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® lab os gaa mob flille øxnb
fom $©rbetne til barnet inb,

meb ©læbestaarer faffe ®ub
for £ßliffunb^eb og Dlaabebub! —
Orunbtoig efter £ut£)er.

Pen lille Preng meb Brøbene.
^aa tillibsfulbt fyan ftob, paa fjerren op ban faa’

og gav meb barnligt Jllob be Brøb og ^iffe fmaa.
(Ej paa fig felv fyan tænfte, lob fjerren faa bet alt!

^an faa’, at Staren trængte, naar 3efns ub fif talt!
fjvab er bet til faa mange? Kun Smuler i vor Xløb!

filen Drengen blev ej bange: fjans Smuler, $iff

og Brøb

gif gennem fjerrens fjænber; Delfignelfen fom til,
og unberfulbt fig venber bet fære Ørfenfpil.
(Dg mætte bjem be brager, \2 Kurve blev til Heft! —
(Ej Døb os mere plager, naar (Sub velfigner bebft! —

Som Drengen tit jeg ftaar og fer til fjerren ben;
mit (Drb faa libt formaar — fom Smuler til en Den!

fjvab er bet til faa mange?

Den Saufe gør mig

bange! —
Diaar gennem fjerrens fjænber velfignebe be gaa,

ba mættes mine Denner, faa (Dverflob vi faa!
Paftor Ætjriffian nisjen,
Borup oeö Kaubers.

4

H. P. Hanssen
deltog i Grænseforeningens Sendemandsmøde Fredag
og Lørdag den 22. og 23. Maj, følte sig allerede util
pas Lørdag Morgen, men deltog alligevel i Konge
modtagelsen i Aabenraa og i Grænseforeningens af
sluttende Møde Lørdag Aften. Søndag Morgen havde
han Feber, og den tilkaldte Læge konstaterede en
Lungebetændelse, som medførte Døden Natten til
Onsdag den 27. Maj Kl. 12,30.

Dette Dødsbudskab voldte Sorg i de fleste danske
Hjem. Paa omstaaende Billede af Kongemodtagelsen
ser man H. P. H. byde Kongen og Dronningen vel
kommen til Sønderjylland, det Land, som han har
stridt og lidt for Livet igennem med enestaaende
Kraft og Kærlighed.
Omgivet af mange af Stedets og Egnens brave
Mænd og Kvinder hilser den gamle tro Tjener sin
Konge og Dronning — for sidste Gang.
Kongeparret ser opmærksomt paa ham, maaske
var det synligt, at han ikke følte sig helt vel, eller at
det nu gik ned ad Bakke med den før saa ranke
Skikkelse.
Billedet hænger i min Stue. Jeg ser det hver Dag,
og undertiden er det da, som jeg hører Kongen tale
paa Folkets Vegne:
Vel, du gode og trofaste Tjener — du gjorde, hvad
du kunde for Danmarks Sag!
ore Elever har vist alle hørt mig sige noget om,
at mange unge før eller senere kommer ud for
et afgørende Valg, el Valg, der angaar dem selv og
deres hele Indstilling overfor Livet. Vist er der Ung
dom, som lever et Liv fra Barndom gennem Ung
dom til Manddom saa jævnt og ligetil, at den aldrig
kommer ud for nogen egentlig Standsning eller noget
Brud paa den tilvante Levevis. Men andre slipper
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Kongeinodtagelsen i Aabenraa 23. Maj.

(i

ikke saa let, de kan komme ud for et endogsaa meget
vanskeligt Valg. Saaledes med H. P. Hanssen.
I første Del af „Et Tilbageblik“ fortæller han saa
kønt og gribende herom, at vi tillader os at lade det
paagældende Stykke gaa over i Egaabogen — for
visset om, at det nok vil blive læst. Under H. P. Hans
sens Opvækst var Kaarene saaledes i Sønderjylland,
at saafremt unge, danske Sønner vilde slippe for den
preussiske Soldatertjeneste med dens Troskabsed til
Kejseren, maatte de kvitte deres Hjemstavn og for
lade Landet ved det 17. Aar. „Hvert Aar brød en
Trækfugleskare op fra Hjemlandet. Ved Kongeaagrænsen delte den sig: en Flok gik nordpaa til Dan
mark, en anden vestpaa til Amerika. Ingen kom til
bage, thi Udvandring betød Udvisning. Alt imens
gjorde Døden ustandselig sin Høst. Rækkerne udtyndedes fra Aar til Aar. Det danske Stemmetal faldt
fra Aar til Aar.“ Resultatet blev: et Land uden mand
lig Ungdom. Fortsattes Udviklingen i den Retning,
maatte Slaget tabes. Underkastede Ungdommen sig
derimod den tunge, preussiske Militærtjeneste, fik
den Lov at bo og bygge i sin Hjemstavn, og Kampen
vilde da kunne fortsættes, indtil der oprandt lysere
Tider.
Vi lader H. P. Hanssen selv fortælle om

Valget paa Dybbøl.
„Det var i en altfor tidlig Alder, at vi Unge den
Gang blev stillet overfor et saa skæbnesvangert Valg.
Jeg grublede og grublede over Sagen, men kunde
ikke naa frem til Klarhed.
Tidspunktet, da Afgørelsen under alle Omstændig
heder maatte træffes, rykkede Dag for Dag nærmere,
og jeg var lige raadvild. En Morgen sagde Fader til
mig: „Vi vil ikke vente til det allersidste Øjeblik med
at indgive Din Ansøgning om Udvandringstilladelse.
Hvis Du vil afsted, maa det ikke bero paa Tilfældig
heder, om den bliver bevilget. Der er talt længe nok
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frem og tilbage om Sagen. Nu maa Du inden tre Dage
sige mig, om du vil blive eller udvandre.“
Hvad Dag det var, at Fader gav mig de sidste tre
Dages Betænkningstid, véd jeg ikke, men det maa
have været kort efter Nytaar 1879. Jeg husker tyde
ligt, at det var en Søndag Morgen med stærk Rim
frost. Der laa et let Snelag over Jorden. Alssund var
islagt. Endnu raadvild tog jeg min Bøsse og gik med
Bækken ned efter Stranden for at skyde Vildænder.
Aldrig glemmer jeg det herlige Vinterlandskab. Almindeskoven var bedækket med Rim. Solen hævede
sig over Als og sendte sine lange Straaler ind over
den, saa den laa i funklende Pragt. Isfuglen i sin
farverige Dragt gled lydløst hen over Vandspejlet.
Nu og da hævede Ænderne sig plaskende op af Bæk
ken for med pibende Vingeslag at søge ud over det
isblanke Sund.
—-- Henimod Middag vendte jeg tilbage, uden
at være naaet til Klarhed. Jeg kunde ikke blive fær
dig med Spørgsmaalet, om min Plads, hvad der end
talte derimod, dog alligevel ikke var i den danske
Hærs Rækker, naar jeg vilde kæmpe for Sønderjyl
land. For at faa dette Spørgsmaal klaret, gik jeg om
Eftermiddagen ud til Dybbøl. Oppe paa den minde
rige Banke, hvor Kampen med de blanke Vaaben var
bølget frem og tilbage, vilde jeg ene og i Ro træffe
det skæbnesvangre Valg. Jeg mindes endnu klart Van
dringen derud. Jeg ser mig endnu siddende paa de
sprængte Rester af Krudtkamret i Skanse IV, hvorfra
jeg lod mit Blik glide ud over det snedækkede, sol
belyste Vinterlandskab med de mange velkendte,
minderige Steder, mens jeg endnu en Gang overvejede
ethvert „For“ og „Imod“. Langsomt modnedes min
Beslutning. Heroppe var Kampen for Sønderjylland
ført med blanke Vaaben. Men ingen vidste, om de
atter vilde blive taget i Brug. Nu stod Kampen paa
Aandens Grund. Tyskerne brød paa og trængte ero
brende frem. Fædrene faldt fra, og Sønnerne rejste
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bort. Nordslesvig trængte som ingensinde før til en
Ungdom, som vilde føre Kampen videre. Og det blev
mig klart, at det under disse Forhold blev min uaf
viselige Pligt at kaste alt andet til Side for hurtigst
muligt at indtage min Plads i de Kæmpendes Ræk
ker.
Efter at være naaet til dette Resultat, vendte jeg
i Mørkningen tilbage til mit Hjem og meddelte straks
Fader, at jeg vilde blive hjemme og underkaste mig
den preussiske Værnepligt. Det lettede tydeligt nok
en Sten fra hans Hjerte I de følgende Tider søgte han
paa mange Maader at lette mit Valg, bl. a. ved at
ordne det saaledes, at jeg fik megen Fritid til Læs
ning ....
Hidtil havde man sunget:
„Syng om vore unge Sønner, som at vælge faar
Mellem tvende lige tunge, lige haarde Kaar:
Enten flygte — eller tjene under Preussens Flag,
Enten slippe Fædrejorden — eller Danmarks Sag.

O! Men syng det ogsaa Bølge, syng det højt og stolt,
Intet, intet har i Hjemmet dem tilbage holdt.
Far og Mor og Odelseje, Søskende og Brud,
Alt forlod de for at følge Hjertets stærke Bud.“
At „Hjertets stærke Bud“ nu kunde byde unge
Sønderjyder at blive hjemme og gaa preussisk Sol
dat, havde mange svært ved at nemme. Jørgen Søren
sen i Stenderup har fortalt mig, at da han som en
af de første i Julen 1880 kom hjem paa Orlov i preus
sisk Husaruniform, var Uviljen imod ham saa stærk,
at gamle danske Bønder fra Nybøl Sogn, da han
traadte ud af Kirken, spyttede efter ham udenfor
Kirkedøren.
For min Virksomhed som nordslesvigsk
Politiker blev det af varig Betydning, at jeg i en haard
Skole tidligt havde lært at kaste Blikket ud i Frem-
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tiden og at baandlægge mine Følelser, hvor Hensynet
til Fædrelandets Tarv krævede det.“

H. P. Hanssen er død.
Den aarvaagne Grænsevogter - Nationens Mær
kesmand — har faaet Afløsning.
Maatte det lykkes for den danske Ungdomsskole
at vidne saaledes om hans Daad, at Danmarks Frem
tid betrygges derved.
Ejnar Pedersen.

Fra Egaa By.

Det ægte.
Tale ved Elevmødet, noget ændret.
Forbindelse med Ungskuet opfører man just i disse
Aftener paa Krabbeshohn ved Skive det gamle, vel
kendte »Elverhøj« som Friluftskomedie. Der skal være
meget nydeligt i denne Fremførelse. Det er ogsaa det kgl.
Theater, der spiller. I Stykket forekommer jo nogle Elver
piger, som danser, hvilket uden Tvivl maa tage sig fint
ud. Men jeg véd bestemt, at Elverpigerne paa Krabbes

I
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holm har en fælles Fejl: De er ikke hule i Ryggen. Del
skulde rigtige Elverpiger være. Det hører med til deres
Skikkelse, og det stemmer ogsaa med deres Maade at
være paa, hvis vi skal tro de gamle Folkeviser. Først
lokker de ved deres skønne Ydre og deres indsmigrende
Tale Ungersvenden til sig, omtaaget, som han er af Som
mernattens Stemning og »Mosekonens Bryg«. Men vil
han ikke følge dem til Elverhjem, saa slaar de ham mel
lem hans Skuldre, saa han kommer dødsmærket hjem
fra sin natlige Færd. Al deres Venlighed er kun paa
taget. Herligheden er kun Skin og Bedrag.
Godt er det da, at vi ikke mere tror paa Elverpiger!
Saa har vi jo heller ikke nødig at frygte dem!
Men der er desværre adskilligt af deres Væsen —
det, som karakteriseres af den hule Ryg —, som vi be
standig genfinder den Dag i Dag i det Menneskeliv,
som vi har Part i, ja, og det endda paa alle mulige Omraader. Der er mange Livsforhold, som tager sig ganske
anderledes ud bagfra end forfra. Og der er Mennesker,
som, skønt legemligt velskabte, billedlig talt er »hule i
Ryggen«. Der er saa meget af det, Mennesker stiller an
overfor hinanden, som gives ud for at være Virkelig
hed, men paa en Maade kun er Komediespil, som maaske tilsidst slaar over i Tragedien, naar Forblændeisen
hæves.
Paa et Theater er der noget, som kaldes Kulisser.
Forfra ser de ud som Træer og Huse og Marmorsøjler,
men set bagfra er det kun noget groft Lærred paa Ram
mer. Der er Forhold i Livet, som minder om Kulisser
paa en Scene.
Det paastaas, at Turister, som rejser i Rusland, gennemgaaende faar et meget gunstigt Indtryk af Tilstan
dene derovre. De føres nemlig med Flid til de Steder,
hvor der er noget stort og godt at præsentere, men uden
om, hvad der er mindre beundringsværdigt. De mere sag
kyndige, som faar det hele at se, vil fælde en anden Dom.
Den russiske Herlighed, som blev grundlagt paa Femaars-Planen, er maaske ogsaa »hul i Ryggen«.
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I det ganske smaa kan det samme forekomme. Man
vender »den pæne Side« til overfor sine Medmennesker.
Man vil gerne tage sig ud. Det er derfor kedeligt, naar
de andre opdager det mangelfulde, der er bagved. En
ung Pige — hun var vist Københavner — var i Følge
med en Flok Kammerater paa Besøg et Sted, hvor man
havde et stort Røntgenapparat, der kunde gennemlyse,
hvad der blev stillet foran det. Den paagældende lille
Dame, som var fin i Tøjet, vilde gerne gennemlyses. Da
afsløredes det under Venindernes Jubel, at hendes Un
dertøj var fuldt af Sikkerhedsnaale, der skulde erstatte
de Knapper, Hægter og Stropper, som var sprungne, men
som hun ikke havde overkommet at faa istandsatte. Naa,
det kan jo derfor gerne være, at hun var en god Pige,
ordentlig i andre Henseender og vennesæl i Forholdet til
Kammeraterne.
Vi maa jo ikke være for haarde i voi- Dom om hin
anden. Der er nemlig ingen af os, som taaler paa alle
Punkter at blive »set bagfra« af hvemsomhelst, ingen,
som er ægte helt igennem, hvor gerne vi end vilde være
det. Men netop fordi vi selv kun kan blive ægte ved at
leve i og med, hvad der er ægte, er det livsvigtigt for os
at lære at skelne det uægte fra det ægte.
I Salling — det »fede« Salling — kaldte man i min
Barndom Messing eller guldmalet Blik for »RønbjergGuld«. Rønbjerg er en Landsby i den fattige Hedeegn,
som ligger lige syd for Salling. Den, der søger det rig
tige Guld maa endelig ikke forveksle det med »RønbjergGuld«.
Glæde er en Livsværdi. Men det er ikke altid let
at skelne de ægte Glæder fra de falske. Et af Skelne
mærkerne er Holdbarheden. Det gælder baade Guld og
Glæde.
Vi skal til en Søndagsfest. Det glæder vi os til paa
Forhaand. Og Dagen kommer, og vi glæder os ved den.
Men hvis vi •— uden uvedkommende Foranledning —
om Mandagen er tommere og tristere end før, saa maa
vi vist deraf slutte, at Søndagens Glæde ikke var af den
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ægte. Den tog sig ikke ud bag fra. Den var »hul i
Ryggen«.
Simplere og dog nok endnu sikrere er den Prøve,
som vi kan underkaste vore Glæder ved — efter maaske
først at have bedt Gud om dem —, naar deres Tid er
omme, at sige Gud Tak for dem. Den Dag, vi ærligt kan
sige Gud Tak for, naar den er forbi, — det har været
en god Dag. Det vil nok kunne komme til at gælde fol
en Dag som denne. Det skulde f. Eks. ikke undre mig,
om Forstanderfolkene ved denne Skole, naar de om lidt
har faaet deres Gæster sendt hjem og kan gaa til Ro,
føler Trang til at sige Gud Tak, fordi de fik Lov at være
sammen med de mange unge, som blev dem betroet. Og
forhaabentlig kan det gaa mange af Flokken paa samme
Vis: Det er en god, ren og ægte Glæde: saaledes at forny
svundne Dages gode Oplevelser i et frit Samvær med
gamle Venner.
Maaske er det ikke altid Holdbarheden, som den ud
vortes giver sig til Kende, der er det sikreste Vidnes
byrd om, at det, vi tillagde Værdi, ogsaa virkelig havde
det. Papirsblomster kan holde sig længe, mens de virke
lige Blomster visner. Men Papirsblomsterne kan ikke
vokse, og de kan ikke forplante sig. Det kan de levende
Blomster. De kan kaste Frøene til de nye Planter, før
de selv dør. Ja, det er jo en Lignelse kun. Men er der
ikke en hel Del af det, vi har faaet fat paa her i Livet,
som ligner Papirsblomster? En Skole kan bibringe sine
Elever en vis formel Dannelse og nogle tørre og i og for
sig nyttige Kundskaber. Er det ikke en ægte Værdi, at
man véd noget og kan noget? Jo, naturligvis! At 7 Gange
17 er 119, det er en reel Sandhed, som har sin praktiske
Betydning, — og den visner ikke, — lige saa lidt som
Papirsblomsten. Men en Livssandhed er det ikke. Skal
Skolen tjene Livet, men kun byder paa Papirssandheder,
saa er den alligevel »hul i Ryggen«. Som Modstykke til
dette Eksempel fra »den store Tabel« kan jeg anføre et
andet: Jeg har en Gang hørt et levende Ord, som skabte
Stemning i min Sjæl, satte noget i Bevægelse hos mig,
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Gymnaster.

gjorde mig glad. Men nu har jeg glemt det. Det er altsaa
som en Blomst, der visnede. Og dog lever det videre som
en Del af min Sjæls samlede Rigdom, indføjet i og op
suget af, hvad der fandtes i Sjælen i Forvejen, og for
nyet med, hvad der siden kom til.
Paa enhver Ting maa der være baade en Forside og
Bagside. Paa en Mønt er der »Plat og Krone«, paa et
Stykke Stof »Ret og Vrange«. Derfor er det ikke under
ligt, at vi sommetider maa opleve Skuffelser, naar Tin
gene bliver vendt for os, eller vi kommer bag ved dem.
Men vi maa da heller ikke glemme, at der en Gang
imellem times os glædelige Overraskelser. Vi opdagede
da, at det, vi hidtil havde set, var Vrangen, det var
Husets Bagside, — Retten, Forsiden var meget kønnere.
Maaske er der mere af den Slags blandt Mennesker, end
vi véd af, blot vi kunde faa Øje paa det.
Til syvende og sidst er Gud den eneste, der kan gøre
Menneskelivet ægte og lødigt helt igennem, han, til hvem
vi synger: — »hos dig er alting ægte, alting mageløst«.
Lyset fra ham skinner igennem overalt, hvor det ram
mer. Der kan ingenting skjules for ham. Og der skal hel
ler intet skjules. Men han vil gerne have os til Medar
bejdere. Og jo før vi kan blive det, des lykkeligere for os.
De yngste iblandt Jer har endnu Eders egentlige Ung
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dom foran Jer og kan jo ikke vide for vist paa Forhaand, om den vil komme til at svare til Eders For
ventninger og Eders Drømme. De fleste af Jer har Eders
Ungdom paa Siden af Jer, omkring Jer. I er midt i den
og kender forhaabentlig noget til Glæden ved netop at
være ung. Vi andre, som har vor Ungdom bag os, vil
haabe og ønske for Jer, at I, naar ogsaa I har Eders
Ungdom bag Jer, maa med Tak til Gud erkende, at den
—■ trods dens Vanskeligheder, Fejl bg Skygger — dog
ikke var »hul i Ryggen«.
1 egentligste Forstand kommer kristne Mennesker
aldrig hinsides deres Ungdom. I Livssamfundet med den
evige bliver de selv evig unge.
Jakob Lykke.

Vinterbillede fra Skolen.

Den," dero taser Barnet ved Haanden —
et er som Mor, og ikke som gammel Elev, jeg har
faaet Lyst til at skrive en Hilsen til Egaabogen.
Vi har haft otte Børn som Elever paa Egaa Efter
skole, og for dem alle gælder det, at det er noget af det

D
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herligste, de har oplevet. Derfor fører alle Cyklestier ogsaa til Egaa, naar Elevmødet nærmer sig, hvad enten
man er paa Sjælland, Fyn, Møen, Bornholm eller i Søn
derjylland. I Egaa sætter Søskendflokken hinanden
Stævne.
Jeg husker, hvor beklemt jeg var, da vi sendte de
første Børn paa Efterskole. Vel vidste jeg, at de kom i
gode Hænder, og det var heller ikke den lange Afstand
mellem Møen og Egaa, der afskrækkede mig; men der
var en anden Side af Sagen: Kunde Børnene klare sig?
Mon de kunde følge med i Undervisningen? Eller vilde
de sakke agterud for Kammeraterne? Vore Børn har
aldrig gaaet i nogen Skole. Jeg har selv undervist dem
herhjemme. Nu skulde det vise sig, om Hjemmeundervisningen kunde bestaa Prøven. Jeg vidste, der var mange
Huller og mange bare Pletter; men jeg havde en Følelse
af, at det var lykkedes at bevare de aabne, modtagelige
Sind, og saa trøstede jeg mig med, at man skal lære, saa
længe man lever, og Livet er langt; der skulde nok være
Depoter undervejs.
Et af disse gode, velforsynede Depoter har Eftersko
len været for vore Børn. Dér har de hentet Forraad til
Rejsen videre frem. Ja, meget har de hentet dér, som vil
vare Livet ud.
Og saa kom de første, glade, frejdige Breve: »Det
gaar saa godt paa Skolen, Mor, vi kan nemt følge med!«
— Hvor det lettede.
Men det er ikke alle i en Søskendeflok, der har lige
let ved at følge med, maaske kan det knibe for en en
kelt. — Her er det netop, at Egaa Efterskole efter min
Mening har bestaaet sin fineste Prøve. Skønt der ofte
var mellem 60—70 Elever, havde man dog baade Tid
og Raad, og først og fremmest Sindelag, til at tage sig
af dem, der trods Flid havde svært ved at vinde med,
opmuntre dem og vise dem kærlig Forstaaelse og Over
bærenhed, saa de ikke følte sig tilsidesatte, men frejdige
og glade gik i Gang med Opgaverne.
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Maaske blev Egaa Efterskole netop for dem det De
pot, der freiste dem helskindet ind i Fremtidens Land.
Og hvor var det festlige Stunder, naar Børnene efter
endt Skoletid kom hjem og fortalte op ad Vægge og ned
ad Stolper om alle deres Oplevelser i Skolestue og Gym
nastiksal, om Udflugter og Teaterture, om Livet sammen
med Kammeraterne.
Da fyldtes mit Sind med Tak, og mon ikke det er
gaaet mange Mødre som mig, at vi føler, vi aldrig kan
faa sagt Tak nok til de to Mennesker, der staar for Styret
paa Egaa Efterskole, og til deres gode Hjælpere.
Jeg er absolut Modstander af et tvungent ottende
Skoleaar; men jeg er en varm Tilhænger af den frivillige
Efterskole (selv om een og anden skumler over, at Efter
skolen er en ugrundtvigsk Forteelse!) Jeg er lige ved at
mene, man bedre kunde undvære Børneskolen end Efter
skolen. Jeg tror nemlig, at de allerfleste Forældre selv
kunde give deres Børn nogen Undervisning, hvis blot de
vilde tage Opgaven op. Men naar Barnet naar den van
skelige Overgangsalder, da det hverken er »Fugl eller
Fisk«, hverken helt Barn eller helt Voksen, og der melder
sig saa mange revolutionerende Tilbøjeligheder, som ikke
maa kues, men skal ledes med fin Forstaaelse i god Ret
ning, da trænger Hjemmene til en Haandsrækning ude
fra, og vi Forældre maa være taknemlige for, at der er
nogen, der kan og vil give os denne Haandsrækning.
Til Slut maa jeg nævne et lille fint Træk: Skønt der
Gang paa Gang meldte sig saa mange Elever til Skolen,
at der paa Grund af Pladsmangel maatte svares Nej, blev
der alligevel baade Husrum og Hjerterum for enkelte
Elever, som intet kunde betale. Det er ikke faa Elever,
der i Aarenes Løb er kommet billigt paa Egaa Efterskole.
Ogsaa derfor siger vi Tak!
Riis, Faarevejle, 19. Oktober 1936.

Marie Holmen Nygaard.
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Aaret, der svandt.
er er en ganske bestemt Tid paa Aaret, da den, der
har faaet det Hverv at give Udtryk for de Begiven
heder, som knytter sig til det sidste Skoleaar, aldrig ei
ret vel til Mode. Det er gerne i Oktober eller først i No
vember, naar denne Artikel skal udformes. Det er nemlig
ikke let ved Hjælp af en lille Dosis Vinteroplevelser plus
det dobbelte Kvantum Sommertanker tilsat visse Stænk
af andre Oplevelser at skulle kunne give et nogenlunde
fyldestgørende Referat af, hvad der er sket her, siden det
sidste Aarsskrift sendtes ud, i Særdeleshed da der ikke
føres en nøjagtig Dagbog; men alt maa støttes paa Hu
kommelsen.
Tanker nyder, fortælles der, det Fortrin fremfor an
det, at de er toldfri. Det er et Privilegium, der i vor Tid
er omtrent lige saa eftertragtet som for Aarhundreder
siden de Vises Sten. Men dette Fortrin kan undertiden
gøre dem saa sprælske og uregerlige, at de bliver næsten
umulige at fæstne paa noget saa forgængeligt som de
Papirlapper, der just nu ligger foran mig, og som i en
broget Sammenhobning indeholder Smaanotater om Juleforberedelser, Snevolde paa Sønderhøj, Vinterfest med
gamle Bondespillemænd og Marsch over Snemarker mod

D
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de fjerne Hjem for slet ikke at tale om Heksen fra St.
Hans eller lyse Pigestemmer fra Haven i Skærsommer
dagene. Naar dertil saa kommer, at der omkring disse
hvirvler en anden Ring af Tanker, der er langt alvor
ligere, men som man maaske alligevel hellere vil sysle
med, fordi de nu engang passer meget bedre til den Sinds
stemning, som mørke og tunge Novemberdage bringer
med sig, saa vil Læserne forstaa, at det er et ret ubehage
ligt »job«, der i Aar paahviler mig.
Gøres færdig skal Artiklen imidlertid, og jeg for
søger da:
Vinterholdet mødte som sædvanligt d. 3. November.
Det blev vort hidtil største, idet der var indmeldt 70 Ele
ver, ja egentlig blev det til 71, og de sædvanligt ind
ledende Prøver var snart i fuld Gang. Lærerpersonalet
var jo delvist nyt, idet det dels var forøget, og dels var
det nye Kræfter, der traadte til. Lærer Kaj Dalsgaard,
der havde været her i Sommeren 1935 i mit Sted, paatog
sig særligt Undervisningen i Husflid og Bogbinding, Læ
rer Jacob Møller, Harlev, tog Gymnastik og Dansk og
skulde desforuden være Medhjælper for den, der uden
Tvivl knyttedes de største Forventninger til, vor nye
svenske Sløjdlærer Herbert Åbrink fra Stockholm. Lad
mig sige det med det samme. Han kom og vandt. For mig,
der i Forvejen kendte ham som det fine og noble Men
neske, han er, og tillige vidste, at han var en Dygtighed
i sit Fag, var der ingen Tvivl, men det kan ikke nægtes,
at der var andre, der nærede en vis Uro for, hvordan det
nu skulde gaa, i Særdeleshed paa Grund af de Sprog
vanskeligheder der antagelig vilde opstaa, naar Jyllands
forskellige Dialekter nu skulde mødes med Stockholms
syngende Høj svensk.
Det skal heller ikke fra min Side benægtes, at der
virkelig forefaldt visse Vanskeligheder, men de fleste af
dem var gerne af komisk Art. Jeg skal f. Eks. aldrig
glemme en af de første Gange, da Åbrink havde Under
visning i Sløjd. Jeg havde lige sluttet min egen Under
visning og havde just fordybet mig i et eller andet poetisk
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Mesterværk af en Elev for at finde en eventuel Fejl deri,
da det banker paa min Dør, og ind træder min svenske
Ven med alle Tegn paa Forfærdelse malet i sit ellers til
dagligt saa fattede Aasyn. »Hvad er der løs?« spurgte
jeg og saa meget forbavset paa ham. »Ja, jeg er kommet
rent galt af Sted med Pojkerne.« »Lad høre,« mente jeg,
der begyndte at have en lumsk Anelse om, at Åbrink
havde brændt sig paa
et af de baade i Svensk
og Dansk forekommende
Ord, der blot ikke har
ens Betydning her og
der. Ganske rigtigt. Som
den gode Repræsentant
han var for Nordens
stiligste Nation, havde
han ved Timens Begyn
delse samlet Eleverne i
Flok om sig, gjort dem
bekendt med, hvilke Forhaabninger han satte til
disse Lektioner og ende
ligt udtrykt Ønsket om,
at de tilsammen maatte
faa nogle »rolige« Timer.
Åbrink, Poul Pedersen og
Til Forklaring tjener, at
fl. W. Jensen.
»rolig« paa Svensk er
det samme som vort »morsomme«. Men jeg kan egentlig
godt forestille mig Elevernes Udtryk, da de hørte Glosen
»rolig« i Forbindelse med Sløjd. De to Dele passer jo sam
men som Ild med Vand. At jeg fik mig en hjertelig Latter,
og at Åbrink, da han blev klar over Situationen, var den,
der morede sig allermest, behøver næppe at tilføjes.
Heller ikke, at det snart gik fint med Forstaaelsen
mellem Lærer og Elever.
Åbrinks Virke blev paa mange Maader en Revolution
i vor Sløjdundervisning, og det kan hævdes, at det maaske
ikke var saa store Ting, der fremstilledes i Værkstedet
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som tidligere, men jeg tør for min Del hævde, at det til
Gengæld var mere Præcisionsarbejde, og at Eleverne fik
et meget nøje og grundlæggende Kundskab til Faget, og
det er jo alligevel det, det i Grunden kommer an paa.
Naa, men Skolearbejdet gik snart sin jævne Gang, og
der blev ikke lagt Fingre imellem hverken fra Lærer
personalets eller Elevernes Vegne. Derfor blev det Jul,
næsten uden at vi vidste af det. Det gav de obligatoriske
fjorten Dages Hvile for os og dermed Kraft til at tage
fat med godt Mod igen efter Ferien. I Nytaarsdagene
havde Aarhus Amts Gymnastikforening et godt besøgt tre
Dages Kursus her under Ledelse af Mads Nielsen, Ollerup, og Ingrid Skov, Odense.
Det gamle Mundheld »Som Dagene længes, saa Vin
teren strenges« holdt ogsaa Stik i Aar. Medens Møller
hver eneste Middag før Jul havde haft rig Lejlighed til at
træne Drengene i den ædle Fodboldsport oppe paa »Sønderhøj«, faldt det i Slutningen af Januar og Begyndelsen
af Februar ind med Sne, og der indvandtes herved endnu
mere Tid til nyttigt Arbejde. Omsider kom Vinterfestens
Tid. Det var i Aar Hr. og Fru Pedersens Ønske at dele
denne i to, saaledes at Elevernes Forældre ogsaa kunde
komme til Stede. Det vedtoges enstemmigt, og efter lange
Debatter blev Programmet fastlagt. Nord for Randers i
Omegnen af den snart landskendte Hvedsten Kro skulde
der være saa meget nogle dygtige Spillemænd, vidste vi
efter Radioen. Dem lykkedes det os efter Forhandling
med den Hvedsten Kromand at engagere, og saa var det
Meningen, at der skulde gives enhver Lejlighed ti] at
svinge sig i en gammeldags Vals. Det skete; thi de gamle
Spillemænd opfyldte fuldstændigt de Forhaabninger, vi
havde næret til dem. Men desuden var der forskellige
nationale Tableauer, og endelig viste Åbrink os gennem
sine vanvittig morsomme Parodier paa et bekendt svensk
finsk Digt, at han ikke alene var en dygtig Sløjdmand,
men ogsaa en fin Skuespiller. Festen var godt besøgt, og
vi havde en fornøjelig Aften.
Vi kunde derefter med Sindsro give os i Lag med For-
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beredeiserne til den næste, den for de gamle Elever. Der
blev af et Par særlig lærenemme Drenge indstuderet en
lille Komedie, og vi var egentlig naaet saa langt som til
den Lørdag, der var bestemt til Festens Afholdelse. Men
stort længere kom vi heller ikke. Vi havde nemlig glemt
at regne med noget saa lunefuldt som Sneen. Om Mor
genen tog den fat med en forfærdelig Voldsomhed, og
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selv om det hen paa Eftermiddagen klarede op, saa at
vi kunde komme ud og rydde det værste bort, saa blev
det os dog lidt efter lidt, som Tiden skred, klart, at vi
ikke vilde faa mange Gæster den Aften. Og det slog til.
Der kom kun dem her fra Byen og den nærmeste Omegn,
saa i Modsætning til tidligere Aar var det et faatalligt
Publikum, der var samlet, da »Nokkebøl og Co.« optraadte paa Scenen. Senere gav Åbrink et Par Numre til
bedste, ligesom der til Slut blev danset og leget lidt. Vi
morede os alle udmærket.
Apropos Sneen! Det var ikke den eneste Gang i Vin
terens Løb, den optraadte lunefuldt. Jeg husker ganske
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bestemt en Fastelavns Lørdag. Da var der Sorg her paa
Skolen. Den blaa Stue var fyldt med Drenge, der med
alvorlige Miner akkurat lige som Patienter i Tandlægens
Venteværelse afventede, at Turen skulde komme til dem
— ved Telefonen. Jeg beklager den arme Centraldame,
der hin Dag havde Vagt. Det var en uafbrudt Kimen og
Kimen; men for hver Gang Telefonen ringede, blev Flok
ken blot endnu mere mistrøstig. Skulde Fastelavnsferien
gaa helt i Vasken? Det saa nærmest ud dertil; thi alle
Vegne fra lød Rapporterne paa Togstandsning, ingen
Rutebiltrafik de første Dage, o. s. v. En Flok, der havde
trodset Vejret og virkelig var naaet igennem til Hjorts
høj, tilbragte en syv otte Timer dels paa Stationen, dels
paa Konditoriet, for saa ved otte ni Tiden om Aftenen
atter at vende Næsen mod Egaa. Alt tydede altsaa nær
mest paa den rene Ynk, og det var nogle yderst modfaldne
Drenge, der den Lørdag Nat gik til Ro her paa Skolen.
Men næste Dag var det Opholdsvejr, ja endda Solskin,
og morgenduelige Folk, der tittede ud af Vinduerne,
kunde ret tidligt paa Dagen se en Flok tavse Vandrere
med røde Næsetippe og ophovnede Øren møjsommeligt
bane sig Vej gennem Sneen. Nogle gik til Karlby, andre
til Lime, ja der gaar endda sære Frasagn om, at en enkelt
naaede helt ud til Fausing. Der er altsaa endnu Kræfter
i de danske Drenge!
Atter gik Arbejdet sin vante Gang, ja Tempoet fik
vel nok en ekstra Streg, og vi begyndte saa smaat at for
berede os til Afslutningen. Men inden den kom, maatte
vi skifte en Lærer. Jacob Møller fik Plads i Karlby som
Andenlærer, og selv om vi var forfærdelig kede af at
komme af med ham, for han var baade en dygtig Lærer
og en god Kammerat, saa kunde vi dog ikke nænne at
nægte ham Afgangstilladelse, særlig da vi vidste, at der
henne i Harlev gik en lille Pige og ventede paa ham.
Heldigvis lykkedes det at finde ham en god Afløser.
Det blev Holger Westfael Jensen fra Riis ved Skander
borg. Han var af Profession Tømrer, men desuden en
meget dygtig Gymnastikleder, saa han kunde uden større
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Besvær overtage Møllers Arbejde i Gymnastiksal og
Sløjdværksted. De øvrige Fag maatte vi andre saa dele,
som vi var Venner til.
Men forøvrigt er der jo ogsaa noget, der hedder de
fire faste Teaterture. Vi fik i Aar et i hvert Fald alsidigt
Program, og for en Gangs Skyld havde man derude flot
tet sig med Musik ved de to af Forestillingerne. Det er
ellers noget, det har skortet paa de øvrige Aar.
I Aar fik vi Lejlighed til at se »Hansen Bramslev«,
»Genboerne«, »Per Gynt« og »Elverhøj«. Og selv om ikke
alle Stykkerne optog Drengene lige meget, saa var der
dog i det hele almindelig Tilfredshed.
Saa havde vi vor sædvanlige Molstur og ligeledes en
Tur til Aarhus, begge vellykkede, og som Skik er, sluttede
vi af den sidste Søndag i Marts med Gymnastikopvisning,
Sløjdudstilling m. m.
Vinterskolen var endt.
April kom, og med den Ferien. En tidlig Morgen,
Klokken var vist kun tre, holdt Køkkenpigerne, Westfael-Jensen og jeg nede i Køkkenet Afskedsgilde med
vor svenske Kollega, og bagefter fulgte vi to sidstnævnte
i den stille, regntunge Foraarsmorgen ham til Aarhus,
hvorfra han tiltraadte Rejsen til sit kære Stockholm. Et
Par Dage efter forlod Jensen ogsaa Skolen, og saa var
vi ene paa Skansen.
Heldigvis gik Maaneden hurtigt, og inden vi vel vidste
deraf, var vi naaet til den tredie Maj. Vi fik et Par nye
Lærerinder, idet Gerda Grøndal jo hyggede sig i Testrup
i Aar, og Nina Thomsen havde meldt sig syg. De nye var
Anni Iversen fra Als og Ingeborg Madsen fra Hasseris
ved Aalborg.
Saa var vi klar til at tage imod de 67 unge Piger, og
de kom. Det er altid vanskeligt at bedømme de forskel
lige Hold, der har været her paa Skolen. Man skal være
varsom, at man ikke fremhæver de sidste paa de forriges
Bekostning. Men naar jeg tænker tilbage paa Sommer
holdet 1936, kommer jeg altid til at mindes et Udtryk fra
min Sigtunafærd forrige Aar. Det vil altid ske paa en
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stor Skole, at Holdene er forskelligt indstillede, og der
skal det have heddet om Sommerholdet 1935, at det var
et Solskinshold. Hermed vil jeg ikke sige, at vi var bedre
end andre, jeg tror tværtimod, at vi kun fik Navnet, fordi
vi altid havde det Held i mørke Stunder at kunne skjule
vore Synders Mangfoldigheder paa en eller anden mira
kuløs og uforstaaelig Maade. Men Udtrykket Solskins
holdet passer, naar vi fradrager det nævnte Held for
mine svenske Kammeraters og mit Vedkommende saa
fortræffeligt paa vort sidste Sommerhold. Der var nemlig
Solskin over deres Færd, friske og umiddelbare som de
var, og dertil indstillede paa at gøre et Arbejde uden
Mukken i Geledderne. Det var derfor ikke underligt, at
alt gik fortræffeligt.
Det er ganske unødvendigt at gaa nærmere ind paa
Detailler angaaende Skolearbejdet. Det forløb i een Har
moni uden Spor af Vrøvl eller Vanskeligheder. Badetiden
blev flittigt benyttet. Det var jo paa mange Maader en
god Sommer til dette, og de fleste syntes at sætte Pris
paa Kaløvigs salte Bølger. Selvfølgelig fejrede vi vore
sædvanlige Fester, hvem glemmer vel. f. Eks. Set. Hans
aftens Festen med den pragtfulde Udgave af en Heks,
der var skabt ud af flittige Pigers frodige Fantasi. Aar
hus Højskoleforenings Ungdom gæstede os som sædvan
ligt ved denne Lejlighed, og at de var tilfredse med
Festen, vidner nedenstaaende om, som faa Dage efter
blev os tilsendt:
Maa jeg have Lov til at bringe en dybtfølt Tak fol
den skønne og uforglemmelige Skt. Hansaften paa
Egaa Efterskole; det var det smukkeste, som jeg
nogensinde har oplevet, og jeg haaber, at jeg atter
næste Aar maa faa Lov til at fejre Skt. Hansaften
paa Egaa Efterskole.
Elevernes smukke Opvisning var en Pryd at se,
og ganske særlig de blomstersmykkede unge Pigers
Dans i Fakkelskær var et Syn, jeg aldrig vil glemme.
Min bedste Hilsen og Tak for denne dejlige Aften.
En Aarhus-Deltager.
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Valdemarsdagens Udflugt pr. Bil til Aarhus med paa
følgende Vandring til Mindeparken var en Tur, der nok
særlig huskes af visse Folk, der i Skyndingen ikke havde
faaet det rigtige Nummer af Sko paa, og som Følge heraf
maatte humpe af Sted ind gennem Aarhus Gader for at
naa Festgudstjenesten i Domkirken, hvorefter vi sluttede
den Dag af med fælles Kaffebord i »Aakrogen«.
Dertil kommer jo saa Elevfesten, der imidlertid be
skrives andet Steds af Anna Dam Jensen, hvorfor jeg

Fra en af Sommerfesterne.

skal indskrænke mig til at bemærke, at der til denne var
sendt Hilsener fra følgende gamle Elever, der var for
hindret i at være til Stede: Ragnhild Schmidt, Lime, Ruth
Pedersen, Lillerød, Helga W. Andersen, Skovgaard, Edith
Holme, Egaa, Herdis Sørensen, Mejlby, Marie Hansen,
Egebjerg, Ingeborg Frederiksen, Hjørring Stinne Lund
Jensen, Gøteborg, Gerda Kolind, Aiming, Dagny Vase, As
dal, Karen W. Andersen, Skovgaard, Ingeborg Nielsen,
Andi, Aase Holmen Nygaard, Riis, Anna Grosen, Kastrup,
Musse og Viggo Bomholt, Skæring, Peter Andersen, Fal
ling og Aage Jessen, Nybøl.
Senere hen paa Sommeren havde vi Besøg af et Hold
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unge Danskere fra Mellemslesvig under Ledelse af Niels
Kjerns, Harreslev. De kom pr. Rutebil hertil. Besøget var
ikke langvarigt, men alligevel haaber vi, at de fik et godt
Indtryk med sig herfra hjem lil deres vanskelige Arbejde
som Danskhedens sydligste Poster i et fremmed Land.
Og endelig fik vi noget senere et amerikansk Besøg.
Det var unge Dansk-Amerikanere, der i et ret stort Antal
var kommet til Hjemlandet i Anledning af Ræbildfesten
og nu spredtes i Smaaflokke over det gamle Land. En
Flok af dem gæstede os under Ledelse af Pastor Johs.
Knudsen fra Askov, U. S. A., og blandt Deltagerne var
ogsaa en gammel Egaaelev Laura Ibsen fra Montana, en
Broderdatter af Fru Pedersen, og som, i 1925 var det vist,
var Elev her. Ligesaa for deres Vedkommende gjaldt det,
at Besøget kun var kort; men alligevel havde vi et hyg
geligt Samvær med dem, inden de drog bort for at samle
nye Indtryk fra Danmark.
Tiden gik hurtigt — alt for hurtigt —, og inden vi ret
tænkte derover, var vi sidst i August. Den aarlige Molstur
fandt Sted. Det skulde i Aar være saadan, at vi fik Regn
vejr, det var mindre heldigt, og jeg synes absolut ikke,
at vi havde gjort os fortjent dertil, men saadan skulde
det nu være. Derfor blev der tildels noget vist forjaget
over Turen. Jeg husker bl. a., at vi promenerede i øsende
Regnvejr ned ad Ebeltofts Hovedgade, bagefter badede vi
— ligeledes i øsende Regnvejr og koldt var det forresten
ogsaa — ved Femmøller Strand, og endelig reddede vi os
i Tørvejr paa Kongsgaardens Loft hos det gæstfrie Par,
Hr. og Fru Holst, for saa til Slut halvvaade, men allige
vel i straalende Humør at vende hjem til de hjemlige
Egne — i Tørvejr.
Paa samme Tid tog E. P. sig en lille Ferie, hvor han
bl. a. besøgte København, Fyen og Sønderjylland. I de
Dage havde vi Besøg af Præsterne Bramming Hansen,
Hjortshøj og Asmund, Søby, der velvilligst tog et Par af
hans Timer. Og saa en smuk Augustsøndag ringede Klok
ken sammen for sidste Gang for dette Hold. Der var
som sædvanlig Udstilling af Elevarbejderne og Gymna-
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Klavs har fremmede.

stikopvisning; men medens det tidligere Aar har været
saaledes, at Eleverne fik Lov til i Ro at blive her et Par
Dage efter den officielle Afslutning, tillod den frem
skredne Tid ikke dette i Aar, og hen ved Aftenstid var
Skolen tom. En glad og flink Elevflok var draget bort,
og det kan ikke nægtes, at Stuerne føltes saa underligt
tomme og store de første Par Dage derefter. Men naar
det føles saadan, saa er der intet andet at gøre end at
rejse bort fra det hele, og faa Dage efter fo’r Tage Born
holt og jeg paa Sverigesfærd. Vi gennemstrejfede i de
kommende Uger Värmland, Dalarne, Uppland, Smaaland
og flere Landskaber og havde en herlig, men anstrengende
Tur ud af det. Herhjemme holdt man Efteraarsmøde
først i September Maaned. Der plejer hvert Aar her i
Beretningen at være et sammentrængt Referat af Talerne
og Foredragene. Jeg er paa Grund af det førnævnte ikke
i Stand til at give det i Aar og skal derfor blot for Fuld
stændighedens Skyld notere, at Ordførerne var: Forfat
teren Arne Sørensen, København, fhv. Seminarieforstan 
der Stig Bredstrup, Pastor Ebbesen, Døstrup og Pastor
Bjørnbak, Randers, medens Lærer Daugbjerg, Aalborg,
Koncertsanger Thøger Rasmussen og Organist Skytte
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Birkefeldt, Aarhus, sørgede for Aftenunderholdningen.
Hvad der ellers blev talt om, ser jeg mig ikke i Stand til
at referere; men saa meget véd jeg, at Arne Sørensen
plejer at være Mand for at sætte Sindene i Bevægelse,
og det synes ogsaa at være sket her.
I de første Dage i Oktober havde vi som sædvanligt
V. U.-Kursus. Der var samlet op mod 40 Deltagere. I Aar
blev der talt af Rigsdagsmændene Stegger Nielsen og
Lauritz Petersen, Politimester V. Bro, Præstø, Redaktø
rerne T. Jessen, Flensborg og Martin, Aarhus, Landssam
menslutningens Formand, Postassistent N. K. Larsen,
Thisted, Hovedbestyrelsesmedlem J. J. Bonde, Højskole
forstander Aage Jensen, Hadsten, Forstander E. Pedersen
og undertegnede. Kursuset var vellykket, og jeg kan ikke
undlade at sige, at vi i de Aar, vi har haft V. U.erne som
Gæster, er kommet til at sætte Pris paa dem. I Aar var
det sandsynligvis sidste Gang, da den store Forening for
Fremtiden organiseres paa anden Maade.
Vinterskolen begyndte med 52 Elever. Lærer W es tfael
Jensen vil atter i Aar lede Gymnastikken og desuden
hjælpe til med Sløjdundervisningen. Som ny Leder af
denne er antaget Lærer N. Helveg Poulsen, Pindstrup.
Ogsaa i Aar er der en Del af de gamle Egaaelever, der
har sat Foden under eget Bord; vi har som sædvanligt
antagelig kun de færreste Navne, men nævner dem vi har:
Astrid Dørup, Taars (29), Esther Hørup, Taars (29),
Grethe Rasmussen, Karlby (29), Anna Horup, Kankbølle
(27), Alfi Rasmussen, Jexen (31), Grethe Skovgaard,
Testrup (30), Edith Jensen, Aarslev (32), Dagny John
sen, Egaa (28), Karen Linaa, Hesselballe (27), N. P. Mad
sen, Vitved (27-28), Svend Boesen, Karlby (29-30), Møl
ler Christensen, Ustrup (26-27), Svend Tønnesen, Ly
strup (29-30), Marie Kirkegaard, Mjesing (31), Brødrene
Rasmussen, Lisbjerg (27-28) og (29-30), Karen M. Niel
sen, Lisbjerg (35).
Desuden har i Aarets Løb to af Skolens tidligere
Lærere, nemlig Jacob Møller (35-36) og Thorvald Zacha
rias (31-32), holdt Bryllup. Den første er Andenlærer i
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Karlby ved Hornslet, den anden Gaardejer i Poulstrup
ved Vraa.
Men Slægt skal følge Slægt — ogsaa i Graven —, det
er Livets strenge, men ubønhørlige Lov.
Er det saaledes kun glædeligt og opmuntrende at
kunne give Oplysninger som de foranstaaende om nogle
af vor store Elevskare, saa er det til Gengæld dobbelt
trist og vemodigt, naar der ogsaa skal findes Plads her
i Aarsberetningen for Meddelelsen om, at en eller flere
flere af Kammeratkredsen ikke er mere.
Den Flok af Drenge, der samledes her paa Skolen
Vinteren 1929—30, det var jo forøvrigt vort første
»store« Hold, vil mindes Carl Plettner Madsen fra Gesing ved Skanderborg. Han var en frisk og livlig ung
Mand, velbegavet og -udrustet til senere at tage en Livs
gerning op. Og Livsgerningen var vist allerede da valgt
for hans Vedkommende. 29—30erne blev jo forøvrigt det
Hold, der udmærkede sig ved at have en stor Flok af
vordende Mejerifolk iblandt sig, og just inden for dette
Fag vilde C. P. M. virke. Efter Opholdet her kom han
saa i-Mejerilære i sin Hjemegn. Forskellige Omstændig
heder gjorde, at det var sjældent, vi her saa ham; men
vi hørte og saa dog saa meget, at vi vidste, han var glad
i sin Gerning. Den blev dog kun kort. En snigende Syg
dom tvang ham efter faa Aars Forløb til at holde op, og
selv om det for en Stund syntes for Mennesker at se,
at en Bedring var i Vente, saa var det dog klart for alle,
at Carl aldrig mere vilde faa Lejlighed til at sysle med
det Arbejde, han havde valgt til sin Manddomsgerning.
Da Bedringen vedblivende holdt sig, kunde han imid
lertid ikke længere tænke sig at gaa ledig. Det var imod
hele hans Natur, og han etablerede sig derfor i Aarhus
som Cigarhandler, købte en god lille Forretning og havde,
saa vidt man kunde se, Held til at arbejde den yder
ligere op. Det hændte af og til, at jeg saa indenfor hos
ham, og det kunde tydeligt mærkes, at han glædede sig
dels over igen at være kommet i Virksomhed, selv om
det ikke var den, der fra Begyndelsen havde vinket ad

32

ham, og dels over, at han kunde se, at der var Fremgang
i hans Arbejde.
Men opmærksomme Iagttagere vilde se, at Kræfterne
svandt mere og mere. Sidst jeg besøgte ham, det var en
Aftenstund, mens jeg ventede paa Rutebilen, var det alle
rede tydeligt at se, at han var dødsmærket. Det slog til.
Sygdommen brød atter frem med fornyet Kraft i Foraaret, og efter el Ophold paa Sanatoriet i Silkeborg døde
han nu i September Maaned, kun 23 Aar gammel.
Vi, hans Kammerater og Lærere, mindes ham i Tak
nemlighed.
De bedste Hilsener til Jer alle.
Jeres
P. Fr. Laursen.

15 Aar.
en 3. November d. A. kom Egaa Efterskole paa Al
der med de fleste af sine Beboere, idet Skolen paa
Indvielsesdagen — 3. November 1921 — modtog sit første
Elevhold og altsaa nu maa være fyldt de 15 Aar.
Fødselsdagen var der vist ingen, der lagde særlig
Mærke til. Vi havde som sædvanlig Dagen fuldt optaget
af at modtage nye Elever, 52 nye Mand, deriblandt 2 Ven
delboer, 2 Fynboer og 1 Sjællænder. Mange Forældre var
ogsaa mødt, saa der ved 15-Tiden samledes 200 Menne
sker om Kaffebordene i Gymnastiksalen. Her bød jeg
Velkommen og holdt en kort Tale om Martin Luthers
Barndom og Ungdom, hvorefter Skolens ny Lærer, Hel
veg Poulsen, bød Eleverne vel mødt til Arbejdet.
Lærerne P. Laursen, som de fleste af vore Elever
kender, fordi han, næst efter Forstanderparret, er den
ældste paa Pladsen, og saa Lærer Jensen, var som sæd
vanlig optaget af Indkvartering og Regnskab. Kort sagt:
Den 3. Novbr. gik i Aar som den plejer at gaa, og saadan som det vist ogsaa passede Fødselsdagsbarnet (Sko
len) bedst. Et nyt og passende stort Elevhold, det 31te,
havde holdt sit Indtog her, og før vi ret vidste af, var
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Dagen gaaet. Forældrene sagde Farvel, og Sønnerne søgte
deres nye Sovepladser.
Nu, da Mærkepælen ved de første 15 Aar af Skolens
Levetid er passeret, vil det være naturligt at sige et Par
Ord i den Anledning.
Vi benytter da Lejligheden til at sende de Mennesker,
nær og fjern, som lagde et godt økonomisk Grundlag for
Skolens Start, og som siden har fulgt Virksomheden med
gode, frugtbare Tanker, vor Hilsen og Tak for Gernin
gen, som da blev os betroet. Den har været fuld af Risiko
og Ansvar, økonomisk og pædagogisk; men netop der
for bandtes vi i Aarenes Løb saa inderligt til den.
Dernæst mindes vi de mange Hjem rundt om i Lan
det, som har sendt os deres Børn og derved sørget godt
for, at Skolen aldrig har savnet Elever, hvor meget vi
end byggede. Derfor er det ogsaa en forholdsvis stor
Ungdomsflok — ialt 1324 —, som har været Elever her
i 4 Sommer- eller 5 Vintermaaneder i de forløbne 15 Aar.
Endelig vor allerbedste Tak til alle vore gamle Elever,
hvor de end opholder sig. Vi mindes de svundne 15 Aar
i Egaa med Glæde og Tak.
Gud give Skolen Fremtid, som han gav den Minder.

Ejnar Pedersen.

Ungdommen i andre Lande.
et var Ejnar Pedersen, der engang, da vi talte om
dette Aars »Egaabog«, foreslog, at vi burde gøre et
Forsøg paa at bringe Bidrag, som skildrede, dels hvad der
interesserer og optager Ungdommen i vore nordiske Na
bolande, dels hvad der fra forskellig Side gøres for den
i Almindelighed. Eventuelt kunde vi saa senere maaske
udstrække det til ogsaa at gælde andre Landes Ungdom,
men først og fremmest skulde vi prøve at formaa unge
Mænd eller Kvinder i Finland, Norge, Sverige og Island
til at fortælle om det nævnte Emne.
Det Forslag kunde jeg straks gaa med til, det stemte
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nemlig overens med mine egne Tanker og Forhaabninger
om, at det maatte lykkes at tilvejebringe mere Kendskab
og derigennem ogsaa mere Samfølelse den nordiske Ung
dom imellem, saa sandt som dette synes mig at være den
bedste Udvej for et yderligere Samarbejde mellem vore
Folk og en livsvigtig Forudsætning for det nordiske Folke
forbund, der er en Betingelse for, at fællesnordiske Tan
ker og Ideer fortsat skal have Lejlighed til at gøre sig
gældende udadtil i en saa alvorlig og skæbnesvanger Tid,
som den vi lever i, og den der maa komme, hvor de store
Nationer praktiserer Parolen: Stol kun paa dig selv, og
de smaa med alle Midler maa søge at sikre deres frem
tidige Selvstændighed.
Derfor paatog jeg mig med Glæde den Opgave imel
lem Venner og Kammerater fra de nævnte Lande at finde
de unge, som jeg mente var i Stand til at kunne skildre
deres Lands Ungdom og deres Kaar rigtigt og forstaaeligt
for os. Desværre er den ikke lykkedes for mig i første
Omgang, idet der mangler svenske og norske Bidrag, da
de to unge Mænd, der var Opgaven tildelt, dels paa Grund
af Eksamenstravlhed, dels paa Grund af Militærtjeneste
ikke kunde afse Tid i Aar. Dette betyder dog ikke, at
Planen er delvis opgivet. Jeg haaber, at de savnede Bidrag
vil findes i næste Egaabog.
Heldigvis har det saa føjet sig saaledes, at to Artikler,
som vi har modtaget fra anden Side: Tyskland og U. S. A.,
ganske naturligt kan glide ind i Stedet for de nævnte, og
dermed er jo saa Ejnar Pedersens udvidede Forslag alle
rede nu en Kendsgerning.
Men én nordisk Røst klinger dog her i Bogen allerede
i Aar stærkt og kraftigt og bringer Bud om en Ungdom,
der maaske er den, der har de vanskeligste Kaar af os
alle at leve under, fordi den lever i sit Folks første Selvstændighedstid, og derfor i Modsætning til os har den
Opgave at skulle være med til at skrive de første Sider
i en fri og uafhængig Nations Saga, dem hvoraf Frem
tiden afhænger.
Jeg ved, at mange her i Danmark har vanskeligt ved
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at forstaa Suomis Sønner og Døtre helt. Deres Livsind
stilling og Vilkaar er paa saa mange Maader helt ander
ledes end vore, dertil kommer de store sproglige Vanske
ligheder og desuden hos nogle en vis indgroet Forestil
ling om, at Finnerne er et fremmed Folk, hvis Færd
igennem Livet ofte sætter andre Spor og giver sig andre
Udslag end hos os. Mange her kan f. Eks. knapt fatte
den Kendsgerning, at 110,000 unge finske Mænd frivil
ligt staar i de finske »Skydskår«, en landsomfattende
Ungdomsorganisation, hvis Medlemmer ved Ed har for
pligtet sig til frivilligt at gaa ind under de hvidblaa Fa
ner, hvis den Dag skulde komme, da det gælder Liv og
Død for Folkets Uafhængighed. Eller tænk blot paa de
100,000 finske Kvinder, der frivilligt har meldt sig til
Tjeneste ved Forplejnings- og Sanitetsafdelingerne i sam
me Anledning. Det lyder saa underlig fremmed for os.
Vi mener jo — jeg citerer en kendt Højskolemands Ord
— at det er mere livsvigtigt at staa i en eller anden lille
Provinsby og vedtage Resolutioner om Afskaffelse af den
almindelige Værnepligt, eller paa Kvindemøder, hvordan
man bedst redder Landet ved Hjælp af Vitaminer og
Gulerødder. Dermed mener vi at have gjort, hvad der er
at gøre. Men mon vi alligevel ikke i vort stille Sind nærer
en dyb Beundring for dette finske Særpræg, selv om vi
kan synes, at det smager efter nordisk Tankegang vel
meget af militaristisk Indstilling, af hvilken Grund vi
ogsaa har vænnet os til saa smaat at betragte Finnerne
som Nordens Krigerfolk.
Til dette kommer saa, at det finske Folk endnu i
lange Tider vil bære de Saar, der kom af den største
Ulykke, der kan ramme et Folk, Borgerkrigen, der »röt
från dal till dal« i det store Ufredsaar 1918 og som
skabte Stemninger i Folket, som det vil tage Generatio
ners Arbejde at slette ud.
Alt dette gør sit til, at vi staar underligt famlende,
søgende og dermed ogsaa noget fremmed over for Fin
nerne. Men det finske Folk har nu engang meldt sig som
aktiv Deltager i det nordiske Samarbejde, og netop fordi
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det valgte den Vej, trods det at det ikke manglede paa
rige Løfter og Indbydelser andet Steds fra, er det af Be
tydning, at vi sætter noget ind paa at lære at forstaa dem.
Forstaaelse er jo dog Grundlaget for alt Samarbejde. For
os Danske er der endda ydermere den Grund dertil, at de
og vi er blevet Nordens Grænsevagt, de mod Øst, vi mod
Syd. Vi har altsaa faaet yderligere en Fællesopgave sam
men med dem. Hvilken af disse Poster, der er den van
skeligste, er ikke nemt at spaa om, men den finske be
tinger hos dens Indehavere Mod, Vilje og Ansvarsbevidst
hed, fordi den skal danne Bolværk ud mod en Kæmpe
stat, hvis Interesser er diametralt modsatte dem, vi hyl
der og anerkender i Norden.
I samme Baad styrer vi — Finner og Danskere —
altsaa ud paa Fremtidens usikre Hav, og vel er Havet
stort og vor fælles Baad kun lille; men forhaabentlig vil
Samfærden vare ved til sene Tider. Derfor er det ogsaa
nødvendigt at forstaa Finnerne, ogsaa af den Grund, at
det nødigt siden skulde siges om os, at vi var daarlige
Kammerater og Kampfæller for de unge, der satte Livet
ind for de samme Tanker som vi.
Det er mit Haab, at efterfølgende Artikel maa bidrage
netop til en saadan Forstaaelse.
Det er en Svenskfinne, der er dens Forfatter, derfor
er den paa Svensk og ikke paa Finsk. Vi ved af Erfaring,
at det smukke og velklingende svenske Sprog ikke er lige
let tilgængeligt for alle, og der har derfor hersket en vis
Tvivl om, hvorvidt vi burde oversætte den eller ikke. Vi
er til sidst blevet enige om at lade den fremkomme paa
Originalsproget, idet vi mener, at den vil tabe noget
af sin Friskhed, hvis den mister sit sproglige Særpræg,
og vi nøjes derfor med at henvise til den vedføjede Ord
liste, da vi haaber, at alle gennem den vil kunne fatte
Indholdet uden all for store Vanskeligheder.
Forfatteren — en af mine Sigtunakammerater — har
beskedent, men samtidig meget bestemt forlangt sin Ano
nymitet bevaret. Selvfølgelig respekterer vi dette Ønske,
men skal da blot som en nødvendig Orientering bemærke,

at A. K. er en ung Studine fra Helsingforsegnen, der i
sit Hjemland paa forskellig Maade er optaget af Ung
domsarbejdet, bl. a. Spejderbevægelsen, men desuden og
saa er en varm Ven af hele Nordens Ungdom.
Vi bringer hende herigennem vor bedste Tak for det
fyldige Indblik, hun gennem sit Bidrag giver os i finsk
Ungdomsarbejde, ligesom vi ogsaa i høj Grad værdsætter
og paaskønner Artiklerne fra U. S. A. og Tyskland.
Egaa, i Novbr. 1936.
P. Fr. Laursen.

Ungdomsarbetet
i Finland,
o
ngdomen — är den inte i allt väsentligt sig lik över
allt, rik och mångskiftande som livet självt, het,
explosiv, sökande och drömmande och längtande, stän
digt längtande. Ett är visst: den stund är ödestiminan1)
slagen för ett folk, då dess ungdom upphört att längta.
Finlands folk är splittrat i mer än ett avseende2), och
gränserna ha ytterligare vidgats3) genom språkstriden och
det röda upproret 1918. Dess olika element ha sargats4)
och slitits mot varandra, men de ha även under sekler
etsats ihop i historiens obevekliga5), men härdande och
stärkande smältdegel. Där ha varit många lyckliga, rika
år, men också många tunga orosår. Och de gemensamprövningarna6) har mer än något annat bundit folket
samman. Den ungdom, som stigit fram ur detta folk, har
inte alltid förstått att taga emot vad landets hårda skola
gett den. Den har ofta missförstått sig själv och tappat
bort sig bland tidens irrbloss7)- Men den har en okuvlig
vilja att kämpa sig fram, en vilja, som segrar til slut.
På två fronter står arbetet bland ungdomen i Finland
särskilt starkt och bestående: folkhögskolorna och ung
domsföreningarna. De ha uppkommit vid samma tid, en
mörk tid, då man med oro såg framtiden an och sökte
trygga den genom att höja landets kultur, och de ha
mycket gemensamt. Denna uppsats kommer i huvudsak
att beröra endast8) dessa två verksamhetsområden.
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Både den finska och den svenska ungdomen i Finland
har städse haft ett vaket bildningsintresse9). Det är folk
högskolan, som framför allt har tillgodosett upplysningssträvandena bland landsbygdens ungdom. Den första
folkhögskolan grundlädes år 1889 vid en tidpunkt, då
de övriga nordiska länderna redan kunde visa upp ett
mångårigt vackert resultat av sitt arbete. Folkhögskolan
hade här under sina tidigaste år många svårigheter att
genomkämpa, speciellt av ekonomisk art. Tidtals för
vägrades10) statsunderstöd helt och hållet, och endast
genom enskild11) offervilja kunde folkhögskolorna upp
rätthålla sitt arbete. Under det ryska förtryckets år sökte
de ansvarsmedvetna12) i landet genom ökad upplysnings
verksamhet få hela folket med i det passiva motståndets
led. Nu såg man vilken stor hjälp man kunde få av folk
högskolorna, och vid sekelskiftet inrättades en mängd
nya sådana till betydande del tack vare studentnationer
nas entusiastiska bemödanden13).
Våra folkhögskolor tillkommo under inflytande från
Danmark och Sverige och präglas till sin anda av Grundt
vigs ljusa livssyn och starka tro på ungdomen och det
levande ordets makt. Det är en fängslande verklighet,
som här kommer de unga till mötes. Här givas dem svar
på de många brännande livsfrågorna. Här få de stanna,
stilla och självförgätna14), inför det storslagna och värde
fulla, som livet kan ge.
Beträffande organisation och läroplan uppvisa dock
folkhögskolorna i Finland avvikelser från den i Skandi
navien gängse folkhögskoltypen. Vanligen undervisas de
manliga och de kvinnliga eleverna samtidigt. Arbetsåret
pågår från november till maj, men trots den korta arbets
tiden är arbetsintensiteten mycket stor. Läsåret kan upp
taga ända till 1300 arbetstimmar. Emedan statsunderstöd
tidigare icke beviljades folkhögskolor utan endast lant
manna- och husmodersskolor, meddelas i folkhögskolan
undervisning utom i sådant, som kan hänföras till all
mänt bildande ämnen, även i jordbruk, husdjursskötsel,
matlagning och andra praktiska ämnen. Genom denna
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undervisning avser man dock alles icke att ersätta fackskolan. Man vill blott väcka håg och intresse för dessa
ämnen och uppmuntra till fortsatta studier. Svårigheten
med det stora antalet ämnen har varit att få koncentra
tion i läroplanen till stånd. Folkhögskolan fordrar starka
pedagogiska krafter, och ett stort antal framstående
lärarpersonligheter står och har stått i dess tjänst.
Den finländska folkhögskolan har för det mesta varit
den egna bygdens skola. Befolkningen har slutit upp
kring den närmaste skolan, och här har kärleken till
hemtrakten vuxit och vidgats. Faran för landsortens av
folkning existerar icke där, där15) en folkhögskola finnes.
En sådan hembygdskärlek leder vidare, leder till för
djupad uppfattning om plikterna mot fosterlandet och
folket.
Då Finland kämpade sin hårda kamp mot den ryska
övermakten, då hade folkhögskolan förvisst en stor gär
ning att utföra, men nu i eet fritt, självständigt Finland
är dess uppgifter mångfaldigade och än mera betydelse
fulla.
Medan folkhögskolan till stor del danats efter skan
dinavisk förebild, är ungdomsföreningsrörelsen en ut
präglat finländsk företeelse, som självständigt banat sig
egen väg. Intresset för folkbildningens höjande var, så
som nämnt, särskilt starkt på 1880-talet. Det måste uppe
hållas, aktiveras. Ungdomen skulle vara med, själv bära
ansvaret och dana en ljus framtid, ett värdefullt arv för
kommande släkten. Så uppstodo ungdomsföreningarna,
den ena efter den andra. I stadgarna16) äro deras syfte
mål17) olika formulerade, men i allmänhet söka de verka
för kulturens bevarande och förkovran18), för goda seder
och kommunalt framåtskridande. Ungdomen skall vårda
sig om det gamla i trakten, taga vara på gamla minnen
och sedvänjor. I sista hand är det alltså fosterlandet
självt de unga vilja värna och arbeta för. En del förenin
gar ha dessutom tagit nykterhetsarbetet 18) som sin upp
gift. Motto för hela ungdomsrörelsen har blivit Mikael
Lybecks ord: »Vi vilja hava den högre bildning, som vet
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och tänker, men trivs vid plogen«. Detta höga mål söka
ungdomsföreningarna nå främst genom regelbundna mö
ten med tankeväckande program: föredrag, diskussioner,
högläsning samt uppläsning av en egen tidning. Men
också nöjen20) såsom teater, sång och musik samt dans,
i synnerhet21) folkdanser, höra till programmet. En av
föreningarnas uppgifter är ju att förädla nöjeslivet.
Senare har vid sidan av mötena upptagits studiecirkel
verksamheten som ett viktigt led i arbetet.
Mötena höllos i början vanligen i traktens folkskola,
och läraren blev ofta ledaren. Särskilt ivriga medlemmer
ha forna folkhögskolelever blivit. De ha kunskaper att
dela ut, och de ha ett levande intresse för hembygdens
väl. Även en mängd studenter ha tagit verksam del i ar
betet, vilket därigenom förlänats22) en prägel av saklig
het och allvar. Trots att föreningarna till namnet voro
ungdomens, ha på flere orter även äldre personer kom
mit att tillhöra dem, och därpå har arbetet vunnit i hög
grad. Ehuru23) en viktig punkt på programmet för rörel
sen har varit att väcka intresse för de sociale problemen,
har den helt ställt sig utanför de sociale och politiska
stridsfrågorna och därigenom verkat förmedlande och
enande mellan de olika samhällsklasserna24).
Arbetets framgång är i främsta rummet beroende av
ledningen. Där goda ledare funnits, kunna anmärknings
värt resultat uppvisas. Men i många föreningar märkas
dock tyvärr perioder av dådlöshet och famlande' En
svårighet har varit att få de allvarliga strävandena att
sammangå med nöjeslivet så att allas intressen tillgodo
ses.
De flesta föreningar ha skaffat sig ett eget hus med
rymligt samlingsrum. Själva skulle föreningsmedlem
marna bygga sitt hem, och stort och stårligt skulle det
bli. Med glad iver och offervillighet arbetade man, och
huset blev nog ofta för stort och för anspråksfullt. Det
huset har sedan blivit till nytta och glädje för hela trak
ten25). Där sammanträder även lantmannagillet och hus
moderföreningen på orten, och där får man åhöra före-
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drag och konserter och åse teaterföreställningar. Med
andra ord: där är samlingsplatsen för kulturlivet på
orten.
Antalet ungdomsföreningar blev omkring år 1900 slut
ligen så stort, att man ansåg det nödvändigt att samman
föra dem till enhetliga26) förbund för de olika lands
delarna. Dessa förbund bestå åter av mindre ungdomsringar och de bilda tillsammans två stora gemensamma
förbund, ett finskt och ett svenskt. En sådan organisa
tion av ungdomsföreningarna har i högsta grad verkat
livgivande och utvecklande för rörelsen. Med ledande och
sammanhållande kraft ha förbunden tagit initiativ till
många gemensamma företag av ekonomisk eller intellek
tuell art. De upprätthålla egna folkhögskolor samt skolor
för husmödrar och jordbrukare. De ha uppställt fasta
och vandrande bibliotek, grundat studiecirklar, utsänt
föredragare till föreningarna och anordnat kurser i olika
ämnen såsom hembygdskunskap, lantbruk, hemslöjd,
matlagning, färgning, idrott och hälsolära2’). Trädgårds
skötsel28) har man särskilt vinnlagt sig om såväl genom
kurser givna av anställda konsulenter som genom täv
lingar föreningarna imellan. Arbetet för främjandet av
musiklivet i bygderna har kanske varit mest framgångs
rikt. Intresset för dessa strävanden har även varit sällsport20) stort. Förbundets reselärare resa från ort til ort
och instruera och leda dess sångkörer och orkestrar. Regel
bundet anordnas sedan undomsförbundens stora musik
fester. De festerna äro för ungdomsföreningarna verkliga
högtider. Till dem möta de unga upp i glada färgrika
bygdedräkter med föreningarnas fanor och standar. Här
visa de allvaret i sina strävanden, visa vad ärligt, hän
givet och trosvisst arbete kan åstedkomma30).
Utom till förbundens årsmöten, där organisationsfrå
gor behandlas och arbetet för året planlägges, samlas för
eningsmedlemmarna till längre vinter- eller sommarting,
där de unga från olika föreningar ha tillfälle att stifta
personlig bekantskap med verandra. De tillfällen, då fin
ländsk ungdom fått sammanträffa med ungdom från den
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övriga Norden, ha inte varit många, men därunder har
bildats en outtömlig fond av bestående, dyrbare, vär
mande minnen.
Ungdomsföreningsrörelsen har erhållit en omfattande
utbredning. I stad och på landsbygd och även i den mest
avlägsna31) trakt, överallt finnas ungdomsföreningar.
Deras stilla anspråkslösa arbete representerar ett kultur
värde, som icke kan mätas, som Finland icke har råd att
vara förutan.
Även flere kyrkliga ungdomsförbund ha vi i Finland.
Till dem höra stora skaror av unga människor och i dem
har landet en oskattbar rikedom. Dessa unga behöva ej
längre gå sökande. De ha funnit det djupaste i livet, kär
nan i allt. Men arbetet på det religiösa området för utom
Finlands gränser. Det för till den personliga upplevel
sens vida levande marker.
Allt detta inrymmer dock endast konturerna för den
yttre ramen av det mera fremträdende ungdomsarbetet.
Arbetet bland ungdomen i Finland inrymmer mycket,
mycket mer än vad jag här kunnat framlägga. Där är
ungdomsmod och glädje och ett fast framtidshopp, vil
ken form än verksamheten ikläder sig — även i de mest
anspråkslösa strävandena. Och för ledaren bäres allt gott
ungdomsarbete upp av kärleken till ungdomen och för
tröstan på att den skall föra landet framåt. Det är ett
sådant förtroende och en sådan kärleksfull ledning ung
domen behöver, ty trots sin självsäkerhet utåt längtar
ungdomen efter stöd och hjälp, efter någen, som förstår
den och respekterar den. Det synes mig som skulle ung
domen nu för tiden, genom att den är mera fri och själv
ständig än förut, ha svårare och oklarare att finna rätta
vägar. Lämnas32) den helt åt sig själv, går den hänsyns
löst, egensinnigt sin egen väg. Det man förmår göra för
den, är oftast alltför litet. Främst bör man låta de unga
lära känna sitt människovärde, erfara vad detta fordrar
av dem och ödmjukt sträva efter att fylla denne plikt.
Det är det de själva innerst vilja. Redan33) skönjes hos
dem en mer eller mindre medveten längtan uppåt, mot
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stora, mot eviga värden, och däri har ungdomsledaren
sin bästa bundsförvant. Ty en tärande, smärtfylld läng
tan är ungdomens mäktigaste drivkraft.
A. K.
Ordliste til Ungdomsarbetet i Finland.
1) Skæbnetimen. 2) Henseende. 3) udvidet sig. 4) gnavet.
5) ubetvingelige. e) Fælles Prøvelser. 7) Vildfarelser. 8) kun.
e) Uddannelsesinteresse. 10) nægtedes. “) privat. 12) de, der
følte Ansvaret. 13) Bestræbelser. 14) selvforglemmende. 15) hvor.
lfl) Lovene. 17) Formaal. 18) Fremgang. 10) Afholdsbevægelsen.
20) Fornøjelser. 21) Særdeleshed. 22) fik. 23) Endskønt. 24) Sam
fundslag. 25) Omegnen. 26) ensartede. 27) Sundhedslære.
28) Havebrug. 29) ualmindeligt. 30) føre til. 31) afsides belig
gende. 32) Overlades, æ) Allerede.

Ungdommens Opdragelse i Tyskland.
tatstanken var stærk i det gamle Tyskland, Bismarcks
Tyskland. Det var Statens Maal at opdrage Ungdom
men til gode og især lydige Statsborgere. Skolen var
meget uniformeret, og Friskoler i dansk Forstand fand
tes saa godt som ikke. Der gjordes enkelte Tilløb til en
Tvangsefterskole for unge fra 14—18 Aar, men videre
kom det ikke. Der er ingen Tvivl om, at de højere Skoler
paavirkede deres Elever i en bestemt Retning. De mange
krigsfrivillige i 1914 var Resultatet. Vi saa dem i store
Skarer svinge ind paa Kasernegaarden syngende: »Med
Hjerte og Haand for Fædrelandet«. Men vi saa dem og
saa i Skyttegravene, krigstrætte. Og de følte sig ført bag
Lyset (belogen und betrogen).

S

Der var dog fra Ungdommens Side allerede før Ver
denskrigen en Bevægelse i Gang for at frigøre sig fra de
gamles og Statens Ledebaand, den gjorde sig især gæl
dende i »Vandrefuglebevægelsen«. Men det var dog først
efter Krigen, at Stormen brød løs.
Jeg mindes endnu tydeligt et stort Ungdomsstævne i
Hellerau ved Dresden i 1923. Der var 6—700 unge fra
flere Lande sammen i en Uge. Det, der især blev drøftet,
var: »Hvad kan vi unge gøre for at frelse Verden fra den
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næste Krig?« Tonen var international, antikristelig og
aldrig mere Krig. Det lød Gang paa Gang, at det var de
unge, der selv skulde tage Styret. »Vi er,« som de sagde,
»snydt og bedraget af de gamle. De har ført os ind i en
Verdenskrig, og vi véd ikke hvorfor; de har villet lede
os, og de er selv gaaet vild. Vi maa selv finde Vejen frem,
og den gaar bort fra Kirken, for Kirken har prædiket
»Gott strafe England«, og bort fra Skolen, for den har
gjort det samme, og bort fra Hjemmet, for det fulgte
Skolen. Det var rørende at høre en gammel Professor
staa op og sige: »Ja, Ungdom, vi har vildledt jer, vi ser
det nu, og I maa nu selv tage Styret, vi ønsker jer Lykke
og Held til at finde Vejen frem«.«
Det var en tiltalende Ungdom, vi mødte der, men den
var os i nogen Maade fremmed. Der blev sunget meget,
men der lød ikke een national folkelig eller kristelig
præget Sang. Der var en ung Mand fra Bøhmen, der i en
længere Tale slog paa det kristelige. Han fik Lov til at
tale i Ro, der var ubegrænset Talefrihed, men hans Ord
fandt ingen Genklang. Kirken var de færdige med. De
vilde søge Gud i Naturen.
Saa vandrer da tysk Ungdom bort fra Hjem, Skole og
Kirke ud i Naturen. Det er i den Tid, Vandrehjemmene
rejses ud over hele Landet. Der fandtes i 1919 300 Vandrehjem med 60,000 Overnatninger, i 1931 var der 2319
Vandrehjem med 4,320,000 Overnatninger. Disse Vandre
hjem blev drevet af »Reichsverband für deutsche Jugend
herbergen«, en stor upolitisk Sammenslutning med Med
lemmer fra alle Samfundslag. Det paastaaes, at man fra
Regeringens Side forsøgte at gøre den politisk. Det var
jo i en Tid, hvor de politiske Ungdomsforeninger blom
strede.
Jeg har mødt disse unge paa Vandrehjemmene og
syntes, de var kønne og tiltalende i deres enkelte men
farverige Dragter. Men man har sagt om dem, at de
havde vel formaaet at frigøre sig fra Hjemmet og For
tiden, men de har ikke formaaet at stifte Hjem selv og
skabe Fremtiden. Nu maa det ogsaa siges, at det var

45

voldsomme baade politiske og aandelige Storme, der ra
sede over Tyskland i Tiden 1919—1933. Staten støttede
Ungdomsarbejdet paa mange Maader, men ikke altid paa
en lige heldig Maade.
Regeringen greb ogsaa aktivt ind. Der indførtes en
kelte Steder tvungen Gymnastik- og Aftenskoleundervis 
ning for den mandlige Ungdom. Hvad der kan naas ad
den Vej turde være tvivlsomt. Jeg havde engang en tysk
Delingsfører, der gik med til nogle af mine Gymnastik
timer for at lære dansk Gymnastik at kende. Da jeg en
gang spurgte ham, hvorledes det gik med den tvungne
Gymnastik, sagde han: »Aa, det gaar ikke godt, es steckt
kein Geist da hinter« (der er ikke Aand over det). Et
Par af mine Gymnaster var tvunget til at gaa med til det,
skønt de kunde godtgøre, at de gik til frivillig Gymnastik
i det danske Forsamlingshus.
Arbejdsløsheden hærgede Tyskland, 5—6 Millioner
var uden Arbejde, og man sagde, at 2 Millioner var unge,
der aldrig havde haft lønnet Arbejde. De var gaaet i Lære,
blevet Svende og var saa arbejdsløse. Vi traf ogsaa disse
unge paa Vandrehjemmene i de senere Aar. De vandrede
ikke for at komme ud i Naturen, men fordi de ikke havde
noget at bestille.
Baldur v. Schirach, der den 30. Oktober 1931 af Adolf
Hitler udnævntes til »Hitler Jugendführer«, skriver i sin
Bog »Die Hitler Jugend, Idee und Gestalt« i 1934: »Hvad
man tidligere kendetegnede som tysk Ungdomsbevægelse,
er død, men vi føler os i Slægt med det, der har været, og
vi erkender, at Ungdom maa føres af Ungdom«.
Vi gaar nu med Hitlerungdommen ind i »det tredie
Rige«.
Allerede i Oktober 1932 samledes 100,000 »Hitler
Jugend« til Parade i Postdam. Baldur v. Schirach skrev:
»Regeringen fra Weimar har vel Bajonetterne, men vi
har Ungdommen«.
Den 30. Januar 1933 blev Hitler Rigskansler, og fra
nu af staar alle Ungdomsforeninger direkte under Baldur
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Repræsentanter for Hitler-Jugend.

Skematisk Oversigt over Udviklingen fra 1933—34. Man ser
Hitler-Ungdommen brede sig paa de andre Foreningers Be
kostning; disse er delvis tvangsophørt.

CO

CO

a
T-(
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Kommunistisk
Socialdemokrater
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Evangelisk
Forskellige
Erhvervs Ungdom
Gymnastikforeninger
Borgerlig Ungdom
Statspolitisk
Hitler-Jugend

Jødisk
Tyske i Udlandet
Katolsk
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Hitler-Jugend

Efter Baldur v. Schirachs Bog.
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v. Schirach. Det vil sige Staten. Dette gælder ogsaa Van
drehjemmene.
Som man ser, er »Hitler-Jugend« næsten enehersken
de. Det vil sige, at Partiet eller Staten tager sig af al
Undervisning og Opdragelse. Og vi skal nu se, hvorledes
Livet former sig for de tyske Børn og unge og for de
danske, der ikke kan komme i dansk Skole, fordi de bor
for ene.
Naar Barnet er fyldt 6 Aar inden 1. April, skal det i
Skole. Mens vi i Danmark har Undervisningspligt, er der
i Tyskland Skoletvang. Barnet skal besøge Statens Skole
fra 6—10 Aars Alderen, senere kan det faa Lov at gaa i
en Privatskole, der skal være anerkendt og kontrolleret
af Staten. Dette gælder ikke det danske Mindretal, der
har Lov til at danne Privatskole, naar der er mindst 10
Børn.
Naar Læreren kommer ind i Skolen om Morgenen,
siger han ikke »God Morgen«, men med opløftet Arm
»Heil Hitler«, som Børnene saa skal besvare paa samme
Maade. Dette gælder ogsaa Børn fra dansksindede Hjem,
der af en eller anden Grund gaar i den tyske Skole.
Med det 10. Aar begynder Statens Arbejde med Bør
nene uden for Skolen. Nu gaar de fleste Drenge ind i
»Hitler Jugend «s yngste Afdeling »Jungvolk«, der om
fatter Drenge fra 10—14 Aar, ligesom Pigerne gaar ind
i »Bund Deutscher Mädel« (B. D. M.). Det er frivilligt,
men der lægges ingen Skjul paa, at det er et Ønske fra
Statens Side. Mange Forældre tror, at det er en Nødven
dighed for at faa deres Børn frem i Verden. Og jeg har
set Breve af et saadant Indhold, sendt ogsaa til danske
Hjem, at man kunde antage, at det var Pligt at melde
Børnene i H. J.
Baldur v. Schirach skriver i sin Bog: »Mange For
ældre mener at sikre deres Børns Fremtid ved at melde
dem ind i »Hitler Jugend«, dette er forkert. Vel vil Sta
ten helst tage sine Medarbejdere blandt dem, der fra den
tidligste Ungdom har vist deres Troskab overfor denne
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Stat. Men det maa være klart, at det kræver Arbejde.
At tilhøre »Hitler Jugend«, kræver Daad.«
I Foraaret 1936 sagde Læreren til Børnene i en Skole,
at dersom de ikke meldte sig i H. J. nu, kunde de aldrig
komme i Statens Tjeneste. Saa man kan forstaa, at
mange Hjem, der helst vilde holde Børnene hjemme, er
betænkelige ved det.
»Jungvolk« bærer Uniform, har Appel som Soldater
og en Del Marchøvelser. De ledes ikke af Læreren, men
en Kammerat, der er udnævnt til Fører. »Ungdom skal
ledes af Ungdom«.
Hver enkelt lille Flok (Jungenschaft) staar direkte
under B. v. S. gennem 8 Led opefter.

»Staatsjugendtagn (Statsungdomsdag).
Mushardt-Tietzen skriver i »Staatsjugendtag Idee und
Gestaltung« (Leipzig 1934): »I det Øjeblik, da den store
Feltherre (Hindenburg) gik ind i Valhalla, fik den tyske
Ungdom deres Statsungdomsdag.«
Andet Steds staar der, at Maalet er at føre alle tyske
unge ind i »Hitler Jugend«.
Denne Statsungdomsdag er hver Lørdag; da er der
ingen Skole for dem, der er i H. J. eller B. D. M. De har
den Dag deres Marschøvelser, Appel og Undervisning i
nationalsocialistisk Verdensanskuelse.
I en Forordning af den prøjsiske Minister for Viden
skab, Kunst og Folkedannelse, dateret Berlin 30. Juli
1934, staar der, at de Børn, der ikke er med i H. J., skal
have regelmæssig Undervisning i Skolen om Lørdagen.
Mindst to Timer skal bruges til at bringe dem i Forbin
delse med nationalsocialistisk Tankegang. Børn af ikkearisk Afstamning er fritaget for denne Undervisning. —
Danske Børn er ikke fritaget.
Naar Drengen med sine 14—15 Aar bliver konfirme
ret, gaar han fra »Jungvolk« ind i den egentlige »Hitler
Jugend«. Han bærer Dolk, hvorpaa der staar »Blod og
Ære«, Feltøvelserne bliver flere og sværere.
Nu tager Staten ogsaa fat paa de unge, der i deres
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Skoletid ikke naaede at komme ind i »Jungvolk«. Der
er indrettet Tvangsefterskoler, hvor de unge Mænd skal
møde tre Vintre, 15—18 Aar, tre Timer ugentlig enten
Eftermiddag eller Aften. Der undervises i almindelige
Skolefag og Nationalsocialisme.
At vore danske unge tvinges til at deltage i denne
Undervisning, forekommer mig at være et Indgreb i vor
Mindretalsfrihed.
Naar den unge Mand bliver 18—19 Aar, skal han i
Arbejdstjeneste. — Om denne Arbejdstjeneste skriver
»Flensborg Avis«s berlinske Medarbejder den ”/s 35:
»Tyskland har faaet sin Folkehøjskole, dens Navn er
»Arbejdstjeneste«, dens Motto lyder: »En nationalsocial
istisk Sjæl i et sundt Legeme«.«
Over en Indgang staar der: »Lovet være alt, hvad der
gør haardt«.
I denne »Skole« tvinges nu ogsaa dansk Ungdom ind.
Den varer 6 Maaneder. Det var forbudt at læse danske
Aviser og de maatte ikke mødes med deres Familie i de
danske Forsamlingslokaler. Først efter mange Klager
blev disse Forbud ophævet.
Livet i Arbejdslejren minder meget om Soldaterlivet.
De bor i store Barakker, der er byggede til dette Formaal. Ved Indgangen staar en ung Mand Vagt ved sit
Skilderhus med en blankpudset Spade paa Nakken. Der
er Vagtstue, og Vagten afløses paa militærvis. Jeg kom
en Vintermorgen cyklende fra Tønder til Sønderløgum,
da saa jeg i det fjerne en underlig Blinken, som naar den
nedadgaaende Sol skinner paa Vinduesruder i det fjerne.
Det viste sig at være Arbejdstjenestemænd, der ekser
cerede med Spaderne. Disse Arbejdssoldater, som man
bedst kan kalde dem, arbejder ca. 6 Timer daglig. Det
er mest store Kultiveringsarbejder, der udføres. Den sure
Jord afvandes, og nyt Land inddiges paa Slesvigs Vest
kyst. Maalet er engang at vinde alt det tilbage, som Havet
har taget.
Der bruges en Del Tid til Sport og Resten til at naa
Maalet: en nationalsocialistisk Sjæl-------
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Ogsaa dette forekommer os at være et Overgreb paa
vor Mindretalsfrihed.
Efter Arbejdstjenesten kommer et Aars Militærtje
neste. Saa først skal den unge Mand være færdig til selv
at tage fat; han har nu været under Statens direkte Paavirkning fra sit 6. Aar.
I Tyskland sørger Staten for Ungdommens Opdra
gelse. Det begyndte i Kejserriget, blev fortsat i Republik
ken og udvidet i »det tredie Rige«.
Niels Kjems.

Fra Amerika.
vert Aar i de tre Aar jeg har været her i U. S. A.,
har det været min Mening at sende Hilsen til mine
»gamle« Kammerater og Egaavenner gennem Elevskrif
tet, og hver Gang har jeg opgivet det. Jeg kunde ikke
blive enig med mig selv om, hvad jeg skulde fortælle,
for de tre Aar har været saa fulde af Oplevelser.
Men atter i Aar bad Søster L. i Danmark mig om en
Hilsen og foreslog saa, at jeg fortalte lidt om Ungdoms

H

51

arbejdet herovre, og det slog ned i mig med det samme,
at det var da i Grunden det mest naturlige at fortælle om.
Ungdomsarbejdet her er — ikke alene blandt Dan
skere, men blandt alle nationale Grupper — en Gren af
Kirkens Arbejde. Danskerne har to Kirkesamfund her
ovre, det ene Indre Missions, det andet grundtvigsk. Den
Menighed, vi er i, hører med til det sidstnævnte. Vort
Samfund har sin Ungdomsskole i Des Moines, Iowa —•
Grand View College, som nogle af jer maaske har hørt
om. Den Skole er et meget vigtigt Led i Ungdomsarbej
det; den er her omtrent, hvad Askov er hjemme. Dér
samles Unge for 9 eller 3 Mdr.s Kursus, og dér uddannes
vort Samfunds Præster.
Vi har her i vor lokale Forening en 17 til 18 Unge i
Alderen fra 15 til 25 Aar. Vi har en Gymnastiksal (som
rigtignok aldrig bruges til Gymnastik), hvor Flokken
samles to Gange maanedlig til Møde. Mødet aabnes med
Sang og Andagt, derefter et kort Forretningsmøde, Op
læsning, Foredrag, Musik el. lign., Kaffe (paa det Punkt
er vi gode Danskere!) og frit Samvær; det sidste bliver
ofte Boldspil, en meget yndet Sport blandt Amerikanere,
eller gamle danske Lege og Folkedanse, som gaar ud
mærket, skønt Sproget blandt de Unge her er udeluk
kende Engelsk. Om Vinteren prøver vi at skaffe Invita
tion fra private Hjem til det ene Møde hver Maaned, det
gør det lidt hyggeligere. Om Sommeren er der ofte Ud
flugter til Byens Parker, saa leger vi, tænder Baal, stegerPølser ved Ilden og har det »sjovt«.
Ungdomsforeningerne i Staterne er delt i seks Kredse,
de har deres lokale Styrelse, Kredsstyrelse og Fællessty
relse. Formand for denne Kreds er Pastor Leo Broe,
Manistee, Mich., som er en Fætter til Lærer Laursen,
Egaa Efterskole. — Hvert Aar afholdes Kredsmøde i hver
Kreds, hvor Forretningsmøder, Foredrag, Sport og Un
derholdning af lokale Kræfter udfylder de 2—3 Dage,
Mødet varer. Hvert tredieAar afholdes Fællesstævne, hvor
saa mange Unge som muligt deltager fra hver Kreds. I
Aar havde de Fællesstævne i en dansk Koloni »Kronborg«
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i Nebraska. Der var 150—200 tilrejsende Gæster. Om
Søndagen var Deltagernes Antal op mod en 7—800 —
vaagen Ungdom, som kom baade for at modtage og yde.
Et saadant Fællesstævne former sig omtrent som et
Kredsmøde, bare i lidt større Format — flere Foredrag
og Diskussioner. Hver Dag begynder med Andagt og
Bibeltime og derefter Foredrag og lignende. Emner, som
i dette Aar var fremme,
var Indstilling overfor
Missionsarbejde, D. S.
U.’s Problemer, Jødefor
følgelsen,
Racespørgsmaalet, Andelsbevægel
sen.
D. S. U. (Dansk sam
mensluttet Ungdom) har
ogsaa sit Blad »Ung
dom« som Bindeled;
men Sprogspørgsmaalet
gør sig gældende her
som i alt andet — hvad
skal det være — Dansk
eller Engelsk? Det er det
brændende Spørgsmaal
i Kirke og Ungdoms
Ruth.
arbejde, men det engel
ske vinder støt frem, selv om det er svært for de ældre
at indrømme det. Det er de Unges Sprog, og det er jo
ikke nu, som for Aar tilbage, at der stadig er nye Ind
vandrere. — D. S. U. arrangerer ogsaa med Aars Mellem
rum Fællesture til Danmark. I Sommer var f. Eks. en
Flok — 60 ialt — i Danmark under Ledelse af Pastor
Johs. Knudsen, Askov, Minnesota, Søn af afdøde Pastor
Th. Knudsen, Ryslinge. — Laura Ibsen fra mit Hold
(1925) var bl. a. med paa den Tur.
Nu haaber jeg, at jeg har givet Jer et lille Indtryk
af, hvad D. S. U. er. Maaske I vil forstaa det bedre, hvis
jeg citerer en Paragraf fra deres Forfatning. — »For-
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maal: Dansk sammensluttet Ungdom i Amerika søger at
virke som et Led af det Arbejde, der øves af Den dan
ske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika, idet den paa
kristelig Grund søger at hjælpe de unge til at leve et
sundt og rigt Ungdomsliv og tilegne sig den Folkearv,
til hvilken de som Dansk-Amerikanere har Adgang«.
Til Slut en lille Sidebemærkning. Jeg er glad for det
herovre. Vi har det godt, der er kønt, hvor vi bor (Mari
nette, Wis. ligger lige ved Michigansøen). Vi har den
sødeste lille Pige — Ruth, og vi er raske. Har vi saa ikke
meget at være taknemlige for?
De bedste Hilsener og god Jul — — godt Nytaar!
Marinette, Wis., i September 1936.
Ragnhild Farstrup.

Elevmødet 1936.
levmødet holdtes Lørdag den u. og Søndag den 12. Juli. Fre
dag Aften havde det været mørkt og graat i Vejret, og Ra
dioen havde spaaet Regn. Det var derfor et Spørgsmaal, som
diskuteredes meget, om vor planlagte Sejltur skulde gaa ud af
Programmet af den Grund; men heldigvis blev det ikke Tilfæl
det, thi fra om Morgenen tidlig straalede Solen fra en klar og
skyfri Himmel.
Lørdag Formiddag holdtes der som sædvanlig Skole til Mid
dag, og derefter blev Eleverne delt i Hold for at tage Del i
Arbejdet, og nu gik det med Liv og Lyst.
En halv Snes Stykker blev sendt i Køkkenet, og det overlodes
til dem at gøre de Kartofler i Stand, som skulde bruges den føl
gende Dag, andre bælgede Ærter, og atter andre gjorde Klasse
værelser i Orden og dækkede Bord til Aftensmaden, og paa Elev
værelserne holdtes der helt Hovedrengøring, alt skulde være i
Orden, til de gamle Elever kom.
Ved Middagstid hejsedes Flaget paa Sønderhøj, medens der
blev sunget „Hil dig vor Fane“, det andet havde været oppe fra
om Morgenen, og de blafrede nu begge nok saa festligt i den
lette Vind og fortalte saa langt, de kunde ses, at i Dag skulde
der være Fest paa Efterskolen.
Allerede ved 2^4 Tiden ankom de første Gæster, de kom fra
Fyn, og fra Kl. 4 blev der et Rykind, gamle Elever strømmede
til Egaa fra alle Sider, og hvor var det morsomt at høre Glædes
udbruddene, naar to fra en Aargang havde fundet hinanden.
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De fleste havde cyklet langt og kunde nok trænge til lidt
Aftensmad, og det fik de ved 6 Tiden.
Der var om Aftenen arrangeret Sejltur paa Aarhusbugten
med „J. P. Pedersen“.
Da det havde været umuligt at faa Rutebiler til at transpor
tere Gæsterne til Aarhus, lejedes der et Ekstratog, som tog
Gæsterne op ved Grenaavej, hvortil de marcherede i samlet Trop
med Fanen i Spidsen.
Vi, der hjalp til i Køkkenet Lørdag Aften, skulde først af
Sted en Time senere, og vi befordredes i Lillebiler lige til Hav
nen. Der skulde ogsaa Musikere med om Bord, og de var alle
rede mødt, da vi kom, de spillede først et Par Stykker, medens
vi stod inde paa Havnemolen, og da Skibet gled i Havn, spilledes
„Kong Kristian“.
Kl. 20,05 gik vi om Bord og sejlede straks efter ud paa den
stille, blanke Bugt, imedens blev der sunget flere Fædrelands
sange.
Sejlturen varede ca. 3 Timer, og paa Turen blev der Under
holdning af Musikkorpset med danske Sange, og der spilledes
ogsaa en enkelt Dansemelodi, hvortil der blev danset, men da
der kun var Plads til enkelte Par, holdt det snart op.
Efter Mørkets Frembrud holdt Forstander Pedersen en lille
Tale og bragte en Hilsen fra de gamle Elever, som havde været
forhindret i at komme med.
Ved ri Tiden var den dejlige Tur forbi, og vi blev sat i
Land igen og maatte saa med Toget, som førte os tilbage til
Grenaavej; Resten af Vejen gik vi paa vore trætte Ben.
De „gamle“ Piger tog derefter Elevværelserne i Besiddelse,
og efter Forlydende laa Bundbrædderne usædvanlig løst den Nat.
Karlene fik deres Soveplads paa en Gaard i Byen, og vi
Elever maatte saa ned i Bornholts Lade, hvor der var redt et
godt Høleje til os.
Vi havde lang Tid i Forvejen planlagt, at den paagældende
Aften skulde der laves Sjov; men undskyld, da vi først kom der
ned, var der ingen, der tænkte paa andet end at sove, hvis det
vilde være muligt, og det lykkedes vist de fleste at faa en ret
rolig Nattesøvn, skønt en enkelt vaagnede med Hovedpine.
Efter at have faaet Høet børstet af Tøjet og det værste
Støv vasket af os, mødte saavel gamle som nuværende Elever
til Frokost; herefter hejstes de nordiske Flag — det norske,
svenske, finske og islandske — under Sangen: „Der er ingen
ting, der maner“.
Nu gik alle til Egaa Kirke, hvor Pastor Højmark holdt
Gudstjeneste. Kirken var stuvende fuld, og Staapladserne var
optaget helt ud til Vaabenhuset.
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Kl. 12 spistes Middagsmad, og Kl. 3 skulde der være Fore
drag. Tiden derimellem blev benyttet paa forskellig Vis, jeg
tror nok, de fleste gik til Stranden, og de næste Par Timer har
der muligvis været Højvande paa Mols, idet der dukkede sig
mangen mere eller mindre fed Krop i Vigens svale Bølger.
Senere samledes de ca. 350 gamle Elever til en Kop styr
kende Kaffe.
Næste Del af Programmet var saa Forstander Pedersens og
Pastor Lykkes Foredrag.
De var begge enige om ikke at beslaglægge for megen af
den kostbare Tid, de „Gamle“ var sammen i.

Fra Elevfesten.

Og de holdt deres Løfte og talte begge meget smukt og
kortfattet til vi Unge. Tiden herefter fordreves ved muntre
Samtaler og Drillerier, de gamle Elever imellem, fra deres fire
og fem Maaneders Ophold paa Skolen.
Og dette fortsattes uformindsket ved Aftensmaaltidet Kl. 6.
Herefter vilde Egaa „Eliter“ give en Opvisning paa Sønderhøj, og Vejret, som hidtil havde været saa straalende, be
gyndte nu at formørkes, og et Øjeblik ængstedes vi for en for
styrrende Byge midt i det hele; men det blev heldigvis ikke
Tilfældet, og Opvisningen gik sin Gang; men om den vil jeg
ikke dømme, det overlader jeg til de øvrige Tilskuere. Ved
9-Tiden sluttedes der af med fælles Kaffebord i Gymnastik
salen.
Afslutningen fik et meget festligt Forløb. Der blev sunget
flere af de mest brugte Sange fra Skolen, og fra Scenen blev
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der læst op paa Jydsk af Skolens nuværende Elev Inger Kir
stine Jensen, hvilket belønnedes med stærkt Bifald fra Publi
kum.
Og mindre Begejstring vakte det ikke, da 6 Par af Skolens
Elever, iført lyse Kjoler og med Blomsterkranse om Haaret,
dansede Menuetten af „Elverhøj“.
Det allersidste Nummer gav Forstanderens ældste og yngste
Døtre med deres dejlige Sang og Musik.
Forstander Pedersen takkede nu de Unge og udtalte sin
Glæde over, at de igen i Aar havde mødt saa talrigt op og med
saa godt Humør, og han mindedes endnu en Gang dem, som
havde været forhindret i at komme, og alle enedes om at sende
dem en Hilsen fra de Kammerater, som nu havde tilbragt en
hel lang, uforglemmelig Dag sammen paa deres gamle Skole.
Afskedens Time var kommet, og alle vilde trykke hinanden
i Haanden og sige Tak for den Gang, særlig til Forstanderpar
ret og Lærer og Lærerinder. Det var med ikke saa lidt Misun
delse paa vi Elever, at de gamle drog bort; men de trøstede sig
ved Haabet om at maatte komme næste Aar igen.
Det er maaske ikke særlig gæstfrit at sige det; men des
mere ærligt, at vi Elever drog et Lettelsens Suk for hvert Hold
af de Gamle, vi fik sendt bort, for vi havde jo ogsaa nok haft
en god Dag; men vi følte os paa en Maade tilsidesat, for vi var
jo ikke vant til, at der blev taget Hensyn til andre end os. Men
vi glæder os til næste Aar, naar vi ogsaa skal komme som gamle
Elever.
Mandagen, som plejer at være „blaa Mandag“, stod i Ren
gøringens Tegn, og hvor vi syntes, det var velbehageligt for
hvert Spor, vi fik udslettet af de „Gamle“.
Anna Dam Jensen,
„Damsminde“.

Vennehilsener.
Gøteborg, d. 20. September 1936.
eg vilde gerne have en Hilsen med i Egiabogen, om den ikke
kommer for sent. Jeg har nu snart opholdt mig i Sverige et
Aar og bliver her i Vinter med. Jeg har tilbragt en herlig Som
mer i en af Gøtets kønneste Egne med Bjerge, Skove og Søer.
Næste Sommer har jeg paatænkt en Vandring eller Cykletur
op i Sverige. Er der nogen som vil med, saa sæt i Gang med
Træningen med det samme.
Jeg er blevet „svensk Frisksporter“ herovre og kunde i
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Grunden have Lyst at fortælle lidt derom, da jeg ikke tror, der
findes noget lignende i Danmark.
Der findes Frisksportsklubber over hele Sverige, og hver
Sommer afholdes en Kongres, hvori alle Frisksportere kan del
tage.
En Frisksporters Program gaar mest ud paa at leve saa en
kelt og sundt som vel muligt samt træne sin Krop og sine
Muskler i Smidighed og Styrke. Lad saa være, at nogen over
driver og tror, at det kun skal gaa ud paa at blive et Bundt
Muskler. Det er naturligvis ikke Hensigten; men derimod, at
man gennem Træningen skal faa større Styrke til sit daglige
Arbejde.
En svensk Frisksporterhilsen til alle paa Egaa.
En speciel Hilsen til Pigerne 33.
Kirstine Lund Jensen.

i nærmer os Julen. Egaabogen skal være færdig og snart
sendes til jer. Listerne med de mange, mange Navne kan
ved en saadan Lejlighed give os en Del at tænke paa. Det
kunde være rart at følge med Bøgerne ud til de mange Hjem
og se, hvordan det nu gaar. Navnlig til de Elever, som var her
for længe siden.
Skolemennesker har det vist oftest saadan, at skønt det altid
er glædeligt at høre om de mange Elever, som det er gaaet
godt her i Livet — en Glæde, som vi ikke kunde undvære —
saa gaar der dog flere af vore Tanker til de Elever, der af en
eller anden Grund og paa forskellig Vis kom paa de forkerte
Veje. I Aarenes Løb blev der jo nogle, som ved egen eller
andres Skyld fik forkert begyndt, og saa er det jo ikke altid let
at vende Skuden.
Gjort Gerning kan ikke ændres. Disse Elever vilde vi aller
helst se ind til eller høre lidt fra.
Et godt Venskab kan holde, selv om der sker slemme Fejl
trin. Men det dybe Venskab knyttes vist sjældent i de lidt unge
Aar, og det bliver aldrig de mange Mennesker, det omfatter.
Men Kammeratskab kender de fleste. Selv om dette ikke
forpligter saaledes som Venskabet, saa synes jeg dog somme
Tider, at lidt mere bindende end saadan, som det i Almindelig
hed förstaas, burde det være. Der skulde blive lidt tilbage, selv
om det tilsyneladende er forbi.
Det har somme Tider gjort ondt, naar en Elev fortalte om
en Kammerats Uheld paa en lidt haanlig Maade, selv om det er
sjældent.
Vi skal ikke for hurtigt sige: „Hun duede ikke“. Hvis vi
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gør det, kan vi let vurdere lige saa forkert som Byfogeden, der
kun saa en Brøkdel af det hele og slet ikke regnede med andet,
skønt der var saa meget fint og godt hos det Menneske, han
dømte.
Er man i Nærheden af en Kammerat, som kan gribes i Ar
men før det gaar galt, vil det være meget ukærligt at lade det
være. Men er Faldet sket, er Foragt ikke noget godt. Synden
vil altid straffe sig selv. Det er Livets strenge Lov. Dog maa
vi være glade for, at det er saadan; vi taalte det jo ikke ander
ledes.
Jeg tror paa, at de Tanker og Ønsker, vi sender ud til de
Mennesker, vi ellers ikke kan naa, ogsaa kan betyde noget.
I ønskes alle en god Jul.
Mange Hilsener fra
Ingeborg Ibsen.

agen efter Sommerskolens Afslutning startede Anni Iver
sen og jeg paa vore Cykler. Vi havde planlagt en Tur fra
Egaa til Skagen, tilbage til Egaa til Efteraarsmøde, over Askov
til Als. Turen blev „omtrent“ planmæssigt gennemført, vi svig
tede kun Silkeborg.
Trods Regn og Storm de første otte Dage havde vi en dej
lig Tur; men det vil blive for meget at fortælle om hele Turen,
og derfor vil jeg kun tage et Par af vore Oplevelser. — Den
første var Skagen.
Lørdag Morgen stod vi paa Jyllands nordligste Spids, saa
hvorledes de to store Vande kæmpede om Magten og undredes
over, at det var Kattegat, der den Dag var det største. Bøl
gerne kom fnysende og skummende, brasede ind over Vester
havet, løftede sig op i et Skumsprøjt og trak sig saa igen fraadende tilbage. Vesterhavet derimod var fuldstændig roligt; men
nogle smaa, arrige Krusninger viste os, at der var Kræfter her,
som ikke lod sig tæmme. Det var et Syn, vi aldrig vil glemme.
ro Dage efter var vi paa Als, og i den mellemliggende Tid
havde vi været til Efteraarsmøde paa Egaa og i Askov.
Vejret var fuldstændig slaaet om. Det var saa varmt som
midt i Sommeren. Himlen var høj og klar, et rigtigt Vejr til
at se det smilende Als i. Vi nød disse Dage, travede gennem
Skovene, fulgte Vildtstierne; var paa Nøddetur — der sluttede
med at blive Brombærtur — og var ogsaa et Par Dage hos
Carla Schibler i „Det unge Grænseværn“s Borg. Pigerne fra
i Sommer vil mindes den Dag, vi bandt Krans til Rejsegildet i
Kollund, det var festligt. Jeg maatte tænke paa jer, I havde
hver stukket sin Blomst i Kransen, paa samme Maade er „Bor-
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gen“ bygget. Her er det kun Danmarks unge og ældre inter
esserede, der ved smaa og store Bidrag har lagt Sten paa Sten
i den Bygning, der nu staar som et Værn og et Hjem ved vor
Sydgrænse. Og jeg maa indtrængende sige til jer: Kør ikke
forbi „Borgen“; men gaa ind, dér vil I altid blive vel mod
taget !
Dette er ikke skrevet for at fortælle jer om Turen; men
det er skrevet for at appellere til enhver af jer, der paa nogen
mulig Maade kan faa en Lejlighed til at komme paa en lignende
Tur. Men sørg for at komme ud, mens I endnu har Tid til at
samle Indtryk. Lad være at jage af Sted, giv jer Tid til at
betragte, derved vil I lære Danmark at kende, og I vil samle
Minder, som ingen kan fratage jer.
Mange Hilsener til jer alle.
Marie Sørensen.

gsaa jeg ønsker gennem disse faa Linier at bringe gamle
Elever og Venner fra min Tid her paa Efterskolen mine
bedste Hilsener samt Ønsket om en god Jul for jer alle.
Jeres
Kathrine Østergaard Hansen,
Kokkepige paa Efterskolen.

O

Generalforsamlingen 1936.
levforeningens Generalforsamling afholdtes Søndag
d. 12. Juli paa Efterskolen. Bankassistent Pagter,
Randers, valgtes til Dirigent. Formanden oplæste For
handlingsbogen og Kassereren det reviderede Regnskab
for Foreningen og Egaafondet. Begge Dele godkendtes.
Der afholdtes derefter Valg til Bestyrelsen. Forman
den, Gdr. J. Thomsen, »Bynksminde« og Sigurd Søren
sen, Mejlby, genvalgtes, og i Stedet for Else Holst, Kongsgaard og Niels Snog, Todbjerg, valgtes Marthe Birkelund,
Viby og Evald Petersen, Egaa Mark. Dirigenten genvalg
tes til Revisor.
Ud over dette var der ingen større Sager paa Dags
ordenen.
P. L.
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Forskelligt.
Det er kun faa Dage siden, at en gammel Elev, der endda
er Bestyrelsesmedlem, overfor mig fremdrog, at det ideelle
med vort Aarsskrift skulde være, at det hovedsagelig blev skre
vet af gamle Elever — men, tilføjede han — hvad skal vi skrive
om? Jeg kan til Dels give ham Ret i hans første Betragtning,
men derimod kan jeg ikke godkende den sidste. Skulde det vir
keligt være Tilfældet, at der blandt de over 1300 fhv. Ele
ver ikke fandtes en eneste, der havde noget paa Hjerte, eller
lad mig sige det paa en lidt anden Maade: Er det muligt, at
der iblandt denne store Flok ikke skulde være nogen, der kan
og vil paatage sig den Opgave at sende nogle Ord til EgaaBogen. Ja, saa er det ikke alene fattigt og forsmædeligt, men
det er intet mindre end en Falliterklæring fra de 1300. Ingen
forlanger strengt videnskabeligt udformede Artikler af jer.
Skriv dagligdags om dagligdags Ting, jer selv, Kammeraterne,
eller hvad I nu ellers har paa Hjerte; men prøv derpaa! Vi
modtager hjertens gerne Bidrag til Aarsskriftet, og I véd af
gammel Erfaring, at vi gerne her paatager os at rette even
tuelt forekommende Fejltagelser i Form af Retskrivning o. lign.
Men send Bidragene her til Efterskolen og helst inden den 1.
September. Jeg har paa Følelsen, at der ude blandt jer sid
der mange, der gerne vilde medarbejde ved Egaabogen, men
holder sig beskedent tilbage saavel af den Grund, som den for
henværende Elev fremdrog, og ogsaa af den, jeg nys omtalte.
Hold jer ikke derfor tilbage. Først naar I selv er med i Ar
bejdet, bliver Aarsskriftet, hvad det i Grunden burde være: et
Bindeled mellem jer gensidigt og ogsaa mellem jer og jeres
gamle Skole.
p T

Vi anmoder jer om at rette eventuelle Fejl: Adresser m.
m. i vor Medlemsfortegnelse. Send os et Brevkort derom; kun
maa vi bemærke, at Adresser maa være varige, ellers maa vi
holde os til den os engang opgivne.

N ye Egaanaale kan faas hos Kassereren mod Indsendelse af
1,40 Kr. — i Frimærker — til Betaling og Porto.
Ligeledes gør vi opmærksom paa, at vi bestemt maa kræve,
at de, der agter at deltage i de kommende Elevmøder, maa ind
melde sig skriftligt. Det gælder alle, saavel de, som vil bo og
spise, som de, der kan bo hjemme.
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Elevmødet afholdes Lørdag d. 10. og Søndag d. n. Juli

1937- Husk at medbringe Tæpper.
Efteraarsmødet afholdes i 1937 i første Halvdel af Septem

ber Maaned.

Skolens Tillidsmænd.
Sogneraadsformand, Gdr. A. Bomholt, Egaa, Formand.
Gaardejer Chr. Johnsen, Egaa.
Gaardejer V. Villadsen, Egaa.
Gaardejer J. Bomholt Hansen, Egaa.
Gaardejer N. Nielsen, Terp, Lystrup.
Gaardejer E. Nielsen, Andigaarden, Mørke.
Mølleejer P. Blaabjerg, Mygind Mølle, Randers.

Elevforeningens Bestyrelse.
Gaardejer J. Thomsen, »Bynksminde«, Skæring, Hjorts
høj, Formand.
Tømrer Sigurd Sørensen, Mejlby, Hjortshøj.
Gaardejer Bent Pedersen, Lisbjerg, Aarhus.
Landmand Evald Petersen, Egaa Mark, Lystrup.
Stud. med. Frk. Marie Busk, Aarhus.
Frk. Lis Dein, »Oustruplund«, Røgen, Sporup.
Frk. Marthe Birkelund, Viby, Jyll.

Elevforeningens Kasserer og Sekretær:
Lærer P. Fr. Laursen, Egaa Efterskole, Hjortshøj.

Elevforeningens Postgirokonto har Nr. 35 297.
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Elevf o renin gen s R egn sk ab
for Aaret 1935—36.

Indtægt.
Kassebeholdning 1. Juli 1935 ......................... 557,18 Kr.
697
Bidragå 2,45 Kr.......................................... 1707,65 20
—å 2,00 - ..........................................
40,00 19
—å 1,00 - ..........................................
19,00 Renter: Giro 1. April 1936 ..............................
5,37 Landbosparekassen ...........................
3,52 Ialt. . 2332,72 Kr.
Udgift.
Indbydelseskort til Elevmødet 1935 ............
52,00 Kr.
Trykning af og Konvolutter til Aarsskriftet 788,40
Clichéer til samme ............................................ 131,11 Porto til Udsendelse af samme ................... 336,00 Elevunderstøttelse ............................................. 230,00 Kassererens Løn .................................................
50,00 Forkert Indb. paa Giro ..................................
4,75 Gammelgaard, Rønde........................................
6,00 Porto, Fragt m. m................................................
15,00 Gebyrer til Postgirokontoret...........................
2,15 Ialt.. 1616,11 Kr.
Kassebeholdning pr. 1. Juli 1936 .................
716,61 Balance.. 2332,72 Kr.

Egaa, d. 4. Juli 1936.
P. Fr. Laursen.

Regnskabet revideret og godkendt.
Egaa Efterskole, d. 12. Juli 1936.
Lars Pagter.
Sigurd Sørensen.

„Egaafondet“s Regnskab.
1935—36.

Kassebeholdning pr. 1. Juli 1936 .................
Renter ....................................................................
Ialt..

717,09 Kr.
38,18
735,27 Kr.

Egaa, d. 4. Juli 1936.

P. Fr. Laursen.
Regnskabet revideret og godkendt.
Egaa Efterskole, d. 12. Juli 1936.
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Elevfortegnelse 1935—36.
Vinterskolen 1935.
Niels Sejr Aalund, Stangerum, Gerlev.
Ejnar B. Andersen, Edslev, Hørning.
Jens Andersen, Framlev, Harlev.
Leo Andersen, Hørslev, Skovby.
Rasmus C. Andersen, Mollerup Central, Laven.
Tage Schou Andersen, Allelev, Trustrup.
Rasmus E. Bloch, Gram, Stilling.
Ole Bruus, Nibe.
Hans Buhl, Møgelby, Hammel.
Søren Aa. Bøjen, Ravnhøjgaard, Hornslet.
Ejnar Christiansen, Hjortshøj Mark, Hjortshøj.
Sven A. Fisker, Rosenlund, Lerbjerg.
Svend 0. Grunnet,. Tander, Maarslet.
Carl Helbo, Fensten, Ørting.
Knud Hougaard, Hald.
Jens S. Høeg, Nørskovgaard, Langaa.
Erik R. Høgh, Hjortshøj.
Folmer Høgh, Karlby, Hornslet.
Erik Jensen, Alrø, Horsens.
Frede M. Jensen, Lime, Mørke.
Henry K. Jensen, Bjerregaarden, Hornslet.
Villy K. Jensen, Bjerregaarden, Hornslet.
Knud B. Jensen, Framlev, Harlev.
Johannes A. Jensen, Onsild Præstegaard, Onsild.
Jørgen P. Jensen, Hadsten.
Carl Fr. Jensen, Øer, Ebeltoft.
Jens E. Jensen, Hald.
Maltha N. Jensen, Laasby.
Reiner Jensen, Ørting.
Richard Jensen, Glenstrup, Handest.
Svend A. Jeppesen, Hørmested, Sindal.
Emil Knudsen, Gjesing, Skanderborg.
Jens P. Knudsen, Kradbjerg, Løgten.
Alfred Kristensen, Taanum, Randers.
Anker Kristensen, Halling, Randers.
Ejner A. Kristensen, Hørmested, Sindal.
Niels Kristensen, Vitved, Stilling.
Niels K. Melballe, Aarslev, Brabrand.
Vagn Mogensen, Skørring, Mørke.
Carl M. Mondrup, Amstrup, Ulstrup.
Egon Mortensen, Taaning, Skanderborg.
Wagner Mortensen, Taaning, Skanderborg.
Hjørward B. Müllertz, Overgade 13, Ebeltoft.
Christen Nielsen, N. Borup, Randers.
Gunnar Nielsen, Kolt, Hasselager.
Tage B. Nielsen, Hagenbjerggaard, Tranehuse.
Stig Holmen Nygaard, Riis, Faarevejle.
Carl V. Olesen, Rantzausgave, Odder.
Rasmus Pagter, Fausing, Allingaabro.
Gunnar Pedersen, Eskemosegaard, Slude.
Søren M. Pedersen, Tinning, Hinnerup.
Arnam Høgh Rasmussen, Søby, Hornslet.
Arne Aaboe Rasmussen, Tranbjerg.

64
Albert Rasmussen, Svejstrup, Bjerregrav.
Bonne Rasmussen, Bendstrup, Hjortshøj.
Christian H. Rasmussen, Skjoldelev Mark, Mundelstrup.
Ejnar Rasmussen, Høver, Galten.
Jens Rasmussen, Sortemosegaard, Hornslet.
Ole P. Schou, Ry.
Jens Sejrsen, Raaby, Dalbyover.
Poul E. Simonsen, Mejlgade 41, Aarhus.
Vagn Simonsen, 0. Skovvej 9, Riisskov.
Otto Sørensen, Sangstrup, Voldby.
Poul Sørensen, Hørmested, Sindal.
Søren Ødum Sørensen, Haslund, Randers.
Christian Thomsen, Udbyhøj, Havndal.
Jens O. Truelsen, Sall.
Ove Winther, Haarup, Hjortshøj.
Sofus Østergaard, Gjesinggaard, 0. Tørslev.
Tage Østergaard, Gjesinggaard, 0. Tørslev.
Oskar Jeppesen, Hesselager.
Sommerskolen 1936.
Aase K. Andersen, Villa „Corner“, Langaa.
Karen Lykke Andersen, Tolstrup Bjerregaard, Aalsø.
Henny Fenger Albrektsen, Vestergade 3, Silkeborg.
Karen O. Bach, Bigum, Onsild.
Gudrun Bomholt, Elev, Lystrup.
Marie C. Carstensen, Vissing Mark, Lerbjerg.
Grethe Clemmensen, Hostrupsgade 7, Silkeborg.
Frida A. Dalsager, Lisbjerg, Aarhus.
Gudrun J. Dalsager, Lisbjerg, Aarhus.
Helga Eberhard, Egaa, Hjortshøj.
Lilian D. M. Eibye, Skæring, Hjortshøj.
Ellis M. Enevoldsen, Søften, Hinnerup.
Ellen M. Gydesen, Linde, Spentrup.
Signe M. S. Hansen, Aarslev Møllegaard, Aarslev, Brabrand.
Cylvia A. S. E. Hansen, Carlsberg Teglværk, Randers.
Gudrun M. Jacobsen, Lystrup.
Sigrid Jacobsen, Børglum Kær, Vraa.
Anna D. Jensen, Mustrup, Maarslet.
Dora Jensen, Glenstrup, Handest.
Dora Jensen, Bøjenhus, Mørke.
Edith Jensen, Saxild, Odder.
Ellen M. Jensen, Kolind.
Inger K. Jensen, Toustrup.
Metha Lundgaard Jensen, Koldens Møllegaard, Hørning.
Vita Jensen, Andi, Mørke.
Inger F. Johansen, Sall.
Anna Marie Jørgensen, Pannerup, Lystrup.
Edith Jørgensen, Kankbølle, Hjortshøj.
Dagny E. Knudsen, Battrup, Maarslet.
Inge Kollat-Hansen, Kettinge.
Ellen D. Krause-Kjær, Skæring, Hjortshøj.
Anna Kirstine Kristensen, Toustrup Mark, Toustrup.
Ella E. Kristoffersen, Karlby, Hornslet.
Anna Lise Hjøllund-Larsen, Heimdalsvej 10, Aabyhøj.
Hilda Larsen, Sandby, Hinnerup.
Johanne M. Lyng, Hørmested, Sindal.
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Rosa Løber, Dagstrup, Mørke.
Anna H. Madsen, Gjerrild.
Dagny Mikkelstrup, Hadbjerg, Hadsten.
Kathrine Moestrup, Harridslev, Randers.
Dagny M. Mogensen, Houmarksgaarden, Hinnerup.
Ingeborg Møller, Purhus Kro, Faarup.
Kathrine Møller, Laasby.
Elin Nielsen, Andigaarden, Mørke.
Ingrid Nielsen, Vosnæs Pynt, Løgten.
Herdis M. Nielsen, Handest Skole, Handest.
Herdis W. Nielsen, Brabrand.
Metha M. Nielsen, Søften, Hinnerup.
Ruth Nielsen-Englyst, Søften, Hinnerup.
Anna M. Olsen, Skæring, Hjortshøj.
Ingrid Norup Olesen, Ndr. Randlev.
Ellen Olesen, Brørup, Hylke.
Anna Johanne Pedersen, True, Brabrand.
Astrid H. Pedersen, Kasted Skole, Mundelstrup.
Grethe Petersen, Søften, Hinnerup.
Gudrun Petersen, Hammershøj.
Nanna M. Petersen, Aastrup, Skødstrup.
Nelly Petersen, Drewsensvej, Silkeborg.
Inger Ryssel, Bendstrup, Hjortshøj.
Margrethe Rasmussen, Hørning, Volk Mølle.
Marie Rasmussen, Karlby, Hornslet.
Ida Sørensen, Terp, Lystrup.
Inger D. Sørensen, Bjerager, N. Randlev.
Lilly Sørensen, Dejret, Knebel.
Betty Schou-Andersen, Allelev, Trustrup.
Gudrun Toubro, Lundhøjgaard, Trustrup.
Gudrun Hessellund, Boulstrup.
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Ulors flabs!
€fter et af Slagene i ben ameiifanffe Borgerfrig laa Ejun=
brebe af faarebe paa et Ejofpital, og mange af bem funbe fun
»ente Pøben fom en Befrielfe fra beres Stbelfer. Præfibent £in=
coin Iførte om bet og ffynbte fig bergen. Ejans Blif mobte en
ung ZHanb, fom l>a»be ub»ift ftort 2Hob og Dapperljeb.
„Kan jeg gøre noget for big?" fpurgte præfibenten.
„3eg »ilbe »ære glab, l;»is De »il fhi»e til min iHor."
Lincoln ff re» et Bre» og fatte fit Ra»n unber. Da ben unge
ZKanb faa Raunet, ubbrøb ban ©»erraffet:
„<£r Pe præfibenten?"
„3a min Dreng, fan jeg gøre noget for big?"
„3a, fynis De »il tage ETlors plabs og Ijolbe min Ejaanb,
til jeg fommer igennem; bet »arer iffe faa længe."
3 o»er to Dimer fab ben ftore Statsmanb og tjolöt ben bøenbe
Solbat i Ejaanben, til ben bleo fol© i Døben. —
Dag Klors plabs, naar bu træffer et Rlenneffe i Røb. Det
er ftørre enb et »eltalenbe ^orebrag om at elffe fin Ræfte.
®. hinter Kirfeby: »Evige Confer.

(Blæbelig 3ul!
Ingeborg og (gjnar peberfen.

