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Her med friske Ungdomstunge 
Mindets Fugl skal s junge.

Ingemann



If undskabs Fader, Visdoms Væld 
I\ til vor Gerning giv os Held, 
hvad der plantes, lad det lykkes, 
hvad der grundes, lad det bygges 
paa den rette Hjørnesten,

Lad en Slægt opfostres her, 
sund og flink til Livets Færd, 
som kan vogte, som kan hædre 
Arven fra de høje Fædre, 
Danmarks Sprog og Danmarks Navn.

E. Lembcke
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Egå-runestenen.
o

Arhus-egnen er ikke så rig på runestene som Randers-egneti, 
der næsten kan kappes med Bornholm, men foruden de fem 

fra Århus by har den dog tre ret anseelige runestene, den fra Be
ring bro på Herning Mark (fundet 1849), den fra Grydhöj på Vejlby 
mark (kendt fra Kristian den fjærdes tid), som nu bægge to står i 
Århus museum, og den fra Brobjærg ved Egå bro, som står i 
Nationalmuseet i København.

Egå-runestenen er første gang omtalt i 1814. Den bekendte 
fynske oldgransker Vedel Simonsen, som også har fremdraget vor 
længste danske runeindskrift, den paa den nordfynske Glavendrup- 
sten, var da på rejse i Jylland for at indsamle mærkelige oldsager 
til det 1807 indrettede museum, og han fik at vide, at den var 
til og sad i et stengærde i Egå Den var få år tidligere udgravet 
på Brobjærg „på venstre side af Egå bro“. Dette må være reg
net fra Århus-siden, da gamle Egå bro jo lå et godt stykke læn
gere ude mod havet. Nu ligger Brobjærg øst for Egå bro. men 
før lå broen (det brolagte vadested) øst for Brobjærg.

Vedel Simonsen erhværvede runestenen til museet, og den blev 
også straks flyttet til Århus, men først tre år efter, 1817, blev den 
sendt videre til København og opstillet i Rundetårn. Der manglede 
et stykke af toppen, men det meste heraf blev 1839 fundet i det 
stengærde, hvor hoveddelen havde været indsat, og straks sendt 
til København, så nu er stenen næsten fuldstændig og alle runerne 
sikkert læselige.

Stenen består af lyserød, grovkornet granit, den er godt 2 alen 
höj, men har fra først af knap raget 2 alen op over jorden, og 
omtr. 5 kvarter bred på det bredeste sted. Runerne er af meget 
skiftende størrelse fra under 3 til over 7 tommer.

Indskriften står på den ene bredside, som er temmelig flad og 
jævn, i to buer uden om hinanden fra nederst til venstre op ad 
og igen ned til höjre. Den yderste bue er begyndelsen; et ord, 
som ikke fik plads i buerne, står i midten fra neden opad. I alminde
lighed skilles ordene fra hinanden ved to prikker eller korte stre
ger (:), men øverst i de to buer er anvendt et skråt kors som 
skilletegn, og under dette står i den yderste bue et lille opret
stående Kors.

Indskriften lyder bogstavret således (th gengiver et tegn, som 
i udtale svarer til de engelske ^Alyd, og R er en noget afvigende,, 
lidt i agtig r lyd):

1. bue: aifkil: uk : hus : suniR X risfAu : stin : f/zansi : ift:
2. bue: mana : sin : frinta : f/zans X vas : lantirZTzi : kitils : this :
3. linie: nuruna :

Runerne dækker imidlertid ikke udtalen; der er kun 16 runer, 
og derfor må mange af dem betegne flere lyd, som ligner hin
anden, ligesom vi bruger det samme bogstav d til at betegne de 
forskellige lyd i gade og dale. Vi må antage, at det i det old- 
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danske sprog må have lydt omtrent således: Alfkell ok hans syni* 
res^/zu sten ^Åannsi æft Manna sinn frænda ^Åanns was land(h)ir^i 
Ketils thess norøna. Og delte kan på nutidsdansk gengives ved: 
Alvkild og hans sönner rejste denne sten efter Manne sin frænde, 
han som var Keld den norskes forvalter.

Alvkild er et navn, som også ellers findes nogle gange i old
dansk og oldsvensk, men ikke i oldnorsk (som derimod nok har 
andre sammensætninger med Keld, som Thorkild). Manden, der 
har rejst stenen, er altså sikkert dansk, og det samme gælder hans 
frænde Manne, hvis navn er ret almindeligt i Danmark og Sve
rige, men ukendt i Norge og på Island. Derimod siges det ud
trykkeligt, at Godsejeren Ketil (Keld) er en Nordmand. Det var 
i det 11. århundrede ikke noget helt sjældent, at norske stormænd 
flyttede til Danmark, således var den norske jarl Håkon Ivarssön 
en tid bosat i Danmark som kong Sven Æstridssons landeværns
mand mod vikinger. Det er muligt, at denne Keld Nordmand har 
været med i Knud den stores hird og så er blevet godsejer i Dan
mark. Giftermål mellem danske og norske stormandsslægter kunde 
også give anledning til den slags flytninger. Det ser ialfald ud til, 
at den ellers ikke kendte norske Ketil har ejet gods ved Egå i 
Knud den stores tid, og at Manne har været lederen af hans land
brug. Dette må nemlig være betydningen af ordet 1 a n d h i r th i (r), 
„den som forvalter landet, godsbestyrer“, ligesom det tilsvarende 
norske f é h i r d i r betyder „den som forvalter pengevæsenet, skat
mester“. Selv har Ketil vel været krigsmand og ikke givet sig 
af med landbruget. Vi har en anden jysk runesten, Ravnkildeste
nen I i Himmerland, som er rejst af en „landhyrde“ til minde om 
hans „dronning“ eller godsfrue.

Når vi henfører runestenen til Knud den stores tid, sker dette især 
af sproglige grunde, men sproget er for øvrigt så gammeldags, at der 
næppe er noget i vejen for at sætte runestenen lidt tidligere. Det 
lille kors, som findes øverst på stenen, finder vi både på runestene, 
som vist er fra det 10. århundrede, som Durup-stenen i Himmer
land og måske Lundegårds-stenen i Skåne, og paa noget yngre, 
som Fjenneslev-stenen paa Sjælland. På Hörning-stenen finder vi, 
som på en række andre runestene, et mere fremtrædende kors 
tegnet i omrids, og på Vejlby-stenen, den anden Spentrup-sten og 
et par skånske finder vi et dobbelt-kors. Alle disse er sikkert 
yngre end Egå-stenen. Derimod er den pragtfulde sten fra Århus 
vandmølle og den sidst fundne sten fra Frue kirke i Århus ,scm 
vist er omtrent samtidige med Egå-stenen, ikke korsmærkede. 
Ved siden af den store Jælling-sten er Egå-stenen et af de ældste 
kristne mindesmærker her i landet.

Egå-runestenen fortæller os altså om, at der i den senere vi
kingetid har været en norsk stormand, som har været godsejer 
på Århus-egnen. Den fortæller os endvidere —■ ligesom Ravn- 
kilde-stenen—, at stormændene har haft godsbestyrere, som har 
taget sig af deres landbrug. Formodentlig har „landhyrden“ haft 
ledelsen af det gods, stormanden selv boede på, medens „bryden“ 
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mere selvstændigt ledede driften på fjernere liggende gårde. Og 
endelig er, som vi så, Egå-stenen et af de ældste vidner om kri
stendommen her i landet; vi ved jo også, at Århus var et af de 
første steder, hvor en kirke blev bygget. Den må i det hele reg
nes for at høre til de indholdsrigeste danske runestene.

Marius Kristensen.

Bornholts Gaard.

Du skal ære din Fader og 
din Moder.

Muggen, mut og mørk gik Søren for det meste ved sit Arbejde 
derhjemme. Sagde Far nu og da noget til ham om Arbejdet 

eller om andre Ting, svarede Søren enten slet ikke eller blot med 
en utydelig Mumlen.

Ved Maaltiderne passede han sin Mad i Tavshed — skønt 
Mor ofte gjorde Forsøg paa at faa ham med i Dagens almindelige 
Snakken.

Langsomt og trægt gik det for ham hver Morgen at faa gjort 
Alvor af at svinge Benene over Sengekanten og komme i Arbejds
tøjet, uagtet han nøje vidste, at hans Far absolut ikke kunde ud- 
staa denne ynkelige Sengekælenskab om Morgenen.

— Og saa var Misstemningen der straks fra Morgenen af.
— Først naar Arbejdstiden var forbi, kom der mere Liv i 

Søren. Da var han ikke længe om at faa sig vasket, komme i 
Søndagstøjet og faa Cyklen ud. Og hvor han saa var henne, 
eller hvornaar han kom hjem, det vidste hverken Mor eller Far.
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Denne Søren var ældste 
Søn, en sund og kraftig 
Dreng paa 16— 17 Aar. Ond 
eller doven var han egentlig 
ikke. Ja, hans Mor menle 
endog bestemt at vide, at 
han var en god Dreng.

Men daglig Bekymring 
voldte han, saadan som han 
var; der laa stadig Graavejr 
om ham, og det kastede 
Skygger ind over det dag
lige Liv i Hjemmet.

„Vi maa have ham ud!“ 
sagde hans Far, „han gaar jo 
og ødelægger baade sig selv 
og vort gode Humør.“

Men hans Mor var æng
stelig: „Ja, men hvordan 
vil det gaa ham ude mel
lem fremmede? Her hjem
me kan vi dog bedre passe 
Særheder!“

paa ham og bære over med hans

— — Anna var 15 Aar. Hun var sin Moders Hjælper i Hu
set. Rap var hun, og meget kunde hun ordne. Sagde Søren for 
lidt, saa sagde Anna mere end nok. Især var hun myndig og be
falende over for de to mindre Søstre, Else og Aase. Naar de 
var hjemme fra Skole, kørte hun med dem i Køkken og Stue 
med alt andet end søsterlige og kærlige Ord. Og Søstrene lærte 
efterhaands Tonen, Ja, ofte blev Mor endog bidt af i bitre og 
næsvise Ord, saa hun mismodig og tavs gik sin Vej. Og med 
Søren kunde Anna nu slet ikke. Imellem dem laa der Ufred fra 
Dag til Dag. En stadig spændt Tilstand, der endnu kunde udarte 
til en varm Lussing.

„Jo, vi maa have Søren ud, Mor!“ sagde Far nogle Dage se
nere, „Anna trænger ogsaa til at komme af med ham.“ „Jeg 
tror nok, du har Ret, Jørgen,“ svarede hans Kone med Taarer i 
Øjnene, „vi magter nok ikke vore store Børns Sind og Tanker 
mere. Men det er tungt at slippe dem paa den Maade. Vi 
kunde jo ellers gaa og have det saa lyst og godt sammen her 
hjemme. Hvad er dog alt dette, der nu kommer i Vej mellem os?“

„Ja, det har jeg heller ikke rigtig Rede paa, lille Mor,“ sagde 
Jørgen og satte sig hos sin Kone, „men jeg forstaar det gamle Ord: 
„Du skal ære din Fader og din Moder“ bedre nu end før. Jeg 
forstaar, at det vistnok er en ligefrem Betingelse for Lykke i dag
ligt Samliv mellem Forældre og Børn. — Vi to, Karen, har vist
nok ikke rigtig faaet dette med fra Begyndelsen af. Tror du ikke 
ogsaa det, Mor ?“
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„Ja, men Jørgen, vi har da altid været gode imod vore Børn, 
har vi ikke?“

„Jo, Karen. Mon ikke vi har været for gode ved dem. Det 
kan være, at det netop er Fejlen. Vi har haft saa travlt med at 
gøre vore Børn glade og imødekomme deres Ønsker, at vi slet 
ikke har tænkt paa at lære dem at gøre os glade og imødekomme 
vore Ønsker. Og det er underligt nok, lille Mor; men der ligger 
vistnok en særlig Lykke og Glæde i dette sidste, mere end i det 
første — ogsaa for Børnene.“

Saa rejste Karen sig og sagde stille: „Ja, saadan er det nok, 
Jørgen. Den Glæde, at Børnene tænker paa os og stiler efter at 
glæde os, den kan vi to nok bedre undvære, end Børnene kan.“

— — Saa fik Søren Plads hos Jens Hansen, der ejede en 
lille Gaard 15 km fra hans Hjem.

Jens Hansen var kendt for at være en usædvanlig dygtig Land
mand med solide Kundskaber, med utrættelig Arbejdslyst og med 
et ligesaa utrætteligt Humør. Ingeborg, hans Kone, var mild, hus
lig og hyggelig — glad ved sin Mand og deres tre Børn. Hun 
var tillige flittig og passede sit Hus paa en egen, sollys, stilfærdig 
Maade. Men hun var svagelig og maatte af og til søge Sengen. 
Sofie og Ellen var 18 og 16 Aar, livlige og dygtige. Og saa var 
de utrættelige i at hjælpe Mor og hygge om hende. Desuden 

var der lille Povl, der var 12 Aar.
— Onsdag den 1. Maj flyttede saa Søren til sin nye Stilling 

som Enekarl hos Jens Hansen. Samme Aften var han med til 
sædvanlig Aftensang i sit nye Hjem Der var Orgel, og Sofie 
spillede stilfærdigt og kønt, medens alle sang med paa en saa na
turlig og fri og hjertelig Maade, at Søren, der først var forbavset 
og overlegen, uvilkaarlig følte sig varmet op og glad. Og med et 
„Godnat og sov godt“ gik alle til Ro.

Næste Morgen vaagnede Søren ved, at Jens Hansen stod ved 
hans Seng og med et muntert „God Morgen“ ruskede i ham, idet 
han tilføjede: „Ja, nu maa du op, Søren! Pigerne er snart færdige 
med at malke, og du maa jo have dig vasket, inden vi skal spise.“

Lysvaagne var de alle fra Morgenen af, og ved Morgenmaden 
taltes der livligt om Dagens Arbejde — som om det var noget 
skønt eller glædeligt, der forestod. Søren var forbavset; men han 
fik ikke Tid til sin sædvanlige Tavshed; han maatte med i Snak
ken. Navnlig Pigerne lod ham ikke have Ro.

—- Der var nok at bestille. Mere end hjemme. Men Jens 
Hansen selv tog fat næsten for to — og altid i godt Humør. 
Det var komplet umuligt at gaa mut og tavs her.

— Og Dagene gik, nej løb. I Roe- og Høtiden var Ellen 
altid med i Marken fra Morgenen af. Og om Eftermiddagen var 
Sofie der ogsaa. Villige og muntre kom de — ikke som Anna 
hjemme — og arbejde kunde de, saa Søren, der jo var Karl, 
maatte lægge sig i Selen for ikke at lade sig lumpe af Pigebørn. 
Og alt imens gik det løs med Skæmt og Sang. Men baade Skæmt 
og Sang var af en egen Art, noget ganske andet end det, Søren 



kendte og havde været med i sammen med sine. Kammerater. 
— Kun en enkelt Gang prøvede han at dupere dem niedren1 
grumset Vittighed og en af de sidste Gadeviser. Det prøvede 
han aldrig mere. Pigerne saa forbavsede paa ham. Saa tav de, 
pludselig stille. Og Søren fornam, hvordan en sviende skam
følelse brændte helt op i hans Hals. Men hele Eftermiddagen gik 
Arbejdet i trykkende Tavshed.

Cykleturene ud til Kammeraterne efter Arbejdstid holdt ganske 
op. Det var ogsaa skønnere at være hjemme nu, være med i 
Tale, Sang og Munterhed i dette Hjem. Jens Hansen havde en 
uimodstaaelig, æggende og dog kammeratlig Maade at spørge paa. 
Og saa kunde han le og more sig som en Dreng. Søren kom 
med i det hele, blev mere snaksom, blev livlig, sang med, blev 
Kammerat og Ven med dem alle —• mere og mere.

Og saa Søndagen. Den blev ogsaa for Søren en ren Festdag. 
Den var slet ikke til at undvære. Allerede ved Morgenkafféh 
Straalede den ud fra alle Kroge i dette Hjem : Det festlige Kaffé: 
bord var dækket en halv Time senere end sædvanlig, ög her blé^ 
sunget en Morgensang og en Søndagssang Saa fik Kvæg og 
Heste en Omgang, og som oftest blev derefter Fjedervognen Truk
ken frem og Seletøjet lagt paa Hestene, — færdige til Kirkéfænt 

Der var 8 km til den Kirke, de søgte, og da alle, skulde ffietF; 
var der livlig Udrykning.

Søren var naturligvis Kusk.
Ellen havde sin Plads i højre Sidesæde bag ham, hvilket med

førte, at han nu og da fik en Albue i Ryggen eller et Ryk i Øret, 
naar der var noget, han skulde se efter. Disse Køreture til og 
fra Kirke med hele Familien og Kirkegang sammen med dem var 
for Søren det festligste af alt, han endnu havde oplevet. Aldrig 
bad han sig fri. J

Og saa den festlige Middagsmad og Eftermiddag hjemme. I)^t 
var en Fryd for Søren at se og høre de travle Piger ordne Ma 
den i en Fart, mens de tvang Mor ned i Lænestolen, naar ,hun 

til. Bag efter fik Jens Hansen og Ingeborg en Tiltevilde hjælpe
Middagssøvn. Søren kunde ogsaa sove, om han vilde, bg hjemme 
plejede han at bruge 2— 3 Timer dertil; men her fik hgn som 
oftest ingen.

Det var meget fornøjeligere saadan en Søndag at sidde paa 
Køkkenbordet med Piben i Munden og snakke og le med Sofie 
og Ellen, mens de ordnede Køkkenet og lavede Kaffe. — Se
nere paa Eftermiddagen var der nu og da Fællestur udi.SkQV 
eller andet Sted, eller der kom Naboer, eller man samledesJinde 
i den hyggelige Dagligstue om Sang og Musik, Læsning'eller 
Samtale.

Jo, der var Søndag her. Samlet Søndag.
Men mest undrede Søren sig dog over, at han aldrig hørte 

et uvenligt eller bittert Ord, hverken imellem Børnene eller 
imellem Børn og Forældre. — Ja, der var endog stadig Kappe
strid imellem Børnene om at hjælpe Mor og Far, om at være 
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dem tilpas, glæde dem. Stadig lød det: „Det kan jeg gøre, Far!“ 
eller: „Bliv nu siddende, lille Mor, nu ordner jeg det!“

— — Søren kom hjem en Gang eller to i hver Maaned. De 
første Gange tog Tavsheden ham, saa snart han var paa hjemlig 
Grund og var sammen med dem hjemme Men det hørte op, og 
nu fortalte han om alt det nye og mærkelige, han nu levede i.

Engang han var hjemme, hørte han Anna som sædvanlig 
skælde ud paa de to Søstre, og da hans Mor sagde et Par Ord 
dertil, fik hun et næsvist Svar. Da vendte han sig rask imod 
Anna og sagde: „Lille Søster, Du ved ikke, hvor det lyder stygt 
saadan at bruge Mund. Saadan noget hører vi aldrig hos Jens 
Hansens. Aldrig. — Du husker nok, Anna, at vi lærte i Skolen: 
Du skal ære din Far og din Mor. Det snakker de aldrig om 
hos Jens Hansens, men de gør det hver eneste Dag. Skal vi to, 
Anna, nu ikke herefter være rigtig Bror og Søster og saa prøve 
at gøre som Sofie og Ellen. Du kan stole paa, at det er meget, 
meget skønnere!“

— — — Ja, saaledes omtrent fortalte Søren for mig en Maj- 
aften, vi sad ude i Lysthuset. Søren var da 40 Aar gammel, og 
det var netop den Dag 16 Aar siden, han havde Bryllup med 
Jens Hansens Ellen.

Aarhus i September 1926.
J Mikkelsen

Hostrups Sange og Haabet.

Den danske Højskolesangbog er en herlig Bog. og mange skyl
der vi Tak for de gode Sange, den rummer, men en af dem, 

hvis Sange vi er gladest ved og stadig synger med Lyst, er Ho
strup, hans Sange kunde vi slet ikke undvære, saa var vor Høj
skolesangbog ikke nær saa god.

Men prøver vi at sige, hvad der gør Hostrups Sange saa kære 
for os, saa tror jeg, vi først kan sige, det er det stærke Haab, 
der lyser igennem dem, Haab for det, han elsker og faar os til 
at synge om.

Mange af de bedste af hans Sange er skreven efter 1864 og 
udsynger netop hans Haab om, at trods Nederlaget i 64 maa der 
være en lys og god Fremtid for det danske Folk. Hostrup var 
én blandt de mange gode Mænd, der ikke i 64 tabte Modet, men 
arbejdede kækt og frejdigt for at bygge Troen paa en Fremtid op 
i vort Folk. Det et tungt, naar et Folk lider Nederlag, men det 
er kun et Dødstegn, hvis det fortvivler og taber Modet; tager det 
sig derimod sammen og arbejder sig frem igen, saa kan et Folk 
vokse gennem Sorgen og netop derved faa en god Fremtid, I 
den Sang af Hostrup, der begynder saadan: „Det, som lysner over 
Vangen“, synger han netop om, at han tror, det er Gry til en ny 
Dag for Danmark og ikke en sidste Opblussen (Skumring) før 



11

Undergangen. Og hvad Hostrup vil have os til at synge i den 
Sang, fortæller os, at han havde et stærkt Haab om, at det nok 
skulde blive Dag igen for vort Folk, naar bare Ungdommen vilde. 
„Derpaa maa I unge svare“.

Og spørger vi, hvad der gav Hostrup dette lyse Haab for det 
danske Folk, saa maa vi sige, at det først og fremmest var hans 
Kristentro. Det ser vi tydeligst af hans dejlige Sang „Julebudet 
til dem, der bygge“. Afdøde Valgmenighedspræst Carl K ck fra 
Ubberup spurgte mig en Gang, om jeg kendte nogen S°ng, der 
bedre fortalte, hvad Kristentroen vil hjælpe Mennesker til. Og 
det er sandt, den fortæller rigtig sandt om, hvad de, der tror paa 
Jesus Kristus, har Lov til at haabe, ja, til at begynde at opleve. 
Vi kan tænke paa saadanne Linier som „aabner Udsigten fra det 
lave, trøster mildelig gennem Grave“ eller „Menneskets Adel paany 
erkendt, Hjertets Ret til at kæmpe og vinde, evig slaaet fast trods 
hver en Fjende“. Ja, for Hostrup er Julebudet Vældet til evig 
Glæde, den, der er Kristen, kan for Alvor haabe stort for det, han 
har kær og derfor løfte sit Hoved og takke for Livet. Eller tag 
en Sang, som den vi har sunget saa tit i Gymnnastiksalen „Vi fik 
ej under Tidernes Tryk“, den er fuld af Mod og Haab om, at vil vi 
bare tage fat og ikke lade os kue af Dagens Møje og Kampens 
Lue, saa kan vi være med at gøre Livet lyst for os selv og andre, 
ja for hele det danske Folk.

Men aberkennest synger Hostrup Haabets Sang i Lærkesangen 
„Hvad synger Du om saa højt i det blaa“. Han har som Chr. 
Richardt i „Velkommen Lærkelil“ lagt Mærke til, hvor dejlig Lær
ken synger i Februar, hvor koldt det end er, og hvor nøgen og 
bar Marken end ser ud, og Hostrnp synes, han hører Lærken 
synge om, at den liflige Sommer kommer; den kan høre Bækken 
risle og mærke, at Sæden gror. Og hvis man vilde spørge Digte
ren om, hvad det er, der faar Lærken til at synge om Sommeren, 
saa viser Sangens Ord længere henne, at det er Mindet om 
Sommeren, den sidst oplevede; det er ud af Mindet om, at 
det har været Sommer, at Lærken i Februar kan haabe saa 
sikkert paa Sommeren, der kommer, skønt Skoven er skaldet og 
Marken bar, og Solen skinner koldt endnu. Saa højt svinger 
Lærken sig, saa dybt ser den tilbage, saa den mindes, hvad der 
var, og derfor kan tro paa, hvad der kommer, ja ikke blot tro 
derpaa, men mærke de hurtige Skridt, høre den rislende Bæk og 
se Engen, spættet med rødt og hvidt, og Snekken paa Bølgen blaa.

Og saa ser Hostrup i Lærkesangen, saa fuld af Haab den er, 
et Billede paa hans eget Haab for det danske Folk, Haabet om, 
at der igen skal blive Sol og Skærsommer i Danevang. Og 
Grunden til, at han er saa vis i sin Sag og tør synge saa dristig 
derom, skønt det ogsaa i Folkets Liv syntes ham at være Februar, 
da han skrev enne Sang, er den, han udtrykker med Ordene om 
„Fædrenes Minde sit Tempel kan finde i Barnets Bryst“. Saadan 
saa Hostrup' den Gang paa vort Folk, at han syntes, Folket 
mindedes, at det forhen efter Nederlag var bleven Dag igen, og 
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disse Minder fra det danske Folks historiske Liv (f. Eks. Valde- 
marstiden med Oprejsningen efter Borgerkrigen ved Valdemar 
og Absalon) fik en god og hellig Plads hos Børnene. Og ligesom 
Lærken haabfyldt sang om det, der skulde komme, fordi den 
mindedes det, der var, saadan turde Digteren synge frejdigt om 
Sol og Skærsommer i Danevang, fordi han saa, at Folket med 
Tak tænkte paa, hvad der før var sket i vor Historie, og derfor 
kunde tro paa Dag igen efter Nederlaget.

Men det, Hostrup her synger om i vort Folks Liv og til Trøst 
og Haab, det er noget, der gælder paa alle de Omraader, der 
gælder Menneskers Hjerteliv, Har vi haft en stor Sorg eller 
lidt et ydmygende Nederlag ogsaa ved egen Skyld, saa kan 
vi dristig haabe og tale om et Fremad paany, hvis vi ejer 
Minder i vort Sind, der kan fortælle os, at der har været lyst og 
varmt i vort Hjerte, og derfor kan blive det igen, om vi ikke 
fortvivler og taber Modet, men holder Haabet fast og arbejder 
derefter.

Derfor var det ogsaa, at da Johannes Døber kom for at sige 
til Mennesker, at nu kom den lyse Tid, Solopgangen fra det Høje, 
saa siges det om ham, at den Maade, hvorpaa han talte Haabet 
ind i Mennesker, saa de kunde tage imod Jesus Kristus som Hjer
tets Frelser, da han kom, var ved at vende Børnenes Hjerter til 
Fædrene, men det vil netop sige at kalde Mindet frem hos Menne
sker, Mindet om, hvad Gud i gamle Dage havde givet Mennesker. 
Saa de turde tro, at han nu vilde give dem det bedste i Jesus 
Kristus.

Asger Højmark

Lidt om Sløjd.
Daarlige Tider, smaa Indtægter. Underskud, Konkurser, Fallit

ter er de Ord, man hyppigst hører og læser i vore Dage. For
leden talte jeg med en gammel Mand, og vor Samtale var selv
følgelig ikke anderledes end alle andre Samtaler, der i denne Tid 
føres hernede i Sønderjylland. Paa mit Spørgsmaal: Hvad skal 
det ende med, et Spørgsmaal, paa hvilket jeg slet ikke havde 
ventet noget Svar, svarede han: „Vi arbejder os nok igennem, 
det har vi før gjort.“

Mon Ikke denne gamle Mand traf det rette, netop det, det 
kommer an paa. Er det ikke et godt, solidt og maalbevidst Ar
bejde, et Arbejde, der er præget af Lyst og Glæde, der skal 
hjælpe os ud af de Vanskeligheder, det Uføre, vi er kommen ind 
i? Jo, han har Ret, denne gamle.

Mange af os unge vil maaske sige: „Det er trist at se frem 
paa et langt Liv og kun se Arbejde, Slid og Slæb, ingen For
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nøjelser, ingen Morskab, ingen Velstand, ingen Rigdom. Ja, dersom 
vi arbejder som Slaven, der kun gør det af ydre Tvang, og som 
med Pisken maa drives til sin Gerning; men saadan arbejder den 
frie Mand, den opvakte Yngling ikke. Han lægger hele sin le
vende Interesse ind i sit Arbejde og gaar op i det Naar vi ud
fører vor Gerning paa den Maade, da vil Arbejdet bringe Glæde. 
Glæden over Arbejdet giver Lyst, og Lysten driver Værket.

Da dette Skrift udgives i nær Tilknytning til en Skole, er der 
intet rimeligere, end at Skolen nævnes her.

Gør Skolen sin Pligt over for sine Elever, sender den dem 
ud, velrustede til at tage Del i det Arbejde, der nødvendigt maa 
gøres? Vi maa vist svare: „Ja, Skolen gør sig Anstrengelser, men 
den kunde vist gøre det endnu bedre. Det er ligefrem en simpel 
Pligt at tage Livet, som det leves i Arbejde, ind i Skolen. Sko
len, der nu om Stunder lægger Beslag paa en betydelig Del af 
vor Barndom og Ungdom, maa lære os dette at elske vort Ar
bejde, at gøre vor Gerning med Lyst og Glæde. Den kan gøre 
det paa mange Maader; men intet Fag er dog saa vel egnet til 
at vise og lære os Arbejdsglæden, at bibringe os Interesse for 
vort Arbejde som Sløjden.

Det, vi alle gerne vil, gamle og unge, er at se Frugten af 
vort Arbejde. Det er det, der giver Landmanden Mod og Lyst 
til at tage fat Dag efter Dag, Aar efter Aar. Hvad var der ved 
at pløje og saa, naar der ikke kom nogen Høst? Hvad er der 
ved at arbejde i Skolen, naar ikke Arbejdet bærer Frugt. Her 
er netop Sløjdens Fortrin fremfor andre Fag. Under Arbejdet, 
n edens vi ^overvinder Vanskelighederne, vokser Genstanden lidt 
efter lidt, og naar Arbejdet er gjort, ser vi Frugten. Vi føler da 
noget af Arbejdsglæden, da forstaar vi, at „selvgjort er velgjort.“
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Derfor skal det Fag, som vi, der har lært det at kende og er 
kommen til at holde af det ved Siden af de andre, sættes i Skolens 
Højsæde.

Naar vi nu ved at læse dette Aarsskrift mindes vor gamle 
Skole, da vil vi ønske den Fremgang og Blomstring, fordi den er 
og skal være en Skole, der vil lære sine Elever at kende Livets 
Vanskeligheder. Det maa ogsaa mane os til med godt Mod at 
gaa ind i den vanskelige Virkelighed. Vi maa lære, at Vanske
lighederne er til for at overvindes.

Løjt-Kirkeby i Oktober.
M. C. Gammelgaard

Fra Skolens Verden.
Med særlig Henvendelse til „gamle“ Elever, deres Forældre 

og Skolens Venner i det hele taget.

Vi synes, det er nødvendigt og mest praktisk, at Elevskriftet 
indeholder en kort Aars b ere t ni n g om Virksomheden her, hvor
for vi — selv med Fare for at sætte Ungdommens Læselyst paa 
Prøve — skal give nogle tørre Meddelelser:

I Elevskriftet 1924 sluttede vi vore Oplysninger om Skolen 
med at omtale den Sag, som ligger os saare stærkt paa Sinde: 
Skolens Udvidelse. Den Gang trøstede vi os selv og andre 
med det gode gamle Ord: Kommer Tid, kommer Raad. 
2 Aar er gaaet siden da, endnu ligger Plan og Overslag smukt 
gemt i vort Arkiv, hvorfra vi enkelte Gange tager det frem til 
fælles Drøftelse. Men endnu har vi svært Brug for det førnævnte 
gamle Ord.

Vore Venner maa dog ingenlunde tro, at den mellemliggende 
Tid har været ørkeløs.

Først paa Sommeren 1925 var Skolens Bestyrelse ude med 
en „Føler“ for at opdage, om der var Mulighed for at rejse en 
Del af det nødvendige Beløb ved Støtte fra fjernere Egne. Denne 
Egns Beboere tog jo et godt Tag ved Skolens Rejsning.

Forsøget gav et Resultat, som er al Ære værd, og som Skolen 
er saare taknemmelig for. Men da man ikke kunde undgaa at 
mærke de store Smerter efter „Kartoffelhistorien“, og Andelsban
kens Standsning tilmed forværrede Situationen betydeligt, fandt vi 
det raadeligst at vente og se Tiden an.

Da Bestyrelsen var klar over, at under de forhaandenværende 
usikre økonomiske Forhold, vilde det blive meget vanskeligt, vel 
helt umuiigt, at rejse hele Beløbet ad privat Vej, henvendte man 
sig til Undervisningsministeriet med Andragende om Hjælp 
til Sagens Gennemførelse.

Man gjorde Ministeriet opmærksom paa, at Skolen var rejst 
ved betydelige Ofre fra private, at den havde saa god Tilgang af 
Elever fra nær og fjern, at det vilde være uforsvarligt ikke at 
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foretage den nødvendige Nybygning, nemlig: et større Skolelo
kale, større S 1 ø j d v ær k s t e d, en Gymnastiksal, et Vaske
ru m m. m.

Man henstillede til Ministeriet eventuelt at bevilge Halvdelen 
af Byggesummen, idet der da var Sandsynlighed for, at Skolens 
Venner og dens Bestyrer kunde klare Resten.

Andragenet blev godt anbefalet af H jo r ts h ø j - Ega a Sogne- 
raad cg af Skoledirektionen for Randers Amt.

Men, under 9. Juli 1925 resolverede Ministeriet, at det ingen 
Midler havde tii Raadighed til Støtte for denne Sag.

Da vi modtog dette Svar, tænkte vi som saa: Hvor der er 
Vilje, er der ogsaa gerne en Vej.

Men sandt er det jo, at Statens Penge gaar andre Steder hen, 
hvor der saa sandelig ikke knibes. Vi tænker paa den storstilede 
Udvidelse af Landbohøjskolen og paa de nyopførte altfor dyre. 
Statsskoler i Randers og Viborg.

Vi bad om Hjælp til Selvhjælp, men det var altsaa forgæves 
den Gang.

Taalmodighed behøves fremdeles.
Men, et Lyspunkt er der dog, idet Byggepriserne er nedad- 

gaaende. Kyndige Fclk mener, at den Plan, vi ønsker gennem- 
fert, nu kan fuldføres 5,000 Kr. billigere end først beregnet, 
Det er dog en Post, der maa regnes med.

Hertil kommer, at Tilslutningen til Skolen er jævnt stigende. 
1 flere Vintre har vi paa Grund af Pladsmangel maattet give Af
slag til en Del, som ønskede at komme her, og nu i Aar maatte 
Skolen allerede i September melde „fuldt Hus“, og senere har vi 
desværre maattet sige Nej til 14 Anmodninger om Optagelse.

Statistik.
Siden Skolens Oprettelse i November 1921 har den været be

søgt af 113 Piger i Alderen 14—18 Aar — paa 4 Mdrs. Sommer
kursus, og 158 Drenge i samme Alder har gesnemgaaet 5 Mdrs. 
Vinterkursus. Ialt 271 Elever.

Den kommende Vinterskole begynder den 3. Novbr. med 38 
Elever, det største Hold, vi endnu har haft.

De fleste af Skolens Elever kommer fra Randers og Aarhus 
Amter. Men her har ogsaa været Besøg fra Hjørring, Viborg, 
Ringkøbing, Skanderborg, Vejle, Aabenraa, Odense, Svendborg og 
Sorø Amter.

Tilskud.
Skolen er statsanerkendt og modtager som lignende Skoler en 

beskeden Statsunderstøttelse: 500 Kr, i Grundtilskud til Vinterskolen 
og 200 Kr. til Sommerskolen. Hertil kommer 7 Kr. mdl. pr. Elev. 
Ubemidlede Elever, som har Sogneraadet: Anbefaling, kan hos Mi
nisteriet søge om Hjælp til et Skoleophold.
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Af alle Skoler er E ft ers ko 1 ern e dem, Staten slipper billigst 
øm ved. Og kunde Lovgivningsmagten finde paa al spare noget 
paa Eksamensskolerne til Fordel for Efterskolerne, vil det vist 
være forsvarligt.
Randers Amt støtter Skolen her med 300 Kr. aarlig
H jor t sh ø j ■ Eg a a Kommune 300 Kr. (til ubemidlede Elever).
Hasle-Skejby-Lisbjerg 50 „
El st e d 50 „
Tod bj e rg-M ejlby 75 „ (til ubemidlede Elever).

Det er jo Smaabeløb, men det er dog en Hjælp, og hertil 
kommer som det væsentlige, at det overfor Staten betyder no
get, om Egnens Kommuner hjælper Skolen.

Endelig maa vi nok nævne, at vi i Hjælpen ser en Anerken
delse af Skolens Virksomhed.

Derfor: Tak.

Lærere.
Skolens faste Lærere: Forstanderparret, Valgmenighedspræst 

Asger Højmark, Aarhus. Jens Mikkelsen (Medredaktør af 
„Folkeskolen“). Gymnastiklærer, Forpagter Peter Brandstrup 
Gymnastiklærerinde Fru Brandstup. Lærerinde Annna Bal
ling. Timelærerinde Fru Hansen.

De yngre Lærerkræfter skifter med længere eller kortere Mel
lemrum.

Vor tidligere Lærerinde, Si g n e An ke r-Mø 11 er, er nu Hus
moder i egen Gaard paa Mors.

Paa Vinterskolen 1924/25 og Sommeren derefter havde vi Højskole
lærer Andreas Petersen, der nu opholder sig paa Silkeborg 
Seminarium.

Paa Vinterskolen 1 925/26 havde vi Lærer M. C. Gammel- 
gaard, der nu har faaet fast Ansættelse i sit Hjemland, Sønder
jylland.

I Sommeren 1926 havde vi Lærerinde Frk. Mary Anthon ius 
fra Sig ved Varde, og gaar alt vel, kommer hun igen næste 
Sommer.

Det er et betydeligt Gode, at vi har faaet nogle faste Kræfter, 
som fortsætter fra Aar ttl Aar.

Men ogsaa de unge Lærere, som er rejste fra os, tænker vi 
paa med Taknemlighed.

Til Vinterskolen 1 926/27 er antaget Lærer G us t a v P e te rs e n 
fra Djursland, Seminarist fra Silkeborg.

Gæster.
Fredag den 19. Marts 1926 fik Skolen uventet Besog af Mini

steriets Konsulent i Skolesager, Professor N. A. Larsen, som 
opholdt sig her nogle Formiddagstimer, saa Elevernes Arbejder, 
hørte paa Danskundervisningen og overværede en Foredragstime.
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Vi fik Indiryk af, at Professoren var godt tilfreds med Besøget, 
og det samme gælder os.

Sommerskolen 1926 havde kort Besøg af Kammerherre Amt
mand Andersen, Randers. Amtmanden var ellers ude at se p a 
Vejvæsenet, men efter Henstilling af vor Sogneraadsformand, d r 
ledsagede ham, lagde han saa Vejen om ad Efterskolen.

Se dig ud . . .

Kort etter, at vi havde taget Afsked med Sommerpigerne, drog 
Husmoderen her ud paa Besøg hos vore egne Piger, Inge 

i København og Edle i Sønderjylland, mens Husfaderen satte 
Kursen ad England til. Undervisningsministeriet havde bevilget

idt „Rejsekost“. Englandsturen blev en Oplevelse, som aldrig 
glemmes, og var her mere Plads i Elevskriftet, skulde alle „gamle“ 
Elever have faaet en lang Beskrivelse af denne herlige Tur. Nu 
maa vi nøjes med lige at nævne Ruten: Esbjerg, Parkeston, 
London, Manchester, Birmingham, Bournville, Oxford, 
Colsey, Windsor-Eton og H a r row-on -1 h e-H ill.

Opholdet i England varede 3 Uger. Mange flinke og hjælp
somme Englændere kom vi i Forbindelse med, saa derfor meget, 
som var værd at se: Landets herlige Natur, kæmpemæssige Indu
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stricentre, historiske Steder, gode Ungdomsskoler, deltog i flere 
Møder og aflagde Besøg i private Hjem.

Det vilde ikke være ilde, om flere „gamle" Egaa-Piger og 
Drenge kunde faa en saadan Tur. En Mængde Billeder og en 
hel Del Bøger bragte vi med hjem, og nu gælder det saa om — 
herinde i vor hyggelige lille „Hule“, at faa samlet og ordnet det 
hele, saa det ogsaa kan tiltale vore Elever og bringe dem et Pust 
fra en større Verden end den, vi færdes i til daglig.

Inden vi slutter denne Oversigt herfra, maa vi henvende os 
til de mange gode Hjem nær og fjern, som har taget vore Elever 
som Gæster. Andet Steds i Skriftet vil man kunne læse om Tu
ren til Mols. Men der er mange andre Steder, hvor man med 
megen Venlighed cg Gæstfrihed har aabnet Dørene for Eleverne.

Vi er slet ikke i Tvivl om, at disse Besøg ofte har en sær
deles god Indflydelse paa Ungdommen.

Naar vi tænker paa dette, har vi den herlige Følelse, at vort 
Skolevirke foregaar i et sundt, frisk og varmt Luftlag’af Venlighed, 
som virker saa velgørende paa unge Spirer — og paa ældre med.

Gud give, at dette Forhold maatte bevares, thi saa længe det 
besiaar, vil Ungdomsskolen her nok trives.

Som Børn lærte vi, at Morten Luther under den fjerde Bøn 
ogsaa tænkte paa gode Venner, trofaste Naboer og deslige.

Han har Ret.

Hermed vor bedste Hilsen 
fra Hjem til Hjem.

Ejnar Pedersen



19

Vor Molsrejse.

Det havde ligget og gæret i Luften, dette, at en to Dages Mols
tur var under Optræk. Men noget bestemt vidste dog ingen. 

— Søndag Aften den 11. Juli vidste alle, at vi Lørdag den 17. 
Juli skulde være klar til Afgang, være iført vore pæne Klæder 
og have vort bedste Humør med! — — —

— I en langRække, to og to ved Siden af hinanden og med 
Forst. Pedersen i Spidsen, cyklede vi saa Lørdag Morgen Kl. 7V2 
ud ad den asfalterede Landevej. —

Solen skinnede i de nypudsede Cykler, og muntre Tilraab 
blandet med Latter lød gennem den friske Morgenluft. Der var 
ikke megen Færdsel paa Landevejen endnu: Hist rullede en tom 
Høstvogn af Sted med morgengnavne Karle, hvis Ansigter dog 
kendelig oplivedes ved Synet af den lange Række „kønne“ unge 
Piger, og nu og da traskede en gammel Morlille af den rigtig 
gode gammeldags Slags med blankpudsede Træsko og hvid, stivet 
„Helgolænder“ af Sted.

Pludselig lød der et paatrængende og advarende „Baa—aat“ 
bag os — og den første Fredsforstyrrer i Form af en Lastbil 
brasede forbi.

Vejen førte os gennem vekslende, farverige, frodige Landska
ber: Snart forbi bølgende Kornmarker, snart over høje Bakke
drag — som ved Løgten, hvorfra vi havde det mest henrivende 
Udsigt over Kaløvig med det solbeskinnede, glimtende og glit
rende Vand, der kælent smøg sig om Vosnæspynts bratte Skræn
ter. Og paa den anden Side Vigen Molslandet med sine mæg-
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tige Bakker s)m et lokkende Eventyrland. — og snart snoede 
Vejen sig dybt nede — som ved Rodskov — omkranset af Bøge
skov. —

Lige uden for Logten By naaede en venlig Punktering os. 
Det var Frk. Balling, Lærerinden, der maatte holde for. Og 
mens hun fik lappet, strakte vi os med Velbehag i Vejgrøftens 
bløde Græs. Saa gik det atter fremad — opad, opad den alt for 
lange Bakke til Rønde. Og dernæst ned ad en smal, bugtende, 
gammeldags Vej med paatrængende levende Hegn, indtil pludselig 
Havet som glitrende Sølv laa for os med Kalø i sin Favn.

Paa Kalø.
Cyklerne blev nu lagt til Hvile paa Engen, og vi spadserede 

ad Stendæmningen ud til Øen. Denne Dæmning har dog ikke 
været her alle Dage. Den er lavet af Hovbønder, saa Kalø har 
forhen været en ægte 0. Der var længere derud, end det saa 
ud til, og da vi endelig naaede helt ud, undredes vi alle over, 
at Øen dog alligevel var saa stor.

Dét første, vi nu foretog os, var at faa Mad. Alle havde gan
ske enestaaende Appetit. — Efter endt ,, Affod.ing“ vandrede vi 
rundt paa Øen, omkring Ruinerne, og saa de gamle Levninger 
af Volde og Grave. Men snart maatte vi ind i Ruinerne af 
selve Slottet.

Her føler man sig straks som Fange af Romantik og Fortid. 
De metertykke Mure af Munkesten og Kampesten, den mægtige 
Ringmur ud til Skrænt og Hav vidner om en stærk, ja uindtage
lig Fæstning, og man forstaar, at den har været Anledning til Strid. 
Der har været nok, der vilde sikre sig dette solide Bosted.

Selve Navnet kommer af Kalv, der jo betyder en lille 0 ved 
det større Fastland. -— Erik Menved byggede den første Borg 
herude; men den skiftede ofte Ejer. Her var det jo ogsaa, at 
den unge svenske Adelsmand, Gustav Vasa, sad fangen. Erik 
Banner, Lensmanden paa Kalø, fik Befaling af Kongen, Kristian 
d. Anden, om at passe godt paa ham; i modsat Fald var Bøden 
1600 Gylden. En Septemberdag forsvandt Gustav Vasa imidler
tid forklædt. Hans Flugt opdagedes, og Erik Banner fulgte hans 
Spor til Holsten, men maatte derfra vende tomhændet hjem. 
Kongen var rasende. Og Erik Banner maatte betale sin store Bøde.

Der fortaltes ogsaa, at den kullede Greve belejrede Slottet i 
flere Aar uden Held. Tilsidst lod han sig narre til at ophæve 
Belejringen: Besætningen, der nu havde det meget smaat med 
Føde, førte hver Dag den sidste Gris hen til Muren og trak den 
i Halen, saa_jden skreg. Fjenden troede da, at de slagtede Gris 
hver Dag; følgelig maatte der være en stor Besætning og Mad 
nok. Saa forlod han Kalø.

I Kristian d. Femtes Tid forsvandt det meste af Borgen. Kon
gens Halvbroder, Ulrik Frederik Gyldenløve, manglede Sten til 
Charlottenborg, og dem tog han fra Kalø Slot. Ruinerne er de 
sørgelige Levninger.
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Mols^ Molboer og Kærnemælk.
Med et stille Farvel til gamle Kalø „spurtede“ vi nu videre 

— forbi den lille Havn, Nappedam, og ind i selve Molslandet. 
Vi rullede forbi den lille Kirke i Egens, der er saa lille, at Sog
nets Folk tager den ind om Vinteren — siger man.

Ved Middag naaede vi Landsbyen Vrinders, der ligger i et 
Hul ud mod Vigen. Her standsede vi ved Mejeriet. De betænk- 
tomme og gæstfrie Bestyrerfolk, Hr. og Fru Andersen, der sidste 
Vinter havde en Søn paa Egaa Efterskole, havde nemlig indbudt 
os paa en Svaledrik, naar vi kom forbi. Vi drak en stor Spand 
vidunderlig og kold Kærnemælk. Saa oversvømmede vi Haven, 
medens Fru Andersen og Hjælpere dækkede et langt og lækkert 
Chokoladebord. Efter et behageligt og virksomt Ophold ved dette 
Bord tog vi Afsked med Tak — alle ganske enige om, at Mol
boerne aldeles sikkert er enestaaende flinke Folk.

Paa Stabelhøjene.
Op ad Bakke! — Sand —Sand — og atter Sand! Det var de 

varme og sveddryppende Indtryk, vi fik, da vi asede af Sted ved Siden 
af Cyklen midt op over Molslandet med Stabelhøjene som Maal.

Og endelig, endelig naaede vi Foden af den ene Bakke — 
der er to — smed Cyklerne og tog fat paa Opstigningen. Den 
var drøj, men den gav tidobbelt Vederlag. Hvilken Rigdom, hvilken 
Overdaadighed af Udsigt, vi her blev indbudt paa! Og vi tog for 
os af Retterne •’ Over Land og Vand, saa langt Øjet kunde naa 
til alle Sider, mange Mil, laa Verden for os som et broget Mo
saikgulv. — Det kneb at blive mæt her ; men af Sted maatte 
vi. Og nu gik det i Løb ned til Cyklerne. Frisk og sval Luft 
havde vi faaet deroppe, saa nu gik det rask paa Cyklen over 
Basballe ad Femmøller til. Paa Badehotellet der fik vi Soda
vand. Og videre trillede vi gennem en skyggefuld Bøgeskov, 
forbi de gamle Vandmøller, med de store, frønnede Vandhjul og 
Mølledamme — og naaede nu „Mols-Kroen“ ved Ebeltoft Vig.

I Bølgernes Favn
Vi kørte lige ned til Vandet, smed Cykle og Tøj og sprang ud 

i Bølgerne! Aah, hvor var det herligt at faa Sved og Støv skyl
let af. Vi boltrede os ordentlig — og kunde næsten ikke holde 
op. Men i Land og i Tøjet igen maatte vi, og nu gik Farten til 
Fuglsø, hvor vi siddende ved en skikkelig Molbodam spiste det 
sidste af vor medbragte Mad.

— Videre gik det til Begtrup, hvor vi i Mary Clausens Hjem 
tømte Skaal efter Skaal af den lækreste Sveskegrød!

Og endelig cyklede vi det sidste Stykke Vej den Dag — ti 
Tved. Her skulde Forstander Pedersen nemlig holde Foredra 
næste Dag (Søndag), og vi skulde optræde.
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Vi skulde bo i en Gaard, der laa et Stykke uden for Byen. 
Da vi svingede ind til Gaarden, saa vi, at Flaget var hejst, og 
at Gaardens Folk stod ude i Haven for at tage imod os.

Denne Modtagelse var baade festlig og hjertelig. Nu fik vi 
Mad og The i Haven, og virkelig trætte, som vi var, søgte vi 
straks vort Gæsteværelse: Søstersengen i Høet.

Paa Vagabondvis i Høet!
Nu fik vi et Tæppe hver, sagde pænt Gddnat og forsvandt 

ud i Laden. Paa Logulvet var bredt et mægtigt Lag frisk Enghø, 
og her skulde den halve Styrke sove — under Bevogtning af 
Lærerinden. Den anden Halvdel skulde hvile paa Høstænget.

Sove — jo vist! Der var en Snakken og L^en, et Spektakel 
som i Noa Ark, helt overgivne, som vi var, over denne herlige 
Oplevelse. — Og saa tog Søvnen os alle.

Hen paa Na’ten var der en mindre Revolution om et Tæppe. 
Saa lød Lærerindens myndige Røst, og der blev atter Ro.

Da Morgenen kom, vaagnede jeg ved, at mine nærmeste laa 
o«? slog i Høet og snakkede ængstelig Om Mus! — Saa vaskede 
vi os — med Hænderne ved Vandtruget — paa god gammeldags 
Manér, og det gik slet ikke stille af. Dernæst friserede vi os 
ude i Laden ved Hjælp af en Stump Spejlglas og en Kam. Og 
nu kan det nok være, at Morgenkaffen fik Ben at gaa paa! — 
Saa gik Turen op til Tved Kirke, som vi saa baade udvendig og 
indvendig. Ogsaa det gamle Ligkapel, som Adelsslægten Gers
dorf havde benyttet, blev undersøgt.

En nysgerrig Flok cyklede derefter til Tinghulen, medens vi 
mere fornuftige vendte hjem til ,,Metholm“. Her var Agnes 
Brandstrup, vor Gymnastiklærerinde, lige ankommen med Skib. 
Og sammen med hende gik vi saa i Vandet. Men alle sørgede 
vi for at komme tids nok til Middagsbordet, hvor enhver gjorde 
sin Pligt — godt og vel.

— Efter Ordre skulde vi saa have Middagshvile, helst Mid
dagssøvn for Eftermiddagens Skyld. Men vi var nu ikke nær 
saa pligtopfyldende nu som ved Middagsbordet! Det er slet ikke 
saa let for en Flok glade og livlige unge Piger at ligge sammen 
i en Dynge og sove skikkelig til Middag.

! Angst og Spænding.
Kl. 3 skulde Mødet begynde nede ved Stranden. Her viste 

vi først vor Kunst i Gymnastik for Molboernes kritiske Øjne. 
De er nemlig selv meget dygtige Gymnaster. Saa talte Forstan
der Pedersen, og imens skyndte vi os hjem til Gaarden for at 
klæde os om til Folkedans. — Og under den brændende Juli
sol i de tykke Nationaldragter dansede vi saa Folkedanse, saa 
Sveden randt i stride Strømme. Og aldrig saa snart vi var fær
dige, styrtede vi os over et Istelt. — Efter Omklædning hjemme 
paa Gaarden, „hvilede“ vi i Haven, indtil en kærkommen Røst 
kaldte os til Aftensbordet.
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— Om Aftenen skulde der være Bal i Tved Forsamlingshus. 
Og vi var alle bedt med. Men maatte vi ? Vi skulde jo hjem 
til Egaa samme Aften. Dog — efter en indgaaende Forhand
ling — lykkedes det os at overbevise Forstander Pedersen om, at 
det var det eneste rigtige. Og vi fik Lov. Og stor var Glæden.

Til Dans.
Efter Aftensmad friserede og pyntede vi os naturligvis saa

godt, det lod sig gøre med de Midler, der var til Raadighed, og 
skønt vore Kjoler absolut ikke var hverken rene eller nystrøgne, 
mønstrede vi dog hinanden med det Resultat, at helt umulige var 
vi ikke!

Saa stormede vi ud
til Cyklerne — — Og 
der stod min uden Luft! 
Jeg maatte trække den 
til Tved. Den stakkels 
Cyklemand, der allerede 
var balklædt, maatte at
ter i Arbejdstøjet for at 
redde mig — og tjene 
sin Krone. — Naa, men 
til Bal kom ogsaa jeg. 
Dansen gik livlig, og vi 
Femmede blev taget rig
tig godt med, saa Bænke
varmere blev der næ
sten ingen af. — Kl. 
Forstander Pedersen.
øjeblikkelig i vore bløde Høsenge.

12 skulde vi hjem; det havde vi love 
Og vi holdt Ord, kom hjem og sov straks

Ikke én snakkede om Mus.

Farvel Mols!
Næste Morgen. Ja, først skyndte vi os at samle vort Kluns, 

til Fragtbilen kom efter det. Saa drak vi Morgenkaffe, og straks 
derefter tog vi hjertelig Afsked med vore prægtige og gæstfrie 
Værtsfolk. Efter at have givet „Metholm“ og dens flinke Beboere 
et rungende Hurra, rullede vi hjemefter. Vi tog nu den lige 
Vej fra Tved over Knebel til Vrinders, hvor vi atter gjorde Holdt 
ved Mejeriet, og hvor vi atter lod den uforlignelige Kærnemælk 
vederfares Retfærdighed.

Ved Kalø vendte vi os og raabte: „Farvel Mols og Tak — 
og paa Gensyn!“

Paa Hotellet i Ronde indtög vi en bedre — Sodavand med en 
Konditorkage. Ellers er der ikke stort mere at fortælle om vor 
Hjemfart. Kl. IIV2 Formiddag naaede vi Efterskolen, varme og 
trætte.

Det var godt at komme hjem og faa en dejlig, sval Rabarber'
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grød Saa sov vi til Kl. 3, og vi duede iøvrigt ikke til ret me
get Resten af Dagen.

Men en herlig Tur havde det været. Og sent vil vi glemme 
den og de flinke og gæstfrie Molboer.

Med Kamme af Sand og med Bælter af Muld 
du rander de glimtende Vige.
I Højene klinger der Kongeguld ; 
af Bakkene stiger Sagnenes Kuld 
fra det ældgamle Vikingerige.

Egaa Efterskole i August 1926.
Karen Høeg

Nyt.
Agnes Nielsen, Elev fra Sommeren 1923 har i Aar holdt 

Bryllup med Landmand Jens Lavridsen. De bor paa en Gaard 
i Skader Sogn.

Da det, saa vidt vides, er den føiste Egaaelev, der har faaet 
Fod under eget Bord, ønsker vi til Lykke!

Gunnar Frandsen, Onsild, Elev fra Vinteren 19 24/25 rejste 
til Amerika den 11. Novbr. d. A. Han er i gode Hænder der
ovre hos sin Familie.

Det er den tredje Egaaelev, som nu opholder sig derovre.

Bidrag og Hilsener
til Elevskriftet modtages meget gerne. Vil 1 ikke skrive meget, saa
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send en Hilsen og fortæl, hvor store Op'evølser, I har haft. Husk 
at sende det til Skolen i September.

Hilsen til alle!
Bestyreln



26

Sangen har Lysning.

Det var en mærkelig Forandring at komme fra Efterskolen til 
Seminariet, fra Ungdomsskolen med de frie Forhold til Lærer

anstalten, hvor der ofte er Fare for, at det virkelige Liv kvæles 
af Lektieterperi, Systematik og meget andet Djævelskab, Selvfølge
lig er Seminarietiden kun en Overgang, 3—4 Aar; men dette Tids
rum kan dog være længe nok til at selv opvakte og livlige Naturer 
efter Læreruddannelsen gaar ud fra Seminariet som indtørrede 
Pædagoger, der kun har Sans for den systematiske og opstyltede 
Viden. Der skal ikke saa ringe Kraft til at gennemgaa disse 3—4 
Aar, saafremt der ingen Skade skal lides i nogen som helst Ret
ning, og under mit Arbejde hernede maa jeg atter og atter tænke 
tilbage til Egaa Efterskole, til Timerne derovre, hvor vi arbejdede 
med Liv og Lyst til vort Arbejde. Og denne Lyst blev netop vakt 
og bevaret, fordi vi der arbejdede under frie Former; alt det, som 
skal udvikles frit og naturligt, maa nødvendigvis have Vækstmulig
heder til alle Sider og ikke hindres af nogen Magt. I saa Fald er 
der Fare for, at det personlige forsvinder, og Henrik Ibsens Ord 
gælder da ikke længer:

Det, du er, vær fuldt og helt, 
og ikke stykkevis og delt!

Ofte lever jeg mig i Tankerne tilbage til Egaa Efterskole, og 
det er ikke underligt; thi derfra har jeg netop nogle af mine kæl 
reste Minder. Spørger jeg da mig selv, hvilke Minder, der vil 
vedblive at bevares i Erindringen, da maa Svaret først og fremmest 
blive, at det vil Mindet om den sunde og friske Sang, der lød 
paa Egaa Efterskole; her blev Sansen for Sangens Betydning vakt 
til Live i mit Sind, og her lærte jeg først rigtig, hvilken uhyre 
Værdi, der ligger i dette at kunne synge, Og som det er gaaet 
mig, er det sikkert gaaet de fleste, der har opholdt sig en Som
mer eller en Vinter paa denne Ungdomsskole.

Vi husker alle, naar vi istemte Egaa Efterskoles „Nationalsang“,
Aandesyn fragamle Dage 
Valhals Guder kom tilbage!...

hvorledes Begejstringen da kunde gribe os, saa det føltes som en 
Isning gennem Haarbunden. Vil jeg da spørge gamle Egaa-Drenge 
og Piger: „Har I endnu bevaret denne Følelse, naar I synges 
Egaa-Sangen?“ da vil Svaiet sikkert blive et enstemmigt: „Ja“; 
thi en Sang, der en Gang har kunnet vække stærke Følelser til 
Live i et Sind, vil aldrig, tror jeg, helt miste denne Evne.

Den store norske Digter, Bjørnson, vidste, hvilken uhyre Værdi, 
Sangen kunde have, og har givet det Udtryk i følgende Linier:

Sangen har Lysning og derfsr den gyder 
over dit Arbejd Forklarelsens Skin.
Sangen har Varme, og derfor den bryder
Stivhed og Frost, saa det tør i dit Sind... .
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Ja, Sangen har Lysning, og den kan udbrede et Forklarelsens 
Skin over vort Arbejde; men Sangen har ogsaa Varme. Er vi 
en Dag gnavne, utilfredse og lukker vort Sind mere og mere til, 
da vil det hjælpe, hvis vi kan komme i Forbindelse med Menne
sker, der synger, og selv komme til at synge, da vil Stivheden og 
Kulden tø op inde i Sindet, og vi vil føle, at Sangen har Varme.

Der er i al god Sang noget rensende og befriende, og en stor 
Sandhed er der i disse Linier:

Hvo Mennesker synger, der kan du trygt dig sætte! 
der synges ingen Sange, hvor Mennesker er slette!

Gennem de fleste Sange kan vi følge de forskellige Sinds
stemninger, hvori Digterne har været, da de skrev deres Sange; 
nogle handler om Sorg og Glæde, andre om Begejstring og National
følelse, atter andre om Had og Elskov, og i dem allesammen 
er der Følelser, som vil gribe Menneskers Sind, saalænge Verden 
bestaar, og derfor vil disse Sange aldrig blive gamle; men til 
kommende Slægter vil de altid have nyt at bringe; derfor kan 
J. L Heiberg skrive:

End har de Sange saa frisk en Duft
som Engens Blomster i Morgenluft.
De har en Farve, saa dansk, saa fager 
sorn lysblaa Kornblomst i Rugens Ager.

Jeg vil ønske, at Eleverne paa Egaa Efterskole ogsaa i Frem
tiden maa kunne mødes i en glad og frisk Sang, og jeg vil da 
slutte med at bringe min Tak til Egaa Efterskole for, hvad den 
har været for mig i de fem Maaneder, jeg tilbragte derovre.

Svend Fredslund Andersen
Seminarist.

Til Sommerholdet 1922.
Der var kun 2 Repræsensanter for vort Hold til Elevmødet i 

Aar. Jeg havde glædet mig til at kunne faa en Passiar med eder 
alle; men det var vel umuligt for eder at komme. Vi har jo alle 
hver sit at passe. Hvordan mon I befinder eder? Jeg for min 
Part har det ganske udmærket. Jeg er nu Elev paa Kvindesemi
nariet i Aarhus. Der er Masser af Arbejde, men der er Humør 
og Liv over det hele og en Mængde prægtige Kammeiater og 
flinke Lærere, saa det gaar jo. Om 1 U2 Aar skulde jeg have 
min Eksamen og haaber saa at maatte faa Lykke til at udrette en 
Gerning i Skolen.

I kan vel huske Frida? Hun og jeg er Klassekammerater. 
Undertiden opfrisker vi gamle Erindringer fra Skolen.

I Sommer var jeg til et 5 Dages Seminariststævne paa Nyborg 
Strand. Det var uforglemmelige Dage. Der var 300 Seminarister 

, fra næsten alle Landets Seminarier. Vi var 40 fra Aarhus med 4 
Lærere. — Foredrag, Udflugter og Underholdning af forskellig 
Art vekslede med hverandre. Det vilde ogsaa være dejligt, hvis
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vort Elevmøde strakte sig over en Dag eller to mere, end det 
gør, men det vilde jo vanskeligt kunde gennemføres.

I kan tro, det var en udmærket Elevfest i Aar. Det vigtigste 
var naturligvis Fanen, den smukkeste, jeg endnu har set. Det var 
festligt at marchere under saa skønt et Mærke.

Tak for Hilsenen til Elevmødet, Sigrun! Du har naturligvis 
haft en dejlig Sommer paa Vallekilde Højskole.

I Haab om at se hele Flokken til næste Aar og med en hjer-
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telig Tak for Sommeren 1922 sender 
Hilsener.

jeg jer alle 9 de bedste

Syrene Mortensen 
Elev fra Sommeren 1922.

Syng.
Den Sommer var dejlig, som nu svandt hen, 

o^ aldrig den kommer tilbage!
Men Minderne har vi, og gemmer vi dem, 

da bringer de lyse Dage,

Saaledes skrev jeg i en lille Bog, den Aften, jeg havde taget 
Afsked med Efterskolen, da mit 4 Mdrs. Ophold der var forbi.

Jeg sad alene, paa mit Værelse og gennemgik i Tankerne, hvad 
jeg havde oplevet denne Sommer.

Glad og taknemmelig var jeg. Alligevel kunde jeg ikke lade 
være at fælde en Taare ved Tanken om, at det nu var forbi.

Der havde været saa mange gode og fornøjelige Timer baade 
i Skolestuen og under det lyse og sunde Samvær med Kamme
raterne i Fritiden.

Vi er jo allesammen helt unge, naar vi kommer paa Efterskole, 
og ikke mange har før været ude fra Barndomshjemmet, noget, 
som vi dog skal prøve de fleste af os.

Vore Forældre eller nærmeste har sendt os paa Efterskole, 
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baade for, at vi der kan faa vore Skolekundskaber udvidet og for 
at faa dybere Rod i den gode Jord, før vi rigtig skal ud i Ver
den og møde de Fristelser og Farer, som der er nok af.

Hvis vi der har været paa Egaa Efterskole, har rigtig haft vore 
Øren aabne, tror jeg, vi allesammen har noget godt med derfra.

Der blev gjort meget for os — f. Eks. lærte vi at holde af 
de gode danske Sange og af den herlige, fri Natur.

Og var vi ret med i dette, skal vi nok erfare, at det kan 
være os en Kraft til at modstaa meget ondt.

„En god Sang er altid en trofast Hjælper", sagde 
Ejnar Pedersen en Dag i et Foredrag.

Hvor er det et sandt Ord. En god Sang kan dæmpe Længslen, 
naar denne vil tage Overhaaed; den kan — især naar den synges 
med Kraft — nedbryde mange daarlige og ondsindede Tanker, som 
ellers gerne vilde trænge sig frem. Og i en god Sang kan et 
taknemmeligt og glad Sind rigtig finde Udtryk.

Derfor, lad os aldrig glemme dette:
En god Sang er altid en trofast Hjælper.
Vor rige Skat af herlige Sange vil vi være med at bruge — 

allermest paa en Tid, da det er helt andre Toner, som ofte naar 
Ungdommens Øren. En Elev Fra Sommeren 1'924.

Nordfra.
„Højt op imod Norden der ligger et Land, 
ombæltet af brasende Bølger, 
med Bjerge bekranset, den skovløse Strand 
bag Is og bag Sne sig fordølgerP

St. St. Blicher

„Dengang Fortidens Troldmænd drog „ad Hekkenfelt til“, (Hekla) 
blev der vistnok én tilbage paa Island, i hvert Fald kan man blive 
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udsat for et eget Trylleri. En kort Stund kan synes saa lang og 
indholdsrig som et helt Liv; og lange Tider kan synes som et 
Øjeblik.“

Saaledes skriver Lærer N. P. Jensen i sit lille Skrift; „Konge
riget Island,,: -— Og naar jeg tænker paa mine Oplevelser paa 
Island, kan jeg netop give ham Ret i dette. — Aldrig — hverken 
før eller siden — har jeg i den Grad kunnet fortabe mig i Na
turen som der, aldrig har noget Landskab talt til mig som det 
islandske. — Storslaaet er det, kønt og vildt. Det er Naturen ren 
og uberørt af Menneskehaand; men — lad mig begynde med Be
gyndelsen, og den var alvorlig. —

I fjorten Dage havde vi plasket rundt for at naa vort Bestem
melsessted. Vi havde været i England, ved Færøerne, og havde 
været i hver Fjord paa Islands Østkyst. „Godafoss“ løb ud og 
ind, lossede og ladede i en Uendelighed, medens Tiden gik, og 
vor Taalmodighed slap op. — Ja, i den første Tid var der nok at 
se efter, da sprang vi i Land, saasnart Skibet rørte ved Bryggen, 
entrede op ad Fjældsiderne, løb i Sneen — og morede os; men 
til sidst gik vi til Styrmanden. — „Om vi kunde faa Arbejde?“ 
— Jo, — vi fik Arbejde. I to Døgn havde vi bakset med de 

tunge Kasser i Lasten, losset Gryn og Ærter, Svesker og Rosiner 
og en Guds Velsignelse af Sukker, det tog paa Kræfterne og gav 
Penge til Gengæld; men aldrig glemmer jeg den Morgen i Eyja- 
fjort/ur. —

Lægen, Sfeingrimur Mathiason, stak Hovedet ind i Kahytten 
og skulde tage imod de to Danskere. Klokken var ti, men vi 
var begge langt, langt inde i „Drømmenes Land.“ Og Kahytten — 
ja den saa ud, som kun en Kahyt kan se ud, naar et Par lystige 
Gutter har logeret der i fjorten Dage. Hylder og Senge, Ser
vante og Sofa flød med Tøj, gammelt og nyt, i hyggelig, hjemlig 
Forvirring; og vi selv — ja vi sov, saa Lægen maatte ha’ et 
godt solidt Tag i Armen af os, før vi vaagnede. — Men den 
Morgen i Øfjorden, hvor den var herlig.

Vi blev snart færdige med vor Pakning og kom paa Dækket 
— og der laa saa Øfjorden, der laa Akureyri — Øfjordens Perle 
Islands kønneste By. Husene laa op ad Skraaningen, saa nye og 
nette, og Fjorden imellem Fjældene var saa stille og dyb med 
sine mange Farver og med mange Skibe. — Det var i den før
ste Foraarstid, selv om det var den 23. Maj. Sneen var netop 
forsvundet fra Dalen, tøede fta neden, og hver Dag kravlede den 
hvide Flade længere op. Der var Foraar i Luften den Dag, og 
det islandske Foraar viste sig i al sin Skønhed og Vælde. Dalen 
havde et Strøg af Grønt i Bunden, og det sivede imellem Tuerne 
af Vand, som trak bort. Fossen buldrede ned ad Fjældsiden 
og fyldte Luften med en stærk Brusen. Dette Brus fra Fossene 
er Islands Lærkesang, det er den Sang, der bebuder Foraaret; det 
er den, der faa Bonden til at vaagne af Vinterdvalen, og Islæn
dingen elsker denne Sang. Den kalder til Liv og Arbejde paa 
Tun og i Fjæld. —
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Saadan mødte jeg Liv og Glæde den første Dag paa Island, 
medens jeg gik ad Vejen indad i Dalen til Gaarden, GrötZrar- 
stötZinni, hvor jeg skulde være hele den lange Sommertid. — 
Det blev en dejlig Sommer; og naar jeg nu tænker paa den 
Tid, saa kommer de myldrende alle de mange gode, lyse Minder 
og byder sig til og vil fortælles allesammen; men jeg maa vælge 
og tage nogle enkelte Træk, ellers kunde jeg fylde en Bog. —

Det er en Arbejdsdag i Høslettens Tid. — En dejlig Sommer
dag. — Solen er højt paa Himlen, selv om Klokken kun er seks, 
den har slet ikke været nede, men har gaaet derude over Havet 
i Nord som en stor ildrød Kugle, — nu stod den højt over Fjæl- 
dene og varmede ned i Dalen. —

Der er i Høsletstiden, Aarets travleste Tid og festligste Tid.
Der er højt Humør straks fra Morgenstunden af, hvor vi sam

les omkring Davrebordet. Søvnen er borte og en egen lykkelig 
Forventning fylder alles Sind. Det er jo i Dag, at vi skal be
gynde med Høet i Engene langt inde i Dalen. —
i Køkkenet pakkes Madkurven ; den er solid, for den skal vare 
Dagen ud. Kogeapparatet er i en Kasse, der er Petroleum i 
Dunken, — alt er i Orden. Leerne er skærpede, Teltstænger og 
Lærred er fundet frem, og Hiverne har faaet nye Tænder. Det 
læsses altsammen paa de smaa Kærrer, og saa gaar det ind i 
Dalen mellem de høje Bjerge, — Pigerne er ellevilde og snakker 
— som kun Piger kan snakke; men alle er glade.

Der er en herlig Morgen. — Vi kører langs med Elven, der 
bred og magelig snor sig ned gennem Dalen ud mod Fjorden. 
Den her endt sin vilde Leg og har glemt sin Barndomstid, da 
den løb sladrende og smaasnakkende om ved Jøklens Fod, mødtes 
med smaa Søskende og begyndte paa Turen. — Den har glemt, 
hvor vild den var, da den blev større og jog ned ad Fjældvæg- 
gen med tordnende Bulder, da fyldte den Luften med sin vrede 
Sang, — her flyder den nu stille gennem Dalen og længes efter 
Havet, den danner Delta, og den tager den mest mulige Plads 
op. — Vi fulgte Elven indad, kørte over grønne Enge, hvor 
Græsset stod tæt, hvor Dagens Gerning begynder, og Leernes 
Klang fylder Luften.

Hvor Dalen svinger mod Øst, aabnes en vid Udsigt ind mel
lem Bjergene, der vilde og med skarpe Tinder hæver sig til 
begge Sider med hvid Kalot om Hovedet. Luften er klar, og man 
ser tydeligt Gaardene, der ligger paa det grønne Tun med Græs
tørvsvægge og med et Tag saa grønt som Tunet. Mutter laver 
Mad, og Røgen fra Skorstenshullet stiger lige tilvejrs. Op ad 
Fjældsiden gaar Faarene som smaa hvide Prikker, og længere oppe 
ligger den hvide Sne og glitrer i Sollyset.

Teltet rejses, og Pigerne ordner „Køkkenet,“ medens Karlene 
begynder at slaa. Græsset er ikke stort, men tæt og bliver taget 
med til Bunden. Naar Karlene har slaaet et Stykke, komme! 
Pigerne med Riverne og spreder Høet. Islændingen behandler 
Høet med stort Omhu. Der er ikke store Mængder, det gælder 
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derfor om at faa saa fin en Kvalitet som mulig. Den islandske 
Bonde ved, hvad det er at mangle. Landet har ofte lidt under 
Misvækst. Kreaturerne maa da ofte slagtes; det er Tab, som det 
kan vare en Menneskealder at overvinde.

Under Maaltiderne i Engen kommer Munden paa Gled, dette 
taget i Ordets fuldeste Betydning. Det islandske Folk har 
stor Tungefærdighed, og den ene lystige Fortælling afløser den 
anden.

Og saa er der Hvilestunden bagefter. Det er dejligt at ligge 
paa Ryggen og se op mod de drivende Sommerskyer, og der er 
saa mange Lyde herude i Engen. Elven klukker saa hyggeligt 
og har slet ikke travlt — og saa Fuglene; Hjejlen gentager sit: 
Py—yt! Regnspoven holder os med Selskab den hele Dag. 
Her er Vipstjærter og Ryper, og i Elven er der Ænder saa 
tamme som i et Gadekær i Danmark.

Jo, — der er nok at se paa den hele lange Dag, og naar 
Solen nærmer sig Fjældene derude i Vest, bliver man overrasket 
over, at Dagen nu er gaaet. Saa kommer Hestene for, og det 
gaar hjemad igen den lange Vej, hjem til Hygge og Hvile og til 
det festlige Aftensbord.

Aftenluften er mættet med Høduften fra Stakkene paa Tunet. 
— Fra Fjældet kommer Køerne luntende hjem til Aftenmalkning.

En Sommeraften paa Island, — man kan ikke forlange noget 
kønnere. — Solin skifter Karakter, bliver mild og rødlig, men 
ned vil den ikke. Der er ingen Nat, Altid Dag paa denne Tid 
af Aaret. Klokken er tolv; men man fatter det ikke. — Jeg 
sad saa ofte ved mit Vindue den lange Nat. Men Midnatssolen, 
den vil ses, den nøjes ikke med at lade sig beskrive.

Sommeren gaar, — den gaar alt for hurtig. Den gaar, som 
Gunnarson siger, med den Fart, som kun gode Somre har. — 
Der er mørke Nætter igen, og snart har vi Oktober. Nu kan 
Fjældene om Morgenen overraske ved at være klædte i hvidt 
helt ned til Dalen. — Stormene begynder at tude imellem Klip
perne, og hver Nat straaler Nordlyset i al sin Pragt. Hele Himlen 
kan være et Flammehav, bølgende som Tæpper i stærk Vind og 
lysende i alle Farver.

Høet er bjerget, Laderne fulde, og ved Gaardene staar der 
store Stakke, tækkede med Græstørv. Køerne staar nu hver Dag 
i Stalden og gumler dejlig frisk Hø i sig, det giver Mælk i Spanden.

Nu er det Faarenes Tur. De skal hentes hjem fra Fjældene. 
Og denne Tur glæder Ungdommen sig til mange, lange Uger.

En Dag samles alle Mændene, unge og ældre, alle friske Folk 
er med. Nogle er ridende, den islandske Hest er fortrinlig i 
Fjældene, andre maa gaa, men alle er fyldte af en glad Forvent
ning. Saa gaar det opad i Højfjældene til de vilde og øde Stræk
ninger, som er Faarenes Rige om Sommeren; de naar langt om- 

ing, og at finde dem alle og i en stor Flok at faa dem drevet 
ned i Dalen kan nok volde Bryderier, især paa denne Tid af Aaret. 
Den, som færdes i Højfjældet, kan ofte blive overfaldet af heftige • 
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Snestorme, der tvinger til at søge Læ i Kløfter og Bjerghuler; 
men den raske Knøs tager gerne en haard Tørn for at faa Lov til 
at være med; her er noget, der kalder paa det gamle Vikinge- 
mod. Her maa man klatre over Fjældkamme, springe over dybe 
Kløfter eller klare den skummende Fos. Foden maa være sikker 
og Øjet skarpt, — men det er et herligt Liv at færdes fjærnt 
fra Menneskebolig. Ja, i Fjældet, dér er man fri og glad med 
Naturen og ene med sig selv. — Her synger kun Fossen sin 
evige Sang. Den synger højt om Livets Strid og Kamp, men ogsaa 
om Fred og Tryghed. — Heroppe, hvor kun Ravnen skriger i 
Kløfterne, her kan man drømme i Fred, — og ligger man paa 
Ryggen og ser paa Skyerne, der hastigt driver af Sted højt over 
Fjældtinderne, da kan man drømme. — Her i den vældige Natur, 
hvor Menneskespor forsvinder, hvor end ikke Husene øjnes der
nede i Dalen, her er man ene, man har en Følelse, som om man 
stod ude i selve Rummet — Sneen ligger saa drømmende hvid, 
og fjernt ude skinner Jøklen i blaanende Pragt. — Ja, der er 
herligt i Fjældene. — —

Og saa drives Faarene da ned i Dalen til de store Folde, hvor 
de sorteres, og hver Mand faar sine. Bonden mærker om For- 
aaret Lammene med sit bestemte Mærke, og det kender alle. Der 
er en øredøvende Brægen fra de ofte Tusinder af Faar. Arbejdet 
fordrer Taalmodighed og Snille. —

Naar saa den sidste Rejse til Handelspladsen er gjort, er Som
merens Arbejde forbi.

Nu kommer Vintertiden, Bøgernes Tid, Sagaernes Tid, for der 
fortælles endnu Sagaer i de islandske Dale. ■— Naar Stormene 
tuder, og Sneen piskes i Dynger om Dørene, sidder i de lange 
Skumringstimer Bonden i sit Hjem ved sine kære, synger og læ
ser, og det kan hænde endnu, at gamle Far i Krogen fremsiger 
et Kvad øm Forfædrenes Bedrifter. —• Her er gammel Kultur — 
gammel Slægtsarv, — her er Hjemliv. —

Men Trækfuglene flyver mod Syd, naar Vinteren kommer, og 
en Dag staar jeg paa „Botnia“s Dæk, medens den pløjer Bølgerne 
Nord om Kap Horn. — Det gaar hjemad til Danmark igen, 
hjemad til mit Land og til mine kære; men ind i Glæden over 
dette sniger der sig en stille Vemodsføielse, for Island blev mig 
saa kært.

Og saa en Dag gaar det mod Syd. Bagved ligger Island i sin 
stolte Ensomhed. Bølgerne skummer vildt mod Klipperne. Fjæl
dene ligger og drømmer i Aftenlyset. De hvidblaa Jøkler sender 
en sidste Hilsen; — men jeg bliver staaende paa Dækket og ser 
det sidste Glimt af Fjældene forsvinde, medens Nordlysene flam
mer og Atlantens store Bølger sætter Skibet i stærkere og stær
kere Svingninger.

Jeg mindes et Digt af en ung Islænding, som jeg traf i Askov; 
lad det saa komme med her:
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Skønt du Islænding vandrer hele Jordkloden rundt, 
hverken Fred eller Hvile er dig nogensteds undt. 
Du er Ishavets Fætter, Søn af Vulkan og Ild, 
Søn af Floder og Sletter, 
Søn af Bjergene vild.

Og hvorhen end du søger 
med din rastløse Hu, 
bygger Hjemve og Længsel 
over Havdybet Bro 
til de solvarme Dale, 
til den blinkende Sø 
og til Elvene svale . 
paa din ensomme 0.

Johann Frimand

Stensbæk pr. Sindal St.
Ernst Ibsen, 

El ev fra Vinteren 1921—22

St. Hansfesten 1926.

St Hans! — Hvilken Bunke af gode og glade Minder for gamle 
Egaaelever. Længe i Forvejen gaar Tankerne til Bgaa og 

lige saa lang Tid efter. — Hvor er det godt, at vi har to Dage 
om Aaret, vi kan samles der til Fest.

Festvejret var just ikke straalende. Byger og Blæst, — men 
alligevel var c. halvandet Hundrede Unge stævnet mod Egaa.

Efter Modtagelsen paa Skolen drog vi i Flok og Følge til For
samlingshuset, hvor Dansen gik et Par Timer.

Senere paa Aftenen ventede „Sommerpigerne“ os paa „Sønder- 
høj“. De var lidt skuffede, for alle de kulørte Lamper, som de 
Dagen i Forvejen havde haft travlt med at lave, var ubrugelige — 
det blæste for stærkt.

Der var kommet en Mængde Mennesker til Stede fra Egaa og 
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Omegn, og de saa med stor Interesse paa Legen deroppe. St. 
Hansblusset lyste vidt omkring

Direktør Kaalunds Orkester spillede mange kønne nationale Me
lodier.

Som Afslutning paa Aftenen kom et Fakkeltog langsomt dra
gende fra Stranden, og ved Ankomsten til Sønderhøj kastedes Fak
lerne i Hob og dannede et mægtigt Baal. Samlet omkring dette 
sang vi en Sang og ønskede hverandre God — om just ikke, rolig 
— Nat! Hver drog nu til sin Plads; nogle sov paa Høloft, andre 
i Senge ; men alle Steder var man tæt sammenpakkede, og Snak
ken og Leen, og Drøften af Minder fra Skolen hørtes længe. Det 
blev sent, før der blev Ro i Lejrene.

St. Hansdag vaagnede vi, spændte og lidt højtidelige. I Dag 
skulde vor Fane indvies; mon den var pæn? Det var mest den, 
Tankerne drejede sig om den Morgen.

Efter Morgensangen samledes vi nede ved Friskolen, og efter 
at vi havde ordnet os i pæn elige Kolonner, gik hele Flokken med 
Bestyrelsen i Spidsen op paa Sønderhøj, hvor Forstander Peder
sen og Hustru og flere af de ældre fra Byen ventede os.

Elevforeningens Formand Ma
ren Elisabeth var forrest med 
den endnu sammenrullede Fane. 
Først da hele Ungdomsskaren 
stod foran Ejnar Pedersen, foldedes 
Fanen ud, og mens en frisk Brise 
lod den store Silkedug smælde, 
holdt Maren Elisabeth sin Jomfru
tale og overgav Forstanderen 
Flaget.

Det var et stort Øjeblik for 
os, da Fanen blev foldet ud, og 
vi saa den i hele dens Skønhed 
— Dannebrog med vort eget 
Mærke, Egaamærket, i Spidsen 
af Stangen. Ejnar Pedersen 
tog imod Fanen og gav derefter 
Ordet til Skolens Formand, An
ders Bornholt.

Bornholt talte klart og fyndigt 
for Flaget og Fædrelandet. Bad os aldrig glemme, at vi ikke alene 
kulde ære og elske vort Flag, men vi skulde ogsaa gøre det 
Ære. Det kan vi naa ved, hver paa sin Plads og i sit Kald, at 
være gode, solide og pligttro Arbejdere.

Ejnar Pedersen talte om Hjemmene, om de mange Hjem, 
han var kommen til at kende gennem Eleverne, fremhævede, hvor 
stor Betydning, det har for os, af vi har en god og dygtig Mor og 
Far, et Hjem, hvor vi ser saa meget godt, at vi ligesom er levet 
ind i det. Udtalte Ønsket om, at naar vi unge engang skulde 
være med til at stifte et Hjem, at vi da maatte tage det gode med
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os, som vi havde lært gennem Hjem og Skole. — Hver af de 
tre Talere slog et Søm i Fanestangen.

Staaende omkring Fanen sang vi et Par Sange, der var skre
vet til Festen, og saa marcherede vi med Fanen i Spidsen ud

Landevejen over Eg-Aa og Egaa Fed til Badehotellet „Risskov“.
Undervejs fik vi et Par Smaabyger, som tog vi med godt Hu

mør ; men da vi kom derover, regnede det stærkt, og vi gik der
for ned i Strandpavillonen.

Efter at vi hver især havde fundet os en Siddeplads, sang 
vi vor „Nationalsang“: Aandesyn fra gamle Dage!

Ejnar Pedersen læste Breve og Hilsener fra gamle Elever, der 
af forkellige Grunde var forhindrede i at komme.

Derefter var der Generalforsamling.
Da denne var sluttet, skyndte vi os op til Hotellet, hvor de 

ventede os med Kaffen, og de troede vist deroppe, at det var en 
Flok sultne Børn, der kom, thi de satte nogle vældige Fade med 
Wienerbrød for os. Appetitten svigtede heller ikke.

Det var en rigtig gemytlig Time, vi tilbragte ved Kaffebordene. 
Nu var vi rigtig blevet rystet sammen som een stor Familie, og Mun-
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den gik paa os, og Øjnene straalede. Der blev holdt Taler for Sko
lens forhenværende og nuværende Medhjælpere og for alle, der 
var den mindste Anledning til at holde Tale for, og efter hver 
Tale raabte vi Hurra, saa det klang; vi sang ogsaa flere Sange. 
Men efterhaanden syntes vi, det kunde være godt at komme ud 
og faa Benene rørt. Vi hævede Bordet og løb ud paa den store 
aabne Plads mellem Hotellet og Havet, den herligste Tumleplads. 
Snart gik Legen under Latter og Sang rundt paa Pladsen. Alle 
de gamle Lege, vi kendte fra Skolen, fik en Omgang.

Ved Middagstid hentede store Rutebiler os hjem til Skolen.
Om Eftermiddagen, var der Friluftsmede paa Sønderhøj, hvor 

mange af Egnens Folk var kommen til Stede, men Vejret var slet 
ikke indbydende; og det blæste koldt.

Først talte Bibliothekar Ejler Haugsted fra Aarhus om Eg
nens historiske Minder, han talte klart, tydeligt og godt, og især 
Egnens ældre Beboere paahørte Foredraget med Interesse.

Derefter talte Højskolelærer J oh a n n e s Therkildsen fra 
Ry. Han kunde rigtig begejstre os Unge. Han talte om de 
Danske i Amerika, om deres Forhold til Sprog og Land. Ejnar 
Pedersen sluttede Mødet, og nu spredtes Forsamlingen. Nogle 
gik rundt i Byen, andre var ved Havet, og en Flok holdt til paa 
Sønderhøj, — hvor Legen gik.

Om Aftenen skiltes vi lidt efter lidt. De, der var langvejs fra, 
maatte tidlig af Sted.

Kl. 9 sang vi Aftensang inde i Skolestuen, og Ejnar Pe
dersen takkede os allesammen endnu en Gang, fordi vi var kom
met, takkede os for den dejlige Fane, den vidste han, at han altid 
kunde se sig glad paa, og han bad os, at vi vilde hjælpe ham og 
Skolen til stedse at være tro i Tjenesten under delte rene Flag.

Saa Farvel — Tak •— paa Gensyn næste Aar allesammen.
Maren Elisabeth
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Egaamærket.
Forleden Dag, da jeg var ved at undersøge Ting, som paa en 

eller anden Maade har Værdi for mig. faldt mit Blik paa vort 
Samlingsmærke, Eg a a n a a 1 e n. Mine Tanker begyndte at kredse 
om Skolen, og den Tid, jeg var der, og hvad jeg saa senere har 
oplevet.

Det er gaaet mig som saa mange andre : Jeg aner knap, hvor 
hurtig Tiden er gaaet. Blot man har Arbejde nok, saa iler Tiden, 
og det, hvad enten man har Haandens eller Aandens Arbejde at 
gøre. Jeg har prøvet begge Dele. Var i mine første Ungdoms- 
aar ved Landbruget og er nu paa Jelling Seminarium.

....Men nu tilbage til vort E g a a m æ r k e. Jeg gik en Dag 
ind til min Værts. De havde Besøg af Forstander H as s e 1 bale h s 
Tjenestepige. Jeg havde set hende et Par Gange før, men vidste 
ellers intet om hende.

Jeg var denne Dag prydet med Egaanaalen; og nu kunde jeg 
ikke fatte, hvad der gik af den ellers saa rolige og flinke Pige, 
thi med den største Forundring formelig brasede hun hen imod mig.

Forklaringen kom hurtig, idet hun udbrød : Men, har De ogsaa 
været paa Egaa Efterskole? Jeg bekræftede dette, og nu kom 
Samtalen i Gang, kan I tro. Efter Befaling sender jeg hermed 
en Hilsen til dem, som kender Anna Sørensen fra Vold by v. 
Hammel.

Dette er ikke det eneste „Tilfælde“, jeg har været udsat for. 
En Dag, da jeg var paa Stationen, saa jeg en Egaadreng i Ekspres
toget. Jeg naaede desværre ikke at faa talt med ham, for Toget 
havde travlt.

Dette er et Par Eksempler paa, hvad jeg har oplevet ved Egaa- 
naalens Hjælp. Jeg har selv været glad for disse Oplevelser, og 
derfor drister jeg mig til at omtale dem.

Der er sikkert mange andre Egaa-Drenge og -Piger, som har 
haft lignende Oplevelser, og det kunde være morsomt at høre 
derom i næste Elevskrift.

Hermed de bedste Hilsener til alle Egaa-Drenge og -Piger.
Carl Juul veje



40

Ved Set. Hansfesten og Faneindvielsen 
modtog Skolen 2 Sange, den ene fra Højskoleforstander Rasmus 
Nielsen, Særslev, der har traadt sine Barnesko paa disse Egne; 
den anden fra Lærer J. Mikkelsen. Vi takker for Sangene og 
vil fremdeles synge dem, naar Lejlighed gives.

£> Mel'. Naar Vinteren rinder i Groft og i Grav. 
^Sankt Hans, vi dig hilser, vor Højsommergæst!

Velkommen hos os skal du være!
— Om end du kan drille med Byger og Blæst, 
vi flokkes i Egaa til Ungdommens Fest 
for din Sommer at frise og ære.

Vi hilser vor Ungdom fra hegnende Hjem, 
de Hjem, som vil virke og værne, 
som ranker sig støt, og som stædig vil frem, 
som synger sig glad — og som dybest i Gem 
ejer Livslykkens herlige Kærne.

Vi hilser en Ungdom med Vilje og Mod 
til Livets de lysklare Veje, 
som elsker vort Land og i Danmark har Rod, 
som stædig mod Strømmen tør sætte sin Fod 
— og som Fædrenes Tro har i Eje.

Vi hilser vort Flag over Fædrenes Jord!
Du Danernes herlige Mærke, 
som viser os Vej ind i Slægternes Spor 
og varmer vort Hjerte til syngende Kor 
— og til Daad efter Danerne stærke.

Vi hilser vor Fane saa hvid og saa rød!
Du Fædrenes Færd vil os lære.
Du kalder paa Slægten i dybeste Nød, 
du taler saa mandigt om Liv og om Død 
og om Danernes Lykke og Ære.

Vi hilser din Krans af vor knudrede Eg, 
som favnes af rødmende Folder.
Vi hilser din Tegning af Bølgernes Leg 
i Aaen, der aldrig er ruadvild og veg, 
men som trofast til Maalet sig holder.

Som Egen saa stærk, og som Aaen saa blid 
vi synger om Mand og om Kvinde.
1 „Eg-Aa“ — forenet af Fædrenes Vid — 
vor Fane skal vise for kommende Tid: 
„Eg“ og „Aa“ end i Danmark vi finde.

J. Mikkelsen
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Mel.: Du danske Mand af al din Magt.

r^ra Kongsbjerg* Bakkens runde Top 
1 sig viser et pragtfuldt Syn: 
Mod Østen stiger Molsland op 
bag Vigens havblaa Bryn, 
og nær ved Mark og Vænge 
gaar Aaen lunt i Enge; 
om Landsbykirker samler 
sig Byer i sluttet Trop.

I denne aabne, friske Egn 
er Folket af østjydsk Rod; 
det ses af mange Sommertegn, 
at Stammen den er god, 
for Sjælens bedste Kræfter 
de higer stedse efter 
at faa en Plads i Solen 
bag Aandslivets stærke Hegn.

Og godt Humør og frejdigt Mod 
i livsglade Stemmers Kor 
end vidner om det sunde Blod, 
som randt af denne Jord.
Thi vendt fra gamle Vaner 
og under lyse Faner 
den unge Fylking drager 
sin Vej paa saa let en Fod

De brede Bankers høje Rand, 
den rindende blanke Aa, 
de Marker og den lave Strand 
og Vigens Bølger blaa 
er Slægtens Arv og Eje, 
derfra gaar Barnets Veje 
igennem Ungdomstiden 
til Manddommens Fremtidsland.

Rasmus Nielsen
*) I Lisbjerg Sogn. Red.
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Elevforeningens Rßgnskab 
1924—25.

INDTÆGT: Kr. ø
Kassebeholdning.......................................................................... 54 65
Medlemsbidrag .............................................................................  401 60
Solgte Aarsskrifter....................................................................... 25 00

Ialt... 481 25

UDGIFT: 
Opkrævningsblanketter, Frimærker og Konvolutter..................... 88 15
Trykkeriregning............................................................................ 282 50
Kassebeholdning 24. Juni 1925 ...............................................  63 10

Ialt... 481 25

Jes Thomsen, 
Kasserer.

1925—26.
INDTÆGT: Kr. ø.

Kassebeholdning.......................................................................... 63 10
Medlemsbidrag ..........................................................................  ■ 469 40

Ialt... 532 50

UDGIFT: 
Opkrævningsblanketter, Frimærker m. m................................... 76 75
Trykning af Indbydelseskort....................................................... 6 50
Fakler og Petroleum................................................................... 21 80
Fane med Tilbehør ..................................................................... 283 00
Indestaaende i Landbosparekassen 24. Juni 1926.................■ ■ ■ 144 45

Ialt... 532 50

Aage Tholstrup Simonsen, 
Kasserer.

Regnskabet gennemset og fundet rigtigt.
24. Juni 1926.

Jacob Bach, 
ßigum.

Aage Bay, 
Bjergby.
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Elever.
Vinteren 1921—22.

1. Ernst Ibsen, Adr. Enke Mathilde Ibsen, Stensbækhus, Hørmensted, 
Sindal.

2. Jakob Saaby Jørgensen, Adr. Slotsforvalter Jørgensen, Rosenholm, 
Hornslet.

3. Søren Asger . Sørensen, Adr. Søren Emil Sørensen, Astrupgaard, 
Hadsten.

4. Niels Peter Sommer, Adr. Gmd. P. Sommer, Lisbjerggaard, Lystrup.
5. Jørgen Frandsen, Adr Gmd. Sogneraadsfmd. Fr. Frandsen, Onsild.
6. Jens Øster, Adr. Gmd. J. L. Øster, Torup, Tranebjerg, Samsø.
7. Svend Andersen, Adr. Gmd. Otto Andersen, Kradbjerg, Løgten.
8. Svend Svendsen, Adr. Landpost Svendsen, Onsild, Onsild.
9. Ejnar Hansen, Adr. Hmd. Peter Hansen, Ørbæk, Fyn.

10. Helge Christiansen, Adr. Lærerinde Frk. Faarvang, Terpvejen, Viby.
11. Jens Kristiansen, Adr. Husmand Christiansen, Nythaab, Taars.
12. Jes Thomsen, Adr. Gmd. Thomsen, Bynksminde, Hjortshøj.
13. Søren Nielsen, Adr. Gmd. P. Selfing Nielsen, Egaa M., Hjortshøj.
14. Harald Hjortshøj, Adr. Gmd. Martin Hjortshøj, Lystrup.
15. Aage Helge, Adr. Enke Laura Helge, Egaa, Hjortshøj.
16. Holger Hansen, Adr. Gmd. Hansen, Lindagergaard, Lille, Skensved, 

Sjælland.
17. Aksel Nielsen, Adr. Niels Nielsens Enke, Egaa, Hjortshøj.
18. Hans P. Henriksen, Adr. Handelsmand Andreas Henriksen, Skæ

ring, Hjortshøj.
19. Henning Jessen, Adr. Gmd. Niels Jessen, Peterslund, Skødstrup.
20. Viggo Bornholt, Adr. Gmd. Anders Bomlwlt, Egaa, Hjortshøj.
21. Henriette Bak, Adr. Lærer Bak, Torsted, Støvring.
22. Inge Pedersen, Adr. Forstander Ejnar Pedersen, Egaa, Hjortshøj.
23. Magda Hansen, Adr. Handelsmd. Hansen, Elsted, Lystup.
24. Hilma Jakobsen, Adr. Gmd. Martin Jakobsen, Vithen, Hinnerup,
25. Kirstine Holme Villadsen, Adr. Gmd. P. Holme Villadsen, Egaa 

Hjortshøj.
26. Johanne Villadsen, Adr. Sogneraadsfmd. J. Villadsen, Egaa, Hjortshøj.
27. Gudrun Nielsen, Adr. Cafe Jomsborg, Aarhus.
28. Anna Støve Nielsen, Adr. Tømrer Marius Nielsen, Egaa, Hjortshøj.
29. Asta Bornholt Snog, Adr. Gmd. Jørgen Snog, Todbjerg, Hjortshøj.
30. Inga Baltzersen, Adr. Gmd. A. Baltzersen, Lisbjerg, Terp, Lysti up.

Sommeren 1922.
31. Karen Jensen, Adr. Teglværksejer David Jensen, Vraa.
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32. Bertha Elisabeth S. Thomsen, Adr. Gmd. Karl Thomsen, Stenaa- 
gaard, Hjortshøj.

33. Marie Jensen, Adr. Fisker Anton Jensen, Asaa.
34. Ingeborg Jacobsen, Adr. Gmd. Albert Jacobsen, Vrejlev, Vraa.
35. Syrene Mortensen, Adr. Smed Mortensen, Skæring, Hjortshøj.
36. Helga Andersen, Adr. Gmd. Anton Andersen, Skæring, Hjortshøj.
37. Hilda Horup, Adr. Gmd. Søren Horup, Kankbølle, Hjortshøj.
38. Petra Hansen, Adr. Gmd. Hans Nielsen Hansen, Grøttrup, Hjorts

høj.
39. Sigrun Bak, Adr. Sogneraadsfmd. J. Bak, Skjød, Hadsten.
40. Frida Kathinka Sørensen, Adr. Gmd. Peter Sørensen, Lystrup M. 

Lystrup.
Vinteren 1922—23.

41. Niels Bornholt, Adr. Gmd. Hjortshøj Bornholt, Lisbjerg, Terp, 
Lystrup.

42. Aksel Nielsen, Adr. Gmd. Georg Nielsen, Hornslet.
43. Ejnar Zacker Aaes, Adr. Mejeribestyrer S. Aaes, Høver, Galten.
44. Johannes Vinther Svejstrup, Adr. Gmd, Svejstrup, Spørring, Hinne

rup.
45. Anker Olsen, Adr. Sognepræst Mikkelsen, Hjortshøj.
46. Rasmus Peter Rasmussen Helbo, Adr. Johannes Nielsen, Rishøj 

Hjortshøj.
47. Arne Pedersen, Adr. Hmd. Kristian Julius Pedersen, Tylstrup.
48. Harry Ejvind Jeppesen, Adr. Gmd. Chr. Jeppesen, Sdr. Esterbølle, 

Veflinge, Fyn.
49. Svend Aage Møller-Balle, Adr. Enkefru Møller-Balle, Høver, Galten.
50. Arne Ola f Secher, Adr. Gmd. N. Secher, Høgstedgaard, Randers.
51. Tage Henry Nielsen, Adr. Gmd. A. Johannes Nielsen, Halling, 

Hadsten.
52. Niels Knudsen Sølvsten, Adr. Gmd. Kristian Nielsen Sølvsten, 

Sall, Sall.
53. Harry Maltha Jensen, Adr. Gmd. Emil Jensen, Audi MaTke.
54. Kjeld Bonde Rasmussen, Adr. Gmd. Søren Rasmussen, Kankbølle, 

Hjortshøj.
55. Gustav Grøn Larsen, Adr. Gmd. N. M. Larsen, Brøndbjerggaard, 

Havrebjerg, Sjælland.
56. Helge Jensen, Adr. Teglværksejer David Jensen, Vraa.
57. Søren Lavrits A. Nielsen, Adr. Gmd. Aksel Nielsen, Englyst, 

Hinnerup.
58. Arne Sindal Jakobsen, Adr. Gmd. Lavrits Jakobsen, Bjærgby, 

Hjørring.
59. Karl Nielsen, Adr. Gmd. Hans Nielsen, Ørbæk, Ørbæk, Fyn.
60. Niels Garn Jensen, Adr. Gmd. M. P. Rasmussen, Foldby, Hinnerup.
61. Tage Bornholt, Adr. Gmd. Anders Bomholt, Egaa, Hjortshøj.
62. Ejnar Christensen, Adr. Gmd. C. Hansen, Lisbjerg, Lystrup.
63. Niels Anton Glargaard, Adr. Gmd. Kristian Glargaard, Sall, Sall.
64. Arne Christensen Møller, Adr. Sadelmager Møller, Mejlby, Hjortshøj.
65. Kari Johnsen, Adr. Gmd. Kristian Johnsen, Egaa, Hjortshøj.
66. Karl Georg Sørensen, Adr. Gartner Sørensen, Hjortshøj.
67. Alfred Sørensen, Adr. Forpagter Anders Padkjær, Egaa, Riis Skov.
68. Karn Peter Rasmussen, Adr. Overportør J. Rasmussen, Lystrup.
69. Frits Sørensen, Adr. Sognefoged Sørensen, Mygind, Randers.
70. Anna Johanne Nielsen, Adr. Gartner P. Pedersen Nielsen, Egaa, 

Riis Skov.
71. Mary Andersen, Adr. Hmd. Chr. Andersen, Egaa, Hjortshøj.
72. Helga Hjortshøj, Adr. Gmd. Martin Hjortshøj, Lystrup.
73. Mine Sofie Rasmussen, Ard. Petra Rasmussen, Elsted, Lystrup.
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Sommeren 1923.
74. Dagmar Jensine Petersen, Adr. Købmand Valdemar Petersen, 

Udby, Ørsted.
75. Olivia Christiane Holm, Adr. Fr. Holm, Sd. Harridslev, Hjørring.

76. Helga Øster Nielsen, Adr. Gmd. S. P. Nielsen, Krogsbæk, Hornslet.
77. Andrea Dorthea Nielsen, Adr. Gmd. Aksel Nielsen, Englyst, Søften, 

Hinnerup.
78. Inger Sørensen, Adr. Købmand Chr. J. Sørensen, Varnæs.
79. Mary Christine Petersen, Adr. Karetmager Hans Chr. Petersen, 

Varnæs.
80. Ellen Regitse Worre, Adr. Gmd. Jens Worre, Vivild, Allingaabro.
81. Agnes Nielsen, Adr. Gmd. A. Nielsen, Halling, Randers.
82. Kirstine Lund Christiansen, Adr. Gmd. Erik Lund Christiansen, 

Mjesing, Skanderborg.
83. Agnete Kirstine Ladefoged, Adr. Gmd. Chr. Ladefoged, Gjesing, 

Auning.
84. Anna Dagny Sørensen, Adr. Mejeribestyrer Peder Sørensen, Ly

strup.
85. Dora Marie Kristiansen, Adr. Arbejdsmand M. Kristiansen, Frede

riks Allé Nr. 705, Aarhus.
86. Ingeborg Rolighed Jensen, Adr. Lærer Frits J. Jensen, Redsted, 

Mors.
87. Magda Eleonora Fischer, Adr. Købmand S. Chr. Fischer, Hjortshøj.
88. Agnes Black Jensen, Adr. Lærer Johs. Emil Jensen, Hjortshøj.
89. Mary Sørine Elgaard Jensen, Adr. Skomager Martinus Jensen, 

Hjortshøj.
90. Matha Kirstine Pedersen Randers, Adr. Direktør P. Randers, 

Hjortshøj.
91. Herdis Petersen, Adr. Gmd. Chr. Pedersen, Havrevang, Sd. Har

ridslev, Hjørring.

Vinteren 1923—24.
92. Anders Pedersen, Adr. Hmd Peder Pedersen, Egaa, Hjortshøj.
93. Hakon Ejnar Kristensen, Adr. Hans Nielsen Kristensen, Røgen 

Sporup.
94. Aksel Nielsen, Adr. Niels Mogens Nielsen, Egaa, Riis Skov.
95. Svend Aage Søndergaard Nielsen, Adr. Møller R. Nielsens Enke, 

Egaa Mølle, Hjortshøj.
96. Anders Hjortshøj Jensen, Adr. Grd. Peder Jensens Enke, Haarup, 

Hjortshøj.
97. Jacob Frederik Andersen, Adr. Hmd. Chr. Andersen, Egaa Mose, 

Hjortshøj.
98. Ove Nielsen, Adr. Gartner Johan Nielsen, Bækkevang, Skæring, 

Hjortshøj.
99. Thomas Laurids Andersen, Adr. Karen Laursen, Elsted Mk., 

Lystrup.
100. Kristian Hansen, Adr. Handelsmand Hans Hansen, Elsted, Lystrup.
101. Svend Eberhard, Adr. Sognefoged L. Eberhard. Thrige, Hinnerup.
102. Cari Juul Veje, Adr. Gmd. Nicolaj Veje, Brandstrup, Løgten.
103. Holger Zacher Aaes, Adr. Mejeribestyrer Sigurd Aaes, Høver, Galten
104. Jacob Bach, Adr. Gmd. Anton Bach, Bigum, Onsild.
105. Svend Fredslund Andersen, Adr. Mejeriejer Anders L. Andersen, 

Hinnerup.
106. Aage Hjortshøj, Adr. Grd. Martin Hjortshøj, Egaa, Lystrup.
107. Svend Aage Jensen, Adr. Grd. Emil A. Jensen, Audi, Mørke.
108 Magnus Jensen, Adr. Arbejdsmand Karl Jensen, Lindaa, Løgten.
109. Rasmus Karl Tegen, Adr. Sogneraadsformand S. Tegen, Hallen- 

drup, Hadsten.
110. Peter Geertsen Rasmnssen, Adr. Gmd. Anders Rasmussen, Borup, 

Randers.
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111, Chr. Hougaard Helmer Maagaard, Adr. Enke Marie Maagaard, 
Sønderbæk, Faarup.

112. Johannes Brandstrup Andersen, Adr. Gmd. Rasmus Brandstrup, 
Lisbjerg, Lystrup.

113. Fritz Carstens Pedersen, Adr. Vognmand Anton Pedersen, Laasby.
114. Anton Hjortshøj, Adr. Gmd. Søren Hjortshøj, Vejlby, Riis Skov.
115. Rasmus Holme Villadsen, Adr. Gmd. P. Holme Villadsen, Egaa, 

Hjortshøj.
116. Peter Hessellund Storm, Adr. Mejeribestyrer J. Chr. Storm, Skør- 

ring, Mørke.
117. Peter Frithjorf Sølvsteen, Adr. Gmd. Kr. Sølvsteen, Sall, Sall.
118. Svend Henry Andersen, Adr. Gmd. Anders Andersen, Vejlby, 

Riis Skov.
119. Søren Støvring, Adr. Gmd. Støvring, Lem, Randers.
120. Rasmus Holm, Adr. Gmd. Holm, Hougaard, Brabrand.
121. Gunnar Viggo Pedersen, Adr. Gmd. Jens J. Pedersen, Jeksen, 

Stilling.
122. Karn P. Rasmussen, Adr. Overportør Rasmussen, Lystrup. (Elev 

anden Gang).
Sommeren 1924.

123. Magnhild Sofie Lassen, Adr. Karetmager Edvard Lassen, Tendrup 
Hornslet.

124. Gerda Pedersen Randers, Adr. Direktør Peder Randers, Hjortshøj
125. Ida Ibsen, Adr. Gmd. Villads Ibsen, Nørre Vindstrup, Hjørring.
126. Johanne Marie Jensen, Adr. Bager Rasmus Jensen, Egaa, Hjortshøj
127. Ingeborg Zilstorff Ovesen, Adr. Gmd. Chr. Ovesen, Galsgaar d 

Bøvling, Bøvlingebjerg.
128. Gerda Bomholdt Snog, Adr. Gmd. Jørgen Snog, Todbjerg, Hjortsh ø
129. Dagny Bomholdt, Adr. Gmd. P. H. Bomholdt, Lisbjerg, Terp, 

Lystrup.
130. Gudrun Ingeborg Jørgensen, Adr. Manufakturhandler Clara Jørgen

sen, Klejtrup Hobro.
131. Ellen Helene Thomsen, Adr. Gmd. Edvard Thomsen, Bynksminde, 

Hjortshøj.
132. Johanne Skovgaard, Adr. Gmd. Jens Skovgaard, Tranbjerg S., 

Tranbjerg.
133. Katrine Sørensen, Adr. Lærer Aksel Sørensen, Nørre Borup, 

Randers.
134. Agnes Gall, Adr. Gmd. Frederik Gall, Fruering, Skanderborg.
135. Ragnhild Nielsen! Adr. Gmd. Ehlers Nielsen, Vitvedgaard, Stilling.
136. Johanne Bomholdt Andersen, Adr. Gmd. Anders Bomholdt Ander

sen, Egaa, Hjortshøj.
137. Maren Elisabeth Madsen, Adr. Partikulier Mads P. Madsen, Hej- 

bergsgade 262, Aarhus.
138. Kristine Wegger, Adr. Gmd. A. Wegger, Bjergby, Borup, Spentrup
139. Mette Karoline Hansen, Adr. Gmd. Lars Hansen, Sønderup, Slagelse
140. Rigmor Lund Kjeldsen, Adr. Gmd. Sognefoged Jens Kjeldsen, 

Thirstrup, Thrustrup.
141. Metha Kathrine Melbye Nielsen, Adr. Lærer Melby Nielsen, Farre 

Hedeskole, Sporup.
142. Anna Sommer, Adr. Gmd. Niels Sommer Hesselballe, Hjortshøj.
143 Alma Marie Jensen, Adr. Gmd. N. Jensen, Foldby, Hinnerup.

144. Agna Marie Garn Jensen, Adr. Gmd. M. P. Rasmussen, Foldby 
Mark, Hinnerup.

147. Birgitte Andersen, Adr. Gmd. Peter Andersen, Mjesing, Skanderborg.

Vinteren 1924—25.
1. Gunnar Frandsen, Gmd. Sogneraadsfmd. Fr. Frandsen, Onsild.
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2. Richardt K. Rasmussen, Gmd. J. Rasmussen, Brundby, Samsø.
3. Hans P. Sørensen, Gmd. S. Sørensen, Højdalsgaard, Volk Mølle.
4. Peder P. Fiil, Gmd. N. Fiil, Haldum, Hinnerup.
5. Gunnar R. Hansen, Maler R. Hansen, Hinnerup.
6. Knud Pedersen, Mejeribestyrer N. P. Pedersen, Todbjerg, Hjortshøj
7. Aage Th. Simonsen, Gmd. A. Simonsen, Strandhøj,. Løgten.
8. Gudmund Ibsen Kobberø, Mejeribestyrer N. M. Kobberø, Sinding, 

Herning.
9. Karl M. Sommer,' Gmd. P. Sommer, Skæring, Hjortshøj.

10. Niels Garn Jensen, Gmd. M. P. Rasmussen, Søften, Hinnerup.
11. Peder Caspersen, Hmd. Otto Caspersen, Skjoldebo, Mundelstrup.
12. Erling Andersen, Lærer N. E. Andersen, Sølvsten Skød, Hammel.
13. Hans Winther, Gmd. Hans Winther, Hald, Højby, Gerlev.
14. Sorin Nielsen, Gmd. M. Nielsen, Engstrupgaard, Ørsted.
15. Vilhelm Mohr, Gmd. Fr. Mohr, Rugaard, Lystrup.
16. Erik Hjortshøj Steffensen, Kusk Chr. Steffensen, Ny Munkegade 52, 

Aarhus.
17. Niels Krog M. Jensen, Gmd. J. Møller Jensen, Vistoft, Femmøller.
18. Halvor Thorkild Albøge Sørensen, Lærer A. Sørensen, Borup, 

Randers.
19. Villy Rasmussen, Gmd. S. A. Rasmussen, Borup, Randers.
20. Sigurd Kvorning Grann, Gmd. L. M. Grann, Bjerregrav.
21. Aage Bay, Gmd. Knud J. Bay, Bjergby, Spentrup.
22. Henry Nielsen, Arbejdsmd. J. Nielsen, Hjortshøj.
23. Asger Søby, Gmd. Kr. Søby, Borup, Spentrup.
24. Laurids Haugaard, Gmd. A. Haugaard, Lindum, Onsild.
25. Søren Bendstrup, Gmd. R. Bendstrup, Haldum, Hinnerup.
26. Niels P. Pedersen, Gmd. L. Pedersen, Lisbjerg, Lyshup.
27. Niels Kr. Wegger, Proprietær A. Wegger, Bjergbygaard, Spentrup.
28. Ove M. Richter, Gmd. Chr. Richter, Vejlby, Riis Skov.
29. Harald J. Sørensen, Gine. S. Jensen Sørensen, Egaa, Riis Skov.
30. Henry Østergaard Møller, Gmd. Østergaard Møller, Lindum, Onsild
31. Harald Brøndum Pedersen, Gmd. N. Brøndum, Bjerregrav.
32. Rasmus Holme Villadsen, Gmd. P. Holme Villadsen, Egaa, 

Hjortshøj.
33. Alfred Nielsen, Gmd. N. J. Nielsen, Lisbjerg, Terp, Lystrup.
34. Kresten J. Thomsen, Gmd. Erik Thomsen, Hørning, Uggelhuse.
35. Johannes Hadding Jensen, Gmd. J. Jensen, Vejgaard, Hæstrup.
36. Peder Johnsen Lerche, Gmd. A. Lerche, Gerlev.

Sommeren 1925.
1. Kathrine Østergaard Hansen, Gmd. V. Hansen, Kragelund, Ørbæk.
2. Ellen Sandbaiie, Arbejdsmd. M. Sandballe, Mejlby, Hjortshøj.
3. Karen Ulla Hansen, Børnehjemmet „Guds Gave“, Marstal, Ærø.
4. Thyra D. Konnerup, Proprietær Kr. Konnerup, Rønnovholm, 

Hæstrup.
5. Herdis Holm, Mejeribestyrer Chr. Holm, Klejtrup, Hobro.
6. Dagny N. Nielsen, Gmd. S. Nielsen, Kankbølle, Hjortshøj.
7. Anna Elvira Nielsen, Møller J. P. Nielsen, Hjortshøj.
8. Ingeborg Bornholt Snog, Gmd. J. Snog, lodbjerg, Hjortshøj.
9. Ellen Helbo Sørensen, Murer Chr. Sørensen, Egaa, Fljortshøj. ,

10. Esther M. Christiansen, Hmd. L. Christiansen, Egaa, Lystrup.
11. Signe Helge Nielsen, Enke L. Helge Nielsen, Egaa, Riis Skov.
12. Astrid E. Nielsen, Lærer N. Nielsen, Handest, Faarup.
13. Dagny Vase, Enke Hanne Vase, Asdal, Hjørring.
14. Gudrun Nielsen, Gmd. N. Kr. Nielsen, Grundfør, Hinnerup.
15. Anna K. Bach, Mejeribestyrer Chr. Bach, Ødsted, Vejle.
16. Else Overgaard, Proprietær Aage Overgaard, Balle Nygaard, Odder
17. Johanne Rasmussen, Gmd. S.M.Rasmussen, Hvolbæk, Skanderborg.
18. Ragna Rasmussen, Værge: Gmd. P. Thomsen, 0. Alling, Auning.
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19. Agnete E. B. Jensen, Mejeribestyrer N. J. Jensen, Hørret, Maarslet
20. Anna Sørensen, Gmd. P. Smed Sørensen, Voldby, Hammel.
21. Dagny E. Lindegaard Jensen, Gmd. N. A. Jensen, Lading, Mundel- 

strup.
22. Anna K. Leth, Gmd. Rasmus Leth, Mesing, Skanderborg.
23. Gudrun Jensen, Teglværksejer D. Jensen, Vraa.
24. Astrid Nielsen, Lærer A. J. Nielsen, Fruering, Skanderborg.
25. Lavra Ibsen, Handelsmand V. Ibsen, Viborg (nu U. S. A.)
26. Anna Klintrup, Murer N. Klintrup, Hvilsager, Mørke.
27. Marie Bornholt, Gmd. Hjortshøj Bornholt, Lisbjerg, Lystrup.
28. Ragnhild E. Madsen, Rentier M. P. Madsen, Hejbergsgade 26, Aarhus.
29. Ida M. Ølsgaard, Gartner A. R. Ølsgaard, Skæring, Hjortshøj.
30. Anna Lerche, Gmd. Anders Lerche, Gerlev.

Vinteren 1925—26.
1. Jens Arne Jensen, Gmd. E. A. Jensen, Andi, Mørke.
2. Børge Andersen, Snedker M. Andersen, Hasselager.
3. Tage Thomsen, Gmd. V. Thomsen, Bakgaarden, Hinnerup.
4. Harald A. Kristensen, Gaardejer Enke W. Kristensen, Boulstrup.
5. Jens A. Nielsen, Gmd. M. Nielsen, Hollandsbjerg, Ørsted.
6. Jens Jørgensen, Gmd. A. Jørgensen, Kradbjerg, Løgten.
7. Ejnar Helge Jensen, Gmd. E. A. Jensen, Andi, Mørke.
8. Peder Juul Frederiksen, Gmd. L. juur Frederiksen, Ølby, Struer.
9. Agner I. O. Nørgaard, Hmd. A. P. Nørgaard, Skellerup, Nygaard 

Resenbro.
10. Gunnar Munk Nielsen, Gmd. Th. Nielsen, Tandergaard, Maarslet.
11. Knud Andersen, Gmd. O. Andersen, Kradbjerg, Løgten.
12. Niels Kjeldsen, Gmd. J. Kjeldsen, Tvistrup, Thrustrup.
13. Karl Aage Pedersen, Gmd. L. Pedersen, Lisbjerg, Terp, Lystrup.
14. Jens Rasmussen, Gmd. S. M. Rasmussen, Hvolbak, Skanderborg.
15. Harald Hollesen, Lærer K. P. Hoilesen, Linderum, Sindal.
16. Karl Povlsen, Landpost Chr. Povlsen, Lystrup.
17. Henry Schiby, Gmd. W. Schiby, Tilst, Mundeistrup.
18. Johannes Mathiassen, Skrædder J. Mathiassen, Lisbjerg, Lysjrup.
19. Sorin Mortensen, Smed A. M. Mortensen, Skæring, Hjortshøj.
20. Peter Nielsen Skou, Forpagter W. Skou, Trige, Hinnerup.
21. Børge Vagn Jensen, Gmd. O. P. Jensen, Trige, Hinnerup.
22. Risum Andersen, Gmd. S. Andersen, Terp, Lystrup.
23. Tage Nielsen, Skrædder A. Nielsen, Viften, Hinnerup.
24. Sven H. T. Jørgensen, Hmd. J. Jørgensen, Ørre, Herning.
25. Frits Andersen, Mejeribestyrer Kr. Andersen. Vrinders, Mørke.
26. Svend Mogensen, Forpagter P. Mogensen, Marielund, Riis Skov.
27. Arne Nedergaard Bak, Gmd. J M. Bak, Skjød, Hadsten.
28. Henry J. Bruun, Hmd. A. Bruun, Kankbølle, Hjortshøj.
29. Karl Aug. Hjorth, Bestyrer C. Th. Hjorth, Sønderholm, Løgten.
30. Richardt Sørensen, Proprietær S. L Sørensen, Tronhjemsgaarden,
31. Karl Kv. Bruun, Hmd. A. Bruun, Lading, Mundelstrup.
32. Mads Melbye Nielsen, Lærer Melbye Nielsen, Farre, Sporup.
33. Richard Rasmussen Friis, Uddeler J. P. Friis, Sønderbæk, Faarup.
34. Kresten Vestergaard Lade, Gmd. L. Lade, Sønderbæk, Faarup.
35. Kresten Jensen Hougaard, Gmd. J. Hougaard, Nørbæk, Faarup.
36. Johannes Nielsen, Karetmager N. F. Nielsen, Mejlby, Hjortshøj.
37. Bent Pedersen, Forstander E. Pedersen, Egaa, Hjortshøj.

Sommeren 1926.
1. Gudrun Thomsen, Gmd. Th. Thomsen, Vitten, Hinnerup.
2. Johanne Jacobsen, Gmd. A. Jacobsen, Skrødstrup, Mariager.
3. Anna K. Holme, Gmd. P. Holme, Skødstrup, Løgten.

4. Marie K. Nielsen, Vognmand R. Nielsen, Skødstrup, Løgten.
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5. Sigrid Helbo Mikkelsen, Lærer R. M. Mikkelsen, Skødstrup, Løgten
6. Elisabeth Nielsen, Gmd. N. Chr. Nielsen, Pederslyst, Hinnerup.
7. Else Pedersen, Gmd. M. Pedersen, Bondesholm, Hadsten.
8. Ingrid Nielsen, Gmd. W. M. Egaa, Riis Skov.
9, Inge K. Nielsen, Møller J. P. Nielsen, Hjortshøj.

10. Rigmor J. Rasmussen, Gmd. H. Rasmussen , Mølballe, Hinnerup.
11. Martha M. Nielsen, Englyst, Gmd. A. Nielsen, Englyst, Søften, 

Hinnerup.
12. Rigmor Helga Nielsen, Enke L. Helga Nielsen, Egaa, Riis Skov.
13. Karen Margrethe Pedersen, Forstander E. Pedersen, Egaa, Hjortshøj
14. Marie Pedersen, Ingvard Pedersen, Rønge, Ulstrup.
15. Elna Nielsen, Gmd. H. P. Nielsen, Fuglslev, Hyllested.
16. Esther Povlsen, Gmd. R. Povlsen, Haarup, Hjortshøj.
17. Ragna M. Bach, Gmd. A. Bach, Bigum, Onsild.
18. Thora S. Thøgersen, Gmd. W. Thøgersen, Kold, Kolind.
19. Karen Høeg, Forpagter N. Høeg, Nørskovgaard, Langaa.
20. Gudrun Sørensen, Værge: Købmd. A. Andersen, Aagade 9, Aarhus.
21. Karen J. Nielsen, Karetmager P. Nielsen, Mejlby, Hjortshøj.
22. Mary A. Clausen, Uddeler S. Clausen, Begtrup, Knebel.
23. Karen S. Kaalby, Enke A. Kaalby, Skæring, Hjortshøj.

^T^illykke med Evnernes Dybde og og Højde!
* Tillykke med Kræfternes Sundhed og Vægt! 

Tillykke med Villiens mandige Drøjde!
Vi trænger til Mænd i vor Tid og vor Slægt!
Tillykke med Varmen i Hjerteslaget!
Lykken gror dog i Hjertelaget.

J. Mikkelsen


