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Ring ud, klare Klokker, mod Himlens klare Hær,
de drivende Skyer, det vinterblanke Skær!
i Nat skal Aaret rinde i Tidens store Hav,
ring ud, klare Klokker, og ring ham i Grav.
Ring ud kun det gamle, ring ind det ny med Lyst,
ring hen over Sneen med Fryd i eders Røst!
Farvel vil Aaret byde, — saa lad det gaa sit Skud!
ring Sandheden ind, og ring Løgnene ud!

Ring
ring
ring
ring

ud hver gammel Sot, som har hærget Jordens Vang,
Guldbegæret ud, som gør Sjælen lav og trang!
ud de tusind Krige, som Mindet gruer ved,
ind de tusind Aar med den liflige Fred!

Ring Mænd og Kvinder ind med den fri og stærke Aand,
det store, rige Hjerte, den bløde, varme Haand!
ring Mørket ud af Landet, ring ind den Herre Krist,
ring ind, ring ind den Frelser, som kommer forvist.
Uffe Birkedal (efter Tennyson).

Glædelig Jul! Godt Nytaar!

Karin og Tage Dybkjær.

Mod og Ydmyghed.
e to Ord synes mig at høre sammen, saa det, vi
lægger ind i de to Ord, maa følges ad, om Livet
skal blive sundt her paa Jord.
Ja, der er mange Slags Mod, det frejdige lyse Gaa paa
Mod, det stille Mod til at bie og vente, resignere, indtil
det rette Øjeblik er der, det i manges Øjne foragtede
Mod, der tilsyneladende gaar tilbage for senere i rette
Tid at vinde frem. Og endelig Modet til paa forskellig
Vis at lide og taale.
Ja, der kunde vist nævnes mere endnu, og sikkert
er det, at der altid er Brug for disse forskellige Slags
Mod, hver til sin Tid og paa rette Sted.
Men her det, vi trygt kan sige, at alle disse Slags Mod
trænger til at følges med Ydmyghed, med det Sind, som
Ydmyghed skaber og danner hos et Menneske. Ydmyg
hed fremkommer dér, hvor man er paa Virkelighedens
Grund. Det er ikke noget med, at man ingen Ting er eller
kan, det er ikke noget i Slægt med pjattet Klynkeri og
sygelig Svaghed.
Nej, Ydmyghed det er at vurdere ret baade over for
sig selv og Livet omkring os. Saa forstaar vi, at det er
en Hovedsag for det Arbejde, der skal gøres, og det Mod,
der skal bruges, at det passer til Virkeligheden i og om
os. Værdien af Arbejdet paa Marken og det Mod, der
kræves dertil, beror jo paa, at vi baade vurderer vore
egne Kræfter og Markens Art og Beskaffenhed ret. Og
det gælder som her et bestemt Omraade, men det gælder
ogsaa Livet i det hele. For Eksempel kan vi sige, at det
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Arbejde, der skal gøres, og de Ord, der skal tales i Dan
mark i disse svære Aar, skal gøres med et Mod, der reg
ner med Virkeligheden for os, vort Lands Neutralitet
og vort Folks Lidenhed, men ogsaa med de aandelige og
økonomiske Værdier, vi har vundet os i Tiden, der gik.
Og det gælder baade den Del af vor Virken, der vender
indad, som den Del, der kendes ud over vor Grænse. Jo,
denne rette Vurdering af Virkeligheden er Forudsæt
ningen for et brugbart Mod. Hvorfor nu det? Jo, fordi
denne gode Forstaaelse af Virkeligheden siger os Men
nesker, hvad vi kan, og hvad vi ikke kan, og fortæller
os, hvor vore Kræfter magter meget og hvor ikke. Derfor er det, at Ydmyghed ofte kan blive en ny Kilde med
et herligt Fremvæld af nyt Mod.
I Evangeliet fortælles der i Historien om Peters Fiske
dræt, hvordan han fik nyt Mod efter alvorlig Træthed,
saa han kunde faa en større Gerning »at fange Menne
sker« betroet af Jesus. Og vi mærker os, at det skete ved,
at han saa, hvor meget der var i Vejen med ham, han var
en syndig Mand, d. v. s. han saa Virkeligheden, der lærte
ham, at han trængte helt til Herrens Hjælp, den Herre,
der var bleven hans Herre og Mester og trofaste Ven.
Altsaa netop som Peter blev lille i sine egne Tanker
og saa Virkeligheden i sig selv, rejste hans Mod sig med
den gode Kraft fra ham, der hjalp ham. Her ser vi altsaa
det ejendommelige, at Apostlen Peters Klarhed over sig
selv, som han vinder den gennem Begivenheden ved Søen,
hænger sammen med det nye Opvæld af Mod, der gør
ham brugelig til den større Gerning at føre Mennesker
til Gud. Mod og Ydmyghed i sand Betydning hører sam
men.
Og saa en Ting til. Den, der gennem Ydmyghed kom
mer til at se Virkeligheden om Mennesker her paa Jord,
han faar ikke blot Mod i Livskampen, men han bliver saa
taknemlig for den kristne Kendsgerning, at der gennem
Evangeliet er banet Vej til Frelse for os ogsaa her paa
Jord, saa vi i denne Verden, som den er graa i disse
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Tider, kan komme til at leve et »jævnt og muntert, virk
somt Liv« i Stald og paa Mark, i Hus og Hjem, i Skole og
Kirke, hvor det store Mod jævnt føjer sig sammen med
det daglige Livs Sundhed.
Asger Højmark.

Minde og Haab.
i vil gerne indbyde Bogens Læsere til i Tankerne
at være med os paa en Tur til Egaa Efterskole.
Vi gaar nogle faa Aar tilbage i Tiden. Det er en alminde
lig Skoledag, just paa Morgenstunden. Klokken har kaldt
sammen til Morgensang. Den store Skolestue fyldes af
Ungdom, der synger af Hjertens Lyst, hvorefter der
maaske læses et eller andet kort, opbyggeligt Stykke.
I Dag ved vort tænkte store Elev- og Vennemøde vil vi
gerne samle Opmærksomheden om følgende Brudstyk
ker af Morten Pontoppidans Bog: »Aldrig fortvivle«:

V

»Aldrig fortvivle.
Det har været Menneskeslægtens Løsen Tiderne igen
nem under dens Kamp med Jordens Torne og Tidsler.
Under dette Løsen har den opsporet nye Hjælpekilder,
naar de gamle var udtømte — har hugget sig gennem
Tjørnekrat, faret over Bjerge og krydset Oceaner. Naar
intet andet var tilbage, har den slaaet sig ned mellem
Is og Stene og livnæret sig der.

Dette »aldrig fortvivle« har præget Sjælen, og er det
ikke samme Sjælspræg enhver Far maa ønske at opdage
hos sin Søn, naar han kommer ud at staa paa egne Ben?
Tiderne er jo vanskelige, Tilværelseskampen haard.
Det er ikke ret mange, der kan give hver af sine Sønner
en god Landejendom med Bygninger og Besætning. Og
selv om han kan — man ved dog ikke, hvorlænge Søn
nen kan blive siddende ved Gaarden. Det danske Land
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brug, Grundlaget for vor Nationalvelstand, er haardt
trængt, og det skal maaske blive værre endnu.
Aldrig fortvivle! Det kan blive Løsenet ogsaa her. —
Med dette Løsen maa ethvert Slægtled paany tage sin
Strid og sin Skæbne op under de givne Forhold og Om

stændigheder. I Kraft af dette Løsen skal enhver enkelt
Sjæl klare sine Vanskeligheder og løse sin religiøse Op
gave.
Vil man spørge mig, hvor Helvede er, da svarer jeg:
Det Sted kender jeg ikke. Men hvor som helst i Tilværel
sen Jesu Kristi Ord og Evangelium trænger ind til en
i Haabløshed nedsunken og i Mismod fangen Menneske
sjæl, vækkes Kraften i den og lader den istemme den
levende og kæmpende Menneskeheds gamle Løsen, over
alt, hvor dette sker, der sprænges Helvedes Porte, og
Jesus Kristus bortfører Fanger.«
Saavidt Morten Pontoppidan. Hans friske og aandfulde Tale har særlig Bud til os i disse alvorlige Tider.
Maatte den da ogsaa herigennem være os alle til Trøst og
Opmuntring. — Det var et Morgenbesøg, vi indbød til,
og nu siger vi Tak for Samværet.
Fra ikke faa af vore Egaaforbindelser har vi i det
svundne Aar modtaget Hilsener, Breve og Besøg, som
har glædet os, og da vi slet ikke er flinke til at besvare
Breve, vil vi gerne her bringe vor bedste Tak for hver
venlig Tanke.
Vi er glade og taknemlige for, at vore Egaaforbindel
ser — spredte som de er ud over Landet — vedblivende
bevares, ligesom det er os en stor Glæde at se vor kære
Skoles fortsatte Trivsel, og vi ønsker Karin og Tage
Dybkjær til Lykke dermed. Samtidig vil vi bringe dem
vor Tak for den Venlighed og Gæstfrihed, der møder
os og vore Børn, naar vi gæster vort gamle Hjem. —
Endnu er vi ikke helt fortrolige med at være »forhenvæ
rende«, det kræver vist en længere Læretid. Men vi har
ofte holdt Foredrag for andre om »Mennesket under
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Nødvendighedens Lov«. Nu taler vi til os selv over sam
me Tekst. Undertiden gaar Tankerne da til de Menne
sker, hvem det forundes trods skiftende Tider og Forhold at bevare Fodfæste paa hjemlig Grund, saa de som
gamle faar Lov at se et Glimt af Høsten paa den samme
Mark, de pløjede som unge. — Godt er det da at fæste
Opmærksomheden ved de Livsværdier, der ikke er
stavnsbundne, og mindes de Ord, Digteren saa smukt har
lagt Tycho Brahe i Munden:
Dunkelt jeg kun Vejen ser,
Stjernerne maa den betegne.
Lige meget hvad for Egne.
Er ej Himlen alle Vegne?
Hvad behøvei’ jeg da mer?
Forholdene ude i Europa er jo nærmest fortvivlede
i disse Tider. Dette opfordrer os til at slutte tættere sam
men i vore Familie- og Vennekredse, at vi ikke taber Mo
det, men styrker hverandre i Haabet om lysere Tider, da
der igen maa blive Tilstande her i Europa, som er Menne
sker værdige.
Med det Haab gaar vi den kommende Jul i Møde og øn
sker for Elever og Venner, som vi ønsker det for os selv,
at Julen maa blive Lyset midt i Mørket — »Kilden til evig
Glæde«.

Eders
Ingeborg og Ejnar Pedersen.

Drømmen om Lykken.
(Foredrag ved Elevmødet.)

er findes ikke 2 Mennesker paa vor Klode, som er
helt ens i Sind og Skind, men det er just det for
nøjelige og spændende ved Tilværelsen. Hvert Menneske
er en mageløs, underfuld Skabning, noget helt nyt og
anderledes. Hver har sine Drømme og Kampe, sine Livsmaal at være optaget af.
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Men hvor forskellige vi end er, findes der dog visse
Fællestræk, som præger alle uden Undtagelse, hvis man
da er normalt udstyret. Et af disse Fællestræk er »Drøm
men om Lykken«. Det vil jeg sige lidt om, efter fattig
Evne. I os alle, unge som gamle, enfoldige som vise, bor
denne Drøm. Spørger man saa, hvori Lykken bestaar, vil
Svarene lyde vidt forskellige, alt efter Vilkaar og Natur.
Jeg vil nævne nogle af de Opfattelser, som er gængse, og
dertil føje min Opfattelse af, hvori den egentlige Lykke
bestaar.
For mange, vel de fleste Mennesker er Drømmen om
Lykken udtrykt i Ordet: Penge. Det er maaske lidt grovt
sagt, men Meningen er ikke til at tage fejl af. De mener,
at Vejen til Lykken, ja, Lykken selv, er Rigdom. Penge
giver Adgang til mange Ting, til Nydelse og Magt o. s. v.
Man kan høre Folk sige: Den Pige blev godt gift, d. v. s.
fik en rig Mand og en god Gaard. Eller: De har det godt,
d. v. s. de har Tegnebogen i Orden. Det er saa evigt sandt,
at man behøver Penge for at leve, Penge er et nødvendigt
Onde i Tilværelsen, for man skal jo leve og helst leve godt.
Det er altid tungt at være under Fattigdommens haarde
Tryk, det skaber Bitterhed og gør Hjerterne haarde og
kolde i mange Tilfælde. En fattig Mand kan fristes til at
sige: de rige kan sagtens, men det er dog vist ogsaa det
eneste, de kan. Lykke kan ikke købes for Penge, Helbred,
Kærlighed, Troskab, Hengivenhed, Tilfredshed lige saa
lidt. Nej, Penge er ikke Lykke, det er døde Tingester. En
Mand gik vild i Ørkenen, han led Hungerens og Tørstens
Kvaler, og mens han laa og vaandede sig, fik han Øje paa
en Bunke Diamanter; han sparkede foragteligt til dem,
idet han sagde: havde det endda været Brød. Og vi husker
Historien om den rige Fyrste i Østerland, som midt i al
sin Rigdom var ulykkelig. Han spurgte den klogeste Mand
til Raads; de skaffede ham al Verdens Nydelse, men intet
hjalp. Saa fik han det Raad: find en lykkelig Mand og
laan hans Skjorte; han fandt ham syngende og glad ved
Arbejdet.Men han var ikke i den lykkelige Besiddelse af
et saadant Klædningsstykke, og dog var han lykkelig. Nej,
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Penge er ikke Lykke. Døden viser os Sandheden. Nøgen
kom vi til Verden, og nøgen gaar vi herfra.
Er Lykken da at besidde Kundskab? Der er mange, der
mener det. Lys over Land, det er det, vi vil, sagde man i
Slutningen af det 19. Aarhundrede. Oplysning, det er
Vejen til Lykken for Folket. Sandt nok, Kundskaber er
saa nyttige i Livet, kloge Mennesker kan drive det vidt
i denne Verden, de kan vinde Ære og Berømmelse, men
bliver de bedre Mennesker? Jeg mener det ikke, saa skulde
vore Professorer være Engle, det er ikke Tilfældet. Tit ser
man, at den megen Visdom gør Folk rasende, som Felix
sagde til Paulus. Klogskab gør tit Mennesker hovne og
nedladende overfor dem, der ikke har kikket saa dybt
ned i Visdommens Brønd, det er Dumvigtighed, og den
Slags fortjener at blive til Nar ligesom Erasmus Montanus. Den virkelig kloge ved, at han ingenting ved, han
ved ogsaa, at det, der er skjult for de vise, er aabenbaret
for de enfoldige, thi Gud ser ikke paa Forstanden, men
paa Hjertet. Vi skal ikke have Karakter for at komme i
Himlen. Den, der øger sin Kundskab, øger sin Smerte.
Kundskab i sig selv er ikke Lykke.
Er Lykken da det at kunne følge sin Natur og sin
Drift uden Moral og Grænse? Mange er dumme nok til at
tro det, fordi det passer bedst i deres Kram. De bilder
sig ind, at Lykke bestaar i at leve los uden Hensyn til
andre end sig selv. Den Slags Mennesker solder sig selv
op. Alt mens de styrter andres Lykke i Grus blot for at
tilfredsstille sig selv. Saa oplever man at møde disse Ol
dinge paa 30 Aar, et sølle Syn. Det er taabeligt at sige, at
de unge skal have Lov til at løbe Hornene af sig, mens de
er unge, eller som det udtrykkes: man skal da more sig,
mens man er ung; vist skal man det, men Spørgsmaalet
bliver hvordan. Ikke hensynsløst og egenhændigt, men
paa en sund og god Maade. Ingen af os lever nemlig i og
for sig selv, alle befinder vi os i en Sammenhæng, der
kræver Hensyn til Omgivelserne. Lad de unge tumle sig
som Føllet og Lammet paa Engen, men Pigtraaden sæt
ter jo ogsaa Grænser for Dyrenes Udfoldelse; de kan alt-
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saa ikke gøre alt, hvad de finder for godt. Al Frihed har
Grænser, ellers var det ingen virkelig Frihed. Frihed i sig
selv er et vidunderligt Gode. —■ Tænk paa Rusland og
Tyskland, hvor Friheden er et ukendt Begreb. — Frihe
dens Grænser sættes af en vaagen Ansvarsbevidsthed.
Mangler denne, bliver det hele Løshed og Pjat. Der er
dem, der forlod Landsbyen og tog til Købstaden, fordi de
der mente at finde en mere udstrakt Frihed i mere end
en Betydning, tit gik det saadan, at Møllet flagrede om
kring i Lyset saalænge, til det brændte Vingerne, og det
var jo ikke Meningen, at Friheden skulde ende i Mudder
grøften. Ikke alle gik det saadan, lykkeligvis da, men for
mange blev det Resultatet. Frihedsdrømmen gik rabundus
i den kolde Virkelighed, og det, som man naivt troede var
Lykke, blev Ulykke.
Er Livets Lykke da at finde i Arbejdets Glæde, i det at
finde og fylde sin Plads? Mange ser saadan paa det. Det
er heller ikke helt ved Siden af. Det er en stor Lykke at
være kommet paa sin rette Hylde i Tilværelsen, at kunne
gaa op i en Gerning, hvor ens Evner kommer til fuld Ud
foldelse. Det er trist at komme paa den gale Hylde, saa
bliver Livet nemlig en sur og træls Trædemølle, saa bliver
man en Lejesvend, hvis stadige Tanker er det Tidspunkt,
da Klokken slaar 6, og den gyldne Frihed slaar, for nu
skal man først til at leve. Og saa ud paa Valsen baaret
af Motorcyklens Vinger med Hjerterdame i Pigekammeret,
Ah ja, hver nyder, som han nemmer, sagde min Bedste
mor, saa sker ingen Uskel. Det er fattigt, hvis Arbejdet
bliver et nødvendigt Onde til Livets Opretholdelse; thi Ar
bejdet er en Kilde til Sundhed og Glæde, og tak Gud, saa
længe I har jeres gode Kræfter og Sundhed og kan faa
Anvendelse for dem, der er mange, der misunder Jer, de,
hvem Arbejdsløshed og Sygdom og Uheld har slaaet ud. Et
ærligt og trofast Arbejde adler et Menneske og giver Livet
Indhold og Mening. Men det er ikke nok at gaa op i sit
Arbejde; thi Livet har højere Maal. I det sunde Legeme
skal bo en sund Sjæl, og den behøver Næring i samme
Grad som Legemet, om den ikke skal visne.
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Der bor i enhver uns Mand os Kvinde en Længsel efter
at finde en, man kan dele sit Liv og sit Arbejde med; thi
først derved bliver man helt sig selv. Det er en Lykke, som
langt overgaar Arbejdets Glæde. Det er ikke godt for Men
nesket at være ene, lyder Skriftens Ord. Nej, to skal man
være, om Livet skal lykkes; to i sin Sorg og to i sin
Glæde. Kærligheden mellem 2 Mennesker kan gøre alle
Ting nye. En vidunderlig Lykke er det at kunne glemme
sig selv for et andet Menneske, at kunne ofre hvadsomhelst for sin Kærligheds Skyld, aabent og frit og tillids
fuldt at kunne mødes i alle Ting, det er noget af det stør
ste, der findes. Alle de smukkeste og bedste Egenskaber
hos et Menneske kommer til Udfoldelse. Man er bundet
for Livet til en anden, og dog oplever man den dybeste
Frihed, man er sig selv helt og giver sig selv helt, saa mær
keligt det kan lyde i sin Modsætning. Dette er en kostelig
Gave fra Livets Gud, en Gave, som maa værnes og plejes,
om den skal bevares. Derfor er det noget af det sværeste,
naar Lykken mellem to gaar i Stykker, det er nemlig
Løgn, at Tiden læger alle Saar; man løber ikke saa let fra
Livets dybeste Oplevelser. Det bekræfter sig altid, at hvad
man saar, skal man høste, og den, der saa Storm, høster
Hvirvelvind, og det, som er ondt, vil ogsaa gøre ondt. Der
for skøn paa Kærlighedens Lykke, naar den rækkes Jer,
tag ikke selv, det vil hævne sig. Thi vel er man sin egen
Lykkes Smed; men man skal ikke smede, før Jernet er
varmt — vel forstaaet. Lykken mellem to Mennesker er
ikke huh eller hej, men en Flamme, der brænder stille og
stadigt. Dog ogsaa denne Form for Lykke har sin Tid,
som alt andet menneskeligt. Selv det dybeste Fællesskab
har sin Grænse, en ad Gangen fødes vi, og en ad Gangen
dør vi.
Og nu kommer jeg til det sidste Punkt i min Tale om
Lykkedrømmen i vort Menneskeliv. Alt det, jeg har
nævnt, forgaar før eller siden, hvor stort og skønt og rigt
det end kan være. Men der gives en Lykke, som er større
og skønnere og rigere end alt andet, og det er denne: at
lære sig selv og sin Gud at kende, thi Gud er alt Liv og
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Lykkes Kilde. Han skabte os i sit Billede, skabte os til sig,
og vort Hjerte er uroligt, indtil det finder Hvile hos ham
i Tro og i Haab og i Kærlighed. At kende ham og kende
sig selv som hans kære Børn, det er Lykken over al Lykke,
thi at være sandt Menneske er ikke blot at leve for Tiden,
men for Evigheden.
Der var en mærkelig Mand i det 19. Aarhundrede, som
hed Kold. Han var som ung et meget levende Menneske,
vaagen og interesseret i Livets Problemer, men han havde
det mærkelige Syn paa Gud, at han var en streng og nøje
regnende Person, der krævede mere, end han gav. Saa
hørte han engang én sige: Gud elsker Menneskene. Og
paa en Gang blev det levende for ham, at dette var Lyk
ken i Tilværelsen, og Resten af hans Liv gik da med at
forkynde dette Vidnesbyrd i Ord og Gerning. Han blev
den danske Højskoles geniale Førstemand i grundtvigsk
Aand. Grundtvig saa Synerne, men Kold gav dem Ben at
gaa paa, og det var jo Meningen med Profetierne, at de
skulde omsættes i Hverdagen. Højskolens Opgave er og
bliver dette at lære unge Mænd og Kvinder, hvilken Her
lighed Mennesket skabtes til af Gud, det sker ved, at de
lærer Gud og sig selv at kende. Hvert Slægtled af unge
skal lære det paany, saa de aldrig glemmer det, at Lyk
ken det er ikke de mange Ting, ikke Gods eller Guld el
ler Ære, men dette at lære sin Gud og sig selv at kende
og saa leve ud af denne Oplevelse. Vi Mennesker er som
Børn, der leger ved Stranden, og Gud maa tage os i sin
stærke Haand og lede vore Skridt, om vort Liv skal blive
virkeligt. Det er det vidunderlige ved at være Menneske,
at vi kan løfte vore Øjne til Himlens Gud og tale med
ham som Børn med deres Far.
Rundt omkring Jer, spredt over Danmarks Land, lig
ger Kirke ved Kirke med Døbefont og Nadverbord, med
Klokker, der kalder, og Taarne, der peger op imod Guds
blaa Himmel for at drage vore Sind opad imod ham, der
gav os Lyset og Livet og Sundhed og Kræfter, der skæn
kede dødelige Mennesker evigt Liv og Syndere Tilgivelse
som dagligt Brød. Det begyndte i den hellige Daab, da
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lian antog sig os som sine Børn, og det fortsættes i den
hellige Nadver, hvor han samler Husets Børn til Gæste
bud.

Den Gang vi som spæde blev vugget paa Skød,
Gud Fader os der satte Stævne,
Og over de rislende Vande lød
De Ord, der gi’r, hvad de nævne.
Ja, her i Daabens Bad og ved Alterets Bord rinder Li
vets og Lykkens Kilde. Der giver han os Magt til at fra
sige os alt Samfund med den skumle Djævel og alle hans
Engle i Troen paa den korsfæstede og genopstandne
Herre og Frelser. Det at hvile i Frelserens Favn som
hans kære Børn, det er Lykken i Livet, overfor hvilken
alt andet er som Vand imod Vin. Den Lykke ønsker jeg
Jer af Hjertet.
Lykken er ikke Gods eller Guld,
Lykken er ikke Storhed og Ære,
Lykken kan selv i den ringeste Vraa
Arbejdets Frugter paa Bordet bære.

Lykkeligst den, som har Fred med sig selv,
Fred med sin Gud og Fred med sin Næste!
Gaar det i Verden saa op eller ned,
han har af Lykken dog vundet det bedste.
Fritz Henneke.

Hvordan man kommer paa Højskole.
Forstander Ernst Borup, Grundtvigs Hus, Kø
benhavn, har paa Opfordring laant os Manu
skriptet til et Radioforedrag, som vi dels aftryk
ker, dels gengiver Hovedindholdet af. Oplysnin
gerne om Betaling og Understøttelse er ændret
til de nu gældende Regler.

»Ærede Lyttere!
Jeg skulde fortælle Dem lidt om, hvordan man kom
mer paa Højskole, men først maa jeg sige lidt om Høj
skolernes Opgave og Arbejde i al Almindelighed, for at
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De kan forstaa, hvorfor man overhovedet tager paa Høj
skole.
Vi Danske har Ord for at være et oplyst Folk og pra
ler undertiden selv lidt deraf, maaske mere end der er
Grund til. Men ser vi paa Antallet af Skoler i Forhold til
Folketallet og paa vort Skolevæsen i det hele taget, kan
man ikke sige andet, end at vi er godt med.
Spredt ud over Landet fra Skagen til Krusaa, fra
Fanø til Bornholm ligger der i Hundredvis af Skoler af
alle Arter. Foruden de almindelige Børneskoler, hvori
de fleste danske Børn gaar fra deres 7. til deres 14. Aar,
har vi Efterskoler, Mellemskoler og Realskoler for den
halvvoksne Ungdom, og Gymnasier og Seminarier fol
den Ungdom, som skal studere eller være Lærere. Og vi
har en Række Fagskoler paa alle Erhvervslivets Omraader for Ungdommen fra det praktiske Liv: Landbrugs
skoler, Mejeriskoler, Husholdningsskoler og Handelssko
ler, Haandværkerskoler og tekniske Skoler — foruden
de højere Læreanstalter for de mere videnskabelige Stu
dier.
Med Undtagelse af Folkeskolen og Efterskolerne er
næsten alle disse Skoler beregnet paa at give Eleverne
Uddannelse til en bestemt Livsstilling eller Hjælp til de
res Erhvervsarbejde. Mange af dem afsluttes med en
Eksamen, hvilket for den almindelige Bevidsthed vil
sige, at Eleven tilhører en anden Stand eller Samfunds
gruppe, naar han forlader Skolen, end naar han gaar ind
i den.
Men ved Siden af alle disse Fagskoler, som man ogsaa finder i andre Lande, har vi her i Danmark en
Række Ungdomsskoler, som ikke blot er helt af dansk
Oprindelse, men ogsaa præget af de særlig danske Op
dragelsesidéer og afpasset efter vore Folkeejendommeligheder. Disse Skoler er vore Folkehøjskoler« ....
»Højskolerne er Ungdomsskoler, som særlig henven
der sig til den Ungdom fra det praktiske Liv, som ikke
egentlig skal studere, men som ønsker en almenmenne
skelig Oplysning, der kan give Hverdagen mere Indhold
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og tilføre Sjælen den Næring, som ogsaa et jævnt Men
neske har Krav paa. Højskolerne ønsker at modtage
Ungdom af enhver Stand og Stilling og uden Hensyn til
en bestemt Tro eller Livsanskuelse. Der stilles ingen
Krav om en bestemt Fordannelse. De fleste Højskole
elever har ingen anden Skolegang haft end den alminde
lige Folkeskole. Og Højskolernes Undervisning gaar ikke
ud paa at løfte Eleverne ud af deres Stand og bort fra
deres hidtidige Arbejde, men søger netop at vise dem
dette Arbejdes Værdi og give dem nyt Lys derover, saadan at de kan vende tilbage til deres Gerning som gla
dere og mere interesserede Mennesker.«
Det er jo N. F. S. Grundtvig, som fostrede Idéen
til Folkehøjskolen, og som gennem et langt Liv utrætte
ligt slog til Lyd for dens Virkeliggørelse. Han holdt paa,
at Oplysning ikke blot skulde være forbeholdt de Lærde,
men hele Folket. Han synger derom:

Er Lyset for de Lærde blot
til ret og galt at stave?
Nej, Himlen under flere godt,
og Lys er Himlens Gave.

Og han siger: »Sang og Tale fra levende Menneskers
Munde ligner Solskinnet, der er fornøjeligt for alle og
opliver samtidig med, at det oplyser«. Ogsaa jævne Men
nesker har Krav paa Oplysning og Vejledning om Men
neskelivets Kaar, haade de aandelige og de materielle.
Og det var en saadan »Livsoplysning«, Højskolerne
skulde give dem.
»Netop i en Tid, hvor Erhvervsarbejdet bliver mere og
mere specialiseret og gør den enkelte mere og mere en
sidig i sin Uddannelse, maa der være Trang til Skoler,
der vil bringe sine Elever i Berøring med andre Omraader af Tilværelsen, end dem man møder i sit daglige Ar
bejde.
Det er Folkehøjskolerne, som i særlig Grad har gjort
dansk Skolevæsen kendt over hele Jorden. Fra al Ver
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dens Lande kommer Folk rejsende for at studere denne
Skoleform.
Vi har i Øjeblikket i Danmark ca. 60 Folkehøjskoler
spredt ud over hele Landet; ofte ligger de paa natur
skønne Steder, nogle er smaa, andre er store og stilfulde
Borge. »Og som Højskolerne er forskellige i det ydre, er
de det ogsaa i det indre. Højskolerne er frie Skoler, der
faar deres Præg af Forstanderens og Lærernes Person
ligheder. Derfor kan ikke blot Aanden og Tonen i Skole
livet, men ogsaa Valget af Undervisningsstof og Belys
ningen deraf være forskellig fra Skole til Skole. Desuden
har Højskolebevægelsen i Tidens Løb forgrenet sig
stærkt .... Men trods alle Forskelle er alle Højskoler
præget af Fællesskabet i Kaar og Oprindelse og bygger
paa Grundtvigs Ord om, at dette at vække, nære og op
lyse det Menneskeliv, som findes i Eleverne, det er den
danske Højskoles eneste Opgave.
Højskolerne modtager helst Elever i Alderen mellem
18 og 25 Aar, uden at der dog er nogen absolut Alders
grænse, hverken opad eller nedad. Det eneste Krav, en
Højskole gerne stiller til sine Elever, er, at de kommer
paa Skolen af egen fri Drift og er rede til at indordne sig
under Skolens Leveregler og Undervisning .... Det er
en Hovedregel paa Højskolerne, at det er Lysten, som
skal drive Værket.
I Almindelighed har Højskolerne Kursus for unge
Mænd i de fem Vintermaaneder fra November til April
og for unge Kvinder i de tre Sommermaaneder fra Maj
til August .... Højskolerne besøges aarligt af ca. 7,000
unge Mænd og Kvinder, d. v. s. ca. lls af en Aargang unge
paa Landet. Højskolerne er næsten alle i privat Eje, men
naar de har en vis Størrelse og opfylder visse Betingel
ser, kan de anerkendes af Staten og modtager saa et
Statstilskud.
Derfor kan Betalingen for et Højskoleophold sættes
til en overkommelig Pris. For Tiden er Grundbetalingen
for et Højskoleophold 75 Kr. pr. Maaned om Vinteren og
70 Kr. pr. Maaned om Sommeren. Denne Pris fastsættes
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ved fælles Overenskomst mellem Højskolerne og er paa
faa Undtagelser nær den samme for alle Højskoler. Paa
Landbrugsskolerne og Arbejderhøjskolerne er den lidt
højere. Men til Grundbetalingen, som omfatter Under
visning, Kost og Logis, kommer der paa de fleste Skoler
en mindre maanedlig Afgift paa nogle faa Kroner for
Lys, Varme, Bad, Sygepleje og lignende, som er lidt for
skellig paa de forskellige Skoler efter deres Forhold. Og
dertil kommer saa 15 å 20 Kr. til Bøger ....
Vi kommer nu til det Spørgsmaal, som jeg her skulde
besvare: Hvorledes kommer man paa Højskole?
Af det foregaaende fremgaar det, at enhver ung Mand
eller Kvinde, som har Lyst dertil, kan indmelde sig uden
nærmere Betingelser. Hvis man ikke paa Forhaand har
noget nærmere Kendskab til Højskolerne eller Ønske om
at komme paa en bestemt Skole, kan man f. Eks. i Ar
bejdernes Oplysningsforbund i København faa en For
tegnelse over samtlige Skoler. En saadan findes ogsaa i
Landøkonomisk Aarbog, som kan faas paa ethvert
Bibliotek. Eller man kan paa et Bibliotek laane »Høj
skolebladet«, hvori de fleste Skoler averterer. Ligeledes
vil man i de fleste større Provinsblade kunne finde Høj
skolernes Annoncer.
Ønsker man Oplysnig om en bestemt Skole, skriver
man til Forstanderen og beder om en Skoleplan, og har
man besluttet sig til at blive Elev paa Skolen, sender man
ganske simpelt Forstanderen et Brev eller Brevkort med
Indmeldelsen, og saa er den Sag i Orden.
Saafremt man ikke selv kan skaffe det nødvendige
Beløb til Skoleopholdet, er der Mulighed for, at man kan
faa nogen Understøttelse dertil.
Den mest almindelige Form herfor er den saakaldte
Amtsunderstøttelse, som i Virkeligheden er en Statsun
derstøttelse. Staten bevilger nemlig hvert Aar et betyde
ligt Beløb til Hjælp for trængende Elever paa Højskoler,
Landbrugsskoler og Husholdningsskoler. Normalt har
dette Beløb i de senere Aar ligget omkring 500,000 Kr.,
men 1938 blev den Sum, der kunde stilles til Raadighed,
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forhøjet til 720,000 Kr., og i Oktober 1939 bevilgedes
yderligere 88,000 Kr. Ansøgninger om at faa Del i
denne Betaling skrives paa et Skema, der i Køben
havn udleveres af Magistratens 1. Afdeling; andre Steder
faas det paa Kommunekontoret (eller hos Sogneraadsformanden). Paa selve Skemaet findes alle Oplysninger
om, hvordan det skal udfyldes; Ansøgningen stiles til
Amtsraadet i det Amt, hvor Ansøgeren opholder sig;
den paategnes af Sogneraadet i den Kommune, hvor An
søgeren svarer Skat, og indleveres til Sogneraadet i den
Kommune, hvor Ansøgerens Forældre bor. Den skal ind
sendes inden 1. Juli for Vinterskolen og inden 1. Januar
for Sommerskolen; dog kan der ogsaa søges senere, hen
holdsvis inden 1. Oktober og 1. April, men da er det
kun et mindre Beløb, der kan uddeles.
Understøttelsen uddeles kun til ubemidlede Elever og
er fra 13 til 50 Kr. pr. Maaned; der udsendes Meddelelse
til Ansøgerne, om der er bevilget Understøttelse eller
)
*
ejVed de fleste Højskoler findes en Elevforening, ved
enkelte Skoler tillige nogle Legatmidler, der kan yde
Hjælp til Ophold.
Elever fra Sønderjylland maa Syd for Grænsen hen
vende sig til Dansk Skoleforening og Nord for Grænsen
til Sønderjysk Skoleforening, hvis der ønskes Hjælp til
Højskoleophold.
Der gælder særlige Regler om Understøttelse til de
arbejdsløse; Oplysninger derom kan faas paa Anvis
ningskontorerne eller ved Henvendelse til Højskolerne.
»Det vil ses, at der er forholdsvis let Adgang for
dansk Ungdom til at komme paa Højskole . . .
Jeg vil opfordre Ungdommen til at udnytte de fore
liggende Muligheder og tage paa Højskole. Et Højskole
ophold bliver altid en Oplevelse. Det fælles Samliv mel
*) Et Eksempel: En Ansøger med Indtægt 1500 Kr. (heraf 400
Kr. for Kost og Logi), selverhvervet Formue 3100 Kr.,
Forældres Indtægt 2600 Kr., Forældres Formue 12,000 Kr.
(heraf 8000 Kr. i fast Ejendom) og 2 Søskende under
14 Aar kan antagelig opnaa ca. 40 Kr. pr. Maaned.
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lem unge fra alle Egne af Landet, Kammeratskabet, Bryd
ningen mellem de forskellige Elementer giver en gensidig
Afslibning og Udvikling, som er af stor Betydning for
den enkelte. Skolernes historiske Undervisning, Indfø
relsen i Digtningens og Kunstens Verden, Beskæftigel
sen med Samfundsforhold og Nutidens mange Problemer
af personlig og social Art, det praktiske Arbejde med
Regning, Skrivning og Læsning, Foredrag, Studiekredse
og Samtaletimer og ikke mindst Sangen, som lyder hyp
pigt og friskt paa Højskolerne, kalder paa de bundne
Kræfter og de slumrende Evner, vækker nye Interesser,
skærper Sansen for de fællesfolkelige og fællesmenne
skelige Værdier og bringer personlig Vækst og Trivsel.
Mange Højskoleelever vil efter endt Skoleophold
kunne sige, som Digteren Andersen-Nexø har sagt om
sin Højskoletid: »Hver Morgen var som en løfterig Ind
gang til nye Verdener«.«

Hvordan jeg kom paa Højskole.
ørste Gang jeg rigtig blev klar over, at jeg gerne vilde
paa Højskole, var en Aften paa Landevejen ved
Riis Skov; jeg kom fra Egaa fra en Sammenkomst
paa Skolen, og ved at se paa Pigerne var jeg kommet til
(som saa mange gamle Egaaelever vist gør) — at min
des den dejlige Sommer, da jeg selv var Elev der, og da
var det, at Tanken om at tage paa Højskole slog ned i
mig. Jeg tænkte Sagen alvorligt igennem. — Ja, hvad,
vil mange maaske sige, det er da ikke noget at tænke
saa meget over — men det var det nu alligevel — for
mig da — bl. a. fordi jeg ikke bor paa Landet, hvor det
mange Steder betragtes som en Selvfølge, at unge Piger
og Karle skal paa Højskole, men her i Byen, hvor for
bavsende faa Mennesker ved, hvad en Højskole er — des
værre —. Saa da jeg derfor første Gang sendte en høj
tidelig Ansøgning ind til Jydsk Telefon om 4 Maaneders;
Orlov for at tage paa Højskole, vakte det vild Forbav-

F
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seise blandt mine Kammerater, og det svirrede om mig
med Spørgsmaal som: »Hvad skal Du have for at være
der?? — Hvad skal Du være, siden Du skal paa Høj
skole?« o. s. V.
Da der var gaaet en Maaneds Tid, fik jeg Bud fra
Kontoret, at Selskabet desværre ikke kunde bevilge min
Ansøgning. — Det var en stor Skuffelse; jeg havde da
i længere Tid systematisk hver Maaned lagt Penge fra
til Formaalet, og ligeledes havde jeg faaet Tilsagn fra
Amtet om Understøttelse (som skal søges inden Januar
— det kan naas inden 1. April).
Jeg tabte imidlertid ikke Modet, og da der var gaaet
et Aar, og Sommeren igen stod for Døren, sendte jeg
Ansøgning Nr. 2, og denne Gang var jeg mere heldig.
Jeg fik fri et halvt Aar, og lykkelig var jeg. Nu kom en
spændende Tid, det første jeg gjorde, var at skrive til
nogle af de Højskoler, jeg kunde tænke mig, og i den
følgende Tid havde jeg i min Fritid travlt med at stu
dere de tilsendte Skoleplaner.
Det var vanskeligt at bestemme sig, og tit ønskede
jeg, jeg kunde komme paa dem alle sammen. Omsider
bestemte jeg mig dog for »Danebod« paa Als, bl. a. fordi
jeg gerne vilde til Sønderjylland, og jeg kom ikke til at
fortryde det.
Den 3. Maj rejste jeg saa i straalende Solskin til Als,
hvor jeg oplevede 4 herlige Maaneder sammen med 80
andre unge Piger, som jeg aldrig vil glemme.
Et Ophold paa en Højskole er noget lignende som paa
en Efterskole, Undervisningen er vel mere fri paa en Høj
skole, udover Hovedfagene — Dansk og Regning —■ maa
vi selv vælge, hvad vi gerne vil lære og høre om, for Eks.:
Kunsthistorie, Literaturhistorie, Arvelighedslære o. m. a.
Noget af det bedste var, naar en eller anden af Skolens
Naboer eller andre Sønderjyder kom og fortalte os om
Sønderjylland, Oplevelser fra Verdenskrigen og »Det
unge Grænseværn«, noget vi heroppe fra har godt af at
høre og vide noget om. Og saa var vi paa en Masse her
lige Ture rundt i Sønderjylland.
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I det hele taget faar man saadan en Sommer saa
meget godt at se og høre, at man maaske, mens man er
paa Skolen, ikke tænker nok over det, men senere hen,
naar man kommer tilbage til den daglige Dont, enten
det nu er paa Landet eller i Byen, saa er det egentlig
først, man faar rigtig Gavn og Brug for det, man har
hørt og oplevet.
Den største Forskel ved at være paa Efterskole og
paa Højskole er vel nok den, at naar man tager paa Høj
skole er man de 4—5 Aar ældre og møder derfor med
en hel anden Indstilling.
Der var et Par Stykker af mine Højskolekammerater,
som kun var 17 Aar, men de fik heller ikke (det ind
rømmede de selv) det ud af Sommeren, de skulde have
haft.
Saa til sidst lige en Ting. Hvis I skulde være saa hel
dige at komme paa Højskole, saa lad være med, naar
I kommer hjem igen, at knejse med Hovedet og tro, at
fordi I har været paa Højskole, saa ved I al Ting og er
meget mere end andre, der eventuelt ikke kender noget
til Højskoler.
Jeg ved næsten ikke noget værre end de Mennesker,
der, især før i Tiden, kom hjem og begyndte at prædike
Højskole tidligt og silde — det er en stor Misforstaaelse,
og det er Synd for Højskolen.
Ja, det var lige lidt om, hvordan og hvorfor jeg tog
paa Højskole. Til Slut kan jeg ikke lade være med at
fortælle et lille Træk fra den første Dag, efter at jeg var
kommet hjem. Jeg mødte en af mine Bekendte, og hendes
første Ord var:
»Goddag, Marthe, velkommen hjem. Naa, fik Du saa
en god Eksamen? —«.
Hermed de bedste Hilsener til Egaavenner fra
Marthe Birkelund.

Sommeren 1934.

Et Skoleaar er gaaet —.
t Skoleaar er gaaet, og Beretningen om, hvordan det
gik, former sig vel som Regel saadan, at den giver
dem, der har været paa Skolen i det Aar, Anledning til
ligesom at genopleve alt i Erindringen. Men ogsaa de
gamle Elever vil nok smile genkendende og af og til sige
til sig selv: dér var jeg ogsaa med! eller: saadan gjorde
vi ogsaa, da jeg var der!
Jeg kunde ganske vist tænke mig, at der i Aar i hvert
Fald for en Del af jer er noget mere fremmed over EgaaBogen end de tidligere Aar. Og dog haaber og tror jeg,
at det er lykkedes Elevforeningens Bestyrelse at give den
et saadant Indhold, at den alligevel har faaet et hjemligt
Præg over sig. Lige meget, hvad der sker paa en Skole
— naar Arbejdet fortsættes, vil alligevel Livet gaa sin
vante Gang; meget vil gentages, omend med et nyt Ind
hold: der kommer en Novemberdag med et mærkeligt
Rykind paa Skolen; Drenge med eller uden ledsagende
Forældre ankommer til Skolen, faar at vide, hvor de skal
bo, og gaar generte og stilfærdige omkring, indtil vi sam
les omkring Kaffebordene; men efterhaanden som Tiden
gaar, breder baade Venskabene og Slagsmaalene sig. Og
der kommer en Dag i Marts, hvor vi har lært hinanden
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saa godt at kende, at vi kun nødigt vil tage Afsked med
hinanden. Paa samme Maade er der en Dag i Begyndel
sen af Maj og en Dag sidst i August, hvor Følelserne er
nogenlunde de samme — blot er det ikke Drenge, men
Piger, det drejer sig om, og det kan vist ogsaa uden Ovei-

I Den gamle By.

drivelse siges, at Begivenhederne om Sommeren gør et
noget mere overvældende Indtryk. Det ser i hvert Fald
saadan ud. Mon ikke ogsaa det er en tilbagevendende
Begivenhed med Teaterbesøgene om Vinteren og Udflug
terne om Sommeren? I hvert Fald med Vinter festen og
Elevmødet. Om ikke andet, skulde der dog være det fæl
les for alle jer Elever, at I oplever, hvad det vil sige at
leve nogle Maaneder paa en Skole, hvor Arbejde og Kam
meratskab trives godt Side om Side med hinanden, sam
tidig med at vi forsøger at lade jer forstaa, hvad vi synes
der kan give Livet virkeligt Indhold og Værdi. Men lad
mig nu hellere prøve at fortælle lidt om, hvad der er sket
i Skoleaaret 1938—39, og saa overlade til jer selv at gen
kende det eller se Ligheden med det, der skete, da I var
paa Skole selv.
Det var med en særegen forventningsfyldt Spænding,
vi den 3. November gik og ventede paa vort første Hold
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Elever. Hvordan mon de var, og hvordan mon vi vilde
komme ud af det med hinanden?
Vi begyndte som sædvanlig den 3. November. De før
ste Dage er vist ikke behagelige for nogen af os; vi ken
der ikke hinanden, vi er ikke rigtig kommet i Sving, vi
skal deles i Hold, vi skal vælge mellem de Fag, som ikke
alle kan deltage i — og saadan gaar det, til Maskineriet
rigtig kommer i Gang. Efterhaanden bliver vi mere
kendte; vi ser, hvor et uskyldigt Ansigt har dækket over
et lidt for levende Sind, der nu ikke længere kan holde
Styr paa sig selv. Det kan ogsaa hænde, at en, som vi
troede kunde faa lidt svært ved at følge med, kaster sig
ud i Arbejdet med en saadan Energi, at der naas et fint
Resultat. Jo, efterhaanden træder alle Enkeltheder i den
brogede Flok skarpere frem. Den sande Karakter viser
sig, saavel i Skolestuerne som i Gymnastiksalen, og selv
om den for det meste og hos de fleste er god nok, saa kan
det ogsaa ske, at der er nogle sære Kanter, som Kamme
ratskabet tager under Behandling. Ja, hvad skulde vi
egentlig gøre, dersom vi ikke paa en saadan Skole
kunde faa et godt Kammeratskab! Foruden mange
fornøjelige Timer giver det os ogsaa mange lærerige Er
faringer, og det maa være en sær haardfør Kammerat,
der ikke kan mærke de Krav, som det eventuelt stiller til
ham. Det daglige Liv gik sin Gang. Tiden før Jul kunde
ikke opvise særlige Begivenheder. Dog maa det nævnes,
at de to første af vore ialt fire Teaterture foregik i No
vember og December. Det er en stor Fordel for os, at vi
bor saa nær Aarhus, at vi uden Vanskeligheder kan være
med i »Jydsk Skolescene« og saaledes faa Adgang til bil
lige og gode Teaterstykker. I Aar har vi set »Søstrene
paa Kinnekullen«, »Jul i Købmandsgaarden«, »Der var
engang •—« og »Indenfor Murene«.
Et Par Gange i Løbet af Vinteren var vi lige ved at
blive af spærret fra Omverdenen. Først var det Mund- og
Klovesygen, der viste sig i Byen midt i November; hel
digvis havde vi dog netop af Hensyn til den truende Epi
demi undladt at købe et Par Grise, og derved slap vi for
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at blive betragtet som Landbrugsejendom og kunde der
for færdes frit, selv om Sygdommen ogsaa kom til Nabogaardene. Dernæst var det Sneen. I og for sig indfandt
den sig paa et meget passende Tidspunkt, netop den Dag,
da vi i Aarhus havde set »Jul i Købmandsgaarden«; men
der var vist ingen, der den Søndag havde troet, at Jule
ferien skulde blive truet af Sneen; i hvert Fald blev en
Bemærkning herom hilst med en afvisende Latter. Men
det trak mere og mere sammen, og der kom mere og
mere Sne. Da vi naaede Torsdag, da Ferien egentlig
skulde begynde over Middag, saa det saa sort ud med de
stadigt voksende Driver, at vi foretog en Opringning til
Aarhus Rutebilstation, og Meldingen her lød paa, at ad
skillige Ruter allerede var standset eller truede med at
standse, mens andre kun vanskeligt kunde gennemføres.
Saa var det haabløst at tænke paa mere Skolearbejde!
Redde sig hjem, hvo der kan! Selvfølgelig kom der Tø
vejr om Eftermiddagen, saa Situationen blev bedre; men
hvem kunde vide det? For Resten blev vi virkelig af
spærret fra Omverdenen nogle Dage i Juleferien, saa det
var lettest at komme fra Skolen til Landevejen paa
Skier; men da skete der ikke større Skade ved det.
Endnu de første Dage efter Nytaar laa Sneen omkring
Skolen; vi fik Lejlighed til at se, hvem der var vant til at
svinge en Skovl!
Der var en af Drengene, som ikke kunde komme til
bage til Skolen lige efter Ferien. Han havde faaet Skar
lagensfeber. Sandt at sige var vi taknemlige over, at
Sygdommen opdagedes, medens han var hjemme. Nu
slap vi for at faa den ind paa Skolen. Heldigvis har der
ikke i det forløbne Aar været nogen alvorlig Sygdom paa
Skolen. En lillle Omgang Influenza slap vi naturligvis
ikke for; den kom sidst i Februar og lagde 7—8 af os i
Sengen, da den var paa sit højeste. Ellers har det mest
været det sædvanlige med lidt Snitsaar og bulne Fingre.
I Februar hændte der meget ud over det daglige paa
Skolen. Lørdag—Søndag den 4. og 5. holdt Aarhus Amts
Delingsførerforening et Kursus paa Skolen med Solvejg
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Bording, Snoghøj, og Mads Nielsen, Ollerup, som Ledere.
Det skal gentages her, hvad der blev sagt under Kursus’et, at vi er meget taknemlige for at kunne hjælpe lidt

Et synligt Resultat.

til ved saadan et Mødes Afholdelse. Vi vil aldrig sige nej,
naar Egnens Ungdom beder om Lov til at laane Sko
lens Lokaler i en god og sund Sags Tjeneste.
Derfor sagde vi ogsaa med Glæde ja til »Aarhus Amts
landøkonomiske Selskab«, der bad om at maatte lade af
holde et Husholdningskursus paa Skolen under Ledelse
af Husholdningslærerinde Frk. Anna Marie Nielsen, Aar
hus, der jo er velkendt for de to sidste Hold Sommerele
ver. Der meldte sig saa mange Deltagere, at de maatte
deles i 2 Hold.
De Dage, da Skolen har Besøg af gode Venner, hører
til de bedste, vi har. Jeg tænker paa Forældrebesøg og
Vinterfest. Naturligvis vil Forældre gerne besøge deres
Børn engang, mens de er paa Skole, og saa er det mest
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praktisk at samle alle Besøgene paa een Dag; derved opnaas ogsaa, at der kan vises noget af Skolens Liv, f. Eks.
en Gymnastiktime og en Fælleslæsning i Gymnastik
salen. Heldigvis opførte Drengene sig som sædvanlig
pænt, saa de var vistnok tilfredse med Dagen. — Vinter-

Paa Udflugt.

festen afholdtes Fastelavnslørdag. Kun de færreste ved,
hvilken fortvivlet Spænding vi gik i, da det fastsatte
Tidspunkt for Festens Begyndelse nærmede sig — ikke
hlot fordi vi var spændte paa, hvordan det vilde gaa med
Hostrups »Den tredie«, hvor Sangene havde givet Hein
og Skuespillerne en hel Del ekstra Arbejde, ikke heller
fordi vi slet ikke anede, hvor mange der vilde indfinde
sig, nej, men der skete det, at Lyset gik ud, og Sikringer
sprang, lige saa hurtigt som de blev sat i! Heldigvis
havde Elektrikeren ikke faaet Benzinrationering; han
kom omgaaende og spredte Lys og Glæde. Forøvrigt
havde vi ikke behøvet at haste saa stærkt; vi overvejer,
hvordan vi skal faa Gæsterne til at indfinde sig i Tide —
muligvis ved at fordoble Entréen efter Forestillingens
Begyndelse! løvrigt sagde man, at det var en fin Aften.
De vigtigste Begivenheder i Marts var Heldagsudflug
ten til Aarhus — med Besøg i Aarhus Museum, Den
gamle By, Havnen, Mindeparken, Fællesforeningens Fa-
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brikker i Viby og Aarhus Domkirke — og saa Afslutnin
gen den 31. Marts. En saadan Dag er altid lidt besvær
lig; man synes, der er saa mange at sige Tak til og saa
meget at sige Tak for, og samtidig er man vemodig stemt
over, at fem gode Maaneder er forbi og aldrig kommer
igen. Jeg skal iøvrigt nøjes med her at citere de Par
Vers, som en af Eleverne læste op:
Kære gamle Egaa By,
Verdens Øjne hviler
paa en Slægt, der nok saa kry
ad det hele smiler.
Lad dem sige os imod,
intet os anfægter.
Vi vil sprede Egaa-Mod
ud til nye Slægter.

Kære gamle Egaa By,
vi vil aldrig glemme,
at engang du gav os Ly,
fjernt fra dem derhjemme.
Vi staar sammen Haand i Haand,
værner Skolens Ære,
og som Tegn paa Hjertets Baand
vil vi Mærket bære.
Saa kom Sommerskolen. I Sløjdsalen var Høvlebæn
kene skruet af og blevet erstattet af ialt 14 Væve. Lige
som sidste Sommer blev der undervist i Husholdning af
Frk. Nielsen fra Aarhus. To nye Hjælpere fik vi fra
Maj: Lærerinderne Sigrid Jørgensen og Inga Bro Jør
gensen. Vi faar Sigrid Jørgensen igen til næste Sommer,
men Inga Bro Jørgensen er desværre gaaet tabt for os,
idet hun har gaaet hen og giftet sig! Vi haaber, at hun
og hendes Mand maa befinde sig godt i deres nye Ar
bejde ved den fynske Friskole. Mens vi er ved Lærer
kræfterne, kan det nævnes, at Hein søger Embede i Fol
keskolen og derfor ikke kan hjælpe os i Vinter. Han har
skaffet os en god Afløser, som hedder Alfred Nielsen.

31
Det daglige Liv paa Sommerskolen skal ikke skildres
her. Skønt det er langt det vigtigste, kan det ikke faa en
tilsvarende fremtrædende Plads i denne Beretning,
O’ der
jo netop mest handler om det ikke-dagligdags.

Pastor Højmark.

Om Sommeren er det lettere at give sig ud paa Ud
flugter. Lad os nævne dem først.
En Dag besøgte vi Udstillingen »Det sunde Menne
ske« i Aarhushallen. Det var som en hel Sommers Sund
hedslæretimer paa een Gang — lærerigt, men maaske
lidt for overvældende. Kristi Himmelfartsdag og Grund
lovsdag benyttede vi til at se os om i Egnen, henholdsvis
til Sønderholm Skov og Rosenholm Slot. En anden Gang
var vi til Gymnastikfest i Skæring, men Sommerens stør
ste Udflugt var dog Kalø—Knebel—Fuglsø—EbeltoftCykelturen, oprindelig fastsat til Højsommeren, der for
ventedes at ville indtræffe midt i Juni, men da den lod
vente paa sig, ventede vi ogsaa, og da vi endelig kom af
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Sted 18.—19. August, var det blevet saa varmt, at vi slet
ikke var ked af at kunne holde os nær Stranden; hos de
fleste var der ogsaa foregaaet en kendelig Forandring af
Ansigtsfarven fra vi drog ud, til vi kom hjem.

Vævestuen i Sløjdsalen.

Et Par mindre Udflugter bør endvidere nævnes: til
Sognefoged P. Krause Kjær i Skæring og Gaardejer Ej
nar Grosen i Egaa, der gæstfrit aabnede deres Hjem for
hele Skolen. Det er vist overflødigt at sige, at vi alle forstaar at værdsætte saadanne Aftener. Heldigvis kunde
vi ved en musikalsk Gæsts Hjælp give lidt til Gengæld.
Frk. Tavsen underholdt os saavel ved disse Lejligheder
som nogle Aftener paa Skolen — til udelt Begejstring for
os alle.
Sidst i Juni Maaned aflagde Statsskolekonsulent F.
C. Kaalund-Jørgensen os et Besøg for at inspicere Sko
lens Arbejde, og i samme Hensigt — men ogsaa for at se
til de kære Døtre — havde over 100 Forældre taget imod
en Indbydelse til at være sammen med os en Søndag.
Det er vanskeligt at sige, om denne Dag eller Elevmødet
var det bedste, vi havde paa Sommerskolen. Men iøvrigt
skal vi jo slet ikke give os af med at sammenligne de
enkelte Dage. Det lader sig ikke gøre. Man kunde let
derved komme til at glemme den ganske almindelige Ar
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bejdsdag i Sol og Sommer med dens afvekslende Gang
mellem Skolestue, Gymnastiksal, Vævestue og Aarhusbugtens forfriskende Bølger.
Om Elevmødet fortælles der andetsteds.

Fra Hjortshøj mod Hjorts-Høj.

Den sidste Søndag i August var der stort Rykind paa
Skolen. »Østjydsk Hjemstavn« afsluttede en Udflugt,
der havde ca. 450 Deltagere, med en Visit paa Skolen. Vi
fortrød ikke, at vi »ofrede« Sommerskolens sidste Fridag
paa disse Gæster; det var et fornøjeligt Samvær, vi havde
i Gymnastiksalen, og det var morsomt at se, hvordan Pi
gerne fandt Slægt, Venner og Bekendte mellem dem.
Saa kom Afslutningsdagen. Skønt det var en Dag,
som mange sent vil glemme, vil dog Dagene derefter blive
mindet af mange, mange flere. Da var det, at der om
sider gik Hul paa de truende Skyer, der længe havde
hængt over Europa: Krigen brød løs. Paa den Dag, da
vi skulde holde Møde for gamle Vallekildeelever, gik
England og Frankrig ind i Krigen, saa der den Søndag laa
en dyster Stemning over alt og alle. Alligevel samledes
der henved 100, men næste Aar haaber vi at naa lana't
over det Antal.
Det var med Nød og næppe, at Hans Trier Hansen,
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Forældredageii forberedes.

der havde talt ved Mødet, og hans Kone naaede hjem, in
den Forbudet mod privat Bilkørsel traadte i Kraft. Og
naturligvis maatte dette Forbud indvirke noget paa Be
søget ved Efteraarsmødet Fredag den 8. Septbr., der dog
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trods alt var ret godt besøgt. Talere var Forstander Dybkjær og Højskoleforstander Therkildsen, Ry. Om Afte
nen læste Valmenighedspræst J. Lykke, Odder.
Maaske netop paa Baggrund af de senere Maaneders
ulykkelige Begivenheder tegner Billedet af Sommersko
len, eller lad os hellere sige: af hele det Skoleaar, der nu
er gaaet, sig saa lyst og lykkeligt, at vi haaber, det maa
være et godt Varsel for Egaa Efterskoles Fremtid. Det
kan maaske lyde frygteligt utaknemmeligt og næsten be
spotteligt at slutte denne Aarsberetning med et Ønske
om, at Krigens Gang ikke maa virke forstyrrende ind paa
vort Skolearbejde, for vi maa jo trods alt prise os ovenud
lykkelige, om Danmark og Norden kan holdes udenfor
det store Opgør. Men alligevel: samtidig med, at vi næ
rer stor Taknemmelighed over et godt Skoleaar, der er
gaaet, nærer vi Haab og Ønske om, at vi og vort Folk
ikke maa komme ud for stærkere Modgang og Ulykker,
end at det bliver muligt at fortsætte ogsaa den Slags Ar
bejde, der blandt andet netop — det er min faste Over
bevisning — kan give Styrke i Modgangstider og blive
en god Vækstbetingelse i de Fredstider, der dog engang
maa følge efter.
Tage Dybkjær.
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Elevmødet 1939.
en 8. og 9. Juli var Dage, som jeg tror alle Egaaeleverne ser hen til, nuværende, men ikke mindst
gamle Egaa-Drenge og -Piger, der er borte fra Skolen.
Dagene før tæller man paa sit Elevbillede: hvor mange
af ens gamle Egaakammerater mon der nu kommer —,
og saa kan det falde ud næsten lige modsat; man mødes,
og selv om det maaske ogsaa i Begyndelsen kniber at
blive rystet helt sammen igen — alle har vi jo udviklet
os i forskellige Retninger — ja, saa er det dog altid med
et Suk, man Søndag Aften ta’r Afsked med Kammera
terne, Skolen, ja — Egaa. Man er kommen til at holde
af den Plet. Og naar man fra Aarhus møder (ser) det
første Glimt af Egaa Efterskole og den lille, hvide Kirke
og Stranden, da bliver man i Feststemning, Fødderne
stemmer raskere paa Pedalerne, man er glad; gode Min
der vælder frem, her har vi faaet noget af det bedste,
vi ejer.
Elevmødet forløb jo programmæssigt set næsten som
før. Begyndte med Aftenbord Lørdag Aften samt smaa,
gode Overraskelser af Sommereleverne; og saa en Sving
om, hvor vi alle deltog af Hjertens Lyst. Kl. 12 sang vi
Aftensang, og vi skyndte os i Seng for at faa udhvilet til
næste Dag. Regnfrakkerne kom rigtig i Sving den Aften;
Halvdelen, Sommerpigerne og Egaa-Drenge, overnattede
jo paa Høloft.
Men næste Dag tegnede Vejret bedre, og efter Mor
genmaden begav alle sig til Kirke, hvor Pastor Højmark
talte. Derefter var der Generalforsamling, hvor Forstan
der Dybkjær bød os alle velkommen. Derefter læste Dyblijær Hilsenerne fra gamle Elever og et Brev fra Ingeborg
og Ejnar Pedersen, et dejligt Brev, med Tanker, som var
godt at faa med sig hjem. Men det gjorde os alle ondt at
høre, at Pedersens Helbred ikke var rigtig godt.
Saa kom Middagsmaden og derefter frit Samvær til
Kaffetid. De fleste tog til Takke med at gaa en Tur, kun
nogle enkelte Stykker var i Vandet, men det var koldt.

D
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Derefter talte Pastor Henneke, Odden. »Drømmen om
Lykken«, kaldte Henneke sit Foredrag; han havde os alle
med fra Begyndelsen, alle vi unge var begejstret for Fore
draget.
Salen blev nu ryddet for Bænke, og saa kom de lyseblaaklædte Sommerpiger ind med Egaafanen i Spidsen,
et Syn, der altid er værd at se — Gymnastikken var god,
det hørte man ogsaa paa Bifaldet.
Nu ringede Klokken til Aftensmad, og alle stormede
til Bordet. Tiden gaar hurtigt saadan en Dag, og snart
kaldte Kaffebordet igen. Underholdningen vekslede med
Eventyr, Sange og anden Underholdning, og snart kom
Afskedens Time, hvor vi alle havde Grund til at sige Tak
for den dejlige Dag.
Men jeg tror, at vi alle havde et lille Skaar i Glæden
den Dag, nemlig at Ingeborg og Ejnar Pedersen ikke
kunde være blandt os; mange Tanker blev den Dag sendt
de to, som vi holder saa meget af.
Hanne Dein.

Fra Amerika.
innesota er den Stat, hvor jeg havde mit faste Op
hold i U. S. A. Ikke saa faa Gange startede jeg ud
derfra, vendte tilbage og følte mig for hver Gang mere
hjemme i den danske Koloni i det sydvestlige Hjørne af
Staten.
Minnesota er bleven kaldt »De tusind Søers Land«.
Statens Navn henviser da ogsaa hertil, idet Minni, paa
Indianersproget, betyder Vand, og Sota betyder sky
farvet. Man kan glæde sig over skønne Solopgange og
Solnedgange Aaret rundt. Graavejrsdagene er saa faa, at
man egentlig ikke regner med dem. Om Vinteren, naar
Kuldegraden gaar ned til 30 Grader under 0 (Fahrenheit),
kan man se det mærkelige Syn, at der ved Solnedgang
staar tre Sole i Vest, og fra hver af disse staar der en
lysende Søjle til Vejrs. — En meget smuk Luftspejling.

M

38

Stjernehimlen er næsten altid klar og meget tæt besat.
Nordlysene ses tit som store Flammer. Der er saaledes
ikke Mangel paa Skønhed over den barske Vinter. Men
den er lang. Først i Oktober er alt vissent — det grønnes
ikke før i Maj. Det kan være lidt pinligt i saa mange Maaneder ikke at kunne finde en frisk Spire. Men naar der
først kommer Varme, saa sker der paa faa Dage en vold
som Forandring. Planterne vælter op af Jorden. Man kan
næsten se det gror.
I Aaret 1851 mødtes Udsendinge fra U. S. A.s Rege
ring med Sioux-Indianernes Høvdinge i disse Egne. Efter
lange Forhandlinger købte Regeringen over en Million
Acres Land for en Pris af 30 Cent pr. Acres. Nu rykkede
den hvide Mand ind og fik Friland her.
Regeringen var ikke særlig præcis med Betalingen;
dette foraarsagede, at Indianerne blev fjendtligt sindede
mod de hvide, som ved Opdyrkning af Jorden ødelagde
Jagten for de indfødte. Mange og blodige Kampe blev
udkæmpet. Et enkelt Sted blev 38 Indianere hængt efter
en Kamp. Naturligvis faldt der ogsaa mange hvide, men
disse gik dog som Regel af med Sejren. Senere fik India
nerne anvist særlige »reservations«, hvor de kan faa
Lov til at leve, som det er deres Natur. Samtidig har de
naturligvis Ret til Civilisation som Landets øvrige Be
boere, men de viser ikke stor Interesse for Lærdom og
navnlig ikke for at praktisere Lærdommen.
Den hvide Mand kunde nu være i Fred for den røde;
men ganske gratis var det nu ikke at opdyrke Prærien.
De gamle Pionerere havde meget at fortælle om de første
haarde Vintre. Vil man nærmere forstaa Nybyggerens
Kaar, har man nu gode Kilder, idet der er skrevet ikke
saa faa letlæselige Bøger om dette Emne. Navnlig har to
norske Forfattere behandlet det: Bojer og Rølvaag. Den
sidste var Professor paa et af Minnesotas Universiteter
og har derfor haft størst Betingelse for at skrive histo
risk, samtidig har han en herlig Fortælleevne, saa har
man først fat paa hans Bøger, faar man ikke Lyst til at
slippe dem igen.
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Sørgeligt er det, at Fremskridtsperioden var saa kort,
at de samme Mennesker, som tog den første haarde Tørn,
i mange Tilfælde ender som fattige. Det er dog ikke værst
paa disse Egne. Med haardt Arbejde kan Farmeren her
som Regel klare sig igennem. I al Fald faar man det Ind
tryk, at han er ret godt tilfreds med Tilværelsen, selv
om han naturligvis haaber og venter paa, at Tingene skal
forandres en Del, saa der kan blive rimeligere Udbytte
af Slidet. Den amerikanske Farmer har mange Vanske
ligheder, som den danske Bonde ikke kender. En enkelt
Haglstorm kan paa faa Minutter ødelægge Afgrøden.
Tørkeperioder paa flere Aar giver Misvækst saa længe,
til alt fra gode Aar er opbrugt. Græshoppesværme kan
komme som store sorte Skyer; hvor den slaar sig ned,
levnes der ikke en Kærne. Saa galt kan det gaa, at de
æder Barken af Træerne, Malingen paa Væggene og
Vasketøjet, som hænges til Tørring. Græshopperne læg
ger deres Æg i Jorden, yngler flere Gange i Løbet af
Sommeren. Deres Besøg varer saaledes tit i flere Aar.
Plantesygdomme kan ogsaa følge Tørkeperioden. Visse
Ukrudtsplanter — særlig den russiske Tidsel — breder
sig voldsomt i tørre Aar. Den udvikler sig til en stor
kuglerund Plante, der om Efteraaret river sig løs og
ruller hen over Markerne — strøende sine Frø, hvor den
kommer.
Sidst i Marts Maaned bestemte jeg mig til at tage en
Rejse til det nordøstlige Montana. Første Del af Rejsen
foregik pr. Bil 200 engelske Mil lige Nord langs Stats
grænsen.
Efter flere Maaneders haard Frost slog det pludselig
om til Varme. Sneen smeltede, og i Middagsheden be
gyndte de store, flade Marker at dampe. Saa voldsomt
blev det, at det saa ud som et vildt, oprørt Hav. Taagerne
drev til Tider saa tæt over Vejen, at Bilerne tit maatte
standse. Imellem kørte vi i den reneste klare Luft, og
Solen straalede fra skyfri Himmel. Vi kom forbi et meget
stort Granitbrud. Landskabet her mindede meget om det
østlige Sverrig, som vi passerede paa Vej til Gøteborg.
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I Byen Fargo, som ligger paa Grænsen mellem Minne
sota og Nord-Dakota, gik jeg paa Toget. Man saa ud over
uendelig store, flade Strækninger. Kun faa Farme og
meget faa Træer. Ikke saa sært, at de første Beboere
regnede »Storvidden« for deres værste Fjende. Den store
Udsigt kan være herlig. Men hvor der intet særligt er,
der bryder Fladen, faar Øjet ingen Hvile. Der er noget
anstrengende ved det. Særlig mærkeligt er det at sidde i
et Eksprestog, som kun standser med flere Timers Mel
lemrum, og stadig se ud over det samme Landskab, selv
om man rejser i flere Dage. Dette gælder særlig Rejser,
der gaar Øst—Vest; Nord—Syd kan man hurtigere se
Forandring.
Jeg opholdt mig en Tid i en lille By Glasgow, Mon
tana, ved Milkriver (Mælkefloden), Vandet var meget
grumset deraf Navnet. Den Varmebølge, som vi havde
mærket paa første Del af Rejsen, mærkedes ogsaa her.
Landskabet her var meget bakket. Store Snedriver laa
i alle Kløfter. Midt paa Dagen blev det saa varmt, som
vi har det i Danmark paa en rigtig hed Sommerdag. Van
det begyndte snart at strømme i rivende Bække ned ad
Bakkerne. Det gik meget godt de første to Dage, men
da Vandet kom fra de store Højdedrag, som laa længere
borte, foraarsagede det en mægtig Oversvømmelse. En
Dag lige over Middag saa vi Farmerne komme susende
ind mod Byen i deres Biler. De havde Sengetøj og andet
af det mest nødvendige med sig. De tog Ophold i en gam
mel Skole, som ikke mere brugtes. En Time senere laa
Farmene som Øer i Floden, der havde forstørret sin
Bredde mange Gange. Byen havde et Dige til Beskyt
telse. Det varede tre Døgn, før Vandet igen forsvandt.
Da det tog af her, blev det galt i en lille By længere øst.
Her var mange Huse i Vand til Taget. For at forhindre
saadanne Oversvømmelser bygges der store Dæmninger.
Man opnaar derved ikke alene at forhindre Ulykkerne,
men ogsaa at kunne benytte de store Vandmængder til
Overrisling i de tørre Maaneder, hvad der er af stor Vig-
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tighed. Endelig giver det Arbejde til mange Mennesker,
der ellers skulde sørges for paa anden Maade.
En Tid opholdt jeg mig paa en Farm nær Kanadas
Grænse. En Dag blev jeg spurgt, om jeg vilde med ud
paa Prærien for at finde et Par Heste. Man fodrer nemlig
ikke Hestene hjemme om Vinteren, men lader dem finde
Føden ude paa Prærien; naar Foraaret kommer, henter
man dem hjem igen.
Vi kørte først meget langt ad daarlige Veje — siden
havde vi slet ingen Vej. Bilen susede af Sted over Bakker
og Dale. Foretagendet forekom mig at være helt umuligt,
men der sker saa meget mærkeligt i Amerika. Turen
var da i al Fald ikke nogen almindelig Biltur. Luften her
er endnu mere klar end i Minnesota, da Landet ligger
meget højt over Havet. Her er meget tyndt befolket, og
store Strækninger har aldrig været dyrket. Store Træer
er der ingen af, da Jorden er af en saadan Beskaffenhed,
at Rødderne ikke kan gaa i Dybden. Der er derfor en
Udsigt, som man vel vanskeligt finder større noget Steds.
Vældige Højdedrag i Horisonten, smaabakket Landskab
og flade Strækninger. Smaa vilde Krocus var lige skudt
op af Jorden, store Flokke Vildgæs fløj mod Nord, Men
nesker og Menneskeboliger saa vi ikke mange af. —
Bilen gik til Tops paa Bakkerne uden mindste Besvær.
Hestene græsser i Læ af Bakkerne — de flokker sig og
saa ud til at befinde sig rigtig godt. Vi fandt da ogsaa
en Flok, hvor vore to Heste holdt til, og til min Forbav
selse fulgte de villigt med, da de fik Smag paa Havren,
vi havde med. Vejen hjem til Farmen var lang. Vi kom
da forbi ikke saa faa forladte Farme. I Montana har man
i syv Aar i Træk haft Misvækst. I Mellemstaterne har
den lange Tørkeperiode slaaet mange Farmere ud. Sær
lig galt har det været i Montana, Dakota-Staterne og
Nebraska. Man har her i Særdeleshed dyrket Hvede.
I mange Aar gik det godt. Jorden fik af Fugtighed, hvad
den skulde have. Priserne var gode. Med store Maskiner
til Hjælp kunde Farmeren uden Medhjælpere drive flere
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Tusind Acres Land. Nu er der Misvækst og daarlige Pri
ser, og Fremtiden ser meget mørk ud for Farmeren.
Mærkeligt er det at se saa mange daarlige Boliger,
medens man lægger Mærke til, at der næsten alle Vegne
er Biler af sidste nye Model. En anden Ting falder ogsaa
én for Brystet. Man ser Damerne komme ud fra disse
daarlige Huse i Paaklædning saa moderne, som om de
hørte hjemme i Paris. Herrernes Paaklædning betyder
derimod ikke meget. Hun færdes gerne paa Gaden i Pels
og Silkestrømper og med vajende Fjer i Hatten, medens
han ved hendes Side gaar i Overalls og store Arbejdsstøvler. Dette har den Sammenhæng, at Manden drog
alene ud til Nybyggerlivet. Han vænnede sig til at klare
alt selv. Rengøring, Madlavning og alt andet Arbejde
paa Farmen. Naar han havde tjent Penge, havde han
Lyst til at vise dette, der jo i Amerika gav mere Respekt
end noget andet. Han hentede sig saa en smuk Pige, som
først og fremmest skulde bære hans Rigdom til Skue.
Om hun ellers kunde noget, betød ikke noget, da han
havde vænnet sig til selv at klare Grejerne. Naturligvis
forandrer dette sig jo noget med Tiden, men Kvinden
har endnu en meget romantisk Stilling i Samfundet. At
hun derfor ikke har de store Interesser, er vel en Selv
følge, og at hun regner med at blive baaret paa Hænderne
gennem Livet gør jo, at hun ikke føler sig forpligtet til
at lære noget praktisk før hun stifter Hjem. En Aften
blev jeg bedt med hen i Kirkesalen i den norske Kirke.
Jeg blev meget forbavset, da jeg saa, at Mændene klarede
alt Arbejdet. Der blev serveret en veltillavet Middag.
Mændene lavede Maden, dækkede Borde, serverede, var
tede op, vaskede op. Jeg holdt Øje med Damerne — om
ikke en eller anden bekymret Husmor vilde blive bange
for Resultatet og tage Haand i Hanke med. Men der var
ikke een, som ikke sad roligt, uden at bekymre sig det
mindste om, hvad der foregik i Køkkenet, ligesom det
ikke faldt Mændene ind at spørge Kvinderne til Raads.
Som sagt — dette er mere fremtrædende i denne sidst
bebyggede Stat end andre Steder. Men jeg har dog hørt
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en Mand andet Steds i Amerika udtale sin store For
undring over, at Mændene i Danmark vilde byde en
Tjenestepige, at hun skulde pudse hans Sko; det fore
kom ham at være meget udannet.
Naa — der kunde blive meget mere at fortælle om
Montana, men det fører for vidt. Jeg maa slutte for
denne Gang. Jeg kom tilbage til Danmark den 8. Oktober.
Rejsen blev en langt større Oplevelse, end jeg havde ven
tet. Senere skal jeg fortælle mere om den.
Mange Hilsener til alle.
Ingeborg Ibsen.

Fra Haand til Aand.
aar jeg i det følgende vil søge at fremhæve det legem
lige Arbejde som en uvurderlig Hjælpekilde for
vor aandelige Udvikling, saa vil jeg specielt henlede Op
mærksomheden paa den danske Folkeskoles nyerhver
vede Fag: Sløjden.
Det er bemærkelsesværdigt, at mange af de Mænd,
der har gjort geniale Opfindelser eller paa anden Maade
har øvet Stordaad, hvorved de for bestandig har mejslet
deres Navn i Historien, ofte kun har haft det praktiske
Arbejde at bygge paa. Det ligger i, at det kropslige Ar
bejde netop har haft en vægtig Indflydelse paa deres
aandelige Udvikling. Dette er en Ting, der nok er værd
at lægge Mærke til, og det fører os til Betragtninger over
den ene Side af Sløjdens Hovedformaal — Aandsudvik
lingen. Denne Side er ikke den mindst vigtige. At Krops
arbejde virker udviklende og styrkende paa de aandelige
Evner, taler sit tydelige Sprog for Sløjdens særlige Be
rettigelse som Fag i Skolen, hvad enten der er Tale om
Barneskolen eller Ungdomsskolen.
Eet kan vi let blive enige om, og det er, at vore Forfædre ikke har hævet sig op af Barbariet ved at læse i
en Bog eller skrive Tal paa en Tavle. »Mon ikke det før
ste Lys blev tændt i Urmenneskets Hjerne, da det første
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Stenkast ramte Fuglen i Flugten, og da han første Gang
med en Træpind flaaede dens Skind? Og hvilken Tan
kens Opklaring, da Flintestenen, fæstnet i en flækket
Gren, blev en Økse, og Askegrenen — bøjet med den
stramme Snor — gav Kastevaabnet vidunderlig Slyngkraft! Og da den første rygende Flamme gnedes frem af
Træstykker med menneskelige Hænder, mon der da ikke
tændtes en Ild i Menneskets Øje, som har gjort det kla
rere end Dyrets? Og nu kom Metallernes Brug, Vaaben
og Redskaber, Banebrydere gennem Naturens Vildnis for
den sejrende Menneskeslægt«. Saadan spørger Professor
Lehmann, og vi maa give ham Ret.
Saaledes har Mennesket gennem møjsommeligt Ar
bejde med sine 2 Hænder arbejdet sig op til en Kultur.
De første Mennesker i Ægypten satte sig ikke paa Skole
bænken og lærte Matematik og Geometri for at lære,
hvorledes de skulde beherske Nilen ved Hjælp af Dæm
ninger og Sluser. Nej, de forsøgte, arbejdede sig frem til
et Resultat — og til en høj Kultur — og derved skabte
de de første geometriske og matematiske Grundregler,
som vi kan bygge videre paa.
Dette er et Eksempel fra Menneskeslægtens Barn
domstid; men nøjagtig det samme er Tilfældet i det en
kelte Menneskes Barndom: Intet er i Bevidstheden, som
ikke først har været i Hænderne. Det vil altsaa sige, at
det er den enkeltes praktiske Erfaringer og Oplevelser,
der sætter sit Spor i Bevidstheden — udvikler Aands
evnerne. Fra Haanden til Hovedet — det er Vejen. Vi
har det som Barnet: vi skal gribe for at kunne begribe.
Vi har alle baade Virksomhedstrang og Kundskabstrang,
vi har baade Legeme og Sjæl.
Fra Lægevidenskaben vil jeg fremføre en interessant
lille Fortælling, der i høj Grad anskueliggør Haandens
og Aandens Samarbejde. Det forholder sig saadan, at
alle højere Aandsevner (Talen, Synet, Hørelsen o. s. v.)
er knyttet til hver sin bestemte Del af Hjernen. Den vig
tigste af disse Aandsevner er uden Tvivl Talen, og Talecentrets Plads i Hjernen er afhængig af, hvilken Haand
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vi i den tidligste Barndom mest bruger. Bruger man mest
højre Haand, dannes Talecentret i venstre Side af Hjer
nen, og bruger man mest venstre Haand, dannes Tale
centret i højre Side af Hjernen. — En Dreng paa 14 Aar
fik venstre Side af Hovedet beskadiget ved en Bilulykke.
Det medførte, at hans højre Arm og Haand blev lam
samtidig med, at han mistede Taleevnen. Det var altsaa
Bevægecentret for højre Arm og Talecentret, der blev
ødelagt. Drengen overlevede Ulykken; men han kom al
drig mere til at bruge sin højre Haand. Derimod viste
det sig, at efterhaanden som han fik lært at bruge ven
stre Haand til alt, hvad han foretog sig, kom Taleevnen
igen. Det vil altsaa sige, at der i venstre Haands Bevægecentrum (i højre Side af Hjernen) dannedes et helt nyt
Talecentrum.
Naar Naturen saaledes selv har vist den rigtige
Rækkefølge, hvor meget mere Grund er der da ikke til
at sysselsætte sig med Sløjden i det Omfang, som den
enkeltes Alder, Kræfter og Forstand tillader det. Sløjd
er et Arbejde, der lærer Mennesker den store Kunst at
overvinde sig selv, opøve sig i Taaimodighed, i roligt,
maalbevidst Arbejde, det giver de ustadige Tilbøjelig
heder i vor Natur en fast Retning, og det styrker Pligt
følelsen. Denne Arbejdets Indflydelse øges, jo mere Ar
bejdet efter sin Natur stiller Krav til Aandsvirksomheden
og kræver Opmærksomhed.
Man kunde nu spørge, om det virkelig er saa nødven
digt for hele vor Udvikling at give os af med Sløjd, naar
vi er naaet dertil, at vi har vort daglige Arbejde. Jeg vil
dertil svare, at det gælder ikke alle i lige høj Grad; men
tænker vi paa de mange Specialarbejdere, der Aar ud og
Aar ind staar ved deres ensformige Arbejde, der efter
haanden er blevet til Rutine, saa Arbejderen overhovedet
ikke tænker paa de Bevægelser, han udfører, eller vi
tænker paa, hvor forbavsende mange Kontormennesker
der i kortere eller længere Tid regelmæssigt opholder sig
paa en Nerveklinik, da maa vi indrømme, at her mang
ler det naturlige, alsidigt udviklende Arbejde, og det er
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værd at lægge Mærke til, at mange Mennesker dyrker
netop Sløjden som deres Fritidssyssel, da det virker som
en Hvile efter Dagens Kontorarbejde. Som Eksempel
herpaa kan jeg nævne, at Statsradiofoniens tidligere
mangeaarige Leder, Kammerherre Lerche, i sin Fritid
er ivrig Sløjder.
Arbejdet i Sløjdværkstedet giver sin Udøver Iagt
tagelsesevne og Forstaaelse af Forskellen mellem Nøj
agtighed og Slumptræf og Forstaaelse af den Mangel paa
Overensstemmelse, der ofte er mellem alle Slags Talemaader og Virkeligheden, en Forstaaelse, som, naar den
een Gang er bragt ind i vor Tankegang, forbliver der
som vor Ejendom hele Livet.
Hvis du udfører et Arbejde, saa maa du enten gøre
det rigtigt eller galt. Dette giver Selvtillid og Paapasselighed; thi naar du skal udtrykke dig ved at udføre en
Ting uden Hjælp af Ord, da er det umuligt at snakke
dig fra din Unøjagtighed eller Uvidenhed. Saadanne Ar
bejder holder Interessen og Opmærksomheden vedlige og
udvikler Sansen og Respekten for vel udført Arbejde.
Dette at ordne og tilrettelægge sit Arbejde, at gennem
føre det paa den mest formaalstjenlige Maade, at lære
dette med et Materiale i Hænderne, hvor hvert Fejlgreb
hævner sig, hvad enten det skyldes Forseelse fra Haan
den eller Hovedet, hvor hver Forsømmelighed eller Uor
den bliver et Minus — ikke i nogen Karakterbog — men
i selve Arbejdets Udførelse, ja, hvor man lærer den For
synlighed at regne med mulige Fejl under Arbejdet (som
naar Sløjderen i Begyndelsen skærer rigeligt til for at
have noget at høvle for dybt paa), det er i Sandhed en
Skole for Livet, thi her skabes de Evner, hvorpaa det
virkelige Liv beror: Omtanken og den rette Vurdering.
Det kan herefter ikke forbavse os, at mange af vore
store Mænd varmt har anbefalet at indføre Sløjd i vore
Skoler. Det maa være et af vore store Maal at blive tæn
kende og selvstændige Mennesker, der forstaar at se selv,
at dømme selv og at kritisere selv. Man maa ikke blive
mekaniske Efterplaprere af en Lærers eller Lærebogs
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Visdom, hvis Sandhed man aldrig selv har Lejlighed til
at bekræfte. Er dette Tilfældet, maa der mellem Fagene
være en Forskel i Rang, og her vil Haandarbejdet ind
tage en høj Plads.
Lad os f. Eks. betragte en Elev, der har løst en eller
anden Opgave i Sløjdsalen. Vi har først givet ham en
Fortegning — eller bedre: vi har hjulpet ham til selv
at tegne den. — Vi har gennemgaaet Modellen for ham,
og vi har rakt ham en hjælpende Haand og vejledet ham
paa de vanskelige Steder. Ud over dette har han selv
faaet Lov at gøre sine Erfaringer — ogsaa naar det er
gaaet galt. Hvilken modnende Indflydelse vil et saadarit
Arbejde ikke have udøvet hos denne Elev. Han har gen
nem sit Arbejde vundet mere, end hvis vi havde holdt
en Række Forelæsninger for ham om det samme Emne.
Til Sammenligning med Haandværket vil jeg frem
hæve, at Sløjden drives under langt større Frihed og
Afveksling i Opgaverne; men vort Maal er jo heller ikke
en dygtig Snedker, men et dygtigt Menneske.
I »Der var engang« siger Prinsen, hvor han optræder
som Pottemager: »Idet vi former vort Ler, former vi os
selv.« Det vil sige, at gennem legemligt Arbejde udvikles
vi aandeligt. Vi kunde lige saa godt sige: »Idet vi former
vort Træ, former vi os selv«; thi Arbejdet adler os, —
hvis vi adler Arbejdet.
Tage Hein Nielsen.

Finland.
et er kun faa Aar siden, at Egaa-Bogen bragte en Artikel:
Finsk Ungdom, der paa en udførlig og glimrende Maade
gav et Billede af de Kaar, den finske Ungdom lever under og
af de Interesser, der særligt optager den. Artiklen var paa min
Foranledning skrevet af en ung Finne, der i særlig Grad
skulde have Betingelser for at kunne fremstille Forholdene,
som de virkelig er i Finland, og den var fra vor Side tænkt
som et Bidrag til at sprede Kendskab til de andre nordiske
Folk i en Tid, da Løsenet overalt i de fem Folk, der holder
sig nordiske, hed Samarbejde.
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Derfor kan det maaske synes ubilligt og unødvendigt alle
rede igen paa denne Plads at tale om Finland; men den alvor
lige Situation, hvori vort Broderfolk mod Øst i Dag er stedt i,
synes mig at berettige det, forsaavidt som det vist stadigt maa
erkendes, at det kun er saare lidt, man her i Danmark kender
til Finland, dets Folk og dets Historie.
Som et beskedent Bidrag til at øge dette Kendskab skulde
denne Artikel da tjene.
Lad os først se paa Landet. Ja, det er rigtigt, at det er de
tusind Søers Land, man burde for den Sags Skyld snarere
sige de ti Tusind Søers Land; thi som et blinkende Sølvbaand
ligger de der spredt i en malerisk Forvirring de store og smaa
Søer, lige fra de mægtige Ladoga og Saima til de ganske bitte
smaa. Det er ogsaa rigtigt med de finske Skove, de dækker i
Titusinder af Kvadratkilometer og er en Rigdomskilde for
Finland. Der kan ogsaa tales om den vidunderlige finske
Skærgaard og om den finske Lapmarks Trylleri, ja om hele
den jomfruelige Ynde, der synes ligesom at omsvøbe Landet
og gøre det til et af de skønneste i hele Verden. Forsaavidt
er alt i sin Orden med vort Kendskab til Finland.
Men der findes et andet Finland, som vi oftest glemmer
at nævne. Det er Landet med de talløse Fabrikker, med Sav
møllerne, der behandler det finske Træ, med de værdifulde
Nikkelgruber højt oppe mod Nord, ved Petsamo, det er Lan
det med de Hundreder af velholdte rødmalede Gaarde, med
de velholdte Marker og med Byerne, der for hvert Aar vokser
sig større og større, fordi Finland økonomisk set er inde i
en Opgangsperiode, der paa Handelens Omraade har gjort
det til en farlig Konkurrent til gamle agtværdige Handels
nationer, der ikke har agtet nok paa Nykomlingens Ihær
dighed.
Det Finland, vi kender mest til, er Romantikens og Skøn
hedens, det nye er Realismens, Virkelighedens og Arbejdets.
Finlands Folk. Ja, der er en Del sandt i vore almindelige
Betragtninger om dette. Der er virkelig noget om den sejge
Vedhængen ved gamle Vaner, om Flasken, der vel ofte tøm
mes, og om Hidsigheden, der kan resultere i Slagsmaal og
blodige Fejder. Men der er til Gengæld andre Ting, der mere
end fuldtud opvejer disse Lyder.
Mon ikke der blandt Læserne skulde være en og anden,
der tilfældigt kender Digtet om Bonden Paavo, Fattigmanden
fra Ødemarken, der i sit Ansigts Sved bryder den karrige
Jord, saar sit sparsomme Korn, ser Frosten øde det, prøver
det samme næste Aar, faar samme fattige Resultat; men ikke
desto mindre ufortrødent tager fat igen Aaret efter, fordi
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han ikke kender til at give op. Han er i sin Stædighed og
Udholdenhed Billedet paa det bedste i den finske Befolk
ning. Eller lad os tage et andet Billede, en virkelig Begiven
hed, der hændte ved de olympiske Lege i Berlin 1936. Det
er det store ti Kilometers Løb, der afgøres, hvor Verdens
bedste Sportsmænd kappes om Førstepladsen. Blandt Løberne
er tre Finner. De holder trofast sammen, avancerer Skridt
for Skridt fremad som efter en forud lagt Slagplan. Først i
det Øjeblik, da Sejren er sikret de hvidblaa Farver, skilles de.
Æren er Fædrelandets, nu kan de hver for sig kæmpe om den
individuelle Førsteplads. Fædrelandskærlighed er et frem
trædende Træk hos Finnerne. Eller tænk paa Katharina, Ho
vedpersonen i Sally Salminens verdenskendte Roman. Hun
er Symbolet paa den opofrende og altgivende finske Kvinde,
der er rede til at gennemgaa alt for det, hun kalder sit. En
ikke ringe Egenskab hos et Folk.
Lad saa være, at Finland maaske er et fattigt Land, med
de Egenskaber er det finske Folk en rig Nation. Og det er
takket være dem, at det ikke har bukket under trods Sult og
Savn og haabløs Kamp mod fjendtlig Overmagt, som det fin
ske Folks Historie fortæller os om. Lad os høre de sidste
Afsnit deraf.
Det russiske Tidsrum
1809—1918.

Finland blev i 1809 med Voldsmagt revet løs fra den aarhundredgamle Tilknytning til Sverige. Broen syntes kastet af
mod Vest og ganske vist var der bygget en ny mod Øst; men
det var sikkert kun et Faatal af Finnerne, der for Alvor øn
skede at betræde den. De fleste saa med Angst hen mod den
Tid, der nu kom. De kendte gennem Aartiers Kampe de nye
Herrer og var langtfra sikre paa, at det var ene godt, disse
førte i deres Skjold.
Og de fik Ret i deres bange Formodninger.
Foreløbigt tegnede alt dog forholdsvis lyst. Den russiske
Zar Alexander den Første var en ret liberal og for Mindre
tallene i sit store Rige velvillig Regent. Han kunde have gjort
Finland til en ret og slet Lydprovins uden Spor af Rettig
heder. I Stedet gjorde han det til et Storfyrstendømme, tog
selv Storfyrstetitlen og stadfæstede Folkets gamle Rettigheder.
Under hans milde Regering kunde da Landet og Befolk
ningen komme til Kræfter efter den lange Krigsperiode og
endda forsøge at underbygge og yderligere udvikle den Frem
gang, som Landet havde været inde i i Perioden før Krigen.
Desværre for Finland døde Alexander allerede 1825, og
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med hans Død afsluttedes Finlands gode Tid. Den nye Zar og
Storfyrste Nikolaus den Første lignede ikke sin Forgænger;
han var opfyldt af Ideen om et Storrusland med et storrussisk
Folk, var brutal, tyrannisk og ligegyldig overfor Mindretalle
nes Ret, og det fik ikke mindst Finnerne at mærke.
Zar Nikolaus’ ovei’ 30 Aar lange Regering blev en Prøvel
sestid for dem. Rettighederne og Privilegierne, som Alexander
liberalt havde overholdt, overtraadtes Gang paa Gang, finske
Embedsmænd blev afsatte, russiske kom i Stedet. Sprogstridig
heder tog deres Begyndelse, og Russificeringen tog rigtig Fart.
Det var en iskold Vind, der blæste fra Øst henover Fin
land, og ethvert andet Folk havde sikkert givet op, men Fin
nerne havde i Vuggegave faaet Taalmoden og Evnen til at
kunne lide i Aartier uden at kues. Den fornægtede sig heller
ikke her. Trængselstiden blev for dem en stor og alvorlig
Prøve, men de bestod den.
Lidt efter lidt, som Trykket blev haardere og haardere,
svejsedes de sammen til en kulturel og national Enhed, der
ikke kunde brydes, og som troligt holdt Stand mod alle
russiske Angreb.
De fik nye Førere. Det var ikke Adelsmænd; men jævne
Borgere, der kom fra det ukendte Lag og modigt lagde Skul
der til mod Uvejret. Det var Mænd som Runeberg, Lönroth og
Snellmann. Fattigfolks Sønner, der gennem Savn og Strid
kæmpede sig frem til en Position i Folket og blev Nyskabere
af en national Kultur, som Russerne trods deres Overmagt
ikke kunde tvinge i Knæ.
Folkeoplysningen kom i stærk Vækst, den blev i de nævnte
Mænds Hænder det stærkeste Vaaben i Kampen. Nye Skoler
byggedes, nye Blade skød frem, og først af alt skabtes der en
national finsk Digtekunst, hvis Værker i Tusindvis spredtes
over hele Landet. Runeberg dukkede ned i Finlands ældgamle
Historie og sang om Kalevala, det gamle finske Helteepos med
Sagnheltene Ilmarinen og Väinåmöinen, og gennem »Fänrik
Ståls sägner« holdt han Folkets Vidende om Heltene og Kam
pene fra den sidste ulykkelige Krig i Live. Zakris Topelius,
hans Lærling, fulgte i hans Spor og mindede om Finlands
Storhedstid under Gustaf Adolf og Carlerne, og Snellmann og
Lönroth mindedes ligeledes i Tale og Skrift Fortiden.
Men foruden dem virkede andre, og alt dette fik det fin
ske Folk til at staa frit.
Alexander den Andens Regering betød i mangt og meget en
Mildnelse for Finland. Den freds- og frihedselskende Zar
syslede med store Planer, der nok ogsaa vilde være kommet
Finnerne til Gode; men da han i 1881 var faldet som Offer for
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Nihilisternes Bomber, begyndte en endnu sværere Trængselsog Ulykkestid. Alexander den Tredie og endnu mere hans Ef
terfølger Nikolaus den Anden slog ind paa den gamle storrus
siske, reaktionære Politik, som Bedstefaderen havde begyndt,
og det kom ogsaa til at svie til Finnerne.
Der var dog den Forskel paa før og nu, at Finnerne denne
Gang var bedre rustet end sidst. De var i Tidens haarde Skole
blevet forenet til ét Folk, og de forstod nu at mestre den Arv,
som Førerne fra den første Trængselsperiode havde efterladt
dem. Den russiske Undertrykkelsespolitik havde derfor kun
ringe Fremgang, og at den i det hele havde nogen skyldtes
kun, at den blev ført med en voldsom Brutalitet, og at der
desværre udbrød en Sprogstrid i det finske Folk mellem
Svenskfinner og Ægtfinner, d. v. s. Efterkommere af de fra
Sverige indvandrede og Landets egentlige Beboere. Den blæ
stes dog paa Grund af det russiske Angreb hurtigt af, og alle
Kræfter forenedes atter i Kampen mod Undertrykkelsen.
Nikolaus den Anden udnævnte Bobrikof, en højtstaaende
Militærperson, til Generalguvernør i Finland med uindskræn
ket Magt til at gennemføre Russificeringen af Befolkningen
med alle Midler. Og Bobrikof var en lydig Tjener. I Løbet af
kort Tid udstedte han Lovbud paa Lovbud og udførte Lov
brud paa Lovbrud alt sammen i den Hensigt at gøre Fin
nerne til Russere. Det var en frygtelig Tid, der nu oprandt.
Fremragende Finner, der søgte at tale deres Folks Sag eller
blot ansaas for at være farlige for Guvernørens Planer, blev
sendt til Sibirien eller forsvandt i de russiske Fængsler, an
dre mistede deres Embeder og Ejendomme, der kom paa rus
siske Hænder, o. s. v.
Bobrikof svang rigtig den russiske Knut over det arme fin
ske Folk, han fik Navnet »Finlands Bøddel«, og han blev den
mest haarde Mand i Finland, Genstand for alle Finners For
agt og Hævnfølelse.
Men Tryk avler Modtryk, særligt hos et haardt og sejgt Folk
som det finske. Betydelige Mænd, som f. Eks. den senere saa
bekendte Per Evind Svinhufvud, tog uden at blinke Hand
sken op, blev de overmandede og sendt til Sibirien eller
til Peter Paulsfæstningen, var der straks nye parat til at tage
deres Gerning op og føre Kampen videre.
Generalguvernør Bobrikof maatte omsider falde for det
finske Folks Had. En ung finsk Student, Eugen Schaumann,
der var forpint over sit Folks Lidelse, besluttede at dræbe
ham og skød ham ned paa aaben Gade i Helsingfors, hvorefter
Schaumann dræbte sig selv.
Det var nu at vente, at Mordet paa Bobrikof vilde blive
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Signalet til et endnu stærkere russisk Tryk; men for dette
blev Finnerne forskaanet, idet Russerne indvikledes i en
Krig med Japan, der endte med Nederlag og paafølgende Re
volution. Den sidste bredte sig ogsaa til Finland, ganske vist i
ublodig Form, og det lykkedes Finnerne at gennemtvinge en
Ordning, der betød, at de atter fik de Rettigheder tilbage,
som Bobrikofs haarde Regimente havde frataget det.
Henimod 1914, da Rusland igen var kommet til Kræfter
efter den japanske Krig, sporedes der Tegn paa, at et nyt
Ruslandsforsøg var i Anmarch. Men da udbrød Verdenskrigen,
og de ledende russiske Kredse fik andet at tænke paa.
Under Verdenskrigen levede Finnerne deres eget Liv ret
uanfægtet af de store Begivenheder. Finland var i Følge
dets Forfatning ikke forpligtet til at understøtte Rusland mi
litært, og det var derfor kun et Faatal af den finske Befolk
ning, der gjorde Tjeneste i den russiske Hær, og de, der kæm
pede med, var næsten alle af de højere Samfundsklasser og
havde Officersrang.
Krigen gik uheldigt for Rusland. Centralmagternes Hære
besatte store russiske Omraader, Hæren var slet udrustet, og
det menige Folk led Nød. Det var derfor ikke underligt, at
Misfornøjelse og Uro bredte sig, ogsaa ved Hæren, og at man
fra alle Sider ønskede en omfattende Forandring i Statssty
relsen, ja aabent talte om Revolution.
I Marts Maaned 1917 slog da det russiske Zardømmes Skæb
netime.
Vold, Brutalitet og Snedighed kunde ikke mere redde et
raaddent og ormstukkent Styre. Et gennem Aarhundreder mis
handlet, underkuet og af Krigens Rædsler forpint og trættet
Folk rejste sig og gjorde op med dets Tyranner. Nikolaus den
Anden abdicerede til Fordel for sin Broder Michael, Rus
lands sidste Zar, der imidlertid efter faa Dages Regering fra
sagde sig Regeringen, hvorved det ældgamle Zardømme for
bestandigt sank i Grus.
En ny russisk Regering dannedes under Fyrst Lvoff; men
han fortrængtes snart af den almægtige Justitsminister
Alexander Kerenski, der en Tid blev Ruslands mægtigste
Mand.
Man ventede af ham, at han skulde skabe et nyt, mægtigt,
demokratisk Rusland, der vilde tage berettiget Hensyn til Mi
noriteterne indenfor Riget og forøvrigt tage Del i det Arbejde,
der efter Krigen vilde blive tildelt det sejrende demokratiske
Europa. Men man blev skuffet. Kerenski var nok Demokrat
og Idealist, men han var samtidig en Drømmer og havde ingen
Sans for Realiteter. Derfor styrtede ogsaa hans Rusland sam
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men som et Korthus, da Bolsjevikerne (Venstresocialisterne)
under Lenin og Trotsky i November 1918 hejste den røde
Fane over Petrograd, Moskva og de øvrige store russiske Byer.
Men da var Finland allerede et frit Land og Finnerne et
frit, selvstændigt Folk.
Finland som selvstændig Stat.

Man havde i Finland med en vis Forventning set hen til
det nye Rusland, der steg frem af Revolutionens Kaos, det
var demokratisk, og man havde Lov at vente, at det vilde
behandle de fremmede Minoriteter liberalt, eventuelt lade
dem afgøre deres Skæbne efter Selvbestemmelsesprincipper
ne. Derfor ventede man i Finland. Men Tiden gik, og Ke
renskis Rusland syntes ikke at have Øre for Kravene, der
rejstes.
Saa maatte man tage Sagen i sin egen Haand, og Finland
erklærede sig uafhængigt. Det kunde saa meget desto sikrere
gøre det, som det var klar over, at Tyskland vilde støtte det,
og at dets Forehavende ogsaa hilstes med Velvilje af andre
europæiske Stater, især de nordiske.
En finsk Regering dannedes, man udarbejdede et Forfat
ningsforslag, hvorefter Finland skulde være et Kongedømme
som de øvrige nordiske Stater og have en fri Forfatning.
Men her stødte man paa de første Vanskeligheder. Det gjaldt
Kongevalget. Af Hensyn til den Støtte, man i Tilfælde af Krig
med Rusland kunde have Behov fra Tyskland, ønskede man
at vælge en tysk Prins Friedrich Carl af Hessen til Konge.
Dette faldt imidlertid ikke i god Jord hos England og Frank
rig, der ikke ønskede tysk Indflydelse i Finland, og maatte
derfor opgives. Der kunde saa maaske have været Tale om
en svensk eller dansk Prins, men heller ikke dette kunde
gennemføres.
Resultatet blev, at Finland blev Republik, og da Forholdene
endnu var saa urolige i Europa, at det var vanskeligt at lade
afholde Præsidentvalg, indsatte man foreløbig Svenskfinnen
Carl Gustaf, Friherre af Mannerheim, som Rigsforstander.
Friherre Mannerheim tilhørte en af de ældste og betyde
ligste svenskfinske Slægter, han havde faaet en glimrende
Opdragelse, interesserede sig meget for militære Spørgsmaal
og havde trods det, at han var en god Patriot, tjent sig op
til General i den russiske Hær. Ved hans Side stod andre
betydelige Mænd, saavel Svenskfinner som Ægtfinner. Nævnes
skal P. E. Svinhufvud, der senere som Præsident skulde redde
den unge Republik ud af haarde indenrigspolitiske Storme..
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Nu skulde Republikken Finland begynde sin Løbebane
som selvstændig Stat. Den blev straks udsat for den sværeste
Prøve, en Stat og et Folk kan komme ud for, en Borgerkrig.
De finske Arbejdere, hvis Kaar var ret vanskelige, havde i
længere Tid lyttet til den kommunistiske Revolutionspropa
ganda, som de russiske Bolsjeviker havde udsendt i de sidste
Krigsaar. Nu, da Bolsjevikerne var blevet de herskende i
Rusland, begyndte mange Arbejdere fra Finland at fraterni
sere med deres Kammerater bag den røde Grænse i den Hen
sigt at opnaa deres Hjælp til at skabe et Sovjet-Finland, og da
de havde opnaaet Tilsagn heroin, slog de løs. Finlands Be
folkning spaltedes i to fjendtlige Grupper. Familierne split
tedes, en Broder gik til de Røde, en anden, hvis Sympati var
hos de borgerlige, de Hvide, fulgte disse. En Søn kæmpede i
Arbejdernes Rækker; mens Faderen gjorde sin Pligt mod
Fædrelandet ved at indrulle sig i de borgerliges Rækker.
Snart »röt kriget från dal till dal, från bygd till bygd«.
Arbejderne var i Begyndelsen de stærkeste, erobrede Helsing
fors, Tammerfors og de andre vigtige Byer. De udøvede et
sandt Rædselsherredømme og skabte Frygt og Panik i hele
den finske Befolkning, hvis mere besindige Del forudsaa en
Skæbne som den, der var blevet den russiske Borgerstand
til Del. Men Finlands lovmæssige Regering tabte ikke Modet.
Rigsforstanderen organiserede de Hvide. Nu fik han Brug for
sine militære Evner. Samtidig paakaldte man Hjælp i Tysk
land, og denne blev ogsaa beredvilligt ydet. Tyske Tropper
landede i Finland, forenedes med Regeringstropperne og drev
i Vinteren 1918—19 efterhaanden de Røde tilbage fra deres
Stillinger. Kampen, der førtes med Grusomhed fra begge
Sider, fortsattes til hen paa Foraaret 1919, da Helsingfors
faldt, og de sidste røde Hærafdelinger maatte kapitulere. De
besejrede havde maattet overgive sig paa Naade og Unaade,
og fra Regeringens Side blev der gaaet haardt frem imod dem.
Mannerheim slog ned med haard Haand, en Del henrettedes,
og mange idømtes strenge Fængselsstraffe. Samtidig vedtoges
der vidtgaaende strenge Foranstaltninger mod enhver Art af
Kommunisme og Socialisme.
De borgerlige havde altsaa sejret; men Sejren var dyre
købt, thi Ufreden havde sat et Skel i den finske Befolkning,
som det vilde tage Aar at udslette, og den paafølgende haarde
Behandling af de slagne skabte heller ikke blidere Stemnin
ger blandt de forskellige Samfundsklasser.
Der forestod nu et mægtigt Genopbyggelsesarbejde i Fin
land, og desuden havde man Vanskeligheder med Rusland,
der aabent havde støttet de Røde. Disse Vanskeligheder blev
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dog i 1920 ryddet af Vejen ved Forhandlingerne i den estniske
By, Dorpat, hvor de to Parter sluttede Fred med hinanden.
Tilbage var Opbygningsarbejdet. Dette gjaldt ikke alene,
hvad der var ødelagt materielt under Borgerkrigen; men og
saa hele Statens og Samfundets Struktur. Først foretog man
Præsidentvalget. Det havde været saa naturligt, om Friherre
Mannerheim eller P. E. Svinhufvud var blevet Finlands første
Præsident; men de var efter Borgerkrigen ikke saa velsete i
den mindre velsituerede Befolkningsdel, og for at undgaa at
lægge nyt Ved til den nyligt betvungne Brand valgte man i
Stedet for Svenskfinnen Ståhlberg. Hans Regeringstid præ
gedes især af Opbygningsarbejdet, der fortsattes under hans
Efterfølger Lauri Kelander.
Hurtigt, ja overraskende hurtigt, rejste Finland sig efter
Krigen. Industriens Foretagender udvidedes, Jernbanenettet
blev gjort større, der skabtes en efter Forholdene betydelig
Handelsflaade, og Byerne voksede stærkt; medens paa den
anden Side rigtige og betydelige Love vedtoges paa det mili
tære, det sociale og det økonomiske Omraade.
Finland stod saaledes i en rig Opblomstringsperiode, der
syntes at love Folket en lys Fremtid. I udenrigspolitisk Hen
seende havde man fra først af støttet sig stærkt til Tyskland;
en beklagelig Episode med Sverige om Ålandsøerne fjernede
for en Tid Finland fra det øvrige Norden; men Striden eb
bede snart ud, ikke mindst paa Grund af Sveriges Eftergi
venhed, og Finland vendte sig lidt efter lidt mod de nordiske
Lande med Haanden udstrakt til Samarbejde.
Desværre vedvarer den indrepolitiske Strid. Den førtes
paa to Fronter: mellem Arbejderne, der igen havde opnaaet
Indflydelse, og de nordfinske Bønder, Lappofolkene, der un
der Ledelse af en anset Bondehøvding var afgjort fjendtligt
indstillet over for de socialistiske Tendenser. Værre var det, at
Striden mellem Ægtfinner og Svenskfinner igen brød ud i lys
Lue og blev ført med unødvendig Skarphed. Ægtfinnerne søg
te at begrænse Svenskfinnernes Indflydelse paa alle Møder,
endskønt disse havde været førende i Frihedskampen. De
forelagde Lovforslag paa Rigsdagen om Begrænsning af
Svenskfinnernes Sprogrettigheder, og fik dem, da de havde
Flertallet, naturligvis vedtaget. De vakte i det hele taget en
saadan indrepolitisk Uro og Strid, at den blev pinlig for alle
besindige Finner, der indsaa, at der skulde Samling af Fol
kets bedste Kræfter, saavel finske som svenske, for at fort
sætte det store Reformarbejde, der var indledet. Samtidig
skabte den samme Strid en pinlig Interesse i Sverige, hvor
man selvfølgelig sympatiserede med Svenskfinnerne, og hvor
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man, særlig i Højrekredse, begyndte at tale om, at de svensk
talende Finner ikke havde bedre Kaar i deres eget Hjem
land end Sønderjyderne i Tyskland i Køllertidens Dage.
Disse indrepolitiske Stridigheder maatte løses eller dog
i det mindste dæmpes. Men hertil krævedes en stærk Haand,
og den havde hverken Stahlberg eller Relander. Derfor gjaldt
det om ved det næste Præsidentvalg at finde en Mand, der
uanset Afstamning havde hele Nationens Tillid. Valget faldt
paa den gamle Svenskfinne, Pehr Evind Svinhufvud, der paa
saa mange Møder havde været virksom i Finlands tidligere
politiske Liv, og som nød en ubegrænset Tillid hos saavel
Svensk- som Finskfinner for sin Redelighed og Indsigt.
Gamle »Pehha« Svinhufvud tilhørte ligesom Friherre
Mannerheim en af Landets ældste Slægter, der for Aarhundreder siden var indvandret fra Uppland i Sverige. Tidligt
var han gaaet ind i Politik og var i Kraft af sin Dygtighed og
Patriotisme blevet betroet vigtige Hverv. Som Talsmand for
de finske Krav havde han Gang paa Gang paadraget sig Za
rens Unaade i Russertiden og havde derfor gentagne Gange
maattet besøge de russiske Fængsler, ligesom han ogsaa af
samme Grund havde tilbragt en Tid i Sibirien.
Nu belønnedes hans Fædrelandskærlighed altsaa med
Præsidentposten, og Oldingen var straks rede. Det lykkedes
ham at raade Bod paa Striden mellem Arbejdere og Lappofolk, og det lykkedes ham ogsaa tildels at dæmpe Kampen
mellem Svensk- og Ægtfinner, saa at der blev nogenlunde Ro,
selv om der stadig fandt Gnidninger Sted. Forøvrigt inter
esserede han sig meget for Finlands Militærvæsen, han fryg
tede stadig det i Magt voksende Sovjet-Rusland, og i For
bindelse med Friherre Mannerheim, der for sin Indsats i
Borgerkrigen var blevet Feltmarskal, og som stadig havde
den militære Overkommando, fik han gennemført meget om
fattende Forsvarslove, der gjorde Finland til Nordens stær
keste Militærstat; men ogsaa samtidig paalagde den finske
Befolkning tunge økonomiske Byrder. Udenrigspolitisk øn
skede han den nordiske Linie — Tilknytning til de nordiske
Lande —, men dette forhindrede ikke, at han ogsaa ud
videde Finlands Forbindelser til de to baltiske Lande og
Polen, ligesom han ogsaa havde en dyb Sympati for Tysk
land.
Svinhufvuds Regering var stærk og uden Vaklen; men
præget af Retfærdighed til alle Sider. Dog en stærk Mand paa
en udsat Post kan ikke undgaa at faa Modstandere. Saaledes
gik det ogsaa »Pehha«. Særlig Arbejderne og Ægtfinnerne
var imod ham, og de lurede paa at styrte ham. Saalænge han
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var Præsident, lod det sig ikke gøre; men hans Funktions
tid var snart udløbet, og de haabede da at kunne forhindre
hans Genvalg. Præsidentvalget fandt Sted i 1937, og den al
mindelige Mening var, at Finland i en for Europa saa van
skelig Tid vilde genvælge sin kraftige Præsident, hvis Styre
utvivlsomt havde været til Gavn for Landet. Men hans Mod
standere vilde det anderledes. Arbejdere og Ægtfinner gik ved
den sidste Afstemning sammen, enkelte Svenskfinner svig
tede ogsaa, og Svinhufvud faldt for Ægtfinnen Kyösti Kallio,
en finsk Landmand, der hidtil havde staaet meget skarpt
over for Svenskfinnerne. Moren havde gjort sin Pligt, han
kunde gaa!
Svinhufvuds Fald føltes smerteligt, ikke alene blandt
Svenskfinnerne; men ogsaa i hele Norden, især i Sverige,
hvor man nu frygtede nye Trængsler for de svensktalende
i Finland, og fordi man ikke var sikker paa, at Kallio og
hans Raadgivere vilde fastholde den nordiske Orientering.
Kyösti Kallio blev den første ægtfinske Præsident og den
første finske Regent, der kun behersker det egentlige finske
Sprog. Han er en ægte finsk Ronde, ganske uimponeret af den
høje Værdighed, hans Folk har tildelt ham. Men han er
tillige en klog Realpolitiker, der i vanskelige Tider med fast
Haand har holdt om det finske Statsror. Man var som nævnt
fra visse Sider ængstelig for, at Kallio skulde lede Finland
bort fra Norden udenrigspolitisk set og indlade sig paa Even
tyr med andre Lande. Dette er dog ikke blevet Tilfældet.
Kallio har gennemgaaende holdt den nordiske Linie, og han
har gennem sine skiftende Udenrigsministre Holsti og ikke
mindst den nuværende Chef for de udenrigske Anliggender,
Journalisten Eljas Erkko, Manden, der nægtede at rejse til
Moskva, samt Kabinetschefen Cajander haft udmærkede Med
hjælpere.
Indenrigspolitisk har det vel ikke kunnet undgaas, at
Ægtfinnerne har vundet yderligere Fodfæste paa Svensk
finnernes Bekostning; men Forholdene har dog gennemgaa
ende været ret taalelige for de sidstnævnte. Overfor Arbej
derne har Kallios Styre været liberalt. I hans Regeringstid
har man ophævet de fleste af de Forholdsregler, der blev
taget mod dem under Republikens første Tid og under Svin
hufvuds Regering. De finske Socialister er saaledes nu re
præsenterede i Regeringen.
Endelig synes det nu ogsaa at lysne for Svenskfinnerne,
idet Præsident Kallio under den nuværende alvorlige Situa
tion har udvidet sin Regering med to fremragende Svensk
finner, Söderhielm og Baron von Born. Dette Skridt skulde
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betyde, at nian i ægtfinske Kredse har indset, at den skade
lige Nationalitets- og Sprogstrid maa høre op, og at man er
klar over, at skal Finland kunne optræde med Kraft og Vær
dighed overfor den store Nabo mod Øst, sker dette bedst
ved, at der findes et enigt og samlet Folk.
Dette er Finlands Historie til i Dag, fortalt i store Træk.
To Aartier er gaaet, siden det finske Folk midt under
det europæiske Kaos vandt sin fulde Selvstændighed. Det
var under vanskelige og tunge Kaar, det skabtes; men de
Aar, der er gaaet, har vist en mægtig Fremgang paa alle
Omraader. Runeberg synger i den finske Nationalhymne:
»Vårt land är fattigt, skall så bli«. Det finske Folk var fattigt;
men det er et Spørgsmaal, om det er det nu, saa rig har Ud
viklingen været.
Men Finland har desforuden skabt en stor Indsats i Nor
dens Kultur. Der er før henvist til de store Digtere fra Ud
lændighedstiden. Det selvstændige Finland har føjet nye til.
Det vil være uoverkommeligt at nævne dem alle; men Navne
som Bertil Gripenberg, Hjalmar Procopu, Sillanpää, Jarl
Hemmer og Sally Salminen vil være tilstrækkelige til at give
Læserne et Indblik i Finlands Indsats. Og for ogsaa at nævne
et Navn fra de andre Kunstarter, saa tænk blot paa Jean Sibe
lius, Nordens største nulevende Tonekunstner, der med sit
særegne Mesterværk »Finlandia« har gjort sit Lands Navn
verdenskendt.
Man bør vist heller ikke undlade at pege paa Finlands
Indsats paa Sportens og Idrættens Omraade. Man er ofte
tilbøjelig til at trække lidt haanligt paa Skuldrene, naar der
tales om Sport og Idræt. De maa dog ikke undervurderes,
ogsaa de har deres Mission for Menneskeheden. Derfor maa
det ogsaa her noteres, at Finnerne har fostret en Række af
vor Tids store Sportsnavne, Nurmi, Iso Hollo m. fl. for slet
ikke at tale om den store kvindelige Gymnastikpædagog
Eli Björksten, og derigennem skabt Respekt for Finland og
Norden ude i den store Verden.
Militært set er Finland maaske Nordens stærkeste Stat,
og ønsker det mægtige Rusland at sætte sine Krav igennem
med Magt, da vil det møde et Folk i Vaaben. Finland bliver
ikke et andet Polen. Tappert og ukueligt vil det forsvare
sine Grænser og sin Selvstændighed med et kraftigt Værn,
der gennem umaadelig tunge, økonomiske Byrder er skabt
i det sidste Tiaar. Det er vanskeligt at opgive de fuldstæn
dige Tal nøjagtigt; men udenlandske Militæreksperter me
ner at vide, at den finske Hær bestaar af 275,000—300,000
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Mand, der gennem en langvarig Tjenestetid og talrige Man
øvrer har faaet en god Uddannelse og desuden er godt be
væbnede, dertil kommer talrige frivillige Korps, der an
tagelig tæller 75—100,000 Mand og endelig den store mili
tære Kvindeorganisation Lotterne paa ca. 75,000 Medlem
mer, der er i Stand til fuldstændigt at kunne overtage al
Sanitets- og Forplejningstjeneste i Krigstilfælde. Flaaden,
der i Fredstid raader over en Besætning paa ca. 3000 Mand,
bestaar af en Panserskibseskadre og et Antal lettere En
heder. Den er bygget specielt med den Opgave at gennem
føre et Forsvar af den finske Skærgaardskyst og indrettet
derefter.
Endelig er der Luftværnet. Dette raader over 150—175
Maskiner, og er altsaa ikke stort; men da Finland selv raa
der over moderne Flyvemaskinefabriker, er det at forudse,
at det vil blive udvidet betydeligt i den nærmeste Fremtid.
Naar dertil kommer det finske Folks høje Kvalitet saavel i
fysisk som i moralsk Henseende, samt de Vanskeligheder,
der vil melde sig, selv for en meget overlegen Fjende ved at
trænge frem i det finske Terræn, saa vil det erkendes, at
Finland militært staar meget stærkt.
Tunge Tider forestaar muligvis vore Frænder mod Øst.
I disse vil de blive fulgt med oprigtig Sympati og med varme
Tanker fra de øvrige nordiske Folk. Vi har for længe siden
erkendt, at Finland er Nordens Grænsevagt mod Øst og der
med Bærere og Værnere af vor Kultur i et Omraade, hvor
denne uvilkaarlig vil mødes og brydes med en anden Kul
tur, der bæres oppe af et stort og fremmedartet Folkeelement, hvis Ekspansionstrang mod Vest og Nord er stadigt
voksende. Derfor er den Post, som det finske Folk frivil
ligt har indtaget, baade vigtig og farlig, ikke mindst i
Ufredsdage som de, vi nu oplever, og derfor har Finland
Krav paa al den Støtte, der kan gives og ydes det af os,
der nævner os nordiske. Den vil ogsaa blive ydet, saa sandt,
som vi erkender, at Finlands Skæbne ogsaa er vor, og at
det øvrige Norden vil være i Fare den Dag, da det finske
Folk maa strække Gevær for Overmagten i Øst.
De fem nordiske Stater Finland, Sverige, Norge, Island
og Danmark udgør én stor Familie, et fast sammentømret
Samfund, der hedder Norden. I hver Familie er der altid
et Barn, der staar Moderens Hjerte nærmest. Det er vist
ikke for meget sagt, at Finland i Dag er Nordens Hjerte
barn, for hvis Fremtid og Velfærd vi alle nærer de bedste
og varmeste Ønsker. Ikke mindst af den Grund kan vi kun
af Hjertet ønske, at den Spænding, der nu truer med at
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drage vort Broderfolk ind i Afhængighed af en fremmed
Magt, maa udløses paa fredelig Vis, og at Finlands hvidblaa
Flag stedse maa vaje over et frit, selvstændigt og nordisk
Folk.

p. t. Aabybro i Oktober 1939.
P. Fr. Laursen.

På Polens graf.
Och
Der
Han
Den

Av Carl Snoilsky.
stode veriden som en rosengård,
idel bäckar utaf honung flöte,
syntes dock, vanärans minnesvård,
öde fläcken i Europas sköte.

Der gror ej strå, der är allt lif förödt,
Der letar fåfängt sjelfva ulfven föda:
Der har ett ädelt folk till döds sig blödt;
Europa såg derpå — och lät det blöda!
Och derför hopa sig på denna punkt
Historiens skuggor, hela verldens smärta,
Och derför ligger Polen centnertungt
På tidens sjuka, skuldmedvetna hjerta.

När
Den
Och
Och

i en framtid folken le emot
drömda gryningen af bättre öden
mena frihetsträdet slagit rot
stämma hymner upp i morgonglöden;

V. 1: han syntes = den saas; minnesvård = Mindesmærke;
fläcken = Pletten.
V. 2: fåfängt = forgæves; lät = lod.
V. 3: sjuka = syge; skuldmedvetna = skyldbevidste.
V. 4. gryningen = Morgengryet; öden = Skæbner; slagit =
har slaaet.
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Då skall en hand blott peka på det ruin,
Der Polens hjelteskara blef begrafven,
Och jublets röst skall bli som döden stum,
Och hoppets gnista släckas ut hos slafven.

Och ingen mer skall tro på någonting; —
Allt stort och skönt förgåtts i lifvets vimmel,
Rättvisa finnes ej på jordens ring,
Och bryggan brustit mellan jord och himmel.
(1863)
(Her efter »Mellanfolkligt samarbete«.)

Leve og lade leve.
er er Mennesker, der paastaar, at Livet er en Leg.
Andre siger, at det tværtimod er en stadig Kamp.
Set ud fra hver sit Synspunkt kan begge Betragtninger
maaske siges at være lige rigtige; det beror aabenbart
paa, hvilken Betydning man lægger i Ordet.
Nogle smaa Børn leger med Tinsoldater, andre med
Snurretoppe og Sejlskibe, og alle voksne vil være enige
om, at Børnene leger, uagtet det for Børnene selv er dy
beste Alvor, det de foretager sig. — Store Mænd gaar
paa Andejagt, spiller Fodbold — eller Klaver, kører i
Bil og bygger Huse------- de leger, og saa længe enhver
passer sit, holder sig inden for sit eget afgrænsede Omraade, leger de aa, saa godt, saa godt. Engang imellem
besøger de hinanden og beundrer hinandens Færdig
heder, naturligvis i fuld Forstaaelse af, at Peter selvføl
gelig har Lov til at gøre, som han vil, hvor han har
hjemme, naar Peter til Gengæld ikke blander sig i det,
man passende kunde kalde Sørens hjemlige Anliggender.

D

V. 5: hoppets = Haabets; släckas = slukkes; slafven = Sla
verne.
V. 6: förgåtts = er forgaaet; vimmel = Vrimmel; Rättvisa
= Retfærdighed; ring = Ring, Kreds; bryggan =
Broen; brustit = er bristet.
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Imellem Dyrene er det anderledes. Dyrene leger ikke.
— D. v. s., Katten leger nok med Musen, men med den
Bagtanke: Nu skal jeg æde dig! — »Æde og blive ædt«,
det er Dyrenes Grundlov, og det er kun en meget ringe
Del af dem, det forundes at dø af Alderdom.
Den civiliserede Menneskeheds Illusion om paa vær
dig Maade at adskille den menneskelige og den dyriske
Moral kan udtrykkes med Ordene: Leve og lade leve.
Det lyder smukt, og for en Tid lader det sig maaske og
saa praktisere, saa længe nemlig, at Peter og Søren ikke
blander sig aktivt i hinandens Affærer; men paa et eller
andet Tidspunkt gør de det uvægerligt, og saa viser det
sig ogsaa, at Menneskehedens skønne Grundlov kom
mer tilkort.
I og for sig er den Kendsgerning, at Mennesker er i
Stand til at holde sig de frivilligt vedtagne Love efter
retteligt, ikke særlig overraskende. Udtrykket bliver en
Frase, en Leg med Ord, og — Ord gør det visselig ikke.
Sikkert ingen har understreget dette kraftigere end Bis
marck: De storpolitiske Forhold afgøres ikke med Ord
og Overenskomster, men med Jern og Blod. — Før denne
ulyksalige Krig brød ud, var »leben und leben lassen«
et helligt Udtryk for Tyskere. Inden en Maaned efter
Krigsudbruddet blev en finsk Styrmand, hvis Skib blev
sænket af en tysk U-Baad, anset for vanvittig dumdristig,
fordi han til U-Baadens Fører med et sarkastisk Smil
havde henkastet denne Frase.
Hvad man i den store Verden mener og tror, om man
tillægger Ord og Underskrifter Betydning eller ej, det
kan for saa vidt være temmelig ligegyldigt for os smaa
Dusinmennesker. Vor Mening har i hvert Fald ingen
Indflydelse, og vore Forudsætninger for en dybere Forstaaelse af Statsmandskunst maa vistnok — Haanden
paa Hjertet — i det store og hele betragtes som yderst
beskedne. Rent umiddelbart kan det maaske nok fore
komme os, at en Del af dem, der betragter sig som Ver
dens Herskere, har antaget Dyrenes Moral »æde og
ædes« — i et spinkelt Selvforsvar maaske med en lille
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Variation af Bindeordet, saa det bliver: »Æde eller
ædes!«
Inden for vor egen snævre Kreds vilde det imidlertid
sikkert betyde uendelig meget, om vi i højere Grad, end
Tilfældet er, kunde imødekomme Udtrykket: »Leve og
lade leve.« I Virkeligheden er det jo kun en gammel Vise
paa en ny Melodi, der i sit Indhold udtrykker et Ønske,
der har ligget i de fleste Menneskers Sind fra Verdens
Skabelse. En egocentrisk Tilbøjelighed har hindret Øn
sket i at ske Fyldest. Ordene, hvormed Tanken udtryk
kes, kan være forskellige. For Tiden er Udtrykket »vis
Samfundssind« moderne, og der kan vel ikke officielt
indvendes noget imod, at denne — som det synes
sjældne — Egenskab bliver paakaldt i Tider som disse.
Kun er det kedeligt, at det er nødvendigt saa højlydt at
paakalde og bogstavelig talt lovfæste det, som burde
være en Selvfølgelighed for enhver.
Der verserer en Fabel om, at alle Mennesker bliver
saa gode, naar det er Jul. Maaske er der noget om det.
Man kan sige som Fabius i »Sandalmagernes Gade«:
»Baade jo og nej — mest nej.« Selv om »alle Folk faar
Risengrød« og Lænkehunden »dobbelt Sul«, bliver stort
set den enkeltes Indstilling over for Næstens Ønsker og
Tarv væsentlig anderledes, end den sædvanligvis er; men
maaske kan Julen og Indtrykket af den paa en — om
man saa maa sige — mere indirekte Maade kalde paa
ens bedre Følelser over for sine Medmennesker. Aakjær
har givet denne Tanke Udtryk i et Vers:

»Alt hvad smukt jeg fik forsømt,
ikke handlet, bare drømt,
ser jeg grant mod Sneen svirre,
rejse sig paa Taa og stirre
øjenstor ad Ruden ind.«
og fortsætter med en Række gode Raad til dem, der
gerne vil leve i Overensstemmelse med Menneskehedens
Grundlov: »Gaar en Nidding dig forbi, led ham ind paa

64
Bravheds Sti!« — »Smyk med Fred din Fjendes Hus,
fyld den sultnes Fad og Krus!« Det er imidlertid kun
Forsætter, og af dem kan man jo som bekendt gøre sig
en utrolig Masse, uden at det i paaviselig Grad kommer
ens Omgivelser til Gode. Paa den anden Side kan man
naturligvis ogsaa sige, at Forsættet til det bedre er Be
gyndelsen til det bedre, og det er jo altid noget.
Hvorfor bliver det saa alt for ofte ved Forsættet? —
Sandsynligvis fordi det er det letteste, og fordi det i
mange Tilfælde vilde medføre alt for store Omvæltnin
ger i ens tilvante Livsførelse, hvis man skulde realisere
sine Forsætter. Den gyldne Regel: »Leve og lade leve«
forudsætter, at man — i et Kultursaipfund — indser
sine Borgerpligter, gør sig klart, at de bør opfyldes —
og opfylder dem. Maaske er det et uopnaaeligt Ideal;
men det er i denne Forbindelse værd at erindre et Ord
sprog, der siger: »Man skal stræbe efter det uopnaaelige,
saa naar man det, man kan naa!« og bliver det end kun
inden for Hjemmets fire Vægge, man naar noget, har
Anstrengelserne ikke været forgæves, og kan de gode
Forsætter spores videre, er det jo kun godt; men ud
over sine nærmeste Omgivelser naar vist kun de færreste
i saa Henseende — i hvert Fald i Handling. Har Ønsket
i sig selv — som nogle vil vide — noget at betyde, vil
det kunne spores vidt, og mon trods alt ikke de fleste
Ønsker er af det gode? I hvert Fald er der mange, der
deler det Ønske, Aakjær slutter sin Sang med:
»Om den Julekvæld var nær,
da der ej gik Hær mod Hær,
da ej Solen skulde synke
over denne Kainsrynke
paa din Pande, Broder min!«
Glædelig Jul! Venlig Hilsen!
Herdis og N. Helveg Povlsen.
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Lingiaden i Stockholm 1939.
en første Gang, jeg hørte Tale om Lingiaden i Stock
holm, var i Oktober Maaned 1938.
Jeg anede dengang ikke, hvad det var for noget, kun at
det drejede sig om Gymnastik, men først i November mod
tog vi, som alle andre Gymnastikkredse under »De danske
Gymnastikforeninger« Landet over, Indbydelse til at del
tage i Lingiaden i Stockholm i Tiden 20.—23. Juli 1939, et
Verdensgymnastikstævne, der skulde afholdes til Minde om
100-Aaret for Pehr Henrik Lings Død, Skaberen og Grund
læggeren af den svenske frivillige Gymnastik, der nu er
spredt over Verden.
Der var indbudt Gymnaster fra 52 forskellige Lande. Vi
var her fra Karlby-Skørring en hel Del, der meget gerne
vilde med paa en saadan Tur, og Torsdag den 17. Novem
ber var vi derfor 7 Karle og 6 Piger, der rejste til Aarhus
for at deltage i den første Træning i Fjordsgades Skole.
Ved tredie Træning den 21. December kom de to, der
skulde være Hovedledere, A. P. Dømmestrup, Ollerup, og
Fru Anne Marie Børup, Aarhus, til Stede for at udtage de
Gymnaster, der kunde »bruges« fra Aarhus Amts Gymna
stikforening. Vi var selvfølgelig meget spændte paa, hvor
mange der blev udtaget og hvem?
Det blev en glædelig Overraskelse, idet ikke en eneste
af de mange Gymnaster blev kasseret.
Der blev saa fortsat med Træning hver fjortende Dag
under Ledelse af to Amtsledere, Jens Dahl fra Odder og
Frk. Aase Bent Andersen fra Edslev, og jeg skal love for,
at vi fik Gymnastik, saa vi kunde mærke det. Først D/a Ti
mes Gymnastik, saa Vz Times Pause til at nyde Kaffen, der
serveredes meget billigt af Pedellen og hans Kone. Derefter
igen en Times Gymnastik. Det var en haard Træning, og
vi har tit mindedes især de første Træninger med meget
»ømme« Følelser.
Efterhaanden gik Vinteren paa Hæld, og først i Maj fik
vi taget Maal til den nye Festdragt.
Ved sidste Træning i Maj kom det spændende Øjeblik,
da vi skulde se den første Gang og hver have et Sæt udle
veret. Jeg tror, den var over alles Forventning, og det bed
ste af det hele var, at den passede overalt. Pigernes Dragt
var staalgraa, og vi kunde næsten ikke kende dem igen, saa
fine var de blevet.
Mændenes Dragt bestod af hvid Tricot uden Ærmer,
lange hvide Benklæder med sømmede Læg baade foran og
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bagpaa, hvide Sko, og som det, der satte Glans paa det hele,
et rødt Bælte. Det er de smukkeste Gymnastikdragter, jeg
har set, og desuden var de behagelige at have paa.
Grundlovsdag havde vi vor første Opvisning ved Sports
ugen i Odder. Den næste var til Ringriderfesten i Ry Søn
dag den 9. Juli, men den faldt desværre sammen med Elev
mødet i Egaa. Det var meget uheldigt, da vi her fra Karlby
og Skørring var 12 tidligere Egaa-Elever, der trænede til

Egaa-Drenge og -Piger.

Lingiaden. Efter at have talt en Del om det, blev vi enige
om, at vi vilde ikke gaa Glip af Elevmødet, og vi svigtede
altsaa, skønt ugerne, vore Kammerater i Aarhus Amts Gym
nastikforening. Den sidste Maaned, før vi skulde rejse, gik
vi og talte Dagene og lavede lange Lister over de Ting, vi
skulde have med paa Turen, men da vi skulde pakke vor
Kuffert, maatte vi stryge omtrent Halvdelen, for overhove
det at kunne bære dem.
Endelig oprandt den store Dag, da vi skulde paabegynde
Rejsen. Fra Aarhus Amt samledes vi i Aarhus Havn ved
Damperen til København Søndag den 16. Juli. Præcis Kl. 12
lød Afgangssignalet, og vi gled langsomt ud fra Kajen i
øsende Regnvejr, men under rungende Hurraraab fra de
mange forventningsfulde og spændte unge Mennesker, der
nu i de kommende 10 Dage skulde være med til at repræ
sentere »D. d. G.«.
Efter et Par Timers Sejlads stilnede Regnen af, og snart
skinnede Solen; det blæste stærkt, men alligevel var For
stavnen fuld af støjende og leende unge Mennesker. Da vi
var ud for Issefjorden, tog Vinden pludselig fat i Kirstens
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fine nye Halstørklæde. Det var straks langt ude i Kattegat.
Vi var knap færdige med at more os over dette første
»Uheld«, da en Dame kom ud fra det overbyggede Dæk med
en af disse moderne saakaldte Hatte paa Hovedet. Inden
hun vidste et Ord af det, var hendes Hat paa Jagt efter Kir
stens Tørklæde langt, langt ude paa Kattegats skummende
Bølgetoppe. Naada, hvor vi morede os, vi havde nær ikke
faaet holdt op igen.
I København regnede det uafbrudt hele Mandag Formid
dag, og vi trænede i to store Gymnastiksale i fire Hold med
120 paa hvert. Ved Middagstid klarede Vejret ganske rigtig
op, og Solen brød igennem Skyerne. Efter Middagspausen
samledes alle de mandlige Gymnaster til samlet Træning
paa »Akademisk Boldklub«s Baner, og vi fik her det første
Indtryk af, hvor mange vi i Grunden var. Hver enkelt fik
udleveret et stort farvestraalende Nummer til at sætte fast
paa Maven, for at Dømmestrup hurtigt kunde se, hvem der
gjorde forkert, og slaa ned paa Synderen.
Mandag Aften var hele Flokken i Tivoli, og det var ikke
alle, der kom i Seng til den befalede Tid — Kl. 11.
Tirsdag Formiddag trænede vi igen paa »A. B.«s Baner.
Tre Timer i Træk, medens Regnen styrtede ned i stride
Strømme, men vi havde jo ikke saa meget til at blive vaad,
kun de »smaa sorte«. Disse tre Timer vil de fleste sikkert
mindes længe. Det var vel nok en Oplevelse. I Begyndelsen
kneb det med at finde Pladserne paa de hvide Mærker, men
til sidst var der en Mudderpøl, hvor hver enkelt skulde staa.
Der blev vild Jubel, da Dømmestrup efterlyste Holdets
mindste Mand, den lille Maler fra Holbæk. Han maalte 161
cm, og den højeste maalte 187 cm. Fra de bagerste Rækker
lød en sørgmodig Stemme: »Han er druknet. Vandstanden
blev for høj«.
Vejrguderne var os imidlertid venligt stemte. Kl. 16 duk
kede Solen frem imellem Skyerne, og den blev der, saa vi
fik vor Træning. Kl. 18,30 stillede vi i Festdragt paa Ho
ckey-Banen for at tage Opstilling til fælles Indmarch, og
præcis Kl. 19 tog ca. 1800 Gymnaster Stadion i Besiddelse,
fordelt paa fem Hold, og saa fulgte Opvisningerne Slag i
Slag lige til Mørkets Frembrud.
Fra Kl. 22 var samtlige Lingiadegymnaster Københavns
Kommunes Gæster ved en Fest paa Raadhuset. Det blev vel
nok en Afslutning paa Forarbejdet og en Begyndelse til
Udenlandsfærden, som de fleste sikkert aldrig vil glemme.
Gymnasterne var dygtig trætte, og de fleste af dem, der
ikke kunde faa Plads paa Bænken langs Væggen, havde lej-
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ret sig paa Stengulvet i den store, flotte Raadhushal, som
mange aldrig før havde set, da Borgmesteren bød Velkom
men til Hovedstaden. Det er glædeligt, hver Gang Byens og
Landets Folk kan mødes om noget, der bygger op. Vi er
glade over at se Gymnasterne her, inden de drager til Lings
Mindefest. Borgmester Julius Hansen omtalte den Betyd
ning, det havde haft for Ling, at han havde været her i Kø
benhavn fra 1799 til 1804. Først mange Aar senere — i 1884
— kom hans Gymnastik ud til Befolkningen, ud fra Begyn
delsen i Vallekilde. Vi siger Tak baade til Lings Fædreland
og til Begynderne her for deres Indsats.
Lings Aar var Kampaar, men hans Aand, hans Virke
har ført til Samarbejde mellem Ungdom ud over Verden,
mest her i Norden. Derfor er det, at I rejser derop i Kam
meratskabets og Fællesskabets Aand.
Held og Lykke paa Rejsen. Det er med Glæde, vi sender
jer derop. — Danmark leve! — »Der er et yndigt Land«.
D. d. G.s Formand, Forstander P.J. Skriver, Glamsbjerg,
takkede paa Gymnasternes Vegne for den storslaaede og
gæstfrie Modtagelse.
Derefter talte Fru Ingeborg Appel fra Askov. Hun skild
rede, hvordan Lings Gymnastik havde bredt sig fra den før
ste lille Begyndelse og til nu. Hun omtalte de forskellige
Mænd og Kvinder, der havde haft Indflydelse paa dens Ud
bredelse i Danmark.
Til sidst talte Uffe Grosen fra Vallekilde over de Ord:
»Du, som træder ind her, tænk paa, hvorfor du er blevet
Menneske«. Han kunde ønske, at disse Ord maatte staa over
den Portal, hvorunder Danmarks 2000 Gymnaster paa Tors
dag marcherer ind paa Stockholms Stadion. Det var under
■det Løsen, vi for 55 Aar siden modtog den svenske Gymna
stik her i Landet.
Derefter bød Borgmesteren hele Selskabet paa Kaffe i
Raadhusets mange smukke Sale, og til sidst dansede vi et
Par Timer i Raadhushallen. Det var vel nok en Aften! Den
Nat blev der udkæmpet mangen drabelig Dyst i Sovesalen.
Der var nogle Stykker, der ikke vilde sove. Naar vi ikke
vidste bedre, end at der var Ro, susede der pludselig en
Hovedpølle gennem Luften, og straks fik Synderen en halv
Snes Stykker igen, og Slaget var gaaende. Da vi næste Mor
gen stillede paa Hovedbanegaarden, var der derfor en Del,
der saa noget »blissede« ud, men det forsvandt hurtigt.
Saa rullede vi af Sted mod Frihavnen, og snart stod
Malmø-Færgen ud af Havnen under rungende Hurraraab
fra den store Skare feststemt Ungdom. — Den ene Sang af
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løste den anden, og Danmark forsvandt længere og længere
bagude.
Vi var midt i Eventyret — paa Vej mod det ukendte —
det, der havde fyldt vore Tanker de sidste mange Maaneder.
For de fleste gjaldt det sikkert, at det var første Gang, de
skulde udenfor Danmarks Grænser.
Hvad vilde de kommende Dage bringe? Vilde de svare
lil Forventningerne? Det var spændende!
Men Ankomsten til Malmø skulde nok sætte Humøret et
Par Streger op. Stort Orkester paa Havnepladsen. »Der er
et yndigt Land« og »Du gamla, du fria« lød ved begge Fær
gernes Ankomst, og de Danske havde Sanghumøret med, saa
det kneb for Orkesteret at følge vort noget livligere Tempo.
En Mand stod ved en Højttaler foran Skibet og bød i
meget hjertelige Ord Velkommen. Det var noget andet, end
naar man kommer til en eller anden X-købing, hvor man
ligesaa stille forsvinder i Flokken. Her var man en velset Gæst.
Paa Kajen holdt D. d. G.s Ekstratog Nr. 2, det første var
kørt en Times Tid før, og præcis Kl. 12"7 vinkede vi Farvel
til Malmø.
Oprejsen var fin. Det siger saa lidt, men en otte Timers
Køretur gennem Sveriges skiftende Natur i straalende, ba
gende'Sol ■— ja, det var en Oplevelse for de mange, der for
første Gang var udenfor vort eget lille Land. Elektrisk Tog
hele Vejen, saa der var ingen generende Kulstøv, og det
er ganske rart, naar man skal køre i otte Timer. Vi blev
snart rystet sammen — bogstaveligt talt -— for der var mæg
tig Fart paa — 100 km i Timen over Skaanes frugtbare Slet
ter, gennem Smaalands Sten og Skovland med bitte, smaa
opdyrkede Pletter hist og her omkring lave, rødmalede Træ
huse. Den første rigtige Klippe blev hilst med Begejstring,
og den første Elv fik et dundrende Hurra. Nu kunde vi da
se, at vi var kommet udenlands. Det danske Humør fornæg
tede sig ikke. Der gaar »Sagn« om Bal i en Pakvogn, og mange
vil sikkert mindes Kampen om Kaffe og »Läskdrycker«.
Mad havde vi med, det havde Frk. Schrøder sørget for -— og
Madpakken var god. Sikken et Humør, sikken en Livsglæde
alle udfoldede, man kunde rigtigt mærke, at Forventningens
Glæder huserede i deres Hjerter.
Mon nogen af de, der ikke var med, i Grunden ved, hvor
langt der er fra Malmø til Stockholm? Der var i hvert Fald
en Del længere, end vi havde regnet med. Vi holdt kun
stille tre Gange under hele Oprejsen, og det er dog en Stræk
ning paa 600—700 km, eller omtrent ligesaa langt som fra
Skagen til Haderslev og tilbage igen.
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Under den sidste Del af Køreturen var der derfor en
Del, der blev søvnige og trætte; vi kom jo som bekendt fra en
Raadhusfest i København, og det blev paa den gale Side af
Midnat, inden vi slap i Køjen eller til Leje paa Madrassen.
Endelig dukkede Stockholm frem.
Ved vor Ankomst stod Byen naturligvis i Lingiadens
Tegn. Allerede før os havde henved 1100 Tyskere i egen
Damper indfundet sig, og et lille Hundrede Polakker var
ligeledes kommet ad Søvejen. 200 Englændere var via Gøte
borg kommet et Par Timer før os.
Vi »myldrede« ud af Toget med vor Oppakning. Mylder
og Kaos syntes man, men inden ret længe var Bagagen sat op
i en stor Stabel paa Banegaardspladsen. Det skulde nemlig
transporteres til vort Kvarter paa Lastbiler.
Vi stillede op i to store Kolonner, Pigerne i den ene, de
skulde med Sporvogn til Adolph Fredriks Folkskola. Mændene i den anden, vi skulde gaa til vores Kvarter i Hedvig
Eleonoras Folkskola.
Paa hver Soveplads var der 1 Madras, 1 Hovedpølle, 2
Lagener, 2 Tæpper og et Haandklæde, desuden var der en
stor »Matbox« fra »Norma« samt 14 1. Sødmælk. Det var
vores Aftensmad.
Vi gik straks løs paa den med en glubende Appetit, men
—• vi var ikke længere i Danmark!
Det, der voldte »mest Besvær«, var det svenske Brød.
Det var stærkt krydret, og vi blev enige om, at det smagte
af Lakrids. Siden sagde vi altid »Lakridsbrød«. Jeg har se
nere faaet at vide, at det bliver bagt i Sirup. Vi fik imidler
tid hurtigt spist — vi var sultne, og snart sov de fleste Ret
færdighedens Søvn. Den var haardt tiltrængt.
Den følgende Morgen blev vi vækket af nye Gæster, det
var Nordmænd og Finner, der pludrende holdt deres Ind
tog.
Torsdag Morgen havde vi Prøveopstilling paa Stadion,
hvor vi fik den sidste Træning, og det var en haard Omgang.
Den mindste Fejl, og Synderen fik en Skylle saa lang, saa
lang. Det var særlig de langhaarede, det var galt med, de
blev skældt ud for »Moppekoste« og fik Bud om at blive
klippet. Jeg ved i hvert Fald en, der efterkom Opfordringen
—• det kostede 2 Kr. Værst blev det alligevel for dem, der
ikke hjemmefra havde sørget for at blive brunet af Solen
paa Overkroppen; de fik Ryg og Skuldre skoldet af at staa
i den brændende Sol i tre Timer.
Om Aftenen skulde vi være med til Lingiadens Aabning.
Vi var et Par Stykker, der var ude at gøre et Par Smaaind-
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køb, og da kom vi i Snak med en meget flink' Kommis. Han
vilde meget gerne en Tur til Danmark. Vi spurgte ham i Sam
talens Løb bl. a., om han ikke skulde påa Stadion i Aften.
Han svarede, at det var umuligt, der havde alt været udsolgt
de sidste otte Dage. Det siger ikke saa lidt, da Stadion kan
tage 22,000 Tilskuere.
Kl. 18 samledes alle mandlige Gymnaster paa vores Hold
i Skolegaarden i Festdragt, og vi marcherede saa i sluttet
Trop fire og fire til Østermalms Realläroverk, hvor alle de
øvrige danske Hold samt Belgien var samlet.
Da Tiden kom, begyndte Afmarchen til Stadion. Det skete
under Politieskorte, ad en forudbestemt Rute, der var spær
ret for kørende Færdsel saa længe. Jo nærmere vi kom Sta
dion, des flere Mennesker stod der paa Fortovene, og til
sidst var Gaderne sorte af Mennesker. Paa Pladsen foran
Stadion og i de tilstødende Gader stod der i Tusindvis af
Mennesker, der ikke kunde komme ind. Der var en Mængde
flotte, ridende Politibetjente til at holde Publikum udenfor
Afspærringen, og de gjorde Honnør, hver Gang en Fane
blev baaret forbi.
Indmarchen kan jeg bedst beskrive efter de svenske
Aviser. Alle Stockholms Aviser bragte Morgenen efter Dil
ieder og Reportage paa hele Forsiden under Overskrifter
som: »Fanfar för fredslingiaden«. »Europas friskaste ung
dom på parad«. »Stadion strålar av kraft och hälsa«.
»Svenska Dagbladet« skrev omtrent saaledes:
Lingiadens Aabning paa Stadion blev ikke alene en af
de største, men sikkert ogsaa en af de »vackraste« inter
nationale Festligheder, som har fundet Sted i Idrætsborgen
siden Olympiaden i 1912.
De 7000 Gymnasters Indmarch paa Stadion og Opmarch
paa den grønne Plæne var i sin Farverigdom og sydende
Kraft et pragtfuldt Vidnesbyrd om, hvordan Verden har for
valtet den Gave, Pehr Henrik Ling engang gav.
De forskellige Nationer marcherede ind paa Stadion i
Rogstavorden efter deres Navn paa Fransk, men før Gym
nasterne kom den vældige Faneborg med 37 Nationers Flag,
hvert Flag baaret af en svensk Gymnast i hvidt.
Først kom Tysklands 1100, alle klædt i hvidt. De marche
rede forbi Hæderslogen med fremstrakt Højrearm, trods det,
at de kongelige endnu ikke var ankommen. Tyskerne gjor
de et pragtfuldt Rillede paa Kraft og Sundhed, og midt
iblandt de voksne havde man puttet ind en liden Trup af
de allermindste Smaapiger, som vakte almindelig Jubel gen
nem deres store Interesse for Publikum og befriende Man-
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gel paa Interesse for saadanne fuldvoksne Bekymringer som
Takt og Retning.
Dernæst passerede de to smaa belgiske Hold, og saa
fulgte igen et Land med Massevirkning, et som magtede at
slaa Ring om hele Plænen og endda ikke være Slut, den
største af dem alle — den danske. Det begyndte med et Hold
Smaapiger i blaat og fortsatte med jævnbrune Smaadrenge
kun iført Svømmebukser og hvide Sko. Danskerne havde
mange Dannebrog med sig. Efter et stort Kvindehold i
graat med graanende Lederinder kom et dansk mandlig
Massehold i gulhvid, akrobatagtig Kostume, dybt udringet
Trikot og stramtsiddende Bukser. (D. d. S. G. og I.) Der
kom det ene Hundrede efter det andet, og naar man troede,
at det var Slut — hvad kom da — om ikke en mandsstærk
Veterantrup med hvidskægget Fanebærer i Spidsen. Og det
var ikke Slut med det, — siden, først siden kom Turen til
den stilige, danske, mandlige Massetrup paa knap 500 Mand,
klædt i de danske Farver — helhvide med røde Bælter. End
da var det ikke Slut, men til sidst kom den kvindelige Masse
trup, 580 Blondiner i staalgraat. Ja, sandelig, her var Dan
mark dog en Stormagt, den største i disse Dage.
Størst Begejstring vakte dog vist Estlands lille, solbrune
helt usandsynligt velskabte i stramtsiddende, lyseblaa Silke
dragt med Lynlaas i Siden. Fanebæreren klædt i smuk, est
nisk Nationaldragt. Naa da, hvor Bifaldet haglede ned over
denne lille Flok. Man tænkte uvilkaarligt om det var Sympati
for en lille, truet Nation, eller blot Begejstring for Ungdom
og Skønhed.
Indmarchen tog sin Tid. Saa kom Kong Gustav kørende
i Guldkaret med et Par Forridere, der lod Hestene danse
foran Firspandet. Ad en rød Løber gik Kongen til sin Plads.
Formanden for Lingiadens Organisations Komite, Dispo
nent H. L. Edgardh, bød Velkommen og formede en Hyldest
til Kongen, fordi han i Gerning har vist, hvad fysisk Træ
ning betyder.
Derefter talte Kongen og erklærede Lingiaden for aabnet
og indviet.
Da lød et mægtigt Kanonskud efterfulgt af andre, ialt 21.
Det var en mægtig Salut, og hele Stadion blev fyldt med
Krudtrøg.
En Kantate blev sunget af Kor og Solostemmer. Den er
nok værd at stifte Bekendtskab med, og jeg vedføjer sidste
Vers, saa vil I forstaa, hvad vi alle føler, ønsker, og som var
Grundtonen her.
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O, hjælp os at redde Verden
fra Angst og Frygt,
og lær os at bytte Ondsind og Had
med ridderlig Idrætskamp.
Ja, lær os at gyde en Draabe Lys
i Tidens »fördunklade« Blod,
og hjælp os at fostra vor Ungdomsflok
til Styrke og Ædelmod.

Saa talte Statsminister Per Albin Hansson i en Hyldning
til Ling.
Derefter afdækkede Kongen en Statue af P. H. Ling. Den
var skænket til Stadion af svenske Gymnastiklærere.
Til sidst defilerede Gymnasterne forbi Kongen — til Ud
march, kun afbrudt af Tysklands specielle Hilsen og den tyske
Kolonis indstuderede Heilraab.
Et Par uforglemmelige Timer havde vi oplevet, hvad enten
man stod i Geledder eller paa Tilskuerpladsen, og det var vel
Lingiadens højtideligste Stund.
Fredag Morgen havde en Del af os Billetter til nogle af de
indendørs Opvisninger i Stockholms Koncerthus. Vi saa her
5 kvindelige Elitehold alle fra England. De var meget dyg
tige, men deres Gymnastik var vidt forskellig fra den, vi er
vant til at se.
Eftermiddagen skulde vi bruge til at hvile i, for at vi kun
de være »i Form« til den saa vigtige Stund om Aftenen, naar
vi paa Stadion skulde vise, hvad vi kunde.
Kl. 614 stillede vi op i Skolegaarden og fik de sidste For
maninger og en ekstra Omgang i Opstilling, for at det skulde
være helt i Orden. Saa gik det mod Stadion. Vi skulde først
til Østre Realskole, hvorfra vi vilde faa Politiledsagelse.
Paa Vejen derhen kom Dømmestrup i Snak med en ung
Mand, der som alle Svenskere var vældig flink og interesseret.
Det skulde faa mindre behagelige Følger! Dømmestrup spurg
te, om han kunde vise os Vej til Østre Realskole? Det skulde
han nemt ordne.
Med den unge Mand i Spidsen spadserede vi Gade op og
Gade ned; gennem Stræder og Gyder og gennem en lang, un
derjordisk Gang eg endelig, endelig standsede han og pegede
paa en stor Bygning. Vi stillede op i Skolegaarden og havde
snart en Flok interesserede Mennesker omkring os. Men —
der var saa underlig stille paa Skolen, og Dømmestrup spurgte
derfor en Mand, om dette var Østre Realskole — ■— O, Ve og
Skræk. Det var Østre Latinskole! Vi var kommet ud i modsat
Kant af Byen som Stadion.
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Vi havde ingen Tid at spilde, og vi begav os straks paa
Vej — tilbage og fandt omsider de to Politibetjente, der skulde
före os til Stadion. Men det var skam ogsaa paa Tide, vi var
ved at blive trætte, og enkelte klagede over ømme Fødder.
Det var ikke saa underligt, da vi havde gaaet stram March
en hel Time i tynde Gymnastiksko paa den haarde Brolæg
ning.
Jeg maa udtrykke min Beundring for de tre Fanebærere,
der bar Dannebrog lige saa rankt, da vi naaede Stadion, som
da vi forlod vort Kvarter.
Vi naaede Stadion Kl. IS'15 og mente, at vi havde et Kvar
ter at hvile i, men det blev anderledes. Chefen for Indmar
chen kom straks løbende og spurgte, om vi var klar til at
marchere ind. Vi maatte jo svare »Ja«.
Vore Piger var da færdige med deres Opvisning og paa
Vej ud. Vi kunde høre, at de havde gjort Lykke. Deres Ud
march formede sig som et Triumftog, Bifaldet ikke skyllede,
men bruste imod Fru Børup og hendes Piger. Bladene skrev:
»Danskarna kunna konsten at föra fram en masstrupp i gym
nastik, det syntes minsann. Man nöjde sig inte bara med att
klappa händer, man stampade och hejade och skrek. Fru AnnMari Børup har vår högaktning«.
Efter dette var al Træthed og Ømhed som blæst bort, og
da vi marcherede ind paa Stadion, kunde ingen se paa os,
at vi havde gaaet ca. 10 km forinden.
Jeg kan ikke med Ord beskrive, hvad vi følte, da vi mar
cherede ind paa dette skønne Stadion med sine 15.000 Til
skuere. For 27 Aar siden havde her ogsaa marcheret danske
Gymnaster ind i stort Tal og de havde vakt Opmærksomhed
over hele Verden. Nu skulde vi repræsentere Danmark og
Dannebrog for hele Verden og prøve at hævde Traditionen
fra 1912. Vi var alle sprudlende fulde af Energi og Gaa-paaMod og parate til at yde vort bedste — og lidt til — for Dan
marks, for Dannebrogs Skyld og for vor Forenings Skyld.
Jeg skal ikke udtale, om det lykkedes, men vi var selv til
fredse med Opvisningen.
Da vi kom »hjem«, ventede der os en behagelig Over
raskelse. Paa hvert Sengested laa der en Pose med Frugt fra
D. d. G. som en Paaskønnelse og Tak for vor Opvisning. Den
indeholdt en Fersken, en Appelsin og et Æble, og jeg skal love
for, det smagte ovenpaa Aftenens Strabadser.
Lørdag Aften var vi for første Gang Tilskuere paa Stadion,
og vi maatte erkende, at Massevirkningen er gribende og storslaaet. Vi saa først »D. d. S. G. og I.s« Kvindehold under Le
delse af Frøken Abildgaard fra Snoghøj give en glansfuld Op-
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visning. Derefter fulgte samme Forenings Mandshold, ledet af
Forstander Krogshede fra Idrætshøjskolen ved Slagelse. Ef
ter den fulgte Finlands Kvindehold og til sidst Tysklands to
store imponerende Hold. Man kan sige om Tyskerne, hvad
man vil, men gaa kunde de. Det, de lavede, mener jeg ikke
kan kaldes Gymnastik i den Forstand, som vi mener det. Det
var — Militæreksercits i allerhøjeste Grad. En svensk Dame,
der stod bag ved os, sagde: »De ligner en Flok Slaver«. Det
var imponerende og storslaaet, man kunde se, de havde sat
alt ind paa at slaa alt andet.
Det danske Veteranhold skulde have Opvisning Søndag
Kl. 13.
Jeg skal indrømme, at vi havde ondt af dem, for Regnen
styrtede ned i stride Strømme, men de tog det med godt Hu
mør, de gamle Kernegutter.
Da de marcherede ind paa Stadion, smilede de over hele
Ansigtet, og deres Leder, Gymnastikinspektør K. A. Knudsen,
sagde i Mikrofonen, at vi maatte ikke have ondt af dem, for
det havde de ikke selv.
Jeg skal mene, at de havde Disciplin. De gennemførte de
res Program med et Smæld og en Præcision, som vi ikke
kunde gøre dem efter.
Efter dem kom de svenske »Flickor«, saa Vandet sprøjtede
om Benene paa dem, og til sidst de svenske »Gossar«, der var
i blændende hvide Dragter, da de kom ind, men blev forvand
let til »Lergubbar«, inden de var færdige.
Man maa beundre Svenskerne, fordi de ved denne Lingiadens sidste Stadionsopvisning, ikke tabte Modet, fordi Vejr
guderne fandt paa at drille. Trods Kaskader af plaskende
Regn gik de frem og gennemførte Programmet med en Ildhu
og Koncentration, der maatte besejre og efterlade oplivende
og stærke Indtryk paa Tilskuerne.
Søndag Aften var samtlige 7300 Lingiadedeltagere indbudt
til Kammeratfest og Afslutning paa Lingiaden i Stadshuset og
14 af de største Restauranter i Stockholm fra Kl. 22 til Kl. 2.
Vi fik Indbydelseskort til Berns Saloner.
Det blev vel nok en værdig Afslutning paa Lingiaden. Kl.
22 aabnedes Festen ved en Tale gennem Mikrofonen. Derefter
blev der serveret Smørgås, 01, Læskedrikke og Kaffe med Ka
ger, og saa spillede et 18 Mands Orkester op til Dans.
Det var et ejendommeligt Syn at se alle disse forskellige
Nationers unge Sønner og Døtre danse med hinanden. Sam
talen kunde det jo ikke blive til ret meget med, men det var
ogsaa unødvendigt. Det gjorde et meget stærkt Indtryk paa
mig at se de de tyske Mænd og de polske Piger i deres skønne
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Nationaldragter danse og tale meget fornøjeligt med hinan
den. Paa Berns var der den Aften Repræsentanter fra Dan
mark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland, England, Skotland
og Polen, ja, maaske var der flere.
I en Pause underholdt Skotterne i deres maleriske Skørter
de ca. 1500 Festdeltagere med nogle af deres nationale Danse
til Tonerne af en Sækkepibe.
Ved Midnatstid samledes Fanerne i Stadshusets »blå hal
len« og førtes ud til en sidste gribende Højtid. I Raadhusets

Stadshuset.

skønne Buegang tog Fanerne Opstilling i en Halvcirkel om
kring Lings Sønnedatter. Karin Ling. Disponent Edgardh
talte kort og bad Karin Ling fjerne Dækket fra et Ling-Relief,
som var indsat i den svære Raadhuspille. Fanerne sænkedes,
mens Lings sidste Ætling bøjede sig dybt i Ærbødighed for
hans Billede.
Saa klang for sidste Gang Ling-Kantaten hen under
Buerne, og Kl. 2 afblæstes den smukke Fest for Sveriges stolte
Søn.
Næste Morgen blev vi purret ud Kl. ö1^, og efter at vi hver
havde faaet udleveret en solid »Matbox« fra »Norma«, begav
vi os til Centralbanegaarden.
Præcis Kl. 7,03 fik Sveriges skønne Hovedstad et dund
rende Hurra, og med »Du gamla, du fria« gled vi fra Stock
holm —- mod Malmø. Ud paa Eftermiddagen kom vi til Kø
benhavn, og i Løbet af Aftenen spredtes vi med Tog og Skib
ud over det ganske Land. Tirsdag Morgen var vi hjemme igen
i god Behold — glade og trætte.
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Ingen kan bestride, at Lings Fosterlands rige, stærke og
stolte Hovedstad sejrede stort over Opgaven: Lingiaden. Og
man véd det. Jo, vist!
Lingiaden gjorde den til en straalende Oplevelse for de
Tusinder, der paa forskellig Vis og forskellig Indstilling del
tog i dens mange Opvisninger og Festligheder.
En mere storladen Ramme om Begivenhedernes Gang end
Stockholm, dens Omegn og dens vældige og skønne Idræts
borg, kan man vist slet ikke tænke sig. Stockholm er ikke
bygget paa Sand. Lingiaden var det heller ikke!
Man skulde ikke synes, at Svenskernes Organisations- og
Arrangementstalent kender Ordet Grænser.
Man faar tillige det Indtryk, at Svenskerne heller ikke be
høver at kende Grænser for, hvad Stockholm kan bruge af
fuldvægtige svenske Kroner og flotte nye Biler, der kører i
den forkerte Side af Gaden.
Men hvad nu? Hvis nogen skal finde paa at spørge en ud
om al den Gymnastik, vi fik at se, og specielt, hvis man blev
spurgt om, hvordan Danskerne klarede sig.
Det letteste bliver vist at svare, som hin Københavner sva
rede Kammeraten, der ikke havde overværet Lingiadens Op
visning i København: »Av, du! Det var Sager! Det var flot
altsammen, du. Det var.«
Men mon ikke det var en stor Svaghed for Danmarks Ind
sats og Slagkraft, at vi stod som to Nationer? Vi maa haabe,
at »D. d. G.« og »D. d. S. G. og I.« snart maa finde hinanden til
fælles Gavn for den frivillige Gymnastik i vort Land.

Vi er en munter, frejdig Flok i Livets lyse Vaar.
Af Haab og Længsler har vi nok, vi i Forventning staar;
men Næven krummer vi til Tag, hvor vi vort Virke fik,
og elsker højt vor fælles Sag — den danske Gymnastik.

Kære Kammerater og Venner! Jeg har nu prøvet at give
jer en Skildring af denne herlige Tur. Jeg haaber, at I gen
nem dette kan danne jer et lille Indtryk af de store og ufor
glemmelige Dage i Sveriges skønne Hovedstad. Vi kom hjem
med et Væld af lyse Minder, som ingen kan tage fra os, og
som vi altid bliver i godt Humør ved at tale om og tænke paa.
Det kan ogsaa nok gøres nødig i denne mørke Tid.
Naar I læser dette, er jeg i »Trøjen« og gør Tjeneste ved 7.
Artilleriafdeling i Aarhus.
Jeg slutter med at sende de bedste Hilsener til alle Ven
ner og Bekendte fra Efterskolen og særlig Kammeraterne fra
Vinteren 1934—35.
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En speciel Hilsen til Ingeborg og Ejnar Pedersen. Tak for
alt godt i min Egaa-Tid og Tiden derefter.
Alle Egaa-Bogens Læsere ønskes en rigtig »Glædelig Jul«
og et godt og lysere Nytaar!
Peder Høgh.

Den legemlige Opdragelse.
Oldtidens Grækenland havde man Forstaaelsen af,
hvilken stor Værdi Legemsøvelserne havde som et
folkeligt Opdragelsesmiddel. Aarsagen hertil var bl. a.
den, at Grækerne var et meget krigerisk Folk, hvad de
var nødt til at være, hvis de vilde bevare deres Frihed
og Selvstændighed; thi Magten betød mere end Retten,
og dygtige kunde Krigerne kun blive, hvis de ved for
skellige Øvelser plejede og udviklede deres Legemer. De
Legemsøvelser, de dyrkede, har naturligvis ikke megen
Lighed med den moderne Gymnastik.- De bestod af føl
gende Øvelser: Løb, Spring, Diskoskastning, Spydkast
ning, Brydning, Nævekamp og Svømning. Det var altsaa
ingen egentlig Gymnastik, Grækerne drev; men hvis man
nærmere' betragter ovennævnte Øvelser, faar man Ind
blik i, at de alligevel tilsammen danner en gymnastisk
Helhed: Løb og Spring udvikler jo Benenes Muskler og
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tillige Aandedrætsorganerne og Kredsløbet. Diskos- og
Spydkastning udvikler Armene og Skuldrene. Ryggens
Muskler kom i Brug ved Brydning. Alsidighed i Udvik
lingen af alle Muskler og Nerver er en af den moderne
Gymnastiks Grundsætninger.
Hos de gamle Nordboere gik den legemlige Uddan
nelse ligeledes ud paa at dygtiggøre Karlene til Vaabenbrug, men tillige at udvikle Legemet skønt og harmonisk.
Fægtning, Bueskydning, Spydkastning og Brydning var
de fornemste Øvelser. Betydningen af Legemsøvelserne
fremgaar tydeligt ved Læsning af de dejlige, islandske
Sagaer.
I mange Aarhundreder indtog Gymnastikken en Aske
potstilling i Skoleundervisningen og Ungdommens Opdra
gelse. Det Land, der har Æren af at have indført Gymna
stikken i Skolens Undervisning, er Tyskland. Det var en
tysk Lærer ved Navn Guts Muths, som var Skaberen af
den moderne Gymnastik. I otte Aar havde han undervist
Drengene i Gymnastik ved en Kostskole, og paa Grund
lag af de otte Aars Erfaringer udgav han i 1793 den før
ste systematiske Lærebog i Gymnastik: Gymnastik für
die Jugend (Gymnastik for Ungdommen). Heri siger han:
»Formaalet skulde være at fremme Kredsløbet og styrke
Muskler og Nerver, fjerne Blødagtighed og staalsætte
Karakteren, hvorfor det maa være forbundet med Møje
og Besvær, kræve Taalmodighed og Udholdenhed, samt
kunne hærde Eleverne og vænne dem til at taale større
og mindre Smerte; det skal udvikle Mod og Snarraadighed og maa derfor indeholde Momenter af Fare.
Guts Muths var en praktisk Mand, og meget af det,
han fremkom med, er endnu almindelig anerkendt. Hvis
Gymnastikken skal have den bedste Virkning, maa den
øves daglig. En Gymnastiktime skal indledes med lette
Øvelser, og derefter skal Øvelsernes Sværhedsgrad jævnt
stige og afsluttes med lette Øvelser igen. Under alle Øvel
ser skal der være god Holdning, og sidst, men ikke mindst
skal der være Orden og Disciplin. Han anvendte en Del
Redskaber, som f. Eks. Træhest til at springe Buk over,
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Springstang, Diskos, Bue, Stænger, Stiger, Stylter (til
Ligevægtsøvelser), Tove, Hoppetov, Svingtov og Tøndebaand. Gymnastiksal var det ikke nødvendigt at have.
Han mente, at det var bedst og sundest at udføre Øvel
serne udenfor og i al Slags Vejr.
Franz Nachtegall er »den danske Gymnastiks Fader«.
Han vilde være Præst og studerede derfor Teologi. Men
da hans Fader døde, maatte han opgive sit Studium paa
Grund af økonomiske Vanskeligheder. Allerede som Barn
havde han stor Interesse for Gymnastik, og nu vilde han
være Gymnastiklærer. Han læste Guts Muths før omtalte
Bog: Gymnastik für die Jugend og blev meget begejstret
for den. 1799 oprettede han et privat Gymnastikinstitut
og i 1804 et militært Gymnastikinstitut, eller Hærens
Gymnastikskole, som det nu kaldes. Nachtegall blev For
stander. Her skulde der uddannes Gymnastiklærere i
den danske Hær.
Men han lod sig ikke nøje med at uddanne disse; det
var hans Maal at indføre Gymnastikken som Led af
Almenopdragelsen. Skoleloven af 1814 paabød Gymna
stikundervisning i Skolen, men det kunde ikke gøres lige
med det samme, da man endnu ikke havde uddannet
Gymnastiklærere.
Men i Befolkningens brede Lag mødte den kun Uvilje,
og der var kun meget faa, som havde Øje for Gymnastik
kens Betydning som et udmærket Middel til Legemets
harmoniske Udvikling.
Nogle betragtede den kun som Bevægelse, der kunde
være god nok for »Skriverdrenge, Skræddere og Sko
magere«, men var aldeles unyttig for Landsbydrenge,
der har mere end nok af Bevægelse. Andre igen mente,
at den skulde være en Forberedelse til Militærtjenesten,
og andre var ligefrem bange for den; thi Drengene kunde
efter deres Mening let tage Skade ved den megen Klavren
og Springen, og i det mindste sled de deres Tøj til ingen
Verdens Nytte. Heldigvis var der dog enkelte kloge
Mænd, som f. Eks. Kong Frederik den Sjette, der inter-
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esserede sig levende for Gymnastikken. Han var Nachtegall til stor Nytte i Arbejdet for dens almene Udbredelse.
Kongen paabød 1828, at den skulde indføres ved alle
Skoler.
Nachtegall var en dygtig Lærer og Organisator; men
han skabte ikke sit eget System. Det var Guts Muths
Øvelser, han brugte. Men hans store gymnastiske Ar
bejde bragte det saa vidt, at Danmark fra ca. 1800 til ca.
1830 indtog den første Plads paa Gymnastikkens Omraade i Europa, og vi Danskere har al Grund til at være
stolte af ham.
»Den svenske Gymnastik«s Fader er Ling, og ham
vil jeg lige fortælle lidt om, da der tidligere overalt i
Danmark dyrkedes Gymnastik efter hans Principper.
Han vilde være Digter og skrev flere Skuespil, men hans
store Interesse for Legemsøvelser var bestemmende for
hans senere Skæbne. 1799 kom han til København og
blev Elev hos Nachtegall. Da han kom hjem til Sverige,
begyndte han at sætte Gymnastikken i Gang; men han
indsaa snart, at der skulde en Uddannelsesanstalt for
Lærere til, hvis hans Arbejde for Gymnastikkens Udbre
delse skulde lykkes. 1813 oprettedes i Stockholm »Det
kgl. gymnastiske Centralinstitut«, og Ling blev Forstan
der. I Modsætning til Fr. Nachtegall holdt han sig ikke
udelukkende til Guts Muths System. Han gik sine egne
Veje og opfandt selv mange Øvelser, f. Eks. mange form
givende Øvelser, som skulde sætte »Facon paa Karlen«.
Disse Øvelser er det karakteristiske for Lings System.
Ligesom Nachtegall var han stærkt optaget af Skole
gymnastikken, og i en Skrivelse giver han forskellige
Instruktioner til Lærere og Lærerinder: »Inddel Eders
Lærlinge i visse Klasser med 6 eller 8 i hver. Lad dem
ikke gentage den samme Øvelser for mange Gange; thi
det trætter og keder dem. Lad dem af og til sværme om
kring og støje nogle Øjeblikke; thi det vækker Munter
hed og styrker Legemets indre vigtige Dele. Væn dem
til at synge af fuld Bryst og i Takt under Gangen. Vær
altid venlig og glad over for Eleverne, og hvis Vejr og
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Lokaliteter tillader det, saa lad dem ofte foretage deres
Øvelser i fri Luft«.
I Aar er det hundrede Aar, siden Ling døde, og for
at hædre hans Minde afholdtes der i Sommer i Stock
holm en stor Gymnastikfest (Lingiaden) med Deltagelse
fra 34 Nationer. Der var ialt 7000 Deltagere, hvoraf de
1800 var fra Danmark.
Al Gymnastik, der nu drives i Danmark, er mere eller
mindre paavirket af Niels Bukhs System; men han behø
ver ingen Omtale, da han er verdenskendt for sit Arbejde
paa Gymnastikkens Omraade.
Danmark indtager her en førende Stilling i Verden.
Overalt dyrkes der Gymnastik, i By som paa Land, Som
mer og Vinter. Mange dygtige Ledere eller Delingsførere
er udgaaet fra Ollerup Gymnastikhøjskole og Snoghøj
Gymnastikhøjskole og adskillige andre Højskoler.
Ved Amtsopvisningen paa Aarhus Stadion den 6.
August d. A. deltog mange Hold fra Amtet. Overdomme
ren, Mads Nielsen fra Ollerup, udtalte efter Opvisnin
gerne: »Det er en Glæde at se de mange og store Hold,
hvilket viser, at Interessen for Gymnastikken er sti
gende.« Jeg traf her flere gamle Elever fra Vinteren
1938—39, der var aktive Gymnaster paa nogle af Holdene.
Det er mit store Ønske, at det maa blive mange af
jer, som efter Afslutningen af Efterskoleopholdet vil
indmelde jer i en Gymnastikforening og vedblivende
dyrke Gymnastik, saaledes at Legemet kan gøres sundt,
stærkt og behændigt, for at det kan blive det fuldkomnest
mulige Redskab for Aanden.
Med venlig Hilsen til gamle Elever!
Hans H. Nielsen.
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Med „Stavangerfjord“ til sjette nordiske
Sygeplejerske-Kongres i Reykjavik.
en 18. Juli Kl. 20,10 startede de danske Kongres
deltagere med Ekstratog fra Københavns Hovedbanegaard med Oslo som Maal. I susende Fart gik det
op gennem Nordsjælland til Helsingør for derfra at sejle
over til Helsingborg, en pragtfuld Sejltur en stille Som
meraften. Helsingborg laa med alle sine Lys tændt der
ovre paa Sveriges Kyst og lyste os festligt imøde. Hur
tigt og let gik det gennem Tolden, og vi gik ind i det
ventende Tog, ogsaa her Ekstratog. Der var god Plads,
og vi benyttede os deraf til at ligge lidt paa langs og
faa en lille Søvn, medens det var mørkt; naar det blev
lyst, vilde vi jo alle se saa meget som muligt baade af
Sverige og Norge.
Allerede lidt i ni næste Morgen var vi naaet frem til
Hovedbanegaarden i Oslo. Her ventede os en dejlig og
meget tiltrængt Frokost; vi havde god Tid og nød den
rigtigt. Da vi havde spist, gik vi alle ned til Havnen,
hvor Norsk Amerika-Liniens dejlige, store Skib »Stavangerfjord« laa med fuld Damp oppe og ventede paa at
tage baade danske, svenske, norske og finske Sygeplejer
sker om Bord.
Kl. 11 præcis gled »Stavangerfjord« majestætisk ud
ad Fjorden med alle de nordiske Flag til Tops, og Or
kestret spillede alle Nationalsangene. Vejret var straalende — en pragtfuld Tur ud gennem Fjorden. Vi fat
tede næsten ikke, det var sandt, alt dette skønne vi saa,
og tænk: »Stavangerfjord« var vor i hele fjorten Dage!
Vi var paa Vej til Island — Islandsfarere i Nutid. Det
blev et Par herlige Dage, Livet om Bord var dejligt, og
jeg tror, vi alle nød dette at lade sig varte op og rigtig
drive den af. Ingen Pligter!
Meget tidligt Lørdag Morgen vaagnede vi ved, at
Skibet laa stille. Naa da, hvor vi fik travlt; i Tøjet i en
Fart, vi skulde allerede Kl. 9 starte med store Rutebiler
fra Reykjavik til Thingvellir, Islands Saga- og Tingsted.

D
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Køreturen var pragtfuld i straalende Sol; det havde man
vel næppe tænkt sig, at der paa Island kunde være næ
sten tropisk Varme. Thingvellir, aa, hvor er der skønt!
Her er ingen Mindesten eller lignende rejst til Minde om
svundne Tider, nej, men hele Naturen dér er et stort,
talende Mindesmærke.

Jösefsdal.

Om Aftenen var vi alle Gæster ved en Koncert af
et Mandskor (Karlakorinn »FosthæSur«); havde Dagen
været rig paa Oplevelser, blev Aftenen det med, de is
landske Karle sang med deres pragtfulde Stemmer, tyde
ligt prægede af deres Lands ejendommelige og storslaaede Natur.
Søndag Formiddag blev der holdt en Festgudstjeneste
i Reykjaviks Domkirke. Domkirken er smuk; Døbefon
ten er et af Thorvaldsens prægtige Arbejder, indviet den
14. Juli 1839.
Søndag Eftermiddag fandt den egentlige højtidelige
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Aabning af Kongressen Sted; var Gudstjenesten om For
middagen højtidelig, smuk og uforglemmelig, blev Efter
middagen det ikke mindre. Dagene afløste nu hinanden,
dels med Udflugter, dels med Arbejde og Studiebesøg,
altsammen godt tilrettelagt, og alle Vegne, hvor »Hjeikienarkvinna« kom, blev vi modtaget
gode,’ogamle
o som o
Venner.

Høbjergning.

Turen til Geysir og Gulfoss var saa stor en Oplevelse,
at det er svært at fortælle derom; det maa ses.
Ved Reykie, ca. 12—13 fra Reykjavik, har de island
ske Sygeplejersker et dejligt lille Sommerhus; her var
vi ude en Formiddag og saa da, hvordan man her drager
Nytte af Vandet fra de varme Kilder; her var store Driv
huse med mange dejlige Ting, saasom Tomater, Agur
ker, Græskar og Nelliker, dejlige Nelliker, ja, saa galt
endda dejlige store, blaa Druer. Herfra er det, at man
om ca. 2 Aar regner med at kunne opvarme hele Reykja
vik med Centralvarme, Fjernvarmeanlæg; vi saa, hvor
de borede dybt, dybt ned i Jorden; jo længere de kom
ned, jo mere varmt var Vandet. Storvask holder de i
Vandet fra de varme Kilder, og Tøjet bliver nydeligt.
Dejlige store Svømmebassiner har de mange Steder og
paa alle deres Højskoler; Vandet er her ligeledes fra de
varme Kilder. Jorden omkring de varme Kilder er me-
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get varm, og man bager Brød ved at stille Dejgen i Forme
og derefter tildække dem med varm Jord, og efter at
have staaet i 24 Timer er det bagt, smager ganske godt,
kun noget tungt og klægt, ligner noget efter vort dan
ske Rugbrød.
Den sidste Dag var vi paa en Tur op i Nordlandet
til Akureyri, en Tur paa 250 km. Her saa vi Islands saa

Skogaf oss.

storslaaede, ejendommelige og afvekslende Natur. Snart
kørte vi, hvor kun store Stenmarker var at se; langt til
bage paa begge Sider hævede sig mægtige Fjelde med
evig Sne paa Toppen og med en vidunderlig smuk Be
lysning i røde, blaa eller grønne Farver. Store Stenmar
ker afløser store Arealer med det herligste grønne, bløde
Græs og enkelte Kornmarker; pludselig er der saa store,
store Lavamarker, der tydeligt fortæller om hin frygte
lige Tid, da Elvene flød med glødende Lava og ødelagde
alt paa deres Vej. Snart kørte vi dybt nede i Dalen, hvor
smaa, bitte Kirker og Gaarde laa saa smukt i alt det fro
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dige, grønne Græs, for derefter at køre over fossende
Elve og højt, højt oppe, saa højt, at vi ikke forstod, det
lod sig gøre at køre med Bil ad disse smalle og daarlige
Veje, men dejlige var de islandske Chauffører, med Ner
ver som Staal. Store, store Ingeniørarbejder er i Gang
deroppe; de laver nye og fine Veje og bygger Broer over
store, brusende Elve. Island er allerede et Ferieland og
vil sikkert snart blive det endnu mere.
Islands ældste Kirke saa vi paa denne Tur; den er
bygget udelukkende af Græstørv, helt sort, men ellers
pæn at se udefra, og den skal være saa hyggelig indeni;
desværre havde vi ikke Tid til at holde og se den paa
nærmere Hold.
Kl. 11 om Aftenen naaede vi Akureyri og maatte da
i Baadene med det samme. »Stavangerfjord« laa med
fuld Damp oppe og ventede paa os; vi maatte nu sige
Island Farvel.
Herlige, uforglemmelige Dage var nu forbi. Vi drog
nu hjemefter med Ønsker fra vore prægtige og gæstfrie
Værter om en lykkelig Hjemrejse til lykkeligt Arbejde.
Ja, herlige Dage var til Ende; men alle drog vi hjem
til vort Arbejde fornyede paa Aand og Sjæl og med Fø
lelsen af, at den »fem-lænkede Kæde« i disse Dage var
knyttet endnu stærkere.

Ö, Gub vors lands! Ö, lands vors Gub,
ver lofum J?itt heilaga, heilaga nafn!
Ur sölkerfum himnanna knyta per krans
pinir herskarar, timanna safn!
Fyrir per er einn dagur sein püsund år
og pusund år dagur, ei meir,
eitt eilifbar småblom med titrandi tår,
sem tilbi bur Gub sinn og deyr.
Islands piisund år, — :/:
eitt eilifbar småblom med titrandi tår,
sem tilbibur Gub sinn og deyr.

I Oversættelse lyder første Vers af den islandske
Nationalsang saaledes:
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Vort Hjemlands Gud, vort Hjemlands Gud!
Vi lover dit hellige, hellige Navn!
Se, Tidernes Hære dig bringer en Krans
af Sole fra Himmelens Favn!
For dig er een Dag som tusinde Aar,
Aartusinder Dage, vor Gud!
En Evighedsblomst, der i Duggraad staar
og tilbeder dig og gaar ud.
Islands tusind Aar,
en Evighedsblomst, der i Duggraad staar
og tilbeder dig og gaar ud.
Matthias Jochumsson.
(Oversat af Olaf Hansen.)
Johanne Rasmussen,

1925.

Generalforsamlingen 1939.
eneralforsamling i Elevforeningen afholdtes Søndag
den 9. Juli 1939. — Til Dirigent valgtes Jørgen
Nielsen, Otterup. Efter at Dirigenten havde oplæst Dags
ordenen, aflagde Formanden, Sigurd Sørensen, Beretning
og oplæste Forhandlingsprotokollen.
Generalforsamlingen gav sin Tilslutning til, at man
opfordrede Skolens tidligere Forstanderpar Ejnar og
Ingeborg Pedersen til at være Foreningens Æresmed
lemmer.
Kassereren, Jes Thomsen, aflagde Beretning om Regn
skabet, der balancerede med 3560,44 Kr. og godkendtes.
Derefter afholdtes Valg til Bestyrelse. Hanne Dein,
Røgen, og Arne Brandstrup, Elsted, nyvalgtes.
Revisoren Viggo Bornholt genvalgtes.
Under Eventuelt foreslog Jørgen Nielsen, at hvor man
var flere Søskende, skulde Egaa-Bogen kun sendes ud i
eet Eksemplar. Da man indenfor Bestyrelsen var bange
for, at Forslaget fik for store økonomiske Konsekvenser

G
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for Foreningen, overlodes det til Bestyrelsen at finde en
praktisk Løsning.
Efter et Leve for Foreningen sluttede Dirigenten Ge
neralforsamlingen.
S. S.

Forskelligt.
Elevmødet afholdes 13. og 14. Juli 1940. Husk Datoen!

★
Vinterfesten agtes afholdt Lørdag den 17. Februar. Mød
Kl. lOVs præcis!
Nye Egaanaale kan faas ved Henvendelse til Skolen eller
mod Indsendelse af 1,40 Kr. paa Skolens Giro Konto (Nr.
39268).

★

Bidrag til Egaa-Bogen bedes tilsendt inden 15. September.

★
Eventuelle Udmeldelser eller Rettelser i Medlemsfortegnel
sen ang. Adresser m. 'm. skal inden samme Dato meddeles
skriftligt til Egaa Efterskoles Elevforening, Egaa, Hjortshøj.

★
Skoleplan med udførlige Oplysninger om Understøttelse
og Undervisning kan faas ved Henvendelse til Skolen.
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Elevforeningens Regnskab,
10. Juli 1938—9. Juli 1939.
Indtægt:
Indsamling til Forstander Pedersen .........
Solgte Egaanaale .............................................
050 Medlemsbidrag å 2,45 ............................
12 Medlemsbidrag å 2,00 ............................
Indvundne Renter ........................................
Penge til Dybkjær indbet. paa vor Konto
Kassebeholdning ved Aarets Begyndelse..
Ialt..

510,00 Kr.
127,50 1592,50 24,00 12,38 70,00 1224,06 3560,44 Kr.

Udgift:
Foredrag af Claus Eskildsen .......................
Ledelse af Liegstouw ....................................
Porto og forskelligt v. Elevmødet.............
Gave til Forstander Pedersen ...................
Gebyr til Girokontoret ................................
Konvolutter .......................................................
Porto ....................................................................
Porto (Udlæg) .................................................
Kulørte Lamper .............................................
Brevkort til Elevmødet ................................
Cirkulærer ang. Gaven ................................
Telefon og Porto .............................................
75 Egaanaale ..................................................
2 Egaanaale i Guld ........................................
Frimærker .........................................................
Fragt af Bøger .................................................
Konvolutter, Blanketter, Gummibaand ...
Klichéer til Egaa-Bogen ..............................
Trykning af Egaa-Bogen .............................
800 Konvolutter ..............................................
Elevunderstøttelse (Vinterskolen) ............
50 Stk. Egaanaale ...........................................
Gireret til Dybkjær (Forkert indbetalte) . .
Porto og Telefon .............................................
Ydet Laan .........................................................
Ialt..
Kassebeholdning ..............................................
Balance:

75,00
10,00
15,00
500,00
2,37
9,50
40,70
1,60
10,00
112,00
13,00
3,70
82,50
30,00
350,00
14,20
44,75
107,68
655,00
25,00
150,00
55,00
70,00
2,60
700,00
3079,60
480,84
3560,44

Kr.
Kr.
Kr.

Bynksminde, den 7. Juli 1939.
Jes Thomsen.

Regnskabet revideret og fundet i Overensstemmelse
med Bøger og Bilag. Kassebeholdningen forevist.
Skæring, den 8. Juli 1939.
V. Bomholt.
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„Egaa Fondet“s Regnskab.
1938—1939.

Indestaaende i Banken ................................
811,12 Kr.
Renter pr. 31. Marts 1939 ............................
64,72 Formue ialt: 875,84 Kr.
Bynksminde, den 7. Juli 1939.
Jes Thomsen.
Regnskabet revideret og fundet rigtigt. Bankbog
og Kassebeholdning forevist.
Skæring, den 8. Juli 1939.
V. Bornholt.
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Efterskolens Bestyrelse.
Gaardejer
Gaardejer
Gaardejer
Gaardejer
Gaardejer
Gaardejer
Gaardejer

Anders Bornholt, Egaa, Formand.
Chr. Johnsen, Egaa.
Villads J. Villadsen, Egaa.
./. Bomholt Hansen, Egaa.
N. Nielsen, Lisbjerg Terp.
E. Nielsen, Andigaarden.
Bent Pedersen, Lisbjerg.

Elevforeningens Bestyrelse.
Tømrer Sigurd Sørensen, Mejlby, Formand.
Telefonistinde Marthe Birkelund, Viby.
Frk. Else Busk, Sølyst.
Frk. Hanne Dein, Oustruplund.
Landmand Evald Pedersen, Lystrup.
Landmand Peter Høgh, Karlby.
Kontorist Arne Brandstrup, Aarhus.
Elevforeningens Kasserer og Sekretær:
Gaardejer Jes Thomsen, Bynksminde.

Elevforeningens Postgironummer: 35297.
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Elevfortegnelse 1938—39.
Vinterskolen.
Andersen, Ejler Kjær, Sall.
— Johannes Chr., Houlbjerg, Laurbjerg.
— Søren Børge, Søby Mk., Hornslet.
Andreasen, Magnus, Søby, Hornslet.
Bertelsen, Ricard, Hinnerup.
Brøste, Niels, Floes, Uggelhuse.
Ebbesen, Otto, Vandel.
Frandsen, Niels Ejler, Gram, Stilling.
Fredslund, Martin, Sabroe, Mundelstrup.
Houbak, Peter, Bjergby, Hjørring.
Høgh, Aage, Karlby, Hornslet.
Høyer, Vagn Aage, Langelandsgade 2061, Aarhus.
Ibsen, Knud Landschoff, Vestermarie, Aakirkeby.
Jensen, Asger Leo, Trustrup, Randers.
— Asger, Faarup, Voldum, Randers.
— Holger, Østrup, Hornslet.
— Peter, Vistoft, Knebel.
— Peter Sørensen, Hornslet.
— Søren, Bøjenhus, Mørke.
Jönsson, Poul-Erik, Solvangsvej 8, Viby J.
Jørgensen, Ejnar, Hjortshøj.
Karner, Jørgen E., Njalsgade 26 B3, København.
Kejser, Hans Øjvind, Skrejrup, Rønde.
Kirial, Arne Rasmus, Hammelev, Grenaa.
Kjær, Erik Krause, Skæring.
Klit, Henning, Ny Munkegade 88, Aarhus.
Kristensen, Holger, Møllersminde, Hylke.
Laursen, Peter, Lystrup.
Lykke, Bror, Hadsten.
Madsen, Frede, Skæring.
Meineche, Peter Sofus, Ølstgaard, Randers.
Mortensen, Ejvind Bille, Borup Højgaard, Hornslet.
Møller, Asger, Skader, Randers.
Nielsen, Ejvind Moesgaard, 0. Velling, Stevnstrup.
—■ Johannes, Hylke.
— Gunnar, Grøttruplund, Hjortshøj.
— Knud Chr., Skovvangsvej 17, Aarhus.
— Rasmus Halkjær, Haar Vestergaard, Hinnerup.
Pedersen, Jul Kjeldgaard, Elev, Lystrup.
— Tage Egon, Lisbjerg, Aarhus.
Povlsen, Jens, Kvottrup, Mundelstrup.
Rasmussen, Knud, Blegind, Hørning.
Reng, Chr. Møller, Holme, Ebeltoft.
Roed, Jens, Knagstrup.
Skipper, Niels Henrik, Langkastrup, Uggelhuse.
Sørensen, Henning, Svinsager.
—- Jens Peder, Mørke.
Wagner, Knud Erik, Vitved, Skanderborg.

Sommerskolen.
Andersen, Ellen Margrethe, Maarup, Kolind.
Bagge, Kirsti M., Rørth, Odder.
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Bak, Sigrid, Rodskov, Løgten.
Berg, Lizzie Margrethe, Skovvejen 36, Skagen.
Dhejne, Karen Helga, Todbjerg, Hjortshøj.
Frandsen, Maja, Skødsminde, Hinnerup.
Grosen, Else, Egaa.
Hansen, Else, Fruering Skov, Skanderborg.
— Lisse Hybel, Voldby, Hammel.
Hauerbach, Birte, Plantagevej 49, Gentofte.
Høgh, Doris Jensen, Agri, Vrinners.
Jensen, Alva, Dyngbygaard, Boulstrup.
Johansen, Ely Schmidt, Lerbjerg.
Kjeldsen, Aase, Tirstrup Østj.
Kjær, Bodil Krause, Skæring.
Kolind, Sigrid K., Bugtrup, Kolind.
Kristensen, Ellen, Tebbestrup, Randers.
— Grethe Fruerlund, Værum, Randers.
Larsen, Anna Louise Vierø, Orø, Holbæk.
Laursen, Anna, Dyrgaard, Hjortshøj.
— Asta M. M., Boes, Alken.
— Inga, Elmegaard, Gerlev.
— Oda, Skærup, Børkop.
Madsen, Dora M., Stautrup.
Møller, Tove, Ørre, Herning.
Niclasen, Thurid Nolsøe, Tinghusvegur, Thorshavn, Færøerne.
Nielsen, Elisabeth, Andigaarden, Mørke.
— Else, Skærup Østergaard, Børkop.
— Gerda Thygesen, Ørupgaard, Trustrup.
— Ruth Høgh, Grønfeld, Feldballe.
Overgaard, Ellen, Gullestrup, Herning.
Pallesen, Ingrid, Balle.
Pedersen, Anna Lise Nørskov, Todbjerg, Hjortshøj.
— Ellen Povlsen, Skørring, Mørke.
— Johanne, Ellerup, Gudme.
— Ruth, Petersminde Mark, Aarhus.
Poulsen, Birgit, Hvolbæk, Skanderborg.
Rasmussen, Esther, Karlby, Hornslet.
Rungø, Lis, Balle.
Schmidt, Karen F., Randers.
Skouboe, Herdis, Ødum, Aarhus.
Svendsen, Inger, Boulstrup.
Sørensen, Eli Dam, Bjerager, N. Randlev.
— Elna, Lisbjerg, Aarhus.
— Esther, Gravlev, Hyllested.
— Gudrun, Skæring.
— Hilda Lykke, Fredensgade 40, St., Aarhus.
— Kirsten Møller, Gerlev.
— Lily Kirstine, Mørke.
— Marie, Feldballe.
— Signe, Todbjerg. Hjortshøj.
— Tove Helene, Lerbjerg.
Vadgaard, Elisabeth, Tammarisvej 41, Risskov.
Wasli, Randi, Skæring.

