  forestilling  for  den,  der 
ikke  tror  på,  at  indtagelsen  af  brødet  og 
vinen  knytter  en  forbindelse  mellem 
modtageren og Kristus.

Myten skal altså opleves;  den, der kun 
kan  tænke  i  den  rene  fornufts  kategorier, 
er  på  forhånd  udelukket  fra  mytens 
virkelighed.  For  ham  er  myten  ganske 
uden mening.



Det  er  ganske  uden  betydning,  om  en 
myte er sand i  videnskabelig  betydning,  og 
om den rummer modsætninger eller ej;  det 
helt  afgørende  er,  at  den  udtrykker 
menneskets  kamp  for  at  forstå  sig  selv 
som  menneske,  og  at  den  tolker 
tilværelsens grundspørgsmål.

Alle  myter  udtrykker  forhold  i 
menneskets verden, der ikke kan rummes i 
et  almindeligt  årsagsvirknings  forhold,  og 
de  vidner  om  menneskets  kamp  for  at 
sprænge  sin  egen  tilværelses  snævre 
grænser.  I  den  forstand  rummer  myterne 
måske den største sandhed om mennesket, 
netop den, at det hører med til menneskets 
væsen  at  gøre  oprør  mod  den  verden,  det 
selv  skaber  sig  ved sin egen indsats,  at  gå 
bag  om  sin  verden  og  sprænge  dens 

grænser.  Herved  bliver  myten  også  et 
udtryk  for  det  irrationelle  i  menneskets 
verden,  som  bestandig  prøver  at  gøre  sig 
gældende i kunst, i etik, i religion.



I  vor tids kultur har naturvidenskaben 
evnet  at  gøre  sig  gældende  på  afgørende 
måde.  Dette  skyldes  dels,  at  dens 
frembringelser  har  vist  sig  at  være 
brugbare  for  vort  samfund,  dels  at  man 
også i fremtiden baserer sine forventninger 
på den.

Til  naturvidenskaberne  hører  bl.  a. 
fysik,  kemi  og  biologi  og  disses 
hjælpevidenskaber  og  under  visse 
forudsætninger  også  medicin,  psykologi  og 
sociologi,  da disse sidste  i  vidt  omfang gør 
brug af naturvidenskabens resultater.

Allerede  i  den  gamle  græske  verden 
havde man højt udviklede videnskaber som 
f.  eks.  geometri  og  fysik,  men  egentlig 
betydning  fik  naturvidenskaberne  først  i 
tiden efter renæssancen.

I  middelalderen  havde  menneskets 
interesse  drejet  sig  om  spørgsmål  med 
HVORFOR, og ethvert svar sattes i  relation 
til  mennesket.  Man  spurgte,  hvorfor  solen 
og  månen skinnede,  og  hvorfor  blomsterne 
havde farver, og ethvert svar forudsatte, at 
der  stod  en  ordnende  tanke  (Gud)  bag  det 
alt sammen.

Med  renæssancen  fik  man  en  anden 
opfattelse  af  verdens  indretning.  Verden 
var  som  en  perfekt  fungerende  maskine, 
der  fulgte  visse  ufravigelige  love,  og  nu 
gjaldt det for mennesket at få kendskab til 
disse  love.  Man  spurgte  ikke  længere  med 
HVORFOR,  men  med  HVORDAN.  Hvordan 
er  verden  indrettet?  Et  sådant  spørgsmål 
forskyder  interessen  fra  menneskets 



forhold til  verden til  verdens forhold til  sig 
selv.  Efter  hvilke  love  fungerer  verden? 
spurgte man.

For  at  udfinde  disse  love  begyndte 
man  at  gøre  brug  af,  hvad  man  kunne 
kalde  naturvidenskabens  værktøj,  nemlig 
ræsonnement,  erfaring  og  eksperiment. 
Også  i  dag  hører  erfaring  og  eksperiment 
med  til  grundlaget  for  naturvidenskabelig 
erkendelse.

Fuld af  optimisme gik man i  gang med 
at  veje  og  måle  for  at  få  kendskab  til  de 
love,  som  styrede  naturen.  Når  man  så 
efter  talrige  forsøg  på  et  eller  andet 
område  havde  konstateret  en 
lovmæssighed,  mente  man,  at  man  under 
samme  betingelser  var  i  stand  til  at  sige, 
hvordan  tingene  også  i  fremtiden  ville 
opføre  sig.  En  naturvidenskabelig  teori 
udformedes.  Når  så  teorien  var  blevet 
anerkendt,  måtte  man til  at  omsætte  den i 
praksis.  Dette  skete  ved  hjælp  af 
teknikken.  Videnskab  og  teknik  er  følgelig 
nært sammenknyttede.

Middelalderens  faste  fundament  var 
troen, og heller ikke naturvidenskaben kan 
undvære  sit  faste  fundament.  Den  hviler 
på  de  såkaldte  aksiomer,  det  vil  sige 
antagelser  eller  begreber,  som  man  bliver 
nødt  til  at  anerkende  som  sande,  før  man 
begynder  at  forske.  Sådanne 
grundbegreber  er  tid,  rum,  materiale  og 
årsag.

Lige  op  til  vort  århundrede  har  disse 
begreber  været  urørlige,  men  den  nyeste 



forskning  har  påvist,  at  både  rum,  tid  og 
årsag  ikke  er  konstanter,  men  relative 
størrelser.

Det  tog  flere  århundreder  efter 
renæssancen,  inden  videnskaben  slog 
rigtig  igennem.  Og  den  slog  ikke  igennem 
— som  man  skulle  tro  —  ved  sine  logiske 
argumenter,  men  ved  sine  praktiske 
resultater i menneskenes hverdag.

Lægekunsten blev  således til  eksempel 
en videnskab,  man begyndte at regne med, 
og  forbedrede  dyrkningsmetoder  blev  med 
fordel  anvendt  af  bønderne.  Overalt,  hvor 
videnskaben  trængte  frem,  bidrog  den  til 
forbedrede  økonomiske  og 
sundhedsmæssige  forhold.  Videnskaben 
blev efterhånden anerkendt, hvilket jo ikke 
kan undre nogen, da det i  højere og højere 
grad var den, man levede af.

I  dag  er  der  ikke  længere  tvivl  om,  at 
videnskaben  står  i  centrum,  og  at  den  nu 
er  blevet  alle  tings målestok.  Alt,  hvad der 
ikke  kan  måles  videnskabeligt,  har  ingen 
interesse.  Der  er  ingen  plads  til  det 
mytiske,  som  jo  bevæger  sig  ud  over  det 
målelige.

Dette  har  fået  nogle  konsekvenser, 
som  man  ikke  regnede  med  ved 
videnskabens  fremkomst.  For  det  første 
beskærer  videnskaben  menneskers 
tilværelse,  fordi  det,  der  ligger  uden  for 
videnskabens  område,  fornægtes  eller  i 
bedste  fald  ignoreres,  og  efterhånden  som 
videnskabens  måde  at  argumentere  på 
overtages  af  alle,  bliver  sproget  i  sig  selv 



en  hemsko  for  erkendelse  af  anden 
virkelighed end videnskabens.

For  det  andet  bliver  alle 
helhedsanskuelser  af  verden 
mistænkeliggjort  og  må  derfor  afvises. 
Naturvidenskaben  beskæftiger  sig  med 
tingene  hver  for  sig  og  ser  igen  ordnende 
forbindelser  mellem  alle  tilværelsens 
fænomener.  Videnskaben  arbejder  med 
teorier,  og  teorier  kan  kun  udtale  sig  om, 
hvordan  tingene  fungerer,  ikke  om, 
hvordan de skal eller bør fungere.

Endelig  kan  der  ske  det  —  som 
allerede  er  ved  at  ske  —  at 
naturvidenskaben  alligevel  overskrider 
sine  grænser  ved  at  gøre 
naturvidenskabens  virkelighedsbegreb  til 
verdensanskuelse.  Når  naturvidenskaben 
bliver  den  betragtningsmåde,  man 
anlægger  på  alle  tilværelsens  fænomener, 
kan  denne  verdensanskuelse  blive 
forkyndende  på  samme  måde,  som  kirken 
har været i snart to tusinde år.

På  den  måde  risikerer 
naturvidenskaben  at  overtage  den  mytiske 
livsholdning, den selv ønsker at fortrænge.



Der  er  noget  ophøjet  og  storslået  ved 
det  menneskesyn,  som  er  knyttet  til  det 
mytiske.  For  at  belyse  dette  må  jeg  bruge 
et  billede  fra  Biblens  første  kapitel,  hvor 
der  i  beretningen  om  skabelsen  står,  at 
mennesket er skabt i Guds billede.

Med  dette  udtryk  menes  der,  at 
mennesket  frem  for  alle  andre  levende 
væsener har fået en kvalitet,  et kendetegn, 
som  for  altid  sætter  skel  mellem 
mennesker og andre skabninger.

Udtrykket  har  optaget  mange 
mennesker  i  tidens  løb,  fordi  man  i  det 
anede, hvad det vil  sige at være menneske. 
Herom  siger  de  to  betydeligste  danske 
tænkere,  Grundtvig  og  Kierkegaard,  det 
samme,  selv  om  ordene  er  forskellige.  Se 
selv: Kirkegaard: »Mennesket er en syntese 
af  uendelighed  og  endelighed,  af  det 
timelige  og  det  evige,  af  frihed  og 
nødvendighed«.  Og  Grundtvig:  »Mennesket 
er et guddommeligt eksperiment, der viser, 
hvordan  ånd  og  støv  kan  gennemtrænge 



hinanden  og  forklares  i  en  fælles 
guddommelig bevidsthed«.

Dette  skal  forstås  på  den  måde,  at 
mennesket  på  den  ene  side  er  et  ganske 
almindeligt  naturvæsen  som  alle  andre 
naturvæsener.  Det  fødes,  lever  og  dør.  Det 
kræver  sin  biologiske  udfoldelse,  og  det  er 
underlagt  naturens  love  som  alle  andre 
naturvæsener.

Men  på  den  anden  side  er  dette  ingen 
udtømmende  forklaring  på,  hvad  det  vil 
sige at være menneske. Mennesket rummer 
nemlig  også  en  anden  bestemmelse,  som 
giver  det  en  fuldstændig  særstilling  i 
tilværelsen,  fordi  det  har  en  evne  til  at 
undre  sig,  til  at  glemme  sig  selv,  til 
ligesom  at  gå  ud  over  sine  egne 
naturbestemte grænser.

Et  menneske kan bedømme sig  selv  og 
sine  handlinger,  og  det  kan  tage 
beslutninger  og  stå  inde  for  dem,  hvilket 
igen fører det med sig, at et menneske kan 
føle ansvar og skyld.

Ifølge  den  mytiske  menneskeforståelse 
er  mennesket  et  mysterium  (ikke  et 
problem)  med  sine  egne  love,  og  det  kan 
ikke  forklares  udtømmende ved analyse  og 
eksperiment.  Deraf  følger  også,  at 
psykologien  aldrig  kan  komme  til  rette 
med det hele menneske.

Mennesket  fødes  ind  i  verden  uden  at 
ville  det,  endsige  forstå  det,  og  det  dør 
også  uden  at  ville  det.  Og  mennesket 
undrer  sig  derover  og  føler  dybt  sin 



afhængighed  af  noget,  der  er  langt  større 
end det selv.

Alt  dette  er  noget  centralt  for  den 
mytiske  menneskeopfattelse.  At  det  måske 
lyder  dunkelt  og svært  tilgængeligt  ligger  i 
sagens  natur,  da  mennesket  rummer  både 
noget  af  det  jordiske  og  det  himmelske  i 
sig.

Det  naturalistiske  menneskesyn  er  en 
indsnævring  af  det  mytiske,  kun halvdelen 
af  Grundtvigs  og  Kierkegaards  definitioner 
vil  kunne  anvendes.  Ifølge  dette 
menneskesyn  er  mennesket  kun 
endelighed,  timelighed,  støv;  eller  sagt  på 
en  anden  måde:  mennesket  er  et  levende 
væsen  med  visse  grundlæggende  anlæg, 
afhængigt  af  sine  organiske  processer  og 
bestemt  af  sin  tilpasning  til  et  bestemt 
historisk samfund.

Dette  syn,  som  næppe  findes 
rendyrket,  udmunder  i  en  antagelse  af,  at 
mennesket  er  et  rent  biologisk  produkt, 
som  primært  bør  tilpasse  sig  sine  givne 
omgivelser.

Heraf  følger,  at  alle  normer  bliver 
relative, intet er rigtigt, og intet er forkert, 
alt  kommer  an  på  situationen,  på  de  ydre 
vilkår.  Hver  gang,  situationen  ændrer  sig, 
forpligtes mennesket på en ny måde, og da 
udviklingen  løber  hurtigt,  må  mennesket 
stadig skifte anskuelser og normer ud med 
nogle  nye,  samtidig  med  at  det  stadig 
søger at ændre rammerne for det samfund, 
det lever i.



Det  naturalistiske  menneskesyn  giver 
ikke  plads  for  nogen  sikker  mening  om 
godt  og  ondt,  og  det  er  i  det  hele  taget 
fjendtligt  indstillet  over  for  moralske 
regler.  Ingen  har  ret  til  at  fælde  domme, 
ingen mening er bedre end andres.  I  øvrigt 
er usikkerheden med hensyn til  ret og uret 
det  naturalistiske  menneskesyns  største 
dilemma.

Mange spørgsmål,  som er  af  afgørende 
betydning  for  den  mytiske 
menneskeopfattelse,  eksisterer  slet  ikke 
for  den  naturalistiske.  Fødsel  og  død  er 
ikke  noget,  der  optager  en  synderligt,  og 
ligeledes  er  spørgsmålet  om  livets  mening 
ganske  uden  betydning.  Livets  oprindelse 
er  tilfældig,  udviklingen  sker  efter 
biologiske  mønstre,  og  livets  mening  er 
alene  opfyldt  derved,  at  det  kommer  til 
fuld  og  lykkelig  udfoldelse.  Døden  er 
afslutningen på alt.

Der  er  ingen  tvivl  om,  at  både  den 
mytiske  menneskeforståelse  og  det 
naturalistiske  menneskesyn  øver  sin 
indflydelse  på  de  fleste  menneskers  liv, 
selv om mange næppe selv er klar over det. 
Og  de  to  menneskeopfattelser  brydes 
stadig  i  vor  kultur;  den,  der  følger  med  i 
kunst,  presse,  radio  og  fjernsyn,  vil  også 
få  øje  på  dette,  når  han  først  er  blevet 
gjort opmærksom derpå.

Også  folkehøjskolen  er  præget  af 
nævnte  brydning  mellem  mytisk 
menneskeforståelse  og  naturalistisk 
menneskesyn.  Den  var  oprindelig  mytisk, 



og  den  kunne  ikke  være  andet,  så  længe 
den  var  baseret  på  det  vigtigste  i 
Grundtvigs  og  Kolds  tanker,  og  en 
grundtvigsk højskole kendes da også på, at 
den  fastholder  den  mytiske 
menneskeforståelse,  som  stadig  er  det 
bærende  i  vor  højskolesangbog.  Andre 
skoler  derimod  har  sagt  farvel  til 
helhedsopfattelsen,  til  det  mytiske,  og 
disse  får  især  deres  påvirkning  fra 
naturvidenskaben  og  dennes 
menneskesyn.

Vi ønsker jer en glædelig jul og et godt 
nytår.

Ruth,  Thomas og Erland Kildegaard



Det onde
Han står  tilbage  på perronen og  vinker  ikke 

engang.  Jeg  presser  næsen  mod  ruden.  Jeg  ser 
ikke  ef ter  ham.  Måske  er  han  der  slet  ikke,  jo, 
men  han  er  der  al l igevel  —  og  vinker  ikke  
engang.  Han er som denne by.  Men da jeg sidder  
i  toget,  v inker  hele  byen,  al le  skorstene, 
f jernsynsantenner og vinduer,  husfacaderne.  Der 
er  oven i  købet et  hus,  der  ler  til  mig.  Jeg smiler  
igen,  og  hjertet  hopper  af  fryd.  —  —  Farvel,  
farvel.  Nu  rejser  jeg.  Husene  vinker,  
menneskene  på  gaden  vinker.  Pludselig  elsker 
jeg dem, fordi jeg rejser bort,  og fordi de vinker.

Ham,  den  usynlige  på  perronen,  hvem  var  
han?  Jeg  vidste  det  godt.  Jeg  skulle  bort,  ellers  
havde  han  sønderrevet  mig.  Stegt  mig  levende. 
Jeg  var  så  naiv,  jeg  anede  ikke,  han  vidste  
bedre  besked.  — Vent,  sagde  han,  du kommer  jo 
igen  i  mine  kolde,  glødende  arme.  —  Jeg  kom 
igen. To dage senere.

Toget  spytter  mig  ud  på  samme  perron. 
Husene  vinker  ikke  mere.  De  står  der  blot  med 
gabende  øjne.  Jeg  ser  ham  ikke,  før  jeg  står  på 
perronen.  Han  omfavner  mig  ikke  straks,  men 
lister  ef ter  mig,  og  sniger  sig  længere  ind  på 
mig.  Da gaber  husene  endnu  mere  og  sluger  mig  
— og han,  han ler,  og klemmer  al  barndom ud af  
mig,  og jeg elsker ham vildt.  — —

Og da begynder jeg at  erkende ham og hade  
ham,  den  listige  og  løgnagtige,  og  jeg  vidste,  da 
jeg  ser  på  menneskene,  at  han  også  var  eller  
havde  været,  eller  vil le  bl ive  deres  elsker.  Da 
elskede  jeg  dem,  og  da  begyndte  de  og  husene 
at  vinke og smile  igen.

KN



B I L L E D E



Højskole i

elektromagnetismens

tidsalder
Er  højskolens  tid  forbi?  Eller  er  den 

bare  en  souvenir  fra  forrige  århundredes 
gyldenår? Er der alt  for mange af dem? Og 
hvorfor  bygges  der  endnu  flere  rundt 
omkring  i  landet?  Hvad  er  højskole  i 
grunden?

Den er et sted, hvor mennesker mødes. 
Det  er  godt,  når  mennesker  mødes,  og  i 
dag  er  det  måske  hårdere  tiltrængt  end 
før,  at  de  mødes.  Vi  lever  i 
elektromagnetismens  tidsalder,  hånd  i 
hånd  med  maskiner  og  andre  tekniske 
vidundere.  Snart  er  det  ikke  mere 
mennesket,  men  computeren,  der  regerer. 
Da  er  det  på  højeste  tid,  vi  alvorligt  må 
stille  os  selv  det  spørgsmål:  Vil  vi  denne 
udvikling?  Eller  skal  vi  blot  lade  stå  til  og 
lade  de  videnskabelige  julemænd 
bestemme det  hele?  Flere  og flere  tekniske 
vidundere  overtager  vort  arbejde,  vi  får 
mere  tid  til  os  selv,  store  muligheder,  som 
aldrig  før  bliver  mennesket  til  del.  Hvad 



gør vi så ved os selv og vor fritid? De fleste 
af  os  udnytter  fritiden  ved  at  jage  og 
stræbe  videre  op  ad  rangstigen;  en  højere 
uddannelse, flere eksaminer og etiketter at 
hæfte  på  vort  ordensdekorerede  bryst,  alt 
medens menneskets  følelsesliv  forkrøbles  i 
dette  jag.  —  Og  her  ligger  højskolens 
muligheder.  Den  skal  være  et  sted,  hvor 
mennesket  møder  medmennesket,  et  sted, 
hvor sindene åbnes,  og sluserne lukkes op 
for  sjælelivet,  så  mennesket  kan  leve,  og 
hvor  det  kan  lære  at  vurdere  og  tænke 
selvstændigt.  Fantasien  og  følelsen  spiller 
en  væsentlig  rolle,  idet  højskolen  ser  det 
som  sin  opgave  at  sigte  mod  hele 
mennesket, ikke kun til intellektet.

Forhenværende  forstander  J.  Th. 
Arnfred  sagde  så  fint  i  et  foredrag,  han 
holdt her i byen forleden:

»Højskole  er  en  skole  med  forkyndelse 
eller  forkyndelse  i  form  af  en  skole. 
Højskole  drives  dér,  hvor  det  levende  ord 
hersker.  At  en  højskole  er  forkyndende  og 
bæres  af  det  levende  ord,  vil  sige,  at  det 
modtages af et opladt og åbent sind, så det 
kan  spire  og  udfolde  sig.  Man  må  så  ikke 
kværne  denne  spæde  plante  ihjel  med 
højrøstede  diskussioner,  hvor  man  råber 
forbi  hinanden  og  uddyber 
forståelseskløften  endnu  mere.  Men  der 
skal  hæges om planten i  form af  samtaler, 
hvor  der  kan  ske  en  vekselvirkning  lærere 



og  elever  imellem,  for  det  gryende  og  det 
groende  skal  være  i  fred  for  at  kunne 
vokse.«

Nu  sagde  jeg  før,  at  højskolen  ikke 
kun har sit sigte mod intellektet, men også 
mod  hele  mennesket,  og  her  synes  jeg,  de 
fleste  højskoler  mangler  noget  væsentligt, 
nemlig  det  musiske.  I  dag,  hvor  maskiner 
overtager  så  meget  af  vort  arbejde,  har  vi 
tiden  til  at  dyrke  det  musiske,  det,  at 
fantasi  og  følelse  ikke  bliver  frosset  ihjel  i 
en  teknisk  kold  og  beregnende  verden, 
men  at  mennesket  lærer  at  blive  et 
skabende  menneske,  igennem  formning, 
tegning,  stoftryk,  musikundervisning, 
dans,  jazzgymnastik  og  dramatik.  Lad  os 
håbe,  vi  finder  tid  og  råd  til  den  musiske 
udfoldelse  på  vore  højskoler,  så  vi  kan 
holde  en  vis  balance  mellem  arbejde, 
teknik og følelse.

Glade  hilsener  og  et  ønske  om en  god 
jul og et godt nytår.

Kirstin Nørgaard





»— at du gider«
»Det der gad jeg  ikke bruge en eftermiddag 
på,«  sagde  en mandlig  elev  en dag,  da han 
kom  ind  i  det  lokale,  hvor  nogle  af 
kammeraterne  arbejdede  med  stoftryk,  og 
andre var tilskuere hertil.

»Det  ville  du  ellers  ikke  tage  nogen 
skade  af,«  lød  svaret,  og  så  var 
diskussionen  i  gang  om,  hvad  man  burde 
bruge sin tid til.

— — —
Ja, hvorfor »gider« nogle — mens andre 

synes,  det  er  ganske  uinteressant  — 
arbejde  med  alle  de  forskellige  ting,  der 
findes,  hvadenten  det  er  arbejde,  som  de 
skal leve af, eller det er en fritidsinteresse, 
der dyrkes?

Det  kan  være  ønsket  om  at  nå  et 
bestemt  mål,  ønsket  om  at  bruge 
hænderne  eller  træne  kroppen,  eller  det 
kan  være  videbegærlighed  eller  almindelig 
nysgerrighed, der får dem til at »gide«.

Under alle omstændigheder kræves der 
en  vis  stædighed,  da  der  ved  alt  viser  sig 
mindre  interessante  punkter,  som  skal 
passeres,  en  vis  selvtill id,  som ofte  vokser 
i  takt  med arbejdet,  en vis  portion  kræfter,  
som  også  tager  til,  hvis  man  tager 
fornuftigt  fat  og er  tålmodig,  og endelig  en 
hel  del  selvkritik,  så  man  ikke 
overvurderer  sig  selv  og  starter  på  noget, 



som  man  ikke  har  mulighed  for  at 
gennemføre.

Den,  der  gider,  har  glæden  ved 
arbejdet  og  bagefter  glæden  over  at  have 
ydet en indsats.

— — —
Med  ønsket  om  en  glædelig  jul  og  et 

godt  nytår  sender  jeg  en  venlig  hilsen  til 
såvel gamle som nuværende elever.

Ellen Rasmussen



Generationskløften
Det føles forstemmende for en, der tilhører 
den voksne generation, når, som det sker i 
disse  år,  den yngre  generation  kaster  vrag 
på, Hvad hans generation har frembragt og 
opnået.  Der  er  tilsyneladende  ingen  ende 
på  de  fejl,  de  midaldrende  har.  De  er 
uforstående,  efterladende  og  småtskårne, 
for  blot  at  nævne  nogle  få  af 
forsyndelserne.

Der har været  og vil  sikkert  altid være 
forskel  på  unges  og  ældres  syn  på  mange 
ting;  men  aldrig,  forekommer  det  mig,  er 
det  af  den  grund  kommet  til 
modsætningsforhold  så  stærkt  som  netop 
nu.  Er  det  mon  et  resultat  af  »barnets 
århundrede«  og  dyrkelsen  af  ungdommen, 
at  kløften  mellem generationerne  er  blevet 
dybere? Man vil  så nødigt tro det.  Hvis det 
alligevel  er tilfældet,  ser det for mig ud til, 
at  ungdommen  har  den  største  del  af 
skylden.  Der  er  rakt  hånd  frem  af  de 
voksne, men de unge har slået til den.

Ungdommen  stiller  gang  på  gang  helt 
umådeholdent  store  krav  om  goder  uden 
hensyntagen  til,  om  også  andre  grupper  i 
befolkningen kan få en del  af  deres ønsker 
opfyldt.  Og  når  der  så  fra  voksen  side 
holdes lidt igen, resulterer det i strejker og 
andre  former  for  voldsomme  protester, 
akkurat  som  hos  børn,  der  ikke  vil  lege 



med,  når  det  ikke  lige  går  efter  deres 
hoved.

Rent  optisk  er  det  almindeligst  at 
træffe  nærsynethed  hos  unge  mennesker 
og  langsynethed  hos  de  ældre.  Man  er 
tilbøjelig  til  at  tro,  noget  lignende  også 
gælder i andre af livets forhold.

Uvilkårligt tænker man på, at de unge, 
om  alt  går  vel,  også  bliver  »ældre«  engang 
og får børn at stå til  regnskab overfor. Når 
den tid  kommer,  vil  de  forhåbentlig  kunne 
forsvare den verden, der er deres,  eller det 
af  den,  det  er  værd  at  bevare  og  forsvare. 
Man  vil  med  rette  kunne  bebrejde  en 
voksen  generation,  hvis  den  undlader 
dette.  Undladelsessynder  vil  måske  altid 
være  de  alvorligste  og  dårligst  kunne 
undskyldes.

Hvad  der  forekommer  mig  at  være  de 
yngres allervæsentligste  fejl,  er  manglende 
tolerance  (storsind)  i  forholdet  til  alle 
sider,  undtaget  synet  på  dem  selv. 
Samtidig  kan  man  måske  sige,  at  netop 
min  generation  har  vist  for  stor  tolerance 
mod de unge, alt er dem tilladt.

Der  skulle  bestemt  ikke  være  nogen 
grund  til  for  den  voksne  generation  at  stå 
som  »flovmand«  i  forholdet  til  de  unge. 
Hvad  har  det  ikke  kostet  at  skabe  det 
grundlag,  de  nu  har  at  gå  videre  på?  Og 
det  er  sket  ud  fra  helt  andre 
forudsætninger:  depression  og  krig  (som 
de  unge  for  resten  ikke  gider  høre  om)  og 
mange  års  trofast  og  trivielt  arbejde  og 
vanskeligere vilkår, end der nu eksisterer.



Man kunne  ønske  (det  er  naivt,  det  er 
indrømmet),  at  den  unge  kunne  og  ville 
sætte sig i den voksnes sted, forstå og føle, 
hvordan  det  er,  når  det,  man  har  at  give, 
bliver  kasseret,  noget,  det  har  taget  en 
menneskealder eller flere at frembringe.

Man  stiller  sig  selv  det  spørgsmål,  om 
den  nuværende  unge  generation  er  parat 
til at gøre lige så meget for den næste, som 
vi  har  gjort  for  den,  og  dernæst,  om  den 
med  samme  selvfølgelighed,  som  den 
forlanger af os, kan se sig vraget.

Det er forståeligt omend beklageligt, at 
mange  voksne  spørger,  om  de  unge  kan 
andet  end  kritisere,  lave  vrøvl  og  stille  sig 
på  bagbenene,  og  at  de  spørger  sig  selv, 
om det  er  den tak,  de  får  for  at  give  deres 
børn  så  meget  bedre  vilkår,  end  de  selv 
har  haft.  Alle  de  mange  aktioner  fra  ung 
side  i  tide  og  utide  fik  sidst  under 
folkeafstemningen  om  18  års  valgret  for 
nylig  de  ældre  til  at  give  de  unge  et 
mistillidsvotum.  En,  efter  min  mening, 
meget uheldig reaktion.



Men  alt  i  alt  må  det  dog  være 
indlysende,  at  forældre  ønsker  godt  for 
deres  børn.  Det  må  være  lige  så 
indlysende,  at  det  kan  være  svært  at 
klargøre sig i det enkelte tilfælde, hvad der 
er  børnenes  bedste.  Dog  skulle  alene  det, 
at  forældrene har  ønsker  om børnenes vel, 
kunne  åbne  mulighed  for  forsøg  på 
forståelse  også  hos  børnene.  Desværre  er 
det jo en kendsgerning, at denne forståelse 
mangler.  Som  oftest  er  det  vel  manglende 
vilje  mere  end  ond  vilje,  der  gør  sig 
gældende.  Man gør  sig  ikke  umage nok fra 
nogen  af  siderne.  Man  kommer  ikke  på 
talefod, eller man taler hver sit sprog. Man 
mangler  evt.  evnen  til  at  udtrykke  følelser 
(artikulere).  Lad  være,  at  min  generation 
har  haft  lidt  for  travlt  med  at  højne 
levefoden.  Det  har kostet  dyrt,  »nøglebørn« 
og manglende hjemliv bl. a. Lad være, at vi 
er  gået  i  stykker  på  så  mange  måder. 
Situationen var en anden for os,  end den i 
dag  er  for  de  unge.  Det  vigtigste  er,  at 
grundlaget  nu  er  her  for  en  virkeligere  og 



bedre  tilværelse  med  egentlig  velstand: 
uddannelse og tid.

Mon  ikke  de  fleste  børn  som  små 
elsker  deres  forældre,  og  mon  ikke  meget 
går  i  stykker,  når  børnene  bliver  teen-
agers?  Det  er  min  overbevisning,  at  meget 
kunne  reddes,  hvis  børnene  på  et  tidligt 
tidspunkt  blev  belært  om,  at  forældrene 
ikke  er  ufejlbarlige  (når  mor  har  sagt  det, 
så passer det,  o.s.v.);  men at disse også er 
mennesker med menneskers fejl,  at de kan 
have det svært  og være usikre og bange og 
føle sig svage. Børnene og de unge må lære 
at  holde  af  dem,  som  de  er,  og  ikke  som 
idealbilleder,  der  uundgåeligt  må  blegne. 
Men vist  er det også, at det ville hjælpe på 
forholdet  unge  og  ældre  imellem,  om  de 
ældre  erindrede  sig,  at  det  kan  være 
forfærdelig svært at være ung.

En glædelig jul og et godt nytår!

Fritz Nielsen













Ung i dag
Tidligere gik et betydeligt  antal unge ud af 
skolen  for  at  indtage  deres  plads  i 
erhvervslivet,  når  de  var  fyldt  fjorten  år. 
Da  de  unge  på  det  tidspunkt  i 
almindelighed  ikke  er  udviklede 
tilstrækkeligt  til  at  kunne  klare  de  krav, 
der  i  dag  stilles  til  dem  på 
arbejdspladserne,  foretrækker  adskillige 
læremestre  at  få  de  unge  i  lære  i 
sekstenårsalderen.

Det  er  først  og  fremmest  de 
overvældende  tekniske  fremskridt  og 
konkurrencen  inden  for  erhvervslivet,  der 
har  medført,  at  de  unge  må  være  i 
besiddelse  af  en  bedre  legemlig  udvikling 
samt større modenhed og flere kundskaber 
end før  i  tiden,  hvis  de på tilfredsstillende 
måde  skal  udfylde  deres  plads  i 
erhvervslivet.

Et  stigende  antal  unge  bliver  derfor  i 
skolen  for  at  opnå  de  nødvendige 
kundskaber  og  en  større  modenhed. 
Udenlandske  undersøgelser  har  vist,  at 
den fortsatte  skolegang også giver  de unge 
muligheder  for  bedre  legemlig  udvikling, 
end  hvis  de  bliver  anbragt  i  det  praktiske 
arbejde.

Overgangen fra skolen til  erhvervslivet 
får  direkte  indflydelse  på de  unges daglige 
liv.  I  de  fleste  tilfælde  vil  det  betyde  en 



væsentlig  nedskæring  af  den  tid,  som  de 
før  havde  til  deres  egen  rådighed.  Mange 
lærlinge  er  ikke  blot  beskæftiget  i  den 
sædvanlige  arbejdstid,  men  må  endvidere 
have  en  teoretisk  uddannelse  på  teknisk 
skole  eller  handelsskole.  Efterhånden 
bliver  det  almindeligt,  at  den  teoretiske 
undervisning  af  lærlinge  foregår  på 
dagskoler.  Derved  sikres  den  enkelte 
lærling  en  passende  fritid,  som  kan  være 
af  afgørende  betydning  for  den  personlige 
udvikling  i  ungdomsårene.  Det  er  vigtigt, 
at  man  allerede  i  de  unge  år  er 
interesseret  i  at  få  værdifulde 
fritidsinteresser.

De unges interesser  og  vaner  påkalder 
i  dag  manges  opmærksomhed.  Dels  er  der 
tale  om  en  ret  betydelig  gruppe,  dels  gør 
de  unge  sig  ofte  gældende  med stor  energi 
og  modenhed.  Politisk  har  de  ældre 
aldersgrupper  hidtil  gjort  sig  stærkere 
gældende end de unge, en naturlig følge af, 
at  der  er  en  aldersgrænse  nedefter  for 
valgretten, men ikke opefter.

Som  forbrugere  har  de  unge  derimod 
placeret  sig  langt  stærkere  end  de  ældre. 
Især  teen–agerne  har  skilt  sig  ud  som  en 
speciel  forbrugergruppe,  som  visse  grene 
af erhvervslivet i  de seneste år med iver og 
stort  udbytte  har  bejlet  til.  Det  gælder 
specielt  beklædningsindustrien  og  de 
brancher,  der  fremstiller  og  sælger  mere 
eller  mindre  varige  forbrugsgoder,  som 
særlig  efterspørges  af  de  unge,  f.  eks. 
transistorradioer,  båndoptagere,  knallerter 



o.s.v.  En række undersøgelser  af  de  unges 
indkøb bekræfter, at der er tale om ganske 
betragtelige beløb.

Det er sikkert karakteristisk, at mange 
unge  betragter  penge  som  noget,  man 
bruger  med  samme  selvfølgelighed  som 
den, hvormed de tjenes. Har man behov for 
nyt  tøj,  en  knallert  eller  penge  til  en 
udenlandsrejse,  er  det  i  dag  ret  let  at 
skaffe  sig  et  job  og  derved  tjene  den 
fornødne sum, og hvad der kommer let, går 
let.

Med  ønsket  om  en  god  jul  og  et  godt 
nytår sendes de bedste hilsener.

Inge Nielsen





På vandring ad 
Dannevirke
Engang i  august  måned foreslog  Jørgen og 
Johnsen  en  tur  til  Sydslesvig  med 
vandring  ad  de  gamle  volde,  måske 
inspireret  af  en  vellykket  eftermiddagstur 
til  Hvolris  udgravningerne  ved  Viborg.  Der 
meldte  sig  11  interesserede,  som  den  27. 
september  1969  i  tre  personbiler  kørte  af 
sted  mod  Slesvig,  hvor  vi  overnattede  på 
Dansk  Ungdomshjem.  Før  vi  den  første 
aften  gik  til  ro,  travede  vi  en  tur  gennem 
Lollfuss  (hovedgaden)  og  kom  tilbage  ad 
mørke,  skumle  veje,  der  endte  netop  ved 
vort logi (Jørgen var alligevel stedkendt!).

Næste  formiddag  helligedes  besøg  på 
Gottorp  Museet,  der  bl.  a.  kan  fremvise 
den imponerende Nydambåd, fundet i 1863 
i  Nydam  Mose  (Als).  Båden,  der  ikke  har 
været  udstyret  med  mast  og  sejl,  men 
udelukkende blev drevet frem ved årer, har 
haft  plads  til  en  besætning  på  45  mand, 
heraf  36  roere.  Den  er  22,84  m  lang  og 
3,26 m bred og menes at stamme fra Yngre 
romerske Jernalder (ca. 200—400 e. Kr.).

Nydambåden  har  fået  sit  hjem  i  en 
bygning  ved  siden  af  det  egentlige  slot, 
som i hovedbygningen bl. a. rummer grave, 
runestene,  smykker,  keramik  og  våben  fra 
både sten–, bronze– og jernalder.



Før  vi  om eftermiddagen kørte  af  sted, 
måtte  vi  reparere  Jørgens  bil.  Slesvigs 
brosten  havde  været  for  hårde  ved 
pyntelisterne.  Heldigvis  havde  fru 
Nørgaard  været  så  forudseende  at  give  os 
hæfteplaster  med.  Det  opfyldte  nu  sin 
mission!  I  den  nydekorerede  bil  gik  turen 
til  Haddeby  kirke  (ca.  1200).  Den  ligger 
lige  i  nærheden  af  det  sted,  hvor 
handelsbyen Hedeby  engang  lå,  omgivet  af 
en  halvkreds  vold,  der  omslutter  et  areal 
på  24  ha.  Først  i  1896  konstateredes  det, 
at  der  her  har  ligget  en  stor  handels–  og 
håndværkerby  fra  omkring  800  til  ca. 
1050,  da  Slesvig  by  vandt  frem,  mens 
Hedeby gik sin undergang i møde.

Nogle  af  turens  deltagere  gik  tur  på 
den  såkaldte  forbindelsesvold,  mens  vi 
andre  kørte  til  »Rothenkrug«  for  at  afvente 
deres  tilbagekomst.  Her  studerede  vi 
folkelivet,  idet der var stor tilstrømning på 
grund af valg til Forbundsdagen.

Efter  første  dag  ved  voldene  var  vores 
interesse ikke svækket. De fleste tog dagen 
efter  på  vandretur  fra  »Rothenkrug«  til 
Hollingstedt,  en  tur  på  godt  15  km,  der 
blev travet på 4 timer.

Efter  besøget  i  Slesvig  og  omegn  gik 
turen  videre  til  Tønning,  hvor  vi 
overnattede  i  Skipperhuset,  ganske  nær 
ved  vandet,  så  vi  havde  store  muligheder 
for  at  iagttage  livet  på  havnen.  Vi 
bemærkede  de  svære  porte,  som  kan 
lukkes  sådan,  at  de  modstår 
vandmassernes  pres  under  en  stormflod. 



Den  overvejende  del  af  fiskerne  fra 
Tønning lever  af  rejefangst.  Ca.  40 kuttere 
er  hjemmehørende  her,  hvor  man  må 
tilrettelægge  arbejdet  efter  tidevandet,  der 
ved ebbe fuldstændig tørlægger havnen.

Ikke  langt  fra  Tønning  ligger  en 
hollandsk  udseende  by,  Friedrichsstadt, 
hvis  første  hus  blev  bygget  1621.  Her  kan 
man  finde  mange  velbevarede  gavlhuse  og 
kanaler,  der  går  parallelt  med  de  snorlige 
gader.

Landskabeligt  er  der  en  egen  skønhed 
ved  de  barske,  flade  markområder  med 
græssende  kvæg  og  enkelte  gårde,  der  af 
hensyn  til  oversvømmelser  er  bygget  på 
varfter,  d.v.s.  forhøjninger.  På  den 
nordøstlige  del  af  Eiderstedthalvøen  ligger 
der en velbevaret haubarg, d.v.s.  en særlig 



gårdtype,  hvor  selv  gårdspladsen  er  under 
tag,  der  bæres af  8  stk.  12—13 meter  høje 
tømmerstokke.  Den her nævnte haubarg er 
iflg. en testamentarisk bestemmelse fra før 
1864  offentlig  tilgængelig.  Dog  kan 
publikum  ikke  frit  gå  omkring  på  hele 
gården,  idet  man  har  sat  glas  for,  så  vi 
kun kunne kigge ind på »gårdspladsen«.  Et 
enkelt  af  lokalerne  i  den  ca.  400  år  gamle 
gård er indrettet som restauration.

Om  »Rotér  Haubarg«,  sådan  hed  den 
haubarg, vi besøgte, fortælles følgende:

En ung, fattig  karl  var  blevet  forelsket 
i  den rige  smeds  datter.  Smeden ville  ikke 
give  sit  samtykke,  og  den  fattige  fyr  blev 
ude  af  sig  selv  af  sorg.  Han  lovede  da  sin 
sjæl til Fanden, hvis denne ville bygge ham 
et  hus  med  100  vinduer  inden  hanegal. 
Byggeriet  blev  påbegyndt,  skred  hurtigt 
frem,  og  karlen blev  så  betænkelig,  at  han 
gik  til  smedens  datter  og  hendes  mor  og 
fortalte,  hvad  han  havde  gjort. 
Smedekonen, der så, at der allerede var 99 
vinduer  i  gården,  skyndte  sig  at  ryste 
hanen,  så  den  galede,  inden  vindue  nr. 
100  var  sat  i.  Fanden  blev  rasende  og 
forsvandt  gennem  vindue  nummer  100, 
hvor  det  altid  siden  har  været  umuligt  at 
få nogen rude til at blive siddende.

Vor  sidste  overnatning  på  turen  fandt 
sted  på  Jaruplund  Højskole,  hvor  Jørgen 
jo  engang  var  lærer  (sikke  forhold,  rent 
bygningsmæssigt).  Egentlig  skulle  vi  have 
været  på øen Föhr,  men på grund af stærk 
storm  blev  vi  nogenlunde  enige  om  at 



aflyse  den  del  af  programmet.  Det  er  ikke 
videre rart  hverken for  bil  eller  mennesker 
at  blive  oversprøjtet  af  saltvand.  Før  vi 
kørte  til  Jaruplund,  besøgte  vi  Emil  Nolde 
museet,  der  ligger  midt  ude  i  marsken, 

hvor  vi  rigtigt  fik  blæsten  at  føle.  Måske 
kunne  vi  derigennem  bedre  fornemme  lidt 
af  den  uhyggestemning,  jeg  altid  har 
syntes, der er over hans billeder.

Senere  på  dagen  var  vi  en  tur  på 
Glücksborg  Slot,  som  rummer  mange  fine 
gamle møbler, gobeliner m. v.

For  den,  der  blot  læser  om  turen, 
synes  den  måske  ikke  noget  særligt,  men 
jeg tror på alle deltagernes vegne at kunne 
sige, det var en i  alle  henseender vellykket 



ekskursion.  Hyggeaftener,  sjove 
bemærkninger  om/fra  de  enkelte  deltagere 
sætter  som  bekendt  ofte  prikken  over  i'et 
og  giver  en  vis  stemning,  der  vanskeligt 
lader  sig  gengive  på  tryk  for  den 
uindviede.

Else Appel



Et møde med en 
tysk folkehøjskole 
og dagens 
Vesttyskland
»Jeg kan ikke forestille mig noget folk, som 
er  mere  sønderrevet  end  tyskerne«.  Sådan 
hedder  det  i  forordet  til  Gudrun  Tempels 
bog:  »Tyskland?  Jamen,  hvor  ligger  det?«, 
en  hjemvendt  tysk  kvindes  møde  med sine 
landsmænd  efter  syv  år  i  England  og 
Irland  efter  krigen.  Hendes  bedømmelse  af 
Tyskland  og  det  frustrerede  tyske  folk  har 
jeg  studeret  og  holdt  in  mente  under  mine 
forsøg på at danne mig en mening om mine 
indtryk fra dagens Vesttyskland.

Der  er  nemlig  den  fare,  at  man  som 
fremmed  lader  sine  indtryk  farve  og 
forstærke  af  sin  forudfattede  opfattelse  af 
det tyske, en opfattelse man har, ikke bare 
fordi  man  selv  kan  huske  krigen  og  det 
ubehagelige  indtryk,  tyskerne  efterlod  sig, 
da de forlod landet i  1945, men som vi har 
samlet  sammen  igennem  generationer,  og 
som  derfor  ligger  som  en  bræmme  af 
følelser, der hindrer en uhildet holdning til 
tyskerne og, hvad tysk er.



Da  jeg  den  1.  maj  1968  ankom  til 
»Bäuerliche  Volkshochschule«  i  Rastede, 
15  km  nord  for  Oldenburg,  havde  jeg  via 
autobanerne  fået  et  indtryk  af  fart  over 
feltet  og  effektivitet,  et  indtryk  der  holdt 
sig  under  mit  tre–måneders  ophold  i 
Tyskland. Der sker altid noget,  når man er 
sammen  med  tyskere,  man  savner 
undertiden  tid  til  bare  at  være  —  til  at 
holde  en  pause,  uden  at  der  absolut  skal 
ske noget.

Skolen  ligger  i  idylliske  omgivelser  i 
det  lidt  kedelige,  flade  nordvesttyske 
landskab.  Den  har  solide  bygninger  med 
den  nødvendige  komfort,  men  uden  den 
hygge,  der  som regel  præger  nyere  danske 
skoler;  den  er  omgivet  af  en  stor  park, 
netop  så  langt  fra  Rastede,  at  man  ikke 
mærker byens nærhed.  Med andre ord,  det 
var  ideelle  omgivelser  til  et  skoleophold  i 
de  tre  bedste  sommermåneder,  især  når 
man  tar  det  nærliggende  hypermoderne 
friluftsbad i betragtning.

Jeg  rejste  derned  for  at  forøge  mine 
kundskaber  i  det  tyske  sprog.  Hvad  jeg 
kunne  af  tysk  var  så  sparsomt,  at  jeg  den 
første  tid  måtte  klare  den  nødvendige 
kommunikation  på  engelsk,  som  i  hvert 
fald  lærerne  forstod;  og  det  var  lidt  af  en 
prøvelse  at  sidde  i  timerne  uden  at  forstå 
ret  meget af,  hvad der blev sagt.  Da jeg de 
to  første  måneder  var  ene  udlænding, 
tilegnede  jeg  mig  dog  hurtigt  så  meget  af 
sproget,  at  jeg  så  nogenlunde  kunne  følge 
med i,  hvad der blev sagt;  værre var det at 



udtrykke  sig,  men  tyskerne  var  så 
interesserede i  at høre, hvad det fænomen, 
en  udlænding  er,  kunne  mene  om det,  der 
blev  drøftet,  at  de  tålmodigt  lyttede  til  — 
og  som  regel  forstod  —  selv  de  mest 
forkerte  tyske  sætninger.  Siges  skal  det 
også,  at  de var meget hjælpsomme og altid 
tog  mig  med  i  kredsen,  en  hjælpsomhed, 
der  måske  tildels  var  affødt  af  en  god 
portion  nysgerrighed  —  men  alligevel,  det 
imponerede  mig.  Til  gengæld  skulle  jeg 
helst  reagere  og  gøre,  som  de  ønskede, 
men  det  er  måske  menneskeligt,  noget  for 
noget,  og  det  ligger  vel  også  i  det  tyske 
væsen,  at  man ikke  så  gerne  må skille  sig 



ud  fra  flokken.  Endvidere  var  jeg  så 
heldig,  at  en  tidligere  elev,  der  netop 
havde  afsluttet  sin  uddannelse  til 
lærerinde,  opholdt  sig  på  skolen  et  par 
måneder,  hun  gav  mig  en  time  i  tysk 
dagligt; at være ene–elev vil jo sige, at man 
er  i  aktivitet  hele  tiden,  så  det  hjalp 
gevaldigt på det tyske.

Men  hvordan  er  egentlig  en  tysk 
folkehøjskole?  — Undervisningens  form  og 
indhold  er  velkendt  fra  de  danske 
højskoler,  som  tyskerne  har  brugt  som 
forbillede  for  deres  egne.  Skolen  i  Rastede 
er  evangelisk  (hvad man ikke  må forveksle 
med  Indre  Mission),  det  betyder  nærmest, 
at  den  bygger  på  et  kristeligt  grundlag, 
men  også,  at  den  har  tilknytning  til  den 
evangeliske  kirke;  og  den  er  »bäuerlich«, 
d.v.s. med tilknytning til landbruget. Dette 
er  symptomatisk  for  de  tyske  højskoler, 
idet  52  af  de  82  højskoler  i  Vesttyskland 
er  bäuerliche,  de  ovrige  30  har  anden 
tilknytning, f. eks. til kirken.

Det  adskiller  de  tyske  højskoler  fra  de 
danske,  at  de  ikke  er  frie  og  selvstændige 
uden  direkte  tilknytning  til  kirke  og 
erhvervsliv,  som hovedparten af  de  danske 
skoler  jo  er  det.  Derimod  får  de  tyske 
højskoler,  så  vidt  jeg  forstod,  økonomiske 
tilskud  fra  kirke  og/eller  bondeforbund, 
men  dog  også  fra  det  offentlige,  d.v.s.  fra 
det  land,  de  ligger  i  (Rastede  fra 
Niedersachsen).

Tyskerne  forstod  ikke  rigtigt,  at  en 
højskole  kunne  (og  burde)  være  »i  luften 



frit  svævende«,  som  de  fleste  selvejende 
danske jo i  grunden er; men jeg tror, at de 
danske skoler  har  noget  værdifuldt  i  deres 
opbygning  uden  tilknytning  til  bestemte 
grupper  i  samfundet,  ikke  mindst  fordi 
rekrutteringen af  eleverne sker  fra bredere 
kredse  i  befolkningen.  De  første 
folkehøjskoler  i  Tyskland  blev  oprettet 
efter  1.  verdenskrig;  de  blev  lukket  af 
Hitler,  men  efter  1945  dukkede  de  82 
skoler op,  som eksisterer i  dag. Fra kredse 
i  befolkningen,  og  vel  også  fra  politisk 
hold,  ønskede  man  disse  højskoler  i 
erkendelse  af,  at  demokrati  bygger  på 
oplysning — det har de fra Grundtvig, som 
de  kender  særdeles  godt  i  højskolekredse 
(Søren  Kierkegaard  er  dog  mere  velkendt), 
og de  tyske  højskoler  er  da også bygget  op 
med de danske som mønster.

Skolernes formål er:
1. almendannelse, orientering
2. ferie fra erhverv
3. forberedelse til eksamensskole

Det  var mit  indtryk,  at  resultatet  først 
og  fremmest  er  blevet  det  sidste, 
forberedelse  til  videreuddannelse,  og  det 
var vel ikke det, der var meningen.

Åbenbart er det ikke lykkedes at få ret 
mange unge tyskere til  at indse, at det har 
noget formål at tage på højskole »kun« med 
almendannende  sigte,  hvad  man  må 
beklage,  da  det,  tyskeren  trænger  hårdest 
til,  er  at  få  tankerne  vendt  fra  »de  to  af 



guder: dygtighed og lydighed«, som Gudrun 
Tempel  udtrykker  det  i  sin  bog.  Og  hun 
fortsætter:  »Er  tyskeren  nogen  sinde  for 
alvor  engageret  i  noget  med  hele  sin 
person?  —  Ja,  han  er.  Han  er  det  i  én 
eneste  ting:  i  dygtighed og lydighed.  Ikke i 
noget som helst andet. Der er intet andet i 
verden,  som  virkelig  angår  ham  og  hans 
ære.  Hvis  tyskerens  karakter  overhovedet 
har to søjler,  så er det disse to. En tysker, 
som er dygtig,  behøver ikke at være andet. 
Tyskerne  vil  respektere  ham,  beundre 
ham«.

— Man får  indtryk af,  at  mange skoler 
kæmper en desperat kamp for eksistensen. 
Skolen  i  Rastede  havde  plads  til  godt  50 
elever,  men  måtte  nøjes  med  20—30  på 
vinterskolen, og på sommerskolen var der i 
1968 kun 12 tyske elever. At der i juli kom 
enkelte  tyskere  og  en  del  skandinaver  til, 
er  en  anden  sag,  men  det  var  nærmest  at 
betragte som feriekursus.

Vel nærmest af bitter nødvendighed for 
at  støtte  økonomien  indbyder  skolen  til 
»Tagungen«,  d.v.s.  korte  kurser  på  ca.  14 
dage.

Deltagerne  er  som regel  fra  et  bestemt 
erhvervsområde;  det  være  sig  landbopiger, 
husmødre,  agrarpolitikere,  unge  officerer 
eller  præster.  Bäuerliche  Volkshochschule 
modtog  også  besøg  af  grupper  fra  andre 
lande,  grupper  der  var  på  »Studienfahrt«  i 
Tyskland;  der  var  14–dages  kursus  for 
tysk–brasilianere,  for  franskmænd  og 
tjekker.



Eleverne  udgjorde  en  broget  flok 
mellem  18  og  30  år,  de  fleste  forberedte 
sig til PH = Pädagogische Hochschule, eller 
til  en  uddannelse  som  »Dorfhelferin«,  vel 
en slags husmoderafløser,  men det dækker 
vist ikke rigtigt.





Nu  er  det  jo  ingenlunde  noget  uartigt 
at  tage  på  højskole  med  erhvervsbetonet 
sigte,  men jeg  tror  dog denne — og vist  de 
fleste  tyske  højskoler  —  savner  de  elever, 
der  er  i  gang  med  eller  har  fuldført  en 
uddannelse,  og som søger noget  andet  end 
det  faglige,  som  søger  højskolen  for  dens 
ikke-faglige  undervisnings  skyld  —  og  for 
samværets skyld.

Der blev på det normale elevhold,  hvor 
jeg  gik,  undervist  i  litteratur,  tysk, 
historie  (især  nutidshistorie:  ca.  1929—
1945),  erhvervsgeografi  samt kunsthistorie 
og  formning.  Undervisningsformen  fandt 
jeg  god;  i  den  lille  kreds,  vi  udgjorde,  var 
kontakten  mellem  lærer  og  elever  god  og 
positiv — men dog en del mere formel,  end 
vi  er  vant  til,  f.  eks.  er  elever  og  lærere 
ikke dus, eleverne er dog dus indbyrdes.

En  ting  vil  jeg  dog  kritisere; 
undervisningen  var  mig  lidt  for  national 
(som  man  endelig  ikke  må  forveksle  med 
nationalistisk,  for  det  var  den  ikke),  men 
historie–  og  litteraturundervisningen 
drejede sig  udelukkende om det  tyske.  Det 
var jo ganske udmærket  for  en udlænding, 
der ville  lære tysk,  men for de tyske elever 
kunne det vel  være gavnligt  at  lære,  at der 
er en verden uden for Tyskland.

I  nutidshistorie  blev  Weimar–
Republikken  og  nazi–tiden  analyseret  på 
kryds  og  tværs,  uden at  jeg  fik  indtryk  af, 
at  de  ønskede  noget  resultat  af  analysen, 
den forekom mig derimod lidt escapistisk, 



som om de  ikke  turde  nærme  sig  begreber 
som skyld og ansvar.  Det har måske heller 
ikke  noget  formål,  sket  er  sket,  men  de 
unge  elever  er  jo  nogle  af  dem,  der  har 
ansvar  for,  at  historien  ikke  gentager  sig. 
Derfor  kunne det  måske være gavnligt,  om 
man i højere grad satte det skete i relation 
til  nutiden  og  nogle  af  dens  politikere. 
Mange  af  »de  gamle«  sidder  jo  stadig  på 
fremtrædende poster.

Semestret  igennem  vistes  en  række 
film,  der  vist  meget  ærligt  illustrerede 
tiden  1929—1945.  Disse  film,  især  KZ–
filmen, gjorde et stærkt indtryk på de unge 
tyskere, man havde indtryk af, at de vidste 
meget  lidt  om  nazi–tiden  og  dens 
forbrydelser.

Der  var  i  undervisningen kun lidt,  der 
tangerede  nutiden  og  fremtiden. 
Samfundslære  fandtes  ikke,  hvad  der  er 
beklageligt,  da  de  unge  tyskere  vidste 
meget  lidt  om  samfundsforhold  og  politik; 
men  det  ligger  dem måske  stadig  i  blodet, 
at  politik  er  noget,  det  er  farligt  at 
beskæftige  sig  med,  og  som  ikke  kommer 
dem  ved.  De  unge  tyskere  skulle  jo  helst 
bringes  til  at  forstå,  at  den  politik,  der 
føres, ikke er en uafvendelig naturlov, men 
noget, den enkelte har indflydelse på.

Gudrun  Tempel  skriver  om  den  tyske 
politiske  passivitet:  »Tyskerne  er  ikke 
farlige  på  grund  af  deres  aggressivitet  og 
deres  dødslængsel,  ikke  på  grund  af 
usædvanlig  grusomhed  eller  sygelig 
militarisme,  men  fordi  de  uden  mindste 



politiske  interesse  og  uden  mindste 
politiske  praksis  råder  over  en  stor 
potentiel magt«.

Visse  ting  tyder  dog  på,  at  den  yngre 
generation  i  Tyskland  er  mere  vågen  og 
kritisk,  mere  politisk  bevidst,  at  den  ikke 
lader  sig  blænde  af  floskler,  men  at  den 
tror  på,  den  kan  bringe  fornyelse  og 
forbedringer ad politisk vej.

Men  disse  forbedringer  er  også 
tiltrængt.  Mange  love  er  så  gamle,  at  de 
virker  ganske  urimelige.  Som  eksempel 
kan jeg nævne,  at  da jeg i  sommer opholdt 
mig  på  ferie  på  skolen,  overværede  jeg 
undrende  en  transmission  fra 
Forbundsdagen, hvor de debatterede en ny 
lov  om  børn  uden  for  ægteskabet.  Det 
drejede  sig  om,  hvorvidt  ugifte  mødre 
skulle  have  forældreret  over  deres  børn  — 
det  har  de  endnu  ikke  i  dagens 
Vesttyskland!  —  Det  er  simpelthen 
ugermansk med børn uden for ægteskabet. 
Formelt  har  det  offentlige 
forældremyndigheden  over  disse  børn.  — 
Som  forbillede  havde  det  nye  forslag  den 
danske  lovgivning  på  området,  blev  der 
sagt  af  forslagsstilleren.  Hvordan  det  gik 
forslaget,  ved  jeg  ikke  (det  var  før 
regeringsskiftet),  men  det  mødte  stærk 
kritik fra de »besindige«.  Dette være fortalt 
som et eksempel  på det reformarbejde,  der 
venter den nye regering.

Det  bliver  en  vanskelig  opgave  for 
Willy  Brandt  at  få  ryddet  op  i  de  værste 
urimeligheder  i  den  tyske  lovgivning.  Han 



vil  fra  oppositionen  møde  en  mur  af  sort 
reaktion  og  en konservatisme,  som vi  ikke 
kender i nær samme grad.

Blandt  mine  oplevelser  var  også  et 
politisk  møde  i  Rastede  med  det  ny–
nazistiske  parti  NPD.  Forstander  Mechau 
sagde  til  os,  at  vi  da  udmærket  kunne  gå 
derind  og  høre  på,  så  vi  fulgtes  i  sluttet 
trop.  Foruden  os  var  der  en  gruppe  unge, 
antagelig  gymnasieelever,  de  var  nærmest 
kommet  for  at  stille  provokerende 
spørgsmål.  De  øvrige  deltagere  var 
tilhængere  af  partiet,  mærkeligt  nok 
midaldrende  mænd,  der  måtte  have  gjort 
krigen  med,  de  havde  åbenbart  ikke  lært 
nok.

Det var en meget uskøn oplevelse. Man 
undrede  sig  over,  at  det  var  muligt  at  rive 
en  forsamling  med  ved  at  bruge  billige 
slagord  som:  Freiheit,  Leitung,  Ordnung 
und  Autorität.  —  Det  var  den  gamle  tone, 
slagord samt mistænkeliggørelse af enkelte 
grupper  i  befolkningen.  —  Jo,  fascismen 
lever  endnu  i  Tyskland,  kun  marcherer 
den ikke med støvler,  den går i  pæn,  mørk 
habit, hvid skjorte og slips.

Det  er  en  beroligelse  at  vide,  at  dette 
parti  ikke  kom  i  Forbundsdagen,  men  at 
det  derimod  lykkedes  det  tyske  folk  at 
vise,  at  det  kan  skifte  regering  ved  hjælp 
af  stemmesedlen,  at  det  unge  tyske 
demokrati virker — trods alt.

En ung tysker,  der havde opholdt  sig  i 
Danmark  og  kendte  en  del  til  det  danske 



samfund,  sagde  en  dag:  »Danmark  er  et 
meget  rigt  land«.  »Nå«,  svarede  jeg, 
»Tyskland  er  vel  efterhånden  det  rigeste 
land  i  Europa«.  —  »Du  har  kun  set 
facaden«,  var  hans  svar,  »du  skulle  se 
storbyernes  industrikvarterer«.  »Jeg  vil 
udtrykke  det  på  den  måde«,  fortsatte  han, 
»Danmark  er  et  fattigt  land  med  en  rig 
befolkning  — men Tyskland er  et  rigt  land 
med en fattig befolkning«.

Naturligvis  generaliserede  han,  alt  er 
ikke,  som  det  skulle  være  for  den  danske 
befolkning,  men i store træk er der sikkert 
noget  om det.  Ved besøg hos kammerater  i 
tyske  hjem blev  jeg  i  hvert  fald  overbevist 
om,  at  ikke  alle  tyskere  mærker  stort  til 
den tyske velstand.

Når  der  tales  om,  at  tyskere  er  sådan, 
englændere sådan, franskmænd opfører sig 
sådan  o.s.v,  bliver  jeg  altid  lidt 
mistænksom.  Mennesker  er  dog  individer, 
man  kan  ikke  generelt  sætte  dem  i  bås 
efter nationalitet.

Under  mit  ophold  på  Bäuerliche 
Volkshochschule,  Rastede,  lærte  jeg  dog, 
at  der  er  noget  om snakken.  Selv  om man 
stadigvæk  ikke  skal  generalisere,  når  det 
gælder  mennesker,  er  der  dog  noget,  der 
hedder  folkekarakter  — ikke,  at  der  findes 
nogen »national sjæl«,  men dog en form for 
kulturelt  miljø,  der  præger  de  enkelte 
individer.  Pudsigt  var  det  at  se,  hvor  frie 
og  individualistiske  tjekkerne  og  ikke 
mindst  franskmændene  var  i  deres 



opførsel  sammenlignet  med 
nordvesttyskerne,  der  forekommer  mere 
stive  og  afmålte  med  deres  tydelige 
flokmentalitet.  Man bliver  let  ugleset,  hvis 
man  ikke  følger  trop,  man  svigter 
fællesskabet,  dersom  man  er  anderledes. 
En  mentalitet,  der  ikke  bare  er  negativ. 
Trofasthed  og  sammenhold  kan  dog 
betegnes  som  gode  egenskaber,  hvis  de 
bare  ville  huske,  at  det  ikke  er  ligegyldigt, 
hvad de holder sammen om.

Man ser  det  på  deres  strande.  Hvor  vi 
ville  søge  ensomheden  eller  anbringe  os 
parvis  eller  i  smågrupper,  søger  tyskerne 
sammen  i  hele  byer,  så  tæt  som  de  kan 
uden  at  rage  ind  over  hinandens 
enemærker,  mens  den  øvrige  strand  kan 
ligge ubenyttet hen i kilometervis.

Og  de  vidste  det  selv,  de  der  havde 
været  udenlands.  En  lærer,  der  havde 
ferieret  i  Danmark  i  tre  år,  fortalte  mig 
småtræk, der viste forskelle i mentalitet og 
skikke,  som  faldt  helt  sammen  med  mine 
egne  iagttagelser.  —  Men  verden  ville  vel 
være fattigere, hvis vi alle var ens — vi må 
bare lære at få nuancerne til  at harmonere 
i fredelig sameksistens.

Jeg  var  glad  for  opholdet  på 
Bäuerliche  Volkshochschule.  Alle  de  nye 
indtryk,  man  får  i  et  fremmed  land  med 
andre  skikke,  er  en  oplevelse  i  sig  selv. 
Kun  må  man  huske  at  møde  med  åbne 
sanser  —  ikke  at  være  kritisk,  bare  fordi 
det  er  anderledes,  men  forsøge  at  leve  sig 
ind  i  deres  tilværelse.  Gør  man  det,  vil 



man  også  komme  dem  nærmere  ind  på 
livet, og derved lære mere.

Samtidig  vil  jeg  gerne  understrege,  at 
det  er  en  fordel  at  rejse  alene,  når  man 
tager  på  skole  i  udlandet.  Derved  lærer 
man  mere  af  sproget,  fordi  man 
fuldstændig bliver afhængig af det,  og man 
kommer  de  »indfødte«  på  nærmere  hold, 
fordi  man  går  ind  i  flokken.  Er  man  flere, 
bliver  det  let  til  en  isoleret  gruppe,  der 
bliver  betragtet  som  sig  selv  nok,  og  som 
derved isoleres, og det er jo ikke meningen 
med at rejse ud.

Kristoffer Damgård



En tur til Canada
Ejner Nielsen var elev her på skolen fra 
maj  1957  til  marts  1958.  De,  der  har  
kendt  ham,  ved,  at  han  tidl igere  har  
opholdt  sig  i  Grønland  og  der  haf t 
dejl ige  oplevelser.  Nu  bruger  han 
kørestol,  så  man  må  derfor  beundre 
ham  for,  at  han  har  kunnet  overvinde 
besværlighederne  ved  en  så  lang  og 
vanskelig  rejse  som  til  Canada.  Hans 
farvebilleder  fra  rejsen  vil le  nok  være 
værd at se.

Medens  det  endnu  står  tydeligt  i 
erindringen,  vil  jeg  nedfælde  en  del  af  de 
oplevelser,  som  rejsen  gav,  og  de 
omstændigheder,  som  dannede  grundlag 
for  min  rejse  til  Canada,  som  blev  noget 
længere  end  oprindelig  meningen,  og  som 
bragte  mig  til  tre  af  provinserne  i  Canada, 
samt fire af staterne i USA.

Grunden  til  min  rejse  var,  at  to  af 
mine  brødre  i  foråret  1949  emigrerede,  og 
som  begge  havde  været  hjemme  én  gang 
efter  fire  års  forløb.  Nu  havde  de  en  farm 
på 300 tdr.  land.  Men det,  som satte  gang 
i  foretagendet,  var, at  jeg en gang i  juli  fik 
besøg af en af deres naboer i Pass Lake, og 
da  han  fortalte,  at  han  var  rejst  derfra  til 
Vendsyssel  på mindre end et  døgn,  tænkte 
jeg,  at  det  kunne  jeg  vel  også.  Planen  fik 
yderligere næring under et  familiebesøg på 
Fyn, hvor brødrene bl. a. var samtaleemne. 



»Jeg  skal  rejse  over  og  se,  hvordan  de 
lever,«  sagde  jeg.  Da jeg  kom hjem, gik jeg 
hurtigst  muligt  i  gang  med  at  realisere 
planen.  Først  med  at  skrive  til  brødrene, 
om  de  kunne  have  mig  en  månedstid  i 
1969,  men måske  troede  de,  at  det  var  en 
umulighed,  for  der  gik  tre  måneder  uden 
svar.  I  mellemtiden  fandt  jeg  ud  af,  at 
langt  den  billigste  måde  at  rejse  på  var 
med  et  hollandsk  charterselskab,  men  det 
krævede,  at  jeg  havde  været  kunde  hos 
FDB i  mindst  ét  år.  Da jeg havde fået  svar 
fra  Canada,  positivt,  henvendte  jeg  mig 
derfor  til  SAS  og  forhørte  om  billetpriser, 
rejsetider, nødvendige papirer m. m., og da 
overlægen sagde, at helbredsmæsigt kunne 
jeg  sikkert  klare  turen,  var  jeg  definitivt 
besluttet på at gennemføre turen. Samtidig 
fik  jeg engageret  en mand til  at  rejse  med. 
Han  kunne  om  nødvendigt  bære  mig  på 
trapper.  Som  det  vil  huskes,  var  der 
lønforhandlinger  i  foråret  1969,  og  jeg 
ventede  derfor  med  at  købe  billetter  til 
efter  1.  april,  så  jeg  var  helt  sikker  på,  at 
personalet i lufthavnene ikke strejkede. Da 
det  ikke  blev  tilfældet,  købte  jeg  billetter 
til  1.  maj.  Men  dagen  før  afrejsen,  altså 
30.  april,  blev  der  telefoneret  fra  SAS  i 
Århus,  at  nu  strejkede  Air  Canada,  det 
canadiske  selskab,  jeg  skulle  flyve  med. 
Der  var  så  tre  muligheder:  enten  at  rejse 
med  det  canadiske  luftfartsselskab, 
Canadian  Pasific  Airways,  til  Winnipeg,  og 
derfra  med  tog  til  Fort  William.  Anden 
mulighed  var  at  tage  med  SAS  til  Chicago 



og  derfra  til  Fort  William  med  North 
Central  Airways.  Endelig  kunne  jeg  aflyse 
turen  eller  udsætte  den.  Det  sidste  ville 
jeg helst ikke. Anden mulighed, hvilken jeg 
helst  ville  benytte  for  at  undgå  togrejsen, 
var  også  udelukket,  da  jeg  ikke  kunne  få 
lov  til  at  overnatte  i  USA  uden  visum.  Så 
var  der  kun  den  mulighed  tilbage  at  rejse 
over  Winnipeg  og  så  tage  den  lange 
togrejse med.

Omsider  blev  det  1.  maj,  og  kl.  830 

kørte  jeg  til  Silkeborg  og  tog  ledsageren 
med om bord,  derefter  til  Århus,  hvor  SAS 
oplyste,  at  der var 80 % chance for  kun at 
komme til  Montreal samme dag, og kun 20 
%  for  at  komme  videre  til  Winnipeg,  det 
klogeste  ville  derfor  være  at  udsætte 
afrejsen  en  dag.  Men  jeg  foretrak  at 
overnatte  i  København  fremfor  at  køre 
hjem  igen.  Prisen  ville  blive  omtrent  den 
samme,  og  så  kunne  jeg  hilse  på  nogle 
venner,  jeg  ikke  havde  truffet  i  flere  år. 
Dette skete,  og 2.  maj  kl.  ca.  1330   startede 
vi og landede i Montreal ca. 1530  ,  lokal tid. 
Det var pudsigt at se Quebec fra luften, da 
alle  veje  gik i  retning nord—syd eller  øst—
vest ude i  landdistriktet  og delte landet op 
i kvadrater, som kun blev brudt af vandløb 
og søer.

Turen  fra  København  til  Montreal  tog 
altså  kun  godt  syv  timer  over  Scotland  og 
Sydgrønland, men desværre i  så stor højde 
(10,6  km),  at  man  dårligt  kunne  se 
landskabets  karakter.  Efter  nogle  timers 
venten  fortsatte  vi  med  Canadian  Pasific 



Airways  til  Toronto,  hvor  der  kun var  kort 
ventetid, derfra gik det videre til Winnipeg. 
Kontaktmanden  var  også  på  pletten  og 
hentede  mig  ved  maskinen,  hvorefter  han 
parkerede  mig  i  ankomsthallen  ved 
bagageelevatoren  og  sagde,  at  han  kom 
igen  om  et  øjeblik.  Jeg  har  ikke  set  ham 
siden,  selv  om  jeg  ventede  mindst  en 
timestid.  Så  blev  vi  kede  af  at  vente,  da 
klokken  efterhånden  var  2330  .  Vi  tog  en 
taxa ud til  hotellet,  heldigvis  havde vi  fået 
navn  og  adresse  i  Århus.  Der  var  også 
bestilt  værelse  til  os,  men  det  var  ikke, 
som  lovet,  betalt.  Pengene  fik  jeg  først 
refunderet tre måneder efter hjemkomsten. 
Nå,  værelset  var  godt  nok,  med  radio,  TV, 
telefon  og  luftfornyelse.  Næste  morgen  tog 
vi  en  taxa  til  banegården,  idet  jeg  ikke 
vidste,  at  der  var  to  banegårde,  og  vi 
formodentlig  havnede  på  den  længst  borte 
fra  hotellet.  Der  er  også  to  private 
jernbaneselskaber,  Canadian  Pasific 
Railways  og  Canadian  National  Railways. 
Vi  tog  med CNR,  det  forkerte,  da  toget  gik 
en  time  før,  men  det  kom  først  frem  3—4 
timer  senere  end  CPR,  men der  var  jo  den 
fordel,  at  vi  så  lidt  mere  af  landet,  men 
desværre  var  mine  brødre  taget  hjem flere 
timer forinden.  Vi  havde da kørt  i  tog 13½ 
time. Brødrene boede ca. 40 miles eller ca. 
70  km  fra  Fort  William,  men  til  alt  held 
havde  jeg  deres  telefonnummer,  og  ca.  l 
time efter var de fremme i  Fort  William, og 
yderligere  en  time  senere  var  vi  i  Pass 
Lake,  ganske  vist  med  godt  to  døgns 



forsinkelse.
I  tiden  jeg  tilbragte  derovre,  var  jeg 

inviteret  ud  til  spisning  næsten  hver  dag. 
Næsten alle indbyggerne i Pass Lake og det 
nærliggende  Squaw  Bay  var  af 
skandinavisk  oprindelse,  da  stedet 
oprindelig  var  bestemt  for  danske 
nybyggere.  Men  ellers  tog  vi  på  mange 
udflugter,  bl.  a.  var  jeg  ved  Kakabeka 
Falls,  der  ligger  i  Superior  River  og 
egentlig  er  højere  end  Niagara  Falls,  men 
naturligvis ikke nær så vandrig. Vi så også 
den  nærliggende  Central  Park,  der  bl.  a. 
viste  en  skovarbejderlejr  for  hundrede  år 
siden.

Efter  tre  dejlige  uger  i  Canada  gjaldt 
returbilletten  ikke  længere,  og  jeg  vendte 
tilbage  til  Danmark.  Både  fordi  jeg  ville 
undgå  den  lange  togrejse  til  Winnipeg, 
men  egentlig  mest,  fordi  jeg  gerne  ville 
over  USA  hjemad,  da  jeg  kunne  undgå 
overnatning  og  dermed  visum.  Jeg  kunne 
godt  tænke  mig  at  komme  over  USA,  når 
jeg  alligevel  var  i  Amerika.  Derfor  fik  jeg 
billetten  ombyttet  for  anden  gang,  således 
at  jeg  skulle  med  North  Central  Airways 
over  Duluth  og  Chicago.  Først  fra  Fort 
William  til  Duluth  i  Minnesota,  hvor  der 
blev  skiftet  over  til  jetmaskine,  derefter  til 
Greenbay  i  Wisconcin.  Så  gik  turen  videre 
til  Chicago  i  Illinois.  Jeg  ved  ikke,  om 
Chicago  lufthavn  er  meget  større  end 
Kastrup,  men  trafiktætheden  forekommer 
enorm  og  får  lufthavnene  i  København  og 
Chicago  til  at  minde  om  henholdsvis  en 



trafik  på  en  landstation  og  trafikken  på 
hovedbanegården  i  København.  Mens  vi 
ventede på grønt lys, kom der i  snesevis af 
store  jetmaskiner,  der  hver  så  ud  til  at 
rumme  et  par  hundrede  passagerer,  og 
udskiftede  passagerer.  Nå,  fra  Chicago  gik 
turen  over  Michigan  til  Montreal.  Derfra 
var der 6 timer og 20 minutters flyvning til 
København.  Fra  København  til  Tirstrup  er 
der ca.  tre kvarter. Jeg var i  Tirstrup efter 
18 timers rejse.

Alle,  som  læser  skriftet,  ønskes  en 
glædelig jul og et godt nytår.

Ejner Nielsen
SAP
8740 Brædstrup





Hvornår er en 
revalidend 
omskolet?
Jeg  er  i  år  blevet  opfordret  til  at  skrive  i 
årsskriftet  og  vil  prøve  på  at  fortælle  jer, 
hvad  jeg  i  dag  mener  om  omskoling  af 
revalidender,  og  hvordan  jeg  synes,  den 
burde være.

For 4 år siden kom jeg til skade ved en 
arbejdsulykke,  der  kostede  mig  l  års 
hospitalsophold,  og  jeg  måtte  se  i  øjnene, 
at  jeg  ikke  mere  kunne  påtage  mig 
legemligt  arbejde.  Jeg  var  40  år,  havde 
ingen  uddannelse,  havde  aldrig 
beskæftiget  mig  med  andet  end  hårdt 
legemligt  arbejde.  De  sidste  16  år  som 
slagteriarbejder.

Jeg  kom  under  revalideringen,  der 
sendte  mig  på  Nørgaards  Højskole,  hvor 
jeg  startede  på  1.  semester,  kontorlinien, 
den 3. maj 1966. En hård tid begyndte. De 
første  3  måneder  delte  jeg  dagen  mellem 
skoletid  og  seng,  som kræfterne  var  til,  så 
jeg  kunne  nyde  lidt  af  aftenerne  sammen 
med kammeraterne, og den 22. marts 1967 
forlod  jeg  skolen,  10  gode  og  lærerige 
måneder var gået.

Den  1.  april  1967  blev  jeg  ansat  som 
kontorassistent  ved  Amts–



Arbejdsanvisningskontoret  i  Viborg,  og  fra 
1.  februar  1969  som  arbejdsformidler.  En 
nyskabelse  ved  overgangen  til 
arbejdsformidling pr. 1. april 1969.

Jeg  er  kommet  til  et  arbejde,  der 
interesserer  mig,  og  prøver  at  udfylde  min 
plads  på  en  tilfredsstillende  måde;  men 
her  kommer  jeg  til  det,  jeg  egentlig  vil 
skrive om.

I  februar  1967  begyndte  vi  på  skolen 
at  kigge  i  avisen  efter  arbejde.  Vi  søgte 
direkte  ud  på  arbejdsmarkedet.  Dengang 
syntes  jeg  ikke,  det  kunne  gå  hurtigt  nok 
med  at  komme  i  gang.  Nu  kan  jeg  se,  at 
der på mange områder mangler noget, man 
er og bliver en tillært medhjælp.

For  at  en  omskoling  skal  give  gode 
resultater,  må  man  se  i  øjnene,  at  10 
måneder  på  Nørgaards  Højskole  må 
betragtes  som  forskole  til  en  uddannelse, 
en grundlæggende uddannelse forud for en 
lærlingetid,  der  slutter  med  lærebrev  og 
eksamen  fra  teknisk  skole  eller 
handelsskole.

Jeg  tror  på,  at  omskoling  af 
revalidender  på  denne  måde  vil  føre  til 
større  muligheder,  når  der  søges  arbejde, 
større  sikkerhed  og  dermed  også  en  bedre 
trivsel på arbejdspladsen.

Håber,  revalidender  under  omskoling 
vil  læse dette og tage det til  eftertanke, før 
I  kaster  jer  ud  på  arbejdsmarkedet.  Gør 
omskolingen fuldkommen, gå i  lære og bliv 
faglært. Tillært er kun en halv løsning.



Jeg  vil  slutte  med  at  sende  en  hilsen 
og  tak  til  Nørgaards  Højskole,  lærerne, 
gamle  elever  (årgang  1966/67)  såvel  som 
nuværende.

Mine  bedste  ønsker  om  en  rigtig 
glædelig  jul  og  et  godt  nytår  sender  jeg  til 
alle.

Aksel Bredahl
Vestervangsvej 19
8800 Viborg



BUSREJSE TIL 
ØSTEUROPA i 
påsken 1970
Som meddelt  på  elevmødet  i  august  er  der 
planlagt  en  rejse  for  nuværende  og 
tidligere  elever  til  Østtyskland—
Tjekkoslovakiet.  Det  bliver en 6–dages tur, 
der  vil  koste  omkring  400,–  kr.  Da  der 
allerede  er  mange  tilmeldt,  er  det 
nødvendigt  at  tilmelde  sig  meget  hurtigt. 
Dette kan ske skriftligt til skolen eller til

Ellen Rasmussen
Dr. Larsensvej 8
8370 Hadsten



Den selvejende 
institution 
NØRGAARDS 
HØJSKOLE

Hadsten, den 20. oktober 1969
I  dag  har  skolens  bestyrelse  underskrevet 
og  arkitekterne  indsendt  de  til  
skolebyggeriet  hørende  skema  II  ef ter  af  
ministeriet  at  have  fået  tilladelse  til  at 
udarbejde forprojekt.

Desværre  viser  det  sig,  at  jo  længere 
tid  der  går,  og  jo  f lere  der  spørges,  desto 
dyrere bliver husene.

Vi  er  således  nu  oppe  på  en 
anskaffelsessum på 8,4  mill.  kr.  ef ter  i  sin  
tid  at  være  startet  på 6 mill.  —  endog med 
et  for  gammelt  prisindex,  men  bestyrelsen 
er  stadig  fast  besluttet  på  at  gennemføre 
byggeprogrammet  i  det  omfang,  det  nu  har  
fået.  Behovet  for  skolen  er  stadig  til  stede,  
hvad efterspørgslen efter pladser jo viser.

Udvikles  situationen,  som  vi  beregner 
og  håber,  skulle  vi  have  projektet  tilbage 
fra  ministeriet  så  betids,  at  licitationen 
skulle  kunne  holdes  først  på  året  1970, 
hvorefter  det  egentlige  byggeri  snarest  
påbegyndes  og  regnes  afsluttet  ef teråret  
1971.



Venlig hilsen
Peter Thommesen
formand



Skrift om Nørgaards 
Højskole

Som  meddelt  i  sidste  års  elevskrif t  agter  
Bjerringbro  Y's  men's  club at  udgive  et  lil le  
skrif t  om  Nørgaards  Højskole.  Desværre  er 
byggeriet  af  den  nye  skole  forsinket  og 
hermed  også  udgivelsen  af  skrif tet,  som 
udkommer,  når  det  første  spadestik  tages  i  
foråret 1970.

Skrif tet  skulle  tjene  to  formål,  dels  at  
oplyse  om  Nørgaards  Højskole,  og  dels 
skulle  salget  gerne  blive  så  stort,  at  der 
kan  blive  et  pænt  overskud,  der  ubeskåret  
går til  fordel for byggeriet.

Der  bliver  indlæg  fra  Nørgaards 
Højskoles  lærere  og  folk,  der  er  knyttet  til  
skolen,  samt  folk  fra  Bjerringsbroegnen  og 
enkelte  andre.  Endvidere  bliver  der 
tegninger af  den nye skole.

Alle  interesserede  bedes  afgive  
bestill ing til

Kaj N. Eriksen
Tjørnekrattet 3
8850 Bjerringbro

Prisen  bliver  formentlig  10—15  kr.  pr.  
eksemplar.



Med venlig hilsen
Bjerringbro Y's MEN's CLUB

Kaj N. Eriksen

Y's  MEN's  CLUB  er  en  international 
tjenesteklub,  der  støtter 
ungdomsarbejde  inden  for  KFUM  og 
andet socialt og filantropisk arbejde.



Generalforsamling m. m.
Elevforeningens  generalforsamling 
afholdtes  i  forbindelse  med  elevmødet  den 
3.  august  1969.  Efter  formandens,  N.  Chr. 
Danielsens, velkomst valgtes Aage Johnsen 
Nielsen til dirigent.

Formanden  aflagde  beretning  om 
foreningens  virksomhed  og  nævnte 
herunder,  at  foreningen  igen  i  år  har 
tilbudt  en  gammel  elev  rejsestipendium. 
(Kom til udbetaling i oktober i år).

Som  noget  nyt  tænkes  oprettet  en 
skolekreds i  København for  tidligere elever 
boende  øst  for  Storebælt.  Formålet  for 
denne  kreds  skulle  være  at  bevare 
forbindelsen  med  skolen,  samt  at 
medlemmerne  kan  hygge  sig  i  hinandens 
selskab (konstituerende  møde 6.  december 
i år).

Formanden  nævnte  forsøget  på  at  få 
ændret  vedtægternes  §  8,  og 
generalforsamlingen  bemyndigede 
bestyrelsen  til  at  søge  ændringen 
gennemført ved skriftlig urafstemning.

Overgang  til  at  få  elevskriftet  trykt 
drøftedes.

Formandens  beretning  godkendtes 
enstemmigt.

Kassereren,  Fritz  Nielsen,  aflagde 
regnskabet  (se  omstående).  Regnskabet 
godkendtes.  Det  vedtoges  fremtidig  at 



trykke  regnskabet  på  bagsiden  af 
indbydelsen til elevmødet.

Bestyrelsen består af:

N. Chr. Danielsen (genvalgt)
Kjeld Grundahl Nielsen (nyvalgt)
Inge–Lise  Østergaard  Larsen 

(nyvalgt)
Arne Jacobsen
Kjeld Nielsen
Kaj  Werner  Hansen  (repræsentant 

for nuværende elever)
Fritz Nielsen

Revisorerne N. C.  Danhøj  og Einar Bløcher 
genvalgtes.

Aage Johnsen Nielsen
dirigent

På det konstituerende bestyrelsesmøde 
genvalgtes  N.  Chr.  Danielsen  til  formand, 
Kjeld  Nielsen  til  sekretær  og  Fritz  Nielsen 
til  kasserer.  Ligeledes  genvalgtes 
foreningens  repræsentanter  Gerda 
Andersen,  Chr.  Henningsen  og  Aksel 
Bredahl  Nielsen  i  repræsentantskabet  for 
Den  selvejende  institution  Nørgaards 
Højskole.

N. Chr. Danielsen



Sammendrag af 
regnskabet 1968—
69

INDTÆGT
Beholdning overført fra 1967–68:

Indestående på konto 62510      56,17
Indestående på konto 92267 1.710,54
Indestående på giro 53625 1.362,42
2 stk. præmieobligationer    100,00
Kassebeholdning      45,48 3.274,61

Renter på giro 53625      10,20
Renter på konto 62510        7,96
Renter på konto 92267    165,35
Medlemskontingent 4.213,90

Balance 7.672,02

UDGIFT
Gaver      98,45
Fremstilling og forsendelse af årsskrift 2.871,79
Porto og gebyrer    458,00
Halvdelen af honorar til Olaf Ussing    450,00
Beholdning at overføre til næste år:

Kassebeholdning      95,63
Indestående på giro 53625 1.640,13
Indestående på konto 92257 1.875,89
Indestående på konto 62510      82,13
2 stk. præmieobligationer    100,00 3.793,78

Balance 7.672,02

Regnskabet  er  d.  d.  revideret,  bilagene  gennemgået  og 
kassebeholdning, bank–, giro– og obligationsbeholdning kontrolleret.

Intet fundet at bemærke.



Hadsten, den 22. juli 1969.
N. C. Danhøj E. Bløcher



Love for Nørgaards 
Højskoles 
elevforening
§ 1. Foreningens  formål  er  at  holde 

forbindelse  mellem  skolen  og  eleverne 
vedlige  og  eventuel  hjælp  til  dårligt 
stillede elever.

§ 2. Elevmøde  afholdes  l  gang  årligt,  1. 
søndag i august.

§ 3. Generalforsamling  afholdes  sammen 
med  elevmødet.  Beretning  aflægges  — 
regnskab  godkendes  —  valg  af 
bestyrelse.

§ 4. Bestyrelsen  består  af  7  medlemmer, 
der  vælges  for  to  år  ad  gangen.  De 
afgår  efter  tur,  3  første  gang  ved 
elevmødet  1957.  Der  skal  altid  vælges 
mindst et bestyrelsesmedlem blandt de 
1.  semesterelever,  som  agter  at  tage 
hele  kursuset.  Bestyrelsen 
konstituerer sig selv.

§ 5. Bestyrelsen  er  beslutningsdygtig  efter 
bemyndigelse  ved  den  årlige 
generalforsamling.

§ 6. Kontingentet  fastsættes  hvert  år  ved 
generalforsamlingen  —  første  år 
mindste kontingent kr. 3,00.

§ 7. Elevskriftet udkommer hvert år til jul.



§ 8. Lovændringer  kræver  tilslutning  fra 
2/3 af samtlige stemmeberettigede.

§ 9. Hvis  foreningen  opløses,  tilfalder  de 
økonomiske  midler  Nørgaards 
Højskole.

§ 10. Eventuelt.

Bestyrelsen

Forslag til 
vedtægtsændring

På  sidste  generalforsamling 
bemyndigedes  bestyrelsen  til  at  søge 
ændret  vedtægternes  §  8  ved  skriftlig 
urafstemning.  Ikke–afgivne  stemmer 
betragtes  som  ja–stemmer.  Afstemningen 
foregår  på  vedlagte 
regningsindbetalingskort.

Ordlyden af § 8 skulle herefter blive:
Lovændringer  kræver  tilslutning  fra 

2/3  af  stemmeberettigede  på 
generalforsamlingen.

Bestyrelsen



Til  slut  en  hilsen  fra  elevforeningens 
bestyrelse.  Vi  henleder  opmærksomheden 
på, at mindste kontingent er kr. 8,00 årligt.  
Beløbet  kan  indbetales  på  vedlagte  
indbetalingskort.

Skulle  indbetalingskortet  blive  borte,  
før  beløbet  er  sendt,  er  vort  postkonto  nr.  
53625.

Husk  at  meddele  adresseforandring.  
Meddelelsen bedes sendt til

Nørgaards Højskoles elevforening
8370 Hadsten

og ikke til  skolen.

Vi ønsker al le  EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT 
NYTÅR.

Bestyrelsen
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