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Ved Sommerskolens Afslutning.
En Tale, der ikke blev holdt.
Som alle vore Sommerelever 1938 véd, var
Forstander Pedersen ikke helt rask henimod
Slutningen af Sommerskolen, og’ paa selve Af
slutningsdagen, da Skolen havde mange Gæster,
maatte Forstanderen gaa til Sengs, og Lægen
forbød ham at deltage i Afslutningen. Her er
Opskriften til Afslutningstalen:

aa fik vi endnu engang Lov til at holde Skole med
en Flok unge Piger. Jeg har det Indtryk, at det blev
en virkelig god Sommer. Her har som sædvanlig været
godt Arbejdshumør, og her har i Sommer været et fint
og godt Kammeratskab, ja, og saa er der Sang i de kære,
unge Piger.
De synlige Resultater af Elevernes og Lærerkræfternes
Samvirke har alle Lejlighed til at se, og de plejer at tale
for sig selv; det kan de ogsaa denne Gang. Derfor skal
alle Skolens Medarbejdere have Tak, og Skolen paaskøn
ner i høj Grad, at Eleverne saa at sige uden Undtagelse
har gjort deres til at naa det smukke Resultat.
Nu om et Par Dage er Samværet forbi, og enhver
drager ud paa sin Post. Denne kan jo blive mer eller
mindre svær for de forskellige — det faar nu blive, som
det maa og skal. Men derude i det praktiske Liv paa
den Post, der bliver hver enkelt af os betroet, skal det
saa virkelig vise sig, hvad vi duer til, og lykkelig den,
der allerede som ung faar Sans for, hvad det er for Vær
dier her i Livet, der kan give os Styrke til at tage vor
Tørn, hvordan den end bliver.

S
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Ovre i London staar et Broncemonument som Minde
om William Gladstone — i sin Tid Europas betydeligste
Politiker. — Man ser Mandens kraftige Skikkelse med
et Ansigt, der lyser af høj Intelligens og kraftig Karak
ter. Paa Kunstværkets Fodstykke, det, der altsaa bærer
Manden, har Kunstneren i sit Sprog sagt noget om, hvad
der var det bærende i Mandens store Livsværk. Maaske
kan Kendskab til dette ogsaa hjælpe en eller anden af de
unge Piger til god Orientering — ogsaa i vor Tids brogede
Verden.
Paa nævnte Fodstykke ser man 4 symbolske Billeder:
Paa første Billede ses en Moder, der er optaget af at
undervise sit Barn. Hun har en opslaaet Bog paa Skødet,
mens hun med udstrakt Arm og Finger peger ud i den
vide Verden. Hun vil saa gerne lære sit Barn Livets
vanskelige Kunst. Kunstneren har forstaaet, hvad den
gode Opdragelse betyder.
Paa det næste Billede ses atter en Moder, hun har sin
egen kønne og velklædte Dreng i venstre Arm, mens hun
med højre Haand søger at drage en anden Dreng hen
til sig. Han er en fattig og forkommen lille Fyr, og det
er øjensynligt Moderen meget magtpaaliggende at faa et
Møde i Stand mellem de to Drenge. Den ene, hendes egen,
kære Søn, fra et lyst og venligt Hjem; den anden sand
synligvis fra en af Storbyens elendige Baggaards-Huler.
Moderens Ansigt taler, og det er, som hun siger: Kunde
I to Drenge dog komme i god Forstaaelse med hinanden,
da vilde mange farlige Skillemure her i Verden falde.
Hvor forskellig end eders Herkomst er, tilhører I dog
begge den samme store Menneskehed, er undergivet det
gaadefulde Livs Vilkaar. Hvad om Broderskabsfølelsen
kunde slaa dybe Rødder i eders Hjerter. Meget her i
Verden vilde da ændres til det bedre. Maatte Livets Herre
og Gud lære jer dette.
Det tredje Billede er lidt uhyggeligt. Atter ser man
en Kvinde med et Barn. Men her er Fare paa Færde. En
hæslig Slange har allerede snoet sig om Kvinden og er
klar til at bide. Men med et modigt og kraftigt Greb har
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Kvinden venstre Haand fattet om Slangens Hals, mens
der i hendes højre Haand lyner en skarp Kniv, der i
næste Øjeblik vil skille Uhyrets Hoved fra Kroppen, saa
baade Moder og Barns Liv reddes.
Mod — Livsmod maa der til her i Verden, hvor Livet
fra Vugge til Grav er Kamp; og svigter Modet, bliver det
for Alvor svært at leve —- især da for den, der har noget
at leve for, og som maaske ikke endnu er rigtig inde i
Taalmodets svære Kunst.
Det fjerde og sidste Billede viser ogsaa en Kvinde,
men hun synes at have hævet Sjæl og Tanke fra Jordelivets Strid og Møje. Hendes Blik er vendt mod Himlen
og udtrykker dyb Længsel, ligesom hendes Haand er løf
tet opad, og en Finger peger mod Stjernerne.
Dette Billede minder om den dybe Følelse, der paa
Dansk har faaet Udtryk i Salmelinjerne:

Verden ejer ingen Lyst,
som kan fylde dette Bryst.
I disse 4 Billeder har Kunstneren altsaa sagt noget
om, hvad der rørte sig i Gladstones Sjæl og prægede
Englands store Mand Livet igennem:
Den gode Opdragelse i Hjem og Skole — den dybe
Følelse for hele Menneskeheden — Modet til Handling,
selv under de vanskeligste Situationer — og endelig den
dybe Længsel, som Tilværelsen her i Verden ikke ejer
nogen Tilfredsstillelse for. Her gælder det:
Verden, din Gunst
véd jeg er Dunst,
veksler, som Skyerne driver.
En Ting kun her
for mig har Værd
Herre, mig lær —
tage med Tak, hvad du giver.
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Egaa Efterskole gennem 17 Aar.
om en af dem, der har fulgt Egaa Efterskole paa nært
Hold, fra den blev oprettet og til i Dag og har taget
Del i saa godt som alt, hvad der er foregaaet for aabne
Døre dér, jeg tror ikke, der har været een Modtagelse af
Elever eller Afslutning paa et Skolehalvaar, jeg ikke har
været til Stede ved, ligesom jeg saavidt muligt ogsaa har
deltaget i alt, hvad der har været af oplysende Møder og
festlige Sammenkomster paa Skolen gennem Aarene, paa
kommer der mig Trang til nu, da der ved Forstander
skiftet er afsluttet et Afsnit af Skolens Historie, at gen
kalde i Tankerne, hvad det var, der skete, og hvordan
det gik til, at Skolen blev oprettet, og hvad den er bleven
til gennem de 17 Aar, der er gaaet.
Jeg tror ikke, der før har været meddelt noget i Aarsskriftet om disse Forhold, og da jeg tænker mig, at det
maaske kan have Interesse for mange gamle Elever, skal
jeg forsøge at give en Redegørelse.

S

Inden Efterskolen her blev oprettet, var der ikke
andre Skoler af den Art her paa Egnen og videre om end
Koldt Efterskole ved Bering, som ejedes og blev ledet af
Friskolelærer Kr. Højmark og hans Hustru Fru Julie
Højmark. Skønt Skolen i Koldt nærmest var en Skole
for Egnen, optog den dog ogsaa Elever længere borte fra,
som da nødvendig maatte bo paa Skolen.
Til denne Skole søgte de faa her fra Egnen, der den
Gang tog paa Efterskole; men omkring 1920 besluttede
Højmark og hans Hustru sig til, da de var blevet noget
til Aars, ikke at ville have boende Elever mere, en Be
slutning, der havde til Følge, at vi her fra Egnen ikke
mere kunde sende vore Børn dertil, hvilket vi følte som
et stort Savn.

Da opstaar Tanken om at rejse en Efterskole her i
Egaa, og da der i Foraaret 1921 bød sig Lejlighed til at
erhverve en Bygning med tilstrækkelig stor Grund og paa
en velbeliggende Plads, blev denne Tanke offentlig frem
sat og blev saa vel modtaget, at en Tegning af Bidrag til
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dette Formaal her i Egaa og nærmeste Omegn hurtig gav
økonomisk Grundlag for, at Sagen kunde gennemføres.
Del næste Skridt var nn al finde velegnede Ledere til den
Skole, vi vilde rejse.
De tegnede Bidragsydere blev derfor indkaldt til Møde
i Forsamlingshuset d. 23. Juni, og her besluttedes det, at
Sagen skulde gennemføres, og der valgtes et Udvalg paa
tre Mænd, nemlig Gdr. P. Holme Villarisen, P. Blaabjerg
og Anders Bornholt, som fik Bemyndigelse til at købe
Bygning og Grund og lade dem indrette til Skolebrug.
Samtidig valgtes Gdr. Villads Villarisen, Egaa, E. Thom
sen, Bynksminde i Skjæring og Niels J. Nielsen, Lisbjerg
Terp til sammen med Købeudvalget at danne foreløbig
Bestyrelse.
Nu er vi kommen saa vidt, at Skolens første Besty
relse er valgt, og med Pastor Højmark, Aarhus, som Mel
lemmand kom vi i Forbindelse med Ejnar Pedersen, der
havde været Friskolelærer paa Fyn.
Efter gentagne Samtaler og Forhandlinger om Sagen
blev vi enige med Ejnar Pedersen og hans Hustru Inge
borg Pedersen om, al de skulde overlage Skolen, naar
den var færdig og begynde Vinterskole til November. Der
blev nu sat Kraft paa at faa Skolen i Stand og faa den
indrettet saa praktisk og godt, som Omstændighederne
tillod, og med glad Forhaabning — men ogsaa med nogen
Spænding — saa vi hen til 1. November. Hvormange
Elever vilde der mon melde sig lil førsle Skolehold?
Den 4. November indviedes de købte og istandsatte
Bygninger til Skolebrug, og 30 raske Piger og Drenge var
indmeldt og mødte paa Skolen den Dag, hvilket vi syn
tes var en overmaade god Begyndelse. Det var da ogsaa
en glad Forsamling, der den Dag bød et glad Forstander
par velkommen og ønskede dem Held og Lykke til den
velsignelsesrige Gerning, de her gik ind til som Vejledere
og Opdragere for dansk Ungdom og gav dem Haandslag
paa at ville hjælpe og støtte dem efter bedste Evne.
Hvordan dette er lykkedes for os, er ikke min Sag at
udmaale.
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Det kan vist godt siges nu saa mange Aar efter, at
det var noget af et Vovestykke for begge Parter at gaa
ind til. Vi kunde jo ikke paa Forhaand vide noget om,
hvordan det vilde gaa, men vi havde gennem vore Sam
taler forud faaet den Tillid og Tro til hinanden, der var
nødvendig for, at vi turde begynde.
At vi var heldige i vort Valg af de to Mennesker, vi
betroede vor Skole til, og at de i fuldt Maal har været
denne vor Tillid værdig, er deres syttenaarige trofaste og
dygtige Skolearbejde med de mellem 15 og 1600 Unge,
et talende Vidnesbyrd om.
Første Vinterskole var, som før omtalt, baade for
Piger og Drenge og ligesaa andet Vinterhalvaar. Men der
med er ogsaa Begyndelsesvanskelighederne overstaaet, og
den Kurs, der da blev lagt med Skole udelukkende for
Drenge om Vinteren og Piger om Sommeren, er siden
fulgt.
Det var under jævne og beskedne Pladsforhold, Skolen
begyndte, og med Aarene, der gaar med stadig stigende
Elevtal, staar det klart baade for Skolens Forstander og
dens Bestyrelse, at der maa en Udvidelse til, hvis Arbej
det skal blive ved at gaa godt.
Med Vinterskolen 1928—29 er det kommet dertil, at
Rammerne er ved at sprænges, og da dette Skolehold
forlod Skolen til April, blev der straks begyndt paa at
opføre den nye Skolebygning, som blev indviet Søndag
den 25. August 1929. Nu gaar Tiden til 1932, da opføres
igen en Nybygning, Skolen faar den længe ønskede og
haardt tiltrængte Gymnastiksal, som siden har været til
stor Glæde ikke alene i det daglige Arbejde, men ogsaa
for de mange, der gerne gæster Skolen ved Møder og
andre Lejligheder.
Hermed er da ogsaa skabt gode og tidssvarende For
hold for Opholdet og Arbejdet paa Skolen, og gennem
disse to Bygninger, der helt og fuldt er Ingeborg og
Ejnar Pedersens Værk, har de sat sig et smukt og varigt
Minde ved Egaa Efterskole.
Det var da ogsaa med Vemod i Sindet, er jeg sikker
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paa, at mange gamle Elever og Venner af Skolen ved
Sommerskolens Slutning i Aar tog Afsked med det af
holdte Forstanderpar.
Ejnar Pedersen har det sidste Par Aar ikke været helt
rask, og han følte nu, at Kræfterne svigtede saadan, at
han ikke længere turde have Ansvaret for Skolens Le
delse, hvorfor han i Sommer solgte den til cand, theol.
Tage Dybkjær og Karin Dybkjær, der da var ved Valle
kilde Højskole.
Hermed har et Par trofaste og dygtige Mennesker af
sluttet deres Ledelse. Men Skolen og de Idéer, der er
nedlagt i den, skal føres videre, og har I, gamle Elever,
noget at takke de to for, tror jeg, I glæder dem mest
ved at være trofaste mod den Skole, hvor I har saa mange
gode og lyse Minder fra.
Der er i vor Tid stærke Kræfter i Gang for gennem
Lovpagraffer og snærende Baand at ville gøre alt ensret
tet ogsaa paa Skolens Omraade. Det er vi mange, der ser
paa med Ængstelse, fordi vi tror, at Livet, og da navnlig
naar det gælder de aandelige Omraader, leves rigest og
lykkeligst, naar det sker i Frihed, men under Ansvar.
Derfor vil jeg gerne lægge I Unge og Ældre da forøvrigt
ogsaa paa Sinde, at I er opmærksomme paa disse For
hold, og at I ikke gaar af Vejen for, hvis det gøres nød
vendigt, at slaa et Slag for at bevare vore frie Ungdoms
skoler.
Jeg maa have Lov til at slutte disse Betragtninger
med at byde det nye Forstanderpar Karin og Tage Dyb
kjær, der forhaabentlig maa faa Lov til at lede Skolen
gennem mange Aar, et rigtigt hjerteligt Velkommen. Det
er med Tryghed, at Skolens Bestyrelse overgiver Ledel
sen til dem, da vi gennem de gode Vidnesbyrd, vi har om
dem, tror, at de har baade Evne og Kræfter til at føre
Arbejdet videre i samme Aand og Tone som hidtil, og
at de har den allerbedste Villie dertil, véd vi.
Lad os derfor alle vi, der holder af Egaa Efterskole,
staa sammen om den og gøre vort til, at det ogsaa maa
gaa den godt i Tiden, der kommer.
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Forstander Tage Dybkjær.

Fru Dvbkjær.

Jeg beder saa til Slut alle gamle og nuværende Elever
og Skolens Venner modtage en venlig Hilsen med Ønsket
om en rigtig god Jul og et godt Nytaar for os alle.
Egaa, i November.

Anders Bomholt.

Hilsen fra Danmark.
n Dansk-Amerikaner, som i mange Aar ikke havde
set sit Fædreland, skrev under et længere Besøg i
Danmark til en gammel Ven og trofast Landsmand i
Chicago og spurgte, hvad han nu kunde glæde ham med
at bringe med fra Danmark, naar han snart vendte til
bage til Amerika.
Vennen i Chicago var udvandret i 1863, da han kun
var 18 Aar gammel. I over et halvt Aarhundrede havde
han levet fjernt fra sit Fødeland, og nu sendte han dog
følgende smukke Svar paa Vennens Spørgsmaal:

E

13
De spurgte, hvad De skulde
fra Danmark bringe med?
Jeg vil da hermed give
Dem udførlig Besked.

De
fra
for
jeg

bringe maa en Luftning
Danmarks hvide Strand,
del er længe siden,
sidst var der i Land.

Og bring saa med den danske
Sommeraftens stille Fred,
naar Landsbykirkeklokker
de ringer Solen ned.
Bring med her over Duften
af Skovens rige Bund
og Nattergalens Sang
i den lune Aftenstund.

Og bring et
af Bælterne
med alle de
som færdes

Glimt af Søen,
saa blaa
smaa Sejlere,
derpaa.

Bring mig den lette Rislen
fra Skovens travle Bæk
og Fugleskarens Kvidren
i grønne Hegn og Hæk.
Bring mig de klare Toner,
som gennem Luften klang,
hver Gang den danske Lærke
mod Himlen op sig svang.
Bring mig den fine Duft
af en ægte dansk Viol,
og fang til mig en Straale
af den synkende Sol.
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Bring til mig det milde Skær
i den lyse Bøgelund
og Stjerneblink, der tindre
ved det danske Øresund.

Og bring mig med fra Danmark
paa Turens sidste Dag
et lystigt Smæld af Fligen
paa det stolte gamle Flag.

Ja, saaledes har den gamle danske Udvandrer for
met og nedskrevet sin dybe Følelse for Fædrelandet. Og
under dette har han formaaet at ophæve den store Af
stand, saa han har kunnet se og høre, ja, næsten føle
og indaande hele det majduftende og bøgelyse Land,
hvor han for de mange Aar siden henlevede sine første
18 Aar, mens Moder Danmark aabenbarede al sin Her
lighed for Sønnen med det modtagelige Sind.

Meddelt os af Fru Sigrid Zakarias, Vraa.
E. P.

Norden kalder!
ordens Folk er gode Naboer, og det er en Selvfølge,
at gode Naboer ikke alene gerne vil, men til Frem
me af det gode Naboskab ogsaa bør lære hverandre at
kende. Det gælder baade de enkelte Landes Natur og
Særpræg og deres Folkeliv og Tankesæt.
Norden kalder — i Aar stærkere end nogensinde. En
Verden i Uro ser undrende og beundrende mod vore
Lande, der midt i en Jerntid gror stærkere og stærkere
sammen i Fredens Sysler. Vor Pligt er først og fremmest,
at vi, der i Vuggegave fik Borgerskab i et af disse Lande,
uddyber Kendskabet til hverandre, det vil give Udbytte
og Værdier; ikke alene for Øjeblikket, men for Livet!
Som en Hjælp til dette Formaals Fremme arrangerer
de nordiske Statsbaner hvert Aar en Række Rundrejser.
Disse Rejser kan være meget gode, især for lidt ældre

N
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Svensk Landskab.

Mennesker, som paa denne Maade forholdsvis billigt kan
faa et lille Indblik i vore Nabolandes Natur.
En anden og billigere Maade er det at cykle. Saa faar
man et langt bedre Indtryk af vore Nabolande og de for
skellige Egnes særprægede Natur og kommer lettere i
Forbindelse med Befolkningen. En nem og billig Maade
at foretage en saadan Cykletur paa er det at løse et
Vandrekort. Naar man har et saadant Kort, kan man
overnatte paa de forskellige Ungdomsherberger for den
beskedne Pris af 50 Øre pr. Nat. Her i Landet er Her
bergsbevægelsen i rivende Udvikling. I 1930 var der op
rettet 60 Ungdomsherberger og ca. 300 Enkeltvandrere,
hvorimod der i 1937 var 190 U. H., som er tilsluttet Her
bergsringen, og ca. 37,487 Enkeltvandrere. Udenlandske
Organisationer, som er tilsluttet Herbergsringen, er fra
næsten alle europæiske Lande samt Amerika og Canada.
Det er jo en temmelig omfattende Organisation.
Vandrekort udstedes f. Eks. af »Dansk Vandrelaug«
eller ca. 33 andre Foreninger, som er tilsluttet Herbergs
ringen og har Lov til at benytte Ungdomsherbergerne.
Heraf kan nævnes f. Eks. »De danske Gymnastikforenin
ger« og »De danske Ungdomsforeninger«. Et Vandrekort
udstedt af en af disse Foreninger giver Ret til Benyttelse
af Vandrehjemmene i de før omtalte Lande med Undta
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gelse af Sverige, der har sin egen Organisation af Vandre
hjem, som sorterer under »Svenska Turistföreningen«.
For Benyttelse af disse Vandrehjem skal der for danske
Vandreres Vedkommende løses et Tillægskort å 2 Kr.
50 Øre.
To Dage efter Elevmødet paa Egaa Efterskole star
tede jeg paa en Cykletur i Sverige. Da jeg aldrig før havde
været ude paa en saadan Tur, var der jo mange Forbere
delser at gøre. Der skulde søges Oplysninger om mange
Ting, og Bagagen skulde ogsaa bringes i Orden. Bagagen
var snart det, som voldte størst Besvær. Der skulde jo
være lidt af alt, og det maatle ikke fylde saa meget, at
det voldte Besvær med at cykle. Brødposen var en meget
vigtig Ting; for uden Mad og Drikke duer Helten ikke.
Og saa i sidste Øjeblik svigtede en Kammerat, som skulde
have været med, saa jeg maatte gøre Turen alene. Turen
var tilrettelagt saadan, at jeg skulde cykle op gennem
Jylland til Frederikshavn, derfra med Damper til Gøte
borg, og saa cykle tværs over Sverige til Stockholm, hvor
jeg besøgte en Sløjdlærer fra 1935—36, Herbert Åbrink.
Det var fint Vejr, da jeg tog afsted; men jeg var
daarligt nok kommet Nord for Randers, før Regnen be
gyndte at øse ned, og det blev den ved med, lige til jeg
ved 5-Tiden om Eftermiddagen naaede Aalborg. Det var
ikke Meningen, jeg vilde have været længere end ved
Herberget i Rold Skov den første Dag; men lidt Syd for
Hobro slog jeg Følge med en ung Mand fra Aarhus, som
skulde til Aalborg. Da jeg tog hjemmefra, var jeg i Grun
den lidt ked af at skulle køre alene; men jeg opdagede
snart, at langt de fleste Vandrere er Enkeltvandrere, og
Følgeskab kan man sagtens faa. Alle Vandrere er vældig
flinke og gemytlige Mennesker, og de hilser altid paa
hinanden paa Vejene, og kommer to til at tale med hin
anden, lyder der altid et »God Rejse«, naar de tager af
sted igen. Det er saa dejligt at høre, især i et fremmed
Land.
U. H. i Aalborg er ganske nyt med Plads til 84 Van
drere. Sengene er lavet efter »Opstablingsmetoden« med
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tre og tre over hinanden. Man sover udmærket efter saadan en lille Cykletur paa ca. 110 km.

Efter al have faaet min Morgenmad og Vandrekortet
udleveret, startede jeg igen næste Morgen for at cykle
til Frederikshavn, hvor jeg skulde være i god Tid for at
faa købt Billet til »Kronprinsessan Ingrid«, som sejlede
til Gøteborg Kl. 6.
Aldrig saa snart var jeg taget af Sted, før det igen
begyndte at øsregne, og et enkelt Øjeblik listede Tvivlen
sig over mig, om jeg ikke hellere skulde vende Næsen
hjem igen, hvis det skulde blive saadan ved; men ihu
kommende det gamle Ord, at godt begyndt er halv fuld
endt, fortsatte jeg dog, og paa hele Resten af Turen var
det straalende Solskin.
Jeg var i Frederikshavn en Times Tid, før Damperen
skulde gaa, og slentrede saa lidt rundt nede ved Havnen.
Her kom jeg i Tale med en Svensker, og da vi rejste sam
men til Gøteborg med Damperen, fik jeg at vide, at han
var fra Uddevalla og var herovre paa en Endagstur. Han
var herovre at gøre Indkøb, hvad jeg kunde forstaa paa
ham at mange brugte, da de kunde faa langt mere for
Pengene her i Danmark end i Sverige. Han havde bl. a.
købt nogle Flasker Vin, som han skulde have smuglet
ind gennem den svenske Told. Under Rejsen bød han
mig ned i sin Kahyt paa et Glas Vin. Jeg var dog ikke
rigtig dristig ved det, da jeg jo havde hørt en hel Del
om Bondefangere og den Slags; men her var dog ikke
noget at frygte, og Manden var meget interessant at tale
med. Sejlturen gennem Gøteborgs Skærgaard tog en
Time, og det er noget af det mest fremmedartede og
særprægede, jeg nogensinde har set. Særlig for mig, der
aldrig havde set andet end Danmarks flade Land. Klippe
ved Klippe og Skær ved Skær dukker op af Vandet. Paa
de største af dem ligger der nogle enkelte Huse, hvis Be
boere muligvis lever af Fiskeri, da der saa at sige ikke
findes det mindste Jord paa Klippen. Det tog 3% Time
med Overfarten, og da det var fint Vejr, var det en dej
lig Tur. Der var lo danske Studenter foruden mig, som
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ogsaa skulde finde Vandrehjemmet i Gøteborg, og vi var
jo lidt spændte paa, om vi nu kunde finde det, da det
allerede var mørkt ved Skibets Ankomst. Vi skulde først
igennem Tolden; men det slap vi nemt om ved. Da Tol
derne saa, at vi var Vandrefugle, maa de vel ikke have
regnet med, at vi havde noget, som skulde fortoldes, for
de mærkede bare vor Bagage og lod os slippe igennem.
Den første, vi spurgte om Vej til Vandrehjemmet, var en
ung Mand, og her var vi ualmindelig heldige. Han tilbød
nemlig straks at gaa med og vise os Vej, og et Kvarter
efter var vi ved Maalet, Landalaskolan i Aschebergsgatan.
Her fik vi løst vore Tillægskort og tørnede saa ind til en
tiltrængt Hvile. Der havde om Aftenen været afholdt en
stor Dansk-Svensk Fest paa Vandrehjemmet. Den kom
vi desværre ikke med til, da den var forbi ved vor An
komst.

Noget af det første, man lægger Mærke til i Gøteborg,
er den utrolige Mængde af smaa Motorcykler, som findes
der. Det ser næsten ud, som om hver Mand har sin Motor
cykle. Det er almindelige Cykler, som er udstyret med
% HK Motor, nlaaske dog lidt sværere end almindelige
Cykler. Den Slags ser man ikke i Danmark.
Gøteborg er en stor By med et imponerende Havne
anlæg. En Svensker, jeg talte med, paastod, at det var
Sveriges største; men om man kan tage Mandens Ord
bogstaveligt, ved jeg ikke. Han var nemlig selv fra Gøte
borg, og enhver synes jo bedst om sit eget.

Dagen efter slog jeg Følge med en ung Mand fra Her
ning, som var cyklet over Malmø og skulde til Oslo. Vi
kørte først lidt rundt og saa paa Byen, og da vi saa ende
lig satte Kursen nordpaa efter Trollhættan, kom vi ud ad
en forkert Landevej, saa vi kom til at køre paa venstre
Side af Gøta Elv i Stedet for paa højre. Paa denne Maade
blev Turen 40 km længere end ellers; men det var vel
nok en herlig Tur. Det er saa at sige Sten det hele. »Ingen
Udlænding kan gøre sig nogen Forestilling om den Her
lighed, der findes i Wästgötha Land, som ej selv har set
det,« skriver en svensk Videnskabsmand i en Bog om
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sin »Wästgötha Resa« i 1747, og der er noget om det.
Særegne Klippeformationer skifter med smukke Land
skabsscenerier, og fængslende Kontraster højner Västgötanaturen over Dagligdagens Niveau. Götaelven skærer
sig som et bredt sølvglinsende Baand igennem Landska
bet med Bjerge paa begge Sider, hvorfra der er glimrende
Udsigt ud over Landskabet med sine mange Bygder.

Bohus Fæstning.

Vejene her er sprængt igennem Klipperne, og de er
forholdsvis smalle efter danske Begreber. Et lille Stykke
udenfor Kungelv ligger Bohus Fæstning. Den ligger nu
hen som Ruin, men er imponerende i al sin Storhed og
kunde i vor Fantasi godt ligne en gammel Røverborg.
For at komme derover skulde vi over et mindre Vand
løb, hvorover der førte en Bro, troede vi da. Det viste sig
nemlig, at det var en særlig Slags Færge, som gik frem
og tilbage ved Hjælp af Snore og Trisseværk, og det
kostede 5 Øre at blive færget over. Da vi havde beset
Fæstningen og smagt paa en af de svenske »Glaspinnor«,
d. v. s. Ispinde og skulde afsted igen, kom vi til at følges
med en Hollænder, som skulde til Uddevalla. Hollænderen
talte kun Hollandsk og nogle faa svenske Ord, han havde
lært, og vort svenske Ordforraad var jo heller ikke sær
lig imponerende, saa det var jo en opløftende Samtale,
vi førte; men ved Hjælp af Tegn og underlige Gerninger
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gik det jo alligevel. Svenskeren kunde vi bedre forstaa,
og han kunde ogsaa godt forstaa det danske, naar vi ikke
talte for hurtigt. I Svenshögen tog vi Afsked med vore to
Ledsagere og kørte ned mod Lilla Edel. Her findes et af
de største Vandfald, idet Elven her paa Strækningen fra
Trollhættan til Lilla Edet løber i en Klippekløft og er for
holdsvis smal. Her findes desuden flere Sluser. De største
findes dog ved Trollhættan. Ved Hjælp af disse udgør
den kanaliserede Götaelv siden 1832 en Del af den be
rømte Vandvej »Göta Kanal«, som forener Østersøen og
Vesterhavet. Ad denne Kanal kan man sejle fra Gøteborg
til Stockholm. Det kunde jo ogsaa have været fristende
at foretage denne Sejltur, saa at sige over Land, men da
jeg jo havde min Cykle og unge raske Ben, foretrak jeg
at benytte dem.
Vandrehjemmet i Trollhættan ligger højt oppe paa
Bjerget Nord for Byen med en glimrende Udsigt over hele
Staden. Det var næsten Aften, da vi ankom, og saa viste
det sig, at alt var optaget. Det gjorde dog mindre til
Sagen, for i Stedet kom vi til at bo for os selv i et lille
Hus et Stykke derfra, og der kunde vi regere, som vi selv
vilde. Min Følgesvend lavede Te paa sin Primus, og jeg
trakterede med groft Rugbrød, Honning og Pølse af min
medbragte Madpose, saa den Aften fik vi skam varm Af
tensmad. Min Ledsager var henrykt over at faa et Stykke
Rugbrød igen efter at have spist Knækbrød med Kommen
i 8 Dage. Apropos Mad, er der i almen Husmandskost,
som Svenskerne siger, ikke ret megen Lighed med den
danske. Rugbrød findes ikke, og Knækbrødet er der som
sagt Kommen i, (jeg opdagede dog senere, at det ogsaa
kunde faas uden Kommen), og naar de serverer Kartof
ler, er det uden Sovs, og saa er de overstrøet med Dild,
saa man ikke kan smage, det skal være Kartofler; men
ellers tror jeg nok, at naar man først er vant til Knæk
brødet og den øvrige svenske Kost, er den fuldt ud saa
sund som den danske. — Naa, vi var som sagt selv hjem
me, og da vi derfor Kl. 9% om Aftenen saa en stor Dam
per, som sejlede op ad Göta Elven sydfra, tog vi vore
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Cykler og kørte ned for at se den gaa op igennem Slu
serne. Det ei- et imponerende Stykke Ingeniørarbejde,
der her er gjort, og i forbavsende kort Tid er Skibet ved
Vandets Hjælp hævet en halv Snes Meter eller mere. Af
selve Vandfaldet er der ikke meget at se i Trollhættan.
Alt Vandet er indespærret bag vældige Dæmninger, for at
Vandkraften ved at gaa igennem kæmpemæssige Turbi
ner kan udnyttes til Elektricitetsfremstilling. Kraftstatio
nen her er en af Europas største. Da vi om Dagen havde
cyklet 120 km, og det tilligemed blev temmelig sent,
inden vi gik til Ro den Aften, stod Solen allerede højt
paa Himlen næste Dag, da jeg tog Afsked med min Følge
svend, som saa satte Kursen efter Oslo, hvorimod jeg
kørte mod Nordøst efter Kinnekulle ved Venerns sydøst
lige Bred. Den Dag var jeg inde paa et svensk Mejeri, og
de følgende Dage var jeg gerne inde i et eller to om Da
gen. Saa fik jeg nemlig min Thermoflaske fyldt med dej
lig frisk, isafkølet Mælk for 10 Øre pr. % 1. Mejeribruget
i Sverige staar endnu ikke fuldt paa Højde med det dan
ske. Mejerierne er mindre, og det er næsten udelukkende
Kvinder, der besørger Arbejdet. Der findes dog ogsaa
større Mejerier. I Eskilstuna f. Eks. var lige bygget et
splinternyt, som de paastod var Nordens største og mest
moderne. Al deres Mælk bliver kørt til Mejerierne paa
Lastbiler, hvilket kan være meget fornuftigt, da der er
store Afstande imellem de enkelte Mejerier. I samme For
bindelse kan nævnes Køerne. De er rødbrogede allesam
men. Jeg saa ikke en eneste helt rød Ko, og heller ingen
sortbrogede. De gaar løse i Skovene, hver især med en
Metalklokke om Halsen, for at man kan høre, hvor de
er. Landbruget heroppe i Midtsverrig har heller ikke me
get tilfælles med det danske. De har saa at sige ikke en
eneste ordentlig Ager. Det er kun Smaastykker, som er
afbrudt af store Klippestykker, der rager op over Jorden,
og utallige er de Grøfter, som gennemkrydser Jorden. Til
at begynde med kunde jeg ikke forstaa, hvorfor alt deres
Overfladevand løb væk paa denne Maade; men ved nær
mere Eftertanke er det muligvis fordi, det ikke kan synke
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i Jorden, da hele Sveriges Undergrund er en eneste stor
Sten. Det meste af Jorden benyttes til Høavl. Kun enkelte
Steder er der et Stykke med Vaarrug eller Vaarhvede.
Alt Høet hænges paa Stakryttere, og naar der køres Hø
ind, foregaar det mange Steder paa nogle tohjulede Kær
rer, som de saa kan køre lige direkte ind paa Loftet med.
Arbejdstempoet er heller ikke overvældende. Alle Husene
paa Landet er bygget af Træ med Tegl- eller Straatag;
men deres Stuer ser meget venlige og indbydende ud,
holdt i lyse, livlige Farver. Et Sted, hvor jeg var inde paa
en Gaard, vilde de have at vide, hvad jeg var for en Lands
mand. Jeg forklarede saa, at jeg var fra Danmark, nær
mere betegnet fra Jylland; men da de hørte det, troede
de straks, jeg var en Tysker, og jeg havde min Møje med
at forklare dem, at Jylland ikke hørte med til Tyskland.
Landskabet omkring Kinnekulle er meget afveks
lende, fra at være meget bakket og stenet med store
Fyrre- og Birkeskove, er der pludselig ganske fladt Land
hist og her. Naar de mindre Landeveje bliver hullede,
hvilket de let bliver, da der er fri Kørehastighed, har de
store Plove, som de sætter en Traktor for. Med disse
jævner de saa de værste Ujævnheder. Andre Steder bruger
de nogle store Vejskrabere, som de kører med, saa snart
det har været Regnvejr, og det er ganske udmærkede
Resultater, som opnaas hermed. Paa Vandrehjemmet i
Kinnekulle var der 16 danske, som overnattede. Det for
melig vrimlede af danske i Vestsverrig. Dagen efter gik
Turen til Gårdsjö, og da det var meget varmt den Dag,
28 °, tog jeg mig et Bad i Venern et lille Stykke udenfor
Mariestad. Ud paa Eftermiddagen kom jeg i Tale med
en Mand fra Gårdsjö. Han var vældig begejstret for at
tale med en Dansker. Til at begynde med gik Samtalen
ikke særlig godt, da de i de forskellige Egne i Sverrig
taler med forskellige Dialekter, men saa fandt han paa
at benytte »Bogsproget«, som han sagde. Og saa gik det
udmærket. Jeg skulde da endelig følge med ham hjem
for at se, hvordan han boede. Han fortalte, at han var
ugift, men tænkte paa at gifte sig med en dansk Flicka,
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og vilde saa have at vide, hvad Flicka hed paa Dansk.
Da jeg fortalte ham, at det paa Dansk kaldtes en Pige,
morede han sig noget saa kosteligt. Det havde han al
drig hørt før. Ejendommen, han havde, var paa 7 Tdr.
Land. Han boede sammen med sin Far og Mor. Hele Be
sætningen bestod af to Køer og nogle Gæs. Konen invi
terede mig ind paa Kaffe og friskbagte Boller og var
tilsyneladende meget stolt og beæret af det, for hun
sagde, at det var første Gang, hun havde budt en Dan
sker Kaffe. Den Nat overnattede jeg paa Vandrehjemmet
i Gårdsjö. Her var kun to danske foruden mig. Det var
de sidste danske, jeg saa, indtil jeg naaede Stockholm.
Dagen derpaa var det Søndag. Det blev næsten den
haardeste Tørn paa hele Turen. Jeg tog afsted tidligt
om Morgenen og kørte 118 km i bagende Sol. Efter at
have kørt uafbrudt i 8% Time var jeg ved Maalet for
denne Dagsrejse »Brevens Bruk«. Paa Vandrehjemmet
dér var der for første Gang ene Svenskere. Der var sær
lig en, jeg kunde tale med. Han havde været i Aarhus
i 1929, saa han forstod det danske Sprog temmelig godt.
Lige neden for Vandrehjemmet var der en Sø med det
klareste Vand, jeg endnu har set i Sverrig. Der tog jeg
mig et Bad og fik bagefter min Aftensmad hos Vagt
mesteren paa et af de mekaniske Værksteder i Breven.
Derefter var jeg med min nye Bekendt fra før paa Lakse
fangst. De var dog ikke særlig villige til at bide paa Kro
gen; men et Par Stykker fik vi dog. 1 Brevens Bruk har
der før været store Jernværker og Smelteovne. De er dog
nedlagt nu. I Stedet er der indrettet store mekaniske
Værksteder, hvor de laver alt muligt Støbegods. Da der
om Morgenen kom en Regnbyge, var jeg inde og bese
disse Værksteder, medens den drev over. Det var meget
interessant. Den Dag kørte jeg kun 45 km og tog saaledes Sagen med Ro. I Katrineholm supplerede jeg min
Madsæk med flere nødvendige Ting for Livets Under
hold, og ud paa Eftermiddagen var jeg i Bie, hvor jeg
vilde overnatte. I Bie findes en Kilde, som skulde inde
holde Radium, og af den Grund er der oprettet en Kur-
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anstalt dér. I Bie fik jeg Følgeskab med en svensk Mon
tør Axel Eklund og Frue fra Stockholm, som var paa
en Rundtur i Ferien. Paa Vejen til Eskilstuna var vi
bl. a. inde og se Eskilstuna Elektricitetsværk, som og
saa drives ved Vandkraft. Det er ikke saa stort som
Trollhættans; men der var dog fire kæmpemæssige Tur
biner. Ankommen til Eskilstuna ved Tre-Tiden tog vi
straks ind paa Vandrehjemmet og fik den værste Sult
stillet, hvorefter vi gik ud og saa paa Byen og dens Se
værdigheder, bl. a. en af dens mange Knivfabriker og
Byens ældste Smedie »Rademacher smed jan«. Undervejs
mødte Eklunds to unge Piger af deres Familie, som var
i Eskilstuna. De fulgte saa med os rundt Resten af
Dagen, og til Slut spenderede Eklund Kaffe og Kager.
Det var Meningen, jeg vilde være taget med Baad til
Stockholm om Aftenen; men ved nærmere Eftersyn viste
det sig, at den først gik næste Dags Aften, saa i Stedet
besluttede jeg at slaa Følge med Eklunds Dagen efter
ogsaa, saa vilde de nemlig cykle hjem til Stockholm. Vi
startede tidligt om Morgenen ved 6-Tiden paa fastende
Hjerte. Der var lang Vej at køre den Dag, ca. 130 km.
Vi havde beregnet at være i Strængnæs ved 9-Tiden og
saa spise vor Frokost dér. Det slog ogsaa til. Straks efter
startede vi dog igen og var i Mariefred 1 L Time efter.
Mariefred ligger ualmindelig smukt ved Mälarens syd
lige Bred. Her var vi inde og se Kirken og Slottet Gripsholm, der nu er indrettet som Museum. Efter et for
friskende Bad kørte vi til Sødertålji, hvor vi var ved 3Tiden. Landskabet mellem Eskilstuna og Mariefred var
ikke meget forskellig fra det, jeg havde kørt igennem
de andre Dage; men jo nærmere vi kom Stockholm, des
mere skiftede det Karakter og kom til at ligne det fra
Gøteborg til Trollhættan, vældig kønt med en umaadelig Mængde Søer; men forfærdelig bakket. Del vrimlede
ogsaa af Hugorme derovre i Skovene. Jo længere jeg kom
nordpaa efter Stockholm, des værre blev det, saa jeg tilsidst næsten ikke turde sætte mig i Skovkanten og spise
min Mad. Og saa endelig ved halv seks Tiden kunde vi
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øjne Rejsens store Maal, Stockholm. Jeg log ind paa
K. F. U. M.s Vandrehjem paa Gøtgatan. Efter at have
faaet Bagage og Cykle sat ind tog jeg en Sporvogn til
Sigtunagata, hvor jeg ganske rigtig traf Äbrink hjemme.
Det var lige i sidste Øjeblik, jeg kom. Han skulde lige
til at gaa ud for at tale med sin Chef. For at komme
tidlig nok tog han en Taxa, og jeg ventede saa paa ham
i den halve Snes Minutter, det stod paa. Bagefter gik
Turen pr. Sporvogn helt ud i den anden Ende af Byen,
hvor jeg var oppe og se Møbelværkstedet, hvor han ar
bejdede. Det er hos H. J. Wikstrøm, en af Sveriges fine
ste og mest ansete Møbelsnedkere. Han arbejdede for
Tiden paa en Sekretær, som skulde paa Udstilling, først
i Stockholm og senere i Paris. Derefter foretog vi en
Spadseretur ned forbi Skansen og Tivoli paa Djurgaarden, tog med Baad fra Djurgaardsbroen til Slussen, der
fra med Tunnel-Banan til Gøtgatan og ankom til Van
drehjemmet lige to Minutter før de lukkede.
De følgende Dage viste Åbrink mig Byen baade fra
Land- og Søsiden. Det var jo mest selve Byen, jeg vilde
have et Indtryk af, for paa den korte Tid, jeg havde til
Raadighed, kunde det ikke nytte at begynde med alt for
mange af dens Seværdigheder; men jeg saa dog bl. a.
Statsbibliotheket, som er Nordens største Bibliothek og
Søfarts- og Tekniska Museet. Da jeg en Eftermiddag
kom hjem til Vandrehjemmet fra en saadan Tur, havde
jeg lagt mig lidt for at hvile; men jeg blev temmelig
ublidt vækket ved, at en kom ind og raabte, at der var
Telefon til mig. Jeg var ikke rigtig vaagen, da jeg tog
Telefonen, og blev jo lidt forfjamsket over at høre en
svensk Stemme i den. Til at begynde med kunde jeg ikke
rigtig blive klar over, hvad der var galt; men det viste
sig saa at være mine Bekendte fra Turen, Eklunds, som
bad mig komme og spise til Aften hos dem.
Selve Stockholm ligger kønt paa begge Sider af Mä
laren. Der findes en Mængde Parker og Anlæg inde i
selve Byen. Men den er ikke nem at færdes i, idet Ga
derne ligger i forskellige Plan over hinanden. Særlig ved

26

Slussen er det ikke nemt at klare sig, idet en hel Mængde
Gader her støder sammen, og gennem Rundkørsler baade
over og under Jorden kommer man fra den ene Gade
til den anden.

Stockholm, Slussen.

Lørdag Eftermiddag ved 6-Tiden fulgte Åbrink mig
ned til Damperen »Svea«, med hvilken jeg skulde sejle
fra Stockholm til Malmø, og her tog jeg Afsked med ham.
En Afsked maaske igen for lange Tider. Turen ud gen
nem Stockholms Skærgaard varede 6% Time. Denne
Sejlads er om muligt endnu smukkere og meget mere
storslaaet end gennem Gøteborgs Skærgaard. Der var en
hel Del svensk Ungdom ombord, foruden en 7—8 Dan
ske, og da Mørket sænkede sig, saa man ikke mere kunde
se Land, gik Dansen lystigt paa Dækket til Tonerne fra
et første Klasses Højttaleranlæg, og det blev sent, inden
vi gik til Ro. Saa kunde jeg endda ikke sove efter den
Tid, for Svenskerne holdt et frygteligt Postyr og morede
sig storartet. Jeg laa paa tre Klapstole, og da de andre
saa endelig faldt til Ro, var jeg saa øm og stiv i hele
Kroppen. Den Nat fik jeg ikke megen Søvn.
Morgendagen oprandt med straalende Solskin, og
Turen ned mellem Øland og den svenske Kyst forløb
udmærket. Men aldrig har jeg troet, at Øland var saa
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lang. Det tog fra Kl. 9 om Formiddagen til Kl. 4 om
Eftermiddagen at sejle ned forbi den. Ud for Kalmar
sattes Kursen ud paa aabent Vand. Ved 6-Tiden kunde
vi begynde at skimte Bornholm, og en halv Time senere
sejlede vi lige midt imellem Bornholm og den svenske
Kyst. Der var mange Skibe paa Havet den Søndag, og
ved 6-Tiden sattes Farten ned, fordi Kaptajnen var
bange for, at vi skulde komme for tidligt til Malmø. Han
havde dog ikke behøvet at gøre sig Bekymringer i den
Retning, for ved 9-Tiden kom vi ind i en grusom tæt
Taage, saa det var umuligt at se en Haandsbred frem
for sig. Farten blev øjeblikkelig sat yderligere ned, og
paa alle Sider af os begyndte Skibene nu at tude med
faa Minutters Mellemrum. Det lød ganske uhyggeligt.
Da »Svea« havde tudet nogle faa Gange, nægtede Sirenen
pludselig at fungere, og Kaptajnen sprang omkring; men
det blev kun til nogle faa hæse Hvæs. Det var endda
paa et kritisk Tidspunkt, idet vi kunde høre et Skib
næsten lige ved os, og et Øjeblik efter kunde vi øjne
det lige bag os paa tværs af vor Kurs. Heldigvis lykke
des det lidt efter lidt at faa Sirenen til at fungere igen,
da den fik lidt Olie, der jo som bekendt gør Undervær
ker, naar det kommer paa de rigtige Steder. Det blev
heller ikke til meget med Søvnen den Nat. Taagen varede
ved lige til Kl. 6 næste Morgen. Ved 5-Tiden kastedes
der Anker midt i Øresund, da Kaptajenn ikke turde sejle
ind til Malmøs Havn, før Taagen lettede. Det gjorde den
en Time senere, og rundt omkring os laa der 8 andre
Dampere, saa det er ikke saa underligt, at man af og
til hører om Skibe, der kolliderer i Taage. Kl. 7 var vi i
Malmøs Havn, og en Time senere tog jeg med Færgen
til København.
De danske Toldere var værre end de svenske. En af
dem vilde absolut se min Bagage igennem; men det var
morsomt at se hans skuffede Udtryk, da han ikke fandt
andet end noget snavset Rejsetøj. 1 København maatte
jeg saa igen til at træde til Pedalerne. Jeg cyklede ud
ad den nye Strandvej til Rungsted. Derfra videre til
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Hillerød, Frederiksværk og Hundested, hvor jeg var ved
6-Tiden om Eftermiddagen. Tog derfra med Færgen til
Grenaa, cyklede derfra ved 10-Tiden om Aftenen og var
hjemme Kl. 2 om Natten. Det var en haard Tur efter
to søvnløse Døgn.
Kære Egaaelever, dette er kun i korte Træk lidt af
mine Oplevelser fra min Cykletur over Sverige. Det jeg
har fortalt, mener jeg i første Grad kunde interessere
Landboungdommen, da jeg tror, det er den, som kom
mer mindst ud. Men nu efter den nye Ferielov, hvor
alle skal have mindst otte Dages Ferie, er Lejligheden
der til at komme ud, og naar man saa i Forvejen har
sørget for at have alt i Orden, kan man komme langt
paa otte Dage. Sprog og den Slags volder ingen større
Vanskeligheder, i hvert Fald ikke i de nordiske Lande.
Den, der var ung for blot 15 Aar siden, blev snydt for
noget af del bedste, Efterkrigstiden har givet os — Vandrebevægelsen. Det er godt nok at sidde bag et Rat og
suse gennem Landet, men man ser for lidt og oplever
ikke noget af det, man kommer i Kontakt med, naar man
giver sig Tid, vandrer eller cykler. Har man bare vovet
Turen første Gang, bliver det sikkert ikke den sidste.
Vi kommer hjem, ladet med Indtryk, Oplevelser og rige
Minder, som ingen kan tage fra os.
Jeg skulde hilse Forstander Pedersen og Frue mange,
mange Gange fra Äbrink, samt Lærere og Elever fra
Vinteren 1935—36. Saa vil jeg gøre det her igennem,
da den saa naar jer alle. Ogsaa jeg vil hermed sende
Eder en Hilsen med Ønsket om en god Jul.

Bonne Rasmussen, Bendstrup.

Med Rutebil ud i Europa.
aa den tyske Side af Krusaagrænsen fandt et mærke
ligt Sceneri Sted Lørdag Eftermiddag den 30. Juli.
Under Bøgetræernes Skygge havde et blandet Selskab
grupperet sig efter at være sluppet fri af Toldvæsenet
og Paskontrollen; de kendte ikke hinanden, men blev
nu præsenteret for hinanden, og det viste sig, at de kom
fra alle Egne af Danmark og fra vidt forskellige Livs
stillinger. Der var flest Lærere og Sygeplejersker, des
uden en Del Præster, Husholdningsassistenter, Land
mænd, Studenter, en Biblioteksassistent, en Snedkerme
ster, en Brandmand m. fl. — forskellige ogsaa i Alder,
ialt henimod 60 Personer. Og nu gav en ung Mand sig
til at kommandere med dem: først i to lige store Grup
per, saa en Udligning for at faa lige mange Kvinder og
Mænd i hver Afdeling, saa et Spørgsmaal om, hvem der
vejede over 180 Pund, eg endelig en Udnævnelse af samt
lige tilstedeværende til et eller andet Æreshverv. En
»Fader« i hver Gruppe og over dem en »Alfader«; der
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efter fik hver Afdeling sine »Dæksmænd« eller Pakkemestre, sin Rengøringsmand og sin Sygeplejerske; saa
blev der udtaget en »Lygtemand«, der ogsaa kunde kal
des Primus motor, og udnævnt Køkkenhold, og til sidst
blev der talt om Fordeling i 10 forskellige Telte.
Hvad var det for en Forestilling?
Det var Forstander Robert Stærmose fra Støvring,
der startede sin Vesteuroparejse!
Han havde forberedt os paa, at vi ikke skulde ud
paa en almindelig Forlystelses- eller Ferierejse, men paa
en anstrengende Studierejse, en Lejrskolerejse, hvor vi
i Fællesskab maatte dele alle Strabadser, og derfor var
det, at han allerede fra Begyndelsen foretog denne ud
mærkede Organisering af Arbejdet. Vi var alle sammen
besjælet af en brændende Lyst til at opleve et Stykke
af Europa paa saa billig en Maade som mulig, selvom
vi maatte betale med ekstra Anstrengelser og være rede
til at finde os i Forholdene, som kunde byde sig under
vejs.
Nu klatrede vi om Bord i de to store jydske Rute
biler, der havde samlet os op ned gennem Jylland, og
samme Aften skulde det for første Gang vise sig, om vi
kunde arbejde tilfredsstillende. Det var spændende, da vi
paa Hovedvejen et godt Stykke Nord for Hamborg blev
standset af den lille Opelvogn, der paa hele Rejsen kørte
foran og forberedte alting for os. Rutebilerne drejede ind
i en ensomt beliggende Indhegning, der bar synlige Mær
ker af Kreaturer, der dog heldigvis ikke var der længere.
Her var vort Nattelogi!
Værsgo’ aa spis! Og saa »i Seng«!
Ja, det var egentlig, hvad vi skulde, mens Mørket
sænkede sig over os. Ogsaa senere paa Turen faldt Da
gens Hovedmaaltid som oftest om Aftenen, naar vi slog
Lejr, fordi vi derved kunde spare Tid, og det gjaldt for
os om at køre saa langt som muligt om Dagen, navnlig
indtil vi kom til England, der var Rejsens egentlige Maal.
Min Kone og jeg var kommet paa første Køkkenhold.
Mens Stærmose med Fløjte og Kommandoraab underviste
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i Teltrejsning, forsøgte jeg at efterkomme en Ordre fra
Køkkenchefen, Frk. Ingeborg Schmidt fra Flensborg. Jeg
skulde finde Konservesdaaserne med Ærter og Gulerød
der inde under Bilernes Sæder, men fik naturligvis fat i
alt mulig andet: Snittebønner, Marmelade, Sennop, Kaffe
tilsætning, Svinehjærter i Flødesovs, Fiskerand i Toma
ter o. m. a. Det var ikke noget lille Indkøb, der var fore
taget i Brugsforeningslageret i Kolding, men det skulde
ogsaa helst slaa til til Middage paa hele den 3 Uger lange
Rejse. Da jeg endelig fik de rette Daaser frem, var der
imidlertid blevet lukket op for de to store hvidmalede
Køkkenskabe paa Bilernes Bagagebærere; Køkkensagerne
blev taget frem og Bordene dækket a: Tallerkener sat
frem paa Dugene i Græsset. I Billygternes og en kraftig
Lux-Lampes Skæl- spiste vi, og derpaa fulgte den store
Opvask for os Køkkenfolk; men vi var mange om det,
og desuden tager man det ikke saa nøje i et Lejrliv, især
ikke naar det er mørkt, saa det varede ikke længe, inden
der kunde fløjtes til Aftensang. Klokken var dog allige
vel blevet omtrent elleve, da vi lagde vore trætte Kroppe
til Hvile i Soveposerne.
Paa vor Færd ud i Europa blev den daglige Ordning
som Regel den, at vi stod op Kl. 6, spiste Kl. 7 og var i
Bilerne Kl. 8 efter at have været samlet til Morgensang.
Midt paa Dagen spiste vi Smørrebrød, enten smurt om
Morgenen eller tilberedt paa Stedet, og Middagen indtog
vi først, naar vi var kommet til Lejrplads. Det var altid
spændende, hvor den skulde være, som Regel paa et kønt
og hensigtsmæssigt Sted, helst paa en blød Græsmark
eller i Nærheden af en Gaard, hvor vi kunde laane Halm
til Underlag; bedst var det, naar det heller ikke var
langt fra en Bæk, en Flod eller en Strand, hvor vi kunde
bade. Naar Dagen ikke var optaget af planlagte Besøg,
sad vi det meste af Tiden i Rutebilerne, kiggede paa
Landskabet, snakkede sammen om løst og fast eller sang
løs af Højskolesangbogen.
Den første Del af Rejsen skulde tilbagelægges hur
tigt. Noget egentligt Ophold uden for Teltpladserne havde
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Romerske Ruiner i Trier. Badeanstalt fra ca. 300 e. K.

vi i Tyskland kun ved Domkirken i Køln og i Tysklands
ældste By, Trier. Men vi kunde alligevel ikke undgaa at
faa et Par Glimt af det nazistiske Tyskland. Hagekors
flaget ses overalt, Medlemmer af de velkendte unifor
merede Organisationer ligesaa, og engang holdt vi i en
By lige ud for en vældig Plakat, der agiterede for det
hensynsløst jødefjendtlige Blad »Der Stürmer«. I de fire
Hjørner saa man Jødeansigter — eller rettere Gefjæser
— der skulde vise, at Jøden havde forstaaet at sidde paa
Flæsket i Verdenskrigens Nødsaar, og til yderligere Ind
ramning af Prøvebladet i Skabet var anbragt Sætninger
som »Jøderne er vor Ulykke«, »Hvem der køber hos Jø
derne, er en Folkeforrædder« o. lign. Det ei’ saadanne
Udslag af Nazismen, der faar Kaj Munk til at skrive, at
Tyskland »maa regnes for staaende enten i Revolutions
tilstand eller uden for Civilisationen«, saa længe de ved
varer.
Ruten i Nordfrankrig var lagt over Vestfronten. Vi
fik et uudsletteligt Indtryk af, hvor djævelsk frygtelige
de fire Krigsaar maa have været her i Begivenhedernes
Centrum. Soldatergravene ligger tæt op ad hinanden.
Her hviler 15.000 Franskmænd. Her 4000 Amerikanere.
Her er et Mindesmærke over 122.000 faldne. Her er det
store Monument over 300.000 ukendte. Det er navnlig
omkring Verdun, de store Kampe fandt Sted. Ialt faldt
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her ca. 1 Million Mand. Saa frygtelige var Slagene, at en
Landsby paa 140 Huse blev fuldstændig jævnet med Jor
den; nu er der kun et Mindesmærke i et opvoksende
Krat, der fortæller om dens tidligere Eksistens.
Vi
standser ogsaa ved den berygtede Dødsdal, hvor Franskmænd og Tyskere kæmpede frem og tilbage, ofte Mand
mod Mand, saa det bagfra skydende Artilleri ikke kunde
skelne Ven fra Fjende. Endnu ligger vide Strækninger
hen opfyldt af Granathuller og med Forbudsskilte mod
at betræde Omraadet, for der er stadig Fare for eksplo
derende Granater!
Midt ude i Krigszonen ligger nu
et Fredsmonument. Da man begyndte Oprydningen efter
Vaabenstilstanden, fandt man i en sammenskudt Løbe
grav nogle Soldater, der var døde paa deres Post med
opplantede Bajonetter. En amerikansk Præst købte Om
raadet og lod opføre en Overbygning over Stedet, hvor
Bajonetterne rager op over Jorden — for at han paa den
Maade kunde lade Krigen vise lidt af sit Ansigt for Efter
verdenen og give et Bidrag til, at den aldrig skulde blive
gentaget.
Det var med en vis ubehagelig Følelse, vi under vort
Besøg ved Verdun konstaterede, at disse blodmættede
Marker er blevet en af Verdens største Turistattraktioner.
Jeg vil kun ønske, at samtlige besøgende maa fyldes af
Afsky for alt, hvad der hedder Krig, og føle sig tilskyn
det til hver paa sin Maade at arbejde for Fredens Sag.

Vi var endnu ikke kommet ud af Frontomraadet, da
vi den Aften slog Lejr paa en Stubmark. I Nærheden
laa et Fort, og Omgivelserne bar stadig Minder om Gra
nateksplosioner. Hvis vi her ogsaa havde oplevet det hef
tige Tordenvejr, der kom over os den næste Aften, kunde
vi have troet os sat ca. 20 Aar tilbage i Tiden. Nu var
det heldigvis en maanelys og fredfyldt Nat.
Næste Morgen lød Fløjten for en Gangs Skyld alle
rede Kl. 4, for vi skulde gerne naa Færgen i Calais Kl.
14K, og der var langt igen. Vi maatte alligevel vente med
Overfarten; det tog vi — som alle uventede Situationer
— med Sindsro; bortset fra, at den første Del af Planen
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En nordfransk Landsby. 32 o i Skyggen.

for Englandsbesøget maatte ændres lidt, var der heller
ikke sket andet, end at vi fik et velfortjent Hvil paa
Stranden Syd for Calais. Her benyttede vi Lejligheden
lil at udfolde os som Kanalsvømmere — dog uden at
sætte tværs over Kanalen! Det skete først Dagen efter
og paa en mindre opsigtsvækkende Maade — skønt det
for Resten vakte Opsigt nok, da de to store Biler i en
mægtig Kran løftedes op i Luften, drejedes over Skibet
og forsigtigt placeredes paa Dækket.
Ti Dage til at se England! Det er ikke meget, men
naar de udnyttes godt, kan der naas en hel Del. Og det
blev de.
Vort første Maal var Canterbury eller »Kent-Mændenes By«, som Angelsachserne kaldte den, Hovedstaden i
Kong Ethelberts Rige, Byen med den engelske Kirkes
fornemste Biskop og den berømte gamle Cathedral.
Det var mærkeligt, at den Englænder, som vi spurgte
om Vej til Domkirken, ikke engang vidste, hvor den laa;
det kunde han ikke være bekendt, syntes vi. Han var
dog lovlig undskyldt, for vi befandt os i en hel anden
By paa den anden Side af Canterbury! Vi trak Næserne
ind ad Vinduerne igen og lod som ingenting og kørte
videre mod London. I vor Skuffelse søgte vi Trøst ved
al lade Øjet glide hen over det kønne bølgede engelske
Landskab med de store Marker og Parker og høje Træer.
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Og Husene — hvor var de pæne og velholdte. Maaske
lagde vi særlig Mærke til det, fordi vi kom fra de min
dre rene nordfranske Byer; i hvert Fald paa Landet i
Nordfrankrig kørte vi igennem flere Smaabyer, hvor de
aabne Møddinger laa direkte ud til Landevejen, og i Ca
lais havde vi været i Gader, hvor Rendestenen løb midt
ned i Gaden.
Storlondon har 8,3 Mill. Indbyggere og dækker et
Areal omtrent som Fyn; et 3 Dages Besøg i Byen maa
blive overfladisk; men det var nok til at faa Indtryk af
Færdselen og det pulserende Liv. Vi gæstede baade de
straalende Forretningskvarterer og de fattige Gader i
East-end. Ogsaa Jødekvartererne kørte vi igennem, hel
digt nok netop paa en Søndag. Englænderne overholder
Helligdagen langt strengere, end vi gør i Danmark, og
alligevel har Jøderne Lov til at holde Forretningerne
aabne om Søndagen; til Gengæld lukker de om Lørdagen,
der er deres Sabbatsdag. Da jeg saa denne vidtgaaende
Indrømmelse over for Jøderne, kunde jeg ikke lade være
med at tænke paa den tyske Sætning: »Hvem der køber
hos Jøderne, er en Folkeforrædder«. — Hvilken Forskel!

Ogsaa England har sine Krigsminder, men om jeg
saa maa sige af en mere indirekte Art. Her er ingen Granathuller, ingen Krigergrave, ingen udslettede Landsbyer
— for England har ikke set en fjendtlig Soldat i Landet
siden 1066. Derfor har man »blot« en ukendt Soldats
Grav i Westminster Abbey, et Cenotaph til Minde om
en Million engelske Soldater og iøvrigt i By og paa Land
en utallig Mængde Indskrifter paa Væggene i mange Kir
ker og højere Skoler. I nogle Kirker er der ikke mere
Vægplads; i Stedet indskrives de faldnes Navne i störe
Bøger, hvor der fra Tid til anden blades om.
Naturligvis gik vi i London en Tur gennem Parla
mentsbygningen; vi lyttede med Undren til de konser
vative Former, som endnu hviler over det frie demokra
tiske Englands politiske Forsamling. Det mærkeligste er
maaske, at Arbejdet stadig foregaar i den samme Byg
ning, skønt Rammerne er blevet alt for smaa; i Under-
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husets Sal er der ikke Plads til alle Medlemmer! Pre
mierministerens Bolig i Downing Street Nr. 10 var del
ingen Stads ved set udefra, men derinde træffes dog Af
gørelser, der er bestemmende for Verdenspolitikken.
Hvad vi ellers saa af Bygninger, Museer, Varehuse o. s. v.
lønner det sig næppe at remse op. Vi fortsætter Rejsen
ud mod Vest.
Paa en Rute, der var lagt over Eton, Windsor, Ox
ford, Stratford-on-Avon, Birmingham (WoodbrookeBournville), Wales, langs det irske Hav, til den gamle
romerske By Bath, Danskerkongernes By Winchester
(med Knud d. Stores Grav), en Landbrugsskole dér i
Nærheden og over Hastings tilbage til Dover, havde vi
gjort en Rundtur, der for den vaagne Iagttager var et
vægtigt Bidrag til Kendskab til England i Fortid og Nu
tid, dets Folk og dets Natur, Industri og Landbrug. Nej,
kun et ringe Bidrag, fordi Emnet er saa stort, men dog
af stor Betydning for den, der ikke vidste meget i For
vejen. Historien bliver mere levende, naar man færdes
dér, hvor Bygningsresier minder en om Romernes eller
Danskernes Tid i England. Det er i Grunden trist, at vi var
gode Erobrere, men daarlige Kolonisatorer; ellers havde
vi vel hersket over England den Dag i Dag? Vi er i hvert
Fald dygtigere til Landbrug. Det maa den Landbrugs
skoleforstander vist indrømme, der fremviste sit fine
Avlssvin, men fik det kritiseret af den danske Landbrugs
kandidat, der fandt det for bredt fortil, for smalt bagtil,
for højbenet og — ja, jeg ved ikke, hvad der var i Vejen
med den fine engelske Gris. Helt tip-top var den ikke,
kunde jeg forstaa, og Forstanderen anerkendte, at Eng
lænderne havde meget at lære af Danskerne! Jeg tvivler
ikke paa, at han har Ret; men enten kan eller ogsaa
vil de ikke drive Landbrug, som vi gør det. Der skal en
total Ændring til først, vist baade af deres Besiddelses
former, deres Driftsmetoder og deres Salgsmetoder; det
er saa at sige hele Grundlaget, der skal ændres, før et
Landbrug som det danske kan vokse op i England, og
kan det ske, vil det i hvert Fald tage lang Tid.
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Eton og Oxford: lysende Eksempler paa Englands be
rømte Kostskoler med den ubrudte Linie langt tilbage i
Fortiden, der præger Livet i Nutiden. I Eton undervises
der endnu i et Skolelokale fra 1440; den gamle Straf med
Ris paa den bare Ryg forefindes endnu. Mange er de
Englændere, der har været Elever paa disse Skoler og
senere ridset deres Navne ind i Landets Historie: John
Locke, John Wesley, William Penn, William Gladstone
og mange andre, fra nyeste Tid bl. a. Eden, den tidligere
Udenrigsminister, og Hertugen af Windsor, Kongen, der
frasagde sig Englands Trone for en Kvindes Skyld.

Lad mig ikke glemme at fortælle, al vi en Dag krav
lede op paa Englands højeste Bjerg, Snowden (3560 eng.
Fod). Paa Toppen fik vi en ubehagelig Overraskelse. Vi
havde glædet os til at spise vor medbragte Smørrebrød i
Hotellets lune Sal efter en 2 Timers Opstigning ad den
stejle Bjergside i et koldt, blæsende og taaget Vejr. Men
om Forladelse: det kostede lige saa meget som 60 danske
Øre blot at spise sin Mad dér, og selv om man købte en
Kop Kaffe eller The, skulde der alligevel betales ekstra
for at spise Maden! Naturligvis tyggede vi vore Brød
skiver uden for Hotellets Vinduer — og glædede os over,
at Solen aldeles gratis brød frem gennem Skyerne og
aabenbarede den allerdejligste Udsigt over det walisiske
Bjerglandskab, som vi senere skulde køre gennem i vore
Biler ad saa bugtede Veje, at Chaufførerne var bange
for, at de ikke kunde blive ved med at se Forenden af
Bilen!
Paa Hjemvejen viste den engelske Kanal sig ikke saa
venlig, men havde dog kun Held til at gøre et Par af os
søsyge.
Uden særlige Ophold naaede vi gennem Nordfrankrig
og Belgien til Holland. Træskohandleren i Almkerk, hvor
vi slog Lejr ved en Bondegaard, fik travlt, da vi opda
gede, at han solgte rigtige hollandske Træsko, der ikke
var importerede fra Danmark. Han kunde næsten tro, at
vi ikke kendte til Træsko i Danmark.
Vi var i Holland Torsdag d. 18. Aug., og Præsterne
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skulde prædike hjemme om Søndagen, saa vi skulde
skynde os. Der var ikke engang Tid til at standse op, da
vi passerede et af Europas største Ingeniørværker, den
store Dæmning ved Zuidersøen. I Stedet maatte vi nøjes
med, mens Bilerne kørte forbi Udsigtstaarnet, at tænke
paa, hvad Bygningen af den 36 km lange Dæmning
betyder for Holland. I forskellige Perioder bliver en
Del af Zuidersøen tørlagt, saa der til sidst bliver ialt
2240 km- lagt til Landets Areal (Lolland-Falster er 1795
km2). »Et Folk, der lever, bygger paa sin Fremtid«, staar
der paa Monumentet paa Dæmningen. Hele Arbejdet be
regnes at ville koste 454 Mill. Gylden, men saa er der
ogsaa baade skaffet Arbejde til mange Mennesker nu
og skabt ny Virkeplads for mange hollandske Hjem i
Fremtiden. Min Kone og jeg havde Indbydelse til at se
lidt nøjere paa Holland og hoppede derfor af, inden Bi
lerne gav sig ud paa den sidste Dyst for at naa over
Krusaagrænsen. Lejrlivet var for vort Vedkommende
forbi. De andre havde to Døgn endnu.
Det var mit Indtryk, hvad jeg forhaabentlig ogsaa
har kunnet give Udtryk for, at vi havde haft en ual
mindelig lærerig Tur.
Vi havde bestemt os for den, længe før det kom paa
Tale at flytte til Egaa, og vi fortrød ikke, at vi tog med,
selv om vi ikke altid paa Turen kunde lade være med
at tænke paa det, vi skulde gaa ind til, naar vi kom hjem.

Tage Dgbkjær.

Aaret, der svandt.
vis jeg havde haft lige saa mange Aars Øvelse og en
lige saa beget Hukommelse som Laursen, vilde det
utvivlsomt være faldet mig adskilligt lettere at repetere
Aarets Begivenheder end Tilfældet er. Jeg maa sandt at
sige rode ganske alvorligt i Hukommelseskisten, og jeg
maa paa Forhaand gøre Undskyldning for, at en eller
anden Tildragelse, der muligvis kunde fortjene at resu
meres, ikke kommer med.

H
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Vinterskolens Begyndelse var ikke kendetegnet af
store Omvæltninger; den eneste Forandring Lærerper
sonalet var, at Jacob Nielsen havde overtaget Westphal
Jensens Tjans i Gymnastiksalen, hvor han af Hjertens
Lyst — vistnok da — regerede med et Hold Gymnaster,
der, saa vidt mit uerfarne Øje var i Stand til at bedømme,
til at begynde med hverken var værre eller bedre, end
saadan en Flok i Almindelighed er. — Skolestuerne og

Vintersolskin.

Sløjdsalen gik henholdsvis Laursen og jeg og gjorde mis
lykkede Forsøg paa at virke imponerende og frygtind
gydende; — men det var nu lidt mere end løs Snak, at
de gæve Gutter famlede lidt for meget med Værktøjet,
før de fik det til at ligge rigtigt i Næverne. — Siden blev
de bedre — for enkeltes Vedkommende endogsaa over
Middel; men det skulde man maaske egentlig ikke tale
om.
De første Par Maaneder plejer jo ikke at frembyde
større Udskejelser eller Afvigelser fra den afstukne Plan,
og i den Henseende fraveg vi heller ikke denne Gang
Regelen. Et Par Dage før Juleferien holdt vi »Træskobal«
i Gymnastiksalen. En pinlig Mangel paa Damer truede en
Overgang med at ødelægge Festens Stemning; men i
sidste Øjeblik tog de velsignede Drenge Konsekvenserne
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af den tilstedeværende Situation og dansede høvisk og
elegant med hinanden.
Efter Juleferien arbejdede vi en Tid støt og roligt
uden at gøre nævneværdige Sidespring af nogen Art; men
ret længe kunde vi dog ikke holde os. Vi havde med Op
bydelse af alt vort Mod besluttet at dyrke Klassikerne
paa vor Scene, og for at begynde ved den rigtige Ende,

Jeppe.

valgte vi Holberg, og nu gik det en Tid paa Livet løs med
at øve, male Dekorationer osv., osv. Da, just som vi var
i den mest febrilske Travlhed, saa det ud til, at det hele
skulde gaa i Vasken. Jens Karl fik Skarlagensfeber, og
flere af vore Skuespillere maatte gaa til Sengs med Hals
betændelse. Det var i den Tid baade til at le og græde
over, naar hele Kompagniet efter Aftensaftevandet stil
lede op paa Geled og gurglede Hals. — Bevar mig vel,
hvor de gurglede! — Naa, al Modgang til Trods gik
»Jeppe paa Bjerget« over de skraa Brædder, først ved
Forældrefesten og senere ved Vinterfesten, og der var i
hvert Fald nogle, der syntes, det var helt godt.
Sidst paa Vinteren havde vi en vellykket Udflugt til
Mols, hvorfra vi lagde Hjemvejen om ad Thorsager, hvor
vi besaa Rundkirken og nød den vide Udsigt fra dens
Taarn. I øvrigt var vi i Vinterens Løb flere Gange i Aar
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hus, dels for at komme i Teater, dels for at bese forskel
lige Virksomheder.
Ved Afslutningen, der var præget af den sædvanlige
noget triste Stemning, havde vi omdannet Skolestuerne
og Sløjdsalen til Udstillingslokaler, og de mange Gæster
lod til at være tilfredse med det synlige Resultat af Vin
terens Arbejde.
Umiddelbart efter Sommerskolens Begyndelse forlod
Laursen Skolen for at søge andre Græsgange. Han var i
Sommer ansat paa et Sagførerkontor i Vejle; men fra
November har han faaet Ansættelse som Lærer ved Rys
linge Folkehøjskole paa Fyn, og i den Anledning frabedt
sit Medarbejderskab ved Udarbejdelse af Egaabogen. —
Af nye Lærerkræfter var antaget Gymnastik- og Haandarbejdslærerinde Frk. Lise Hanssen, Hvidovre, og Hus
holdningslærerinde Frk. Nielsen, Aarhus, ellers var Per
sonalet som sidste Sommer. Frk. Thomsen stod for Sty
ret i Sløjdsalen — undskyld - Haandarbejdslokalet,
hvor Parisermodellerne fordanskedes, — og paa Nr. 12
slog Frk. Ibsen Skøtten som sædvanlig. Alt i alt tegnede
det til at blive en god Sommer. De 51 Piger gik paa med
friskt Mod, og vore Forventninger blev heller ikke skuf
fede. Arbejdet gik jævnt og støt, og før vi fik set os for,
var Tidspunktet for Elevmødet rykket foruroligende nær,
og Forberedelserne til det tog sin Begyndelse. Det var
egentlig slet ikke Meningen, at vi vilde have spillet rigtig
Komedie; men en katastrofal Mangel paa Ideer hos samt
lige Medlemmer af Lærerpersonalet tvang os til alligevel
at benytte Scenen som Midtpunkt i vort Underholdnings
program. Da vi var naaet saa vidt i vore Overvejelser,
stødte vi imidlertid straks paa andre Vanskeligheder, og
hvis jeg endnu har graa Haar, stammer en Del af dem
ganske sikkert fra den Tid, da vi skulde have fat paa
Teksten til »Molboerne«. Ved Forespørgsel viste det sig
nemlig, at Teksten overhovedet ikke kunde købes, men
kun lejes, og del for et vor vort Budget ganske uover
skueligt Beløb. Det var naturligvis Forstanderen, der
løste denne gordiske Knude — ved ganske simpelt at
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laane Bogen — og saa kom Skrivemaskinen i Gang. Prø
verne gik med Liv og Lyst, om end enkelte maaske i Stil
hed knuste en Taare over de mange Sange. Om selve
Elevfesten har en Elev andet Steds i Bogen givet el saa
udførligt Referat, at videre Omtale turde være overflødig.

29 Molboere.

Et Par Uger efter havde vi Besøg af de gamle fra Østerog Vester-Alling, og vi havde megen Fornøjelse af at op
føre »Molboerne« for dem. Henimod Slutningen af Skoleaaret havde vi Besøg af en tysk Jøde, der fortalte en
Historie om »Spille-Hans« og illustrerede den ved Blok
fløjtespil.
De sidste Maaneder af Sommerskolen var muligvis i
nogen Grad præget af den Kendsgerning, at Forstanderen
ikke var rask og derfor havde solgt Skolen. For mit eget
Vedkommende bevirkede den, at jeg tog den afgørende
Beslutning om at opgive Lærervirksomheden, og i Midten
af Juli købte jeg »Skovhuset«, Kjellerup, hvor jeg nu bor.
Paa Sommerskolens officielle Afslutningsdag, da Sko
len havde mange Gæster, blev Forstanderen ramt af et
Ildebefindende, der medførte en Lammelse af højre Side.
Han maatte straks i Seng, og den tilkaldte Læge paabød
fuldstændig Ro, og følgelig kunde Pedersen ikke deltage
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Skovhuset.

i Afslutningen. I disse alvorlige Dage omkring Afslutnin
gen gav Eleverne Udtryk for deres Taknemmelighed mod
Forstanderparret ved at overrække dem en smuk, haandsmedet Læselampe.
Den 11. September, Forstanderens Fødselsdag, fejre
des som Familiefest. Aftenen forud mødte en halv Snes
unge som Repræsentanter for forhenværende Elever og
Elevforeningen. De overrakte Forstanderparret et smukt
Maleri med Motiv fra Svinkløvegnen, og paa Billedram
mens Bagside var anbragt en Sølvplade med Paaskriften:
»Fra gamle Elever«. Med Gaven fulgte en nydelig Mappe
med Forsidebillede af Efterskolen, og herunder smukt
prentel de Ord, som Petersen satte som Motto paa den
alle første Egaabog:
»Her med friske Ungdomstunge,
Mindets Fugl skal sjunge.«

Mappen indeholdt mellem 400 og 500 Navne paa
Giverne. Elevforeningens Formand mødte samtidig med
et Par Egaanaale i purt Guld, som han hæftede paa Inge
borg og Ejnar Pedersen — en smuk Hilsen og Tak fra
Elevforeningen. I sin Tak for Gaverne udtalte Pedersen
bl. a„ at det kønne Maleri skulde faa en god Plads i
Familiens Fremtidshjem, hvor det daglig vilde være et
kært Minde om 17 lykkelige Aar paa Egaa Efterskole i
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Samliv med de unge, ligesom der nok ofte i de kom
mende Dage vilde blive set meget paa det nydelige For
sidebillede i Mappen og de mange Navne »Ja « udtalte
Forstanderen,« og endelig selve Egaamærket i Guld! Mer
end et Ridderkors betyder det for os, idet vi naturlig
vis sætter mere Pris paa denne Hilsen fra vore Elever
end paa en officiel Anerkendelse!«

Paa selve Fødselsdagen havde Pedersen den Glæde at
være sammen med Børn, Svigerbørn og Børnebørn. Des
uden var Skolens Formand, Gaardejer Anders Bornholt
med Familie, Skolens gamle Nabo og Styrelsesmedlem
Peder Blaabjerg og Hustru samt Fru Sigrid Zakrias,
Vraa, tilstede. Ved Festbordet talte A. Bornholt for For
standerparret, takkede for 17 gode Aar for Skolen. Dens
Bestyrelse havde aldrig fortrudt, at den ved Skolens Op
rettelse kaldte paa Ingeborg og Ejnar Pedersen og lagde
Ledelsen i deres Hænder. Man havde gerne set, at de
havde fortsat endnu nogle Aar; men da det blev kende
ligt, at Pedersens Kræfter svigtede en Del, skulde han
ikke høre ilde for, at han sagde fra i Tide. Pedersens
ældste Søn, Klitplantør Erling Pedersen, kvitterede for
Takken til Forældrene og fremhævede det gode Sam-

45

virke, der stedse havde været mellem hans Forældre og
Skolens Bestyrelse — ogsaa nu ved Skolens Forstander
skifte.
Dagen bragte mange Breve og en Del Telegrammer
fra Elever og Venner rundt om i Landet, og Fødsels
dagen blev fra først til sidst lys og god. Fødselsdags
barnet var jo nu oppe og kunde være med. Dog var der
i Glæden et ikke ringe Stænk af Vemod ved Tanken om,
at det var sidste Gang, Forstanderen holdt Fødselsdag
her. Saa fulgte »Dagen derpaa«, som man siger, og den
stod paa Opbrud.
Skolen var solgt, og den nye Forstander skulde til
træde 1. Oktober. Pedersens havde planlagt en Tur til
Amerika, hvor Fru Pedersen har sin Moder og flere
Søskende, som hun ikke har set i mange Aar. Nu var der
en Lejlighed til at besøge dem og samtidig mente man,
at Turen kunde blive en Rekreations- og Studiefærd. Frk.
Ingeborg Ibsen bestemte sig til at følge med. Hun er født
i Amerika, har fast Ejendom her, og hendes ældste Bror
er Præst derovre. Plads var forlængst bestilt paa »Kungsholm«, der skulde afgaa fra Gøteborg den 27. September.
Men nu stod man over for Pedersens Sygdom. Den før
nævnte Lammelse hindrede hans Gang, og under denne
Situation saa man sig nødsaget til at opgive den lange
Rejse. Frk. Ibsen rejste saa alene, og nu, da dette skrives,
har hun meldt »alt vel« fra sin Ankomst til Familien i
Amerika, hvor hun er i fuld Gang med Familiebesøg
rundt om i Staterne. — Hun sender venlig Hilsen til alle,
der husker hende fra Virksomheden i Egaa.
Men hvordan saa med Pedersens? Jo, Fru Pedersen
og Børnene blev ved Fødselsdagsfesten enige om, at det
nok vilde være nødvendigt at skaane Pedersen for den
Uro, som den forestaaende Pakning og Flytning vilde
medføre.. Det blev derfor bestemt, at Pedersen Dagen
efter Fødselsdagsfesten skulde tage med sin Datter og
Svigersøn til Hasseris ved Aalborg. Her i Hasseris og
senere i Plantørboligen i Tranum Klit holdt Pedersen
Ferie under venlige og rolige Forhold, snart inde i Sei-
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skab med søde Børnebørn, snart ude paa Smaature ved
Hav og Klit, ja, efterhaanden som Kræfterne atter tiltog,
forsøgte Pedersen sig endog i Landbrugsarbejde derude
hos Klitboerne.

Hjemme i Egaa forestod Fru Pedersen imens hele
Flytningen, trofast bistaaet af Bent Pedersen og Skolens
flinke Personale. Tilfældigt opdagede man, at Villa
»Aros« i Brabrand f. T. stod tom og ubeboet. Den ligger
smukt og roligt, og saa lejede Pedersens Huset og flyttede
straks Indboet dertil. Da det var vel overstaaet, kunde
Fru Pedersen først tage sig fri, og den 24. September
rejste hun til Tranum. Her havde venlige Hænder dæk
ket et fint Fødselsdagsbord for hende. I de nærmeste
Dage derefter fik Fru Pedersen en tiltrængt Hvile, hvor
efter Forstanderparret gjorde Smaabesøg i deres Føde
land, Vendsyssel, drog saa i første Halvdel af Oktober
alter mod Syd og tilbragte en fjorten Dages Tid i Lis
bjerg, hvorefter de tog »Aros« i Besiddelse. Her bor de
saa smukt og godt som forlanges kan med den fineste
Udsigt over Brabrand Sø; men hvad der turde være det
bedste af det hele er, at Forstanderen her synes at gen
vinde nogle af sine gamle Kræfter. Dette giver os Lov til
at tro, at Forstanderen igen inden for en overskuelig
Fremtid maa finde et nyt Virkefelt.
Det er en stor Glæde for Forstanderparret, at deres
gamle Virksomhed synes at fortsætte paa en god Maade.
Skolen har i Vinter 49 Elever, altsaa et lignende Antal,
som den plejer at have.
Forstander Pedersen har bedt mig oplyse, at saafremt
nogle af de gamle Elever i Vinterens Løb ønsker at hen
vende sig til ham, er Adressen: »Aros«, Hans Brogesvej
6, Brabrand. Forstanderen har lovet i Aar at redigere
Egaabogen. Egentlig tilkom den Opgave Lærer Laursen;
da han imidlertid meldte fra, henvendte Bestyrelsen sig
først til den nye Forstander; men han mente ikke, at
han straks kunde paatage sig dette, hvorimod han natur
ligvis gerne ydede sit Bidrag. Saa vidste Bestyrelsen ikke
bedre Raad end at henvende sig til Ejnar Pedersen og
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bede ham hjælpe endnu engang, hvilket han lovede, endda
han havde store Betænkeligheder. Henvendelsen kom til
ham i November, altsaa paa et sent Tidspunkt, og under
de for Haanden værende Omstændigheder vil man for
staa, at han slet ikke var forberedt paa noget i Retning
af Bogens Udarbejdelse, hvorfor han ogsaa udtrykkeligt
inaatte tage sine Forbehold og bede om Tilgivelse for, om
Bogen nu hist og her skulde røbe Hastværksarbejde.
Beretningen om Aaret, der svandt, plejer vistnok at
slutte med Oplysninger om gamle Elever; men jeg maa
tilstaa, at jeg paa dette Punkt er temmelig blank, kun
om en — Herdis, f. Jensen — kan jeg give Oplysning.
Vi blev viet den 14. Septbr., og vi benytter Lejligheden
her til at takke for de Lykønskninger, vi fik fra gamle
Egaaelever, og vi sender alle gamle bekendte vore ven
ligste Hilsener.
Herdis og N. Helveg Povlsen.

Kære Elever.
ogle af jer husker nok, at det aldrig var let for os
at sige Farvel til de skiftende Elevhold, ligesom
det ofte var svært nok for jer at tage Afsked med hver
andre, naar Skoleopholdet var forbi. Maaske opdagede
flere af jer først da, at der var nogle fine, usynlige
Traade, der forbandt jer til Skolen og Kammeraterne,
og som det nu ved Afskeden rykkede saaledes i, at det
mærkedes et Sted inderst inde og stemte Sindet til Ve
mod. Naa, det var jo til at komme over for friske Unger
svende og Piger. Dog kendes det, at flere af de nævnte
fine Traade ikke straks blev kappet ved Skolelivets Op
hør. Nogle holdt ganske godt — Tid og Rum til Trods —.
Herom vidner mange gode Breve, den store Tilslutning
til det aarlige Elevmøde og Elevforeningens ca. 800 Med
lemmer. Dette har været os til Opmuntring og Støtte
under vort Skolevirke i Egaa, og derfor siger vi jer
indelig Tak.
Nu har Forholdene ført med sig, som I nok allerede
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ved, at vi selv er rykket ud af Skolen, har maattet
»spænde fra«, og det synes vi nu slet ikke er saa skønt
som at »spænde for«.
Men, kære Elever, vore Kræfter svigtede en Del det
sidste Aar, hvad I kan læse lidt udførligere om i Artik
len »Aaret, der randt«. Og derved kom Ansvaret for hele
Skolevirksomheden til at hvile tungere paa vore Skuldre,
end godi var, og vi fik Følelsen af, at vore Kræfter ikke
længere stod i godt Forhold til den saare skønne, men
jo ingenlunde helt lette Opgave at eje og lede en fri
Ungdomsskole i Nutiden.
Vi skylder at sige, at det fra mange Sider — fra
Skolens Venner, dens Bestyrelse o. fl. — ikke skortede
paa Opfordringer til os om at blive og holde ud endnu
nogle Aar. Og I kan tro, der blev overvejet.
Men al sejle for halv Kraft var nu aldrig vor stærke
Side, saa hellere gaa fra Borde og overlade Styret til
andre, tilmed da der syntes at være god Afløsning i Sigte.
Mon vi ikke derved vilde tjene selve Sagen bedst?
Vel vidste vi forud, at det vilde blive meget svært at
bryde op fra det for os saa kære Arbejde og det skønne
og minderige Sted. Og dog blev det sværere, end vi anede.

Gode Minder har vi med derfra, og selv om de nu
ikke gør Sagen klar, viser de os dog saa meget lyst og
godi, som vi fik Lov at leve med i og tjene af bedste
Evne i en Tid, der for det danske Samfund i Alminde
lighed og for fri Skolevirksomhed i Særdeleshed ikke
var lys.
Alligevel vil vort Samliv med den yngste Ungdom i
Arbejde og i Fest være uforglemmeligt i vor Erindring.
— Naturligvis kommer Minderne ogsaa med Bud om
mangt og meget, som burde have været helt anderledes,
og som vi maatte bede Eleverne bære over med. Men
Idealet af en virkelig god. fri og folkelig Ungdomsskole
har foresvævet os, tør vi nok sige, og vi saa del som
vor kæreste Opgave at arbejde i den Retning paa en
Tid, da helt andre Skoleidealer synes al blænde store
Dele af Folket.
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Det lykkedes aldrig at komme dette vort Ideal saa
nær, som vi gerne vilde. Den Erfaring er vi ikke ene
om, thi det ved enhver, som har prøvet at lægge Kræfter
i for al fremme noget godt, al Livel er Kamp.
»Stride maa Aanden saa saare hernede, før sine Vin
ger den mægter at brede«.
Men under denne Livets Kamp kan det hænde, at
vi over vort Hoved hører et Vingesus af »Begejstringens
Ørn«, og det kan løfte Sind og Tanke opad mod et straalende skønt Ideal, og da kan det ogsaa ske, at vi rigtig
faar Lyst og Mod til at tjene delte Ideal under vor jævne,
daglige Færd.
Sammen har vi nu og da sunget: Kæmp for alt, hvad
du har kært. Nu, vi er skilte, nynner det af og til inde
hos os, der hvor Minder hor:
Er vi blot i de kæmpendes Kæde
i Striden for Sandhed og Ret,
da, om vore Veje end skilles,
i Samling vi stride for et.

Vi har nu hængt Adventskransen op her i »Aros«, og
del første Lys brænder hos os hver Allen i denne Tid.
1 husker nok, at naar fire Lys er tændt, staar .lulen for
Døren. Maatte vi saa alle faa en rigtig Jul og erfare, at
.Julebud under Siorm
melder og giver Fred
Fred lil at stride vor
Fred til at vente paa

og Torden
paa Jorden,
Strid med Mod,
Enden god.

Eders

Ingeborg og Ejnar Pedersen.
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Hilsen og Tak.

Ja, vi maa have sagt Tak, saa godt vi formaar, fordi
vi har meget at takke for:
Først tænker vi paa alle de Hjem spredt ud over
Landet, som gennem Aarene sendte deres unge Sønner
og Døtre til os i Egaa. Vi haaber, at Skolen fremdeles
maa have Venner her, der gerne støtter den. Ved Lejlig
hed vilde det glæde os at besøge flere af disse Hjem,
end vi er naaet til, der mangler ikke paa Indbydelser.
Men, modtag nu herigennem vor hjertelige Hilsen.
Vi takker Skolens Formand og øvrige Styrelse for al
god Støtte i Tiden, der svandt.
Dernæst gaar vore Tanker til de gode og forstaaende
Medarbejdere i Skole, Hus og Have, som i Aarenes Løb
var i vor Tjeneste.
Vi hilser herved paa dem og udtaler Ønsket om, at
der trods Adskillelsen maa være nogen Forbindelse mel
lem os fremdeles.
Og endelig vore Elever: Tak for Opmærksomheden
ved vort Opbrud fra Skolen. Tak til Sommerpigerne i
Aar for den kønne Læselampe.
Den bragte baade Lys og Glæde.
Gamle Elever skal have Tak for det smukke Maleri
og den nydelige Mappe med de mange kendte Navne.
Tak for Breve og Hilsener og for de to nydelige Egaamærker i Guld fra Elevforeningen.

Glædelig Jul!
Ingeborg og Ejnar Pedersen.
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En Hilsen.
Til Egaa-Drenge og -Piger!

i vil gerne have Lov at sende jer en lille Hilsen gen
nem Egaa-Bogen, selvom vi kun kender ganske faa
af jer.
Jeg véd, at I har været glade for at være her paa
Skolen; det er heldigvis meget sjældent, at man hører
nogen beklage sig over det Skoleophold, som de har haft
i deres tidligste Ungdom eller senere. Derfor tror jeg og
saa, at I glæder jer over at faa Egaa-Bogen hvert Aar
som en Hilsen og et Minde om de gode Maaneder, I har
tilbragt her. Men naar I i Aar blader Bogen igennem, vil
I finde, at man mere end ellers har fremdraget Minder
fra Skolens Fortid, samtidig med at der møder jer noget
nyt. 1 faar Indtryk af, tror jeg, at jeres gamle Skole lige
som staar ved en Milepæl og ser sig lidt tilbage, før den
igen fortsætter videre frem.
Den har god Grund til at se tilbage med Tilfredshed.
Den har haft saa gode Vejvisere og Følgesvende, at Ret
ningen blev den rigtige og Vandringen mindre besværlig.
Flere og flere har sluttet sig til, og om end der skulde
lægges Kræfter i, er det dog ogsaa altid gaaet med Liv
og Lyst.
Vi, som nu slutter os til, vil ønske, at det maa fort
sætte paa denne Maade. Vi kommer udefra til »jeres«
Skole, og vi haaber, at I vil tage vel imod os, ligesom alle
de andre har gjort, som vi har mødt her. For I skal vide,
at vi kan slet ikke undvære jer. Hvis I gik hen og svig
tede jeres gamle Skole, vilde den straks gaa en vanske
ligere Tid i Møde, men hvis stadig flere slutter sig til og
følger med fremover, saa vil den med frejdig Hu kunne
fortsætte sin Vandring. Ganske vist ser den jer ikke saa
ofte, men alene Bevidstheden om, at 1 er der, er en stor
Hjælp. Og det kan jo desuden ses f. Eks. i Elevforenin
gen og til Elevmødet om Sommeren, om I er med eller
ikke er med.
Vi haaber, at 1 stadig vil slutte op om jeres gamle
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Skole, for vi tror, at ligesom Skolen ikke kan undvære
jer, saaledes kan I heller ikke undvære den. En Gang
imellem maa I have en Hilsen fra den, og en Gang imel
lem maa I hen al se til den som til andre gode Venner;
forhaabentlig vil I da finde, at den stadigvæk tager imod
jer med Glæde og ønsker, at l vil føle jer hjemme her.
Det gør den nemlig.
Med Ønsket om en glædelig Jul og et godt Nytaar!

Karin og Tage Dybkjær.

Gudvangen.

En Norgesrejse paa 1100 km.
thvert ungt Menneske gaar vel med det Ønske inden
i sig: Bare jeg dog engang kunde komme ud at rejse,
ud at se andre Landes særprægede Natur og Mennesker.
Ogsaa i mig har denne Trang været, og naar jeg i Tan
kerne var paa Rejse, var det altid Norge, det gjaldt. Her
i det flade Danmark kan man engang imellem komme
til at længes efter dog een Gang i sit Liv at faa Lov
at se et rigtigt Bjerglandskab. Sidste Sommer blev Far
og jeg saa enige om at tage en Tur derop.
Den 5. August startede vi herhjemme fra med Fre
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derikshavn som Maal. Kl. 672 stod vi paa den Dampers
Dæk, der skulde føre os til det længe ønskede Land,
Norge. Klokken ringede til Afgang, Venner og Bekendte
vinkede Farvel til hinanden, og Baaden gled ud af Havnen, mens Aftensolen straalede over Byens Huse og Tage.
Jeg stod i Bagstavnen og nød det sidste Glimt af Frede
rikshavn, alt stod nu i Forventningens Tegn, og Tan
kerne tumler med alt det skønne, man nu rimeligvis skal
faa Lov at opleve.
Det varer ikke saa længe, før vi har rundet Skagens
Spids; Fyrtaarnet og den tilsandede Kirke tager sig
smukt ud i de lueforgyldte Aftenstraaler, og det samme
er Tilfældet med de smaa Øer Hirtsholmene. Ja, det lille
Danmark ejer ogsaa sine skønne Pletter.
Vi blev enige
var at gaa tidligt i
o om,7 at det klogeste
o 00
Seng; vi vilde nemlig tidligt op næste Morgen for at nyde
Sejlturen op ad Oslofjorden. Jeg var saa heldig at faa
en Køje med dejlig Udsigt over Vandet og Landskaberne,
og her slumrede jeg blideligt ind og vaagnede først Kl. 5
næste Morgen. Da var vi naaet saa langt som til ca. Mid
ten af Oslofjorden. Jeg saa selvfølgelig straks ud ad mit
lille Koøje, og der mødte mig et skønt Syn. Det var Byen
Horten, bygget op ad en Fjeldskraaning, som de fleste
norske Byer er. Endnu var det saa mørkt, at der var Lys
i mange af Husene; det saa ud, som hele Fjeldskraaningen var illumineret.
Videre gaar Sejladsen op ad Fjorden; den udvider
sig, og Kystlinjerne bliver noget udviskede. Nu rask i
Tøjet og op paa Dækket, inden selve Indsejlingen til
Oslo begynder. Hele Kyststrækningen op er skovbevokset
Fjeld, Træsorterne er Gran og Birk. Lidt længere oppe
ad Fjorden afbrydes de træbevoksede Fjeldskraaninger
af smaa Fabriksbyer; saa kommer Fjeldet igen, det bli
ver højere og højere, enkelte Steder ser man den nøgne
Granitsten stikke frem. Fjeldene er stadig bevoksede, men
mange Steder er der ikke ret megen Jord at fæste Rod
i; man ser, at Træerne er skudt frem i Revner og
Sprækker.

OD

Jo nærmere man kommer Oslo, jo flere Villaer paa
begge Skraaninger. Paa sine Steder bliver Fjeldskraaningerne afbrudt af smaa Klippeøer med enkelt eller slet
ingen Beboelse. Indsejlingen til selve Oslo er meget
smuk, men paa Grund af Taage fik vi for lidt ud af den.
Vi tog en Bi) fra Havnen til Østbanen, stillede Bagagen
ind dér og tog saa en Spadseretur ad Oslos Hovedgade,
»Carl Johan«. Først forbi Stortingsbygningen, der er
mægtig stor, men ikke videre køn, saa videre ad »Carl
Johan« forbi Ibsens Stamhotel, »Grand«, til National
teatret, der ligger omgivet af velholdte Parker og Anlæg.
Foran Teatret er der Statuer af Bjørnson og Ibsen, Nor
ges to berømte Sønner. Bjørnsons Skikkelse staar stout
og statelig skuende ud over Staden med frit og frejdigt
Blik, Ibsen ser mere grundende og tankefuld ud. Fra
Nationalteatret videre ad »Carl Johan« til Kongeslottet,
der er ualmindelig skønt beliggende. Det ligger midt i
Byen, meget højt, med Udsigt over Oslo. »Carl Johan«Gaden er meget lang, den gaar lige fra Havnen til Slottet.
Fra Slottet en lille Spadseretur underjordisk til den
elektriske Trikbane, der fører til Holmenkollen og Frognersæteren — en herlig Tur, fra Kupévinduet ser man,
hvordan Banen er hugget ud i det bare Granit. Man rul
ler forbi herlige Landskaber og op ad Skraaningerne lig
ger fine Villaer. Omkring disse Villaer findes ikke saadanne blomsterprydede Haver, som vi har her i Danmark,
men kun Græs og Træer; til Gengæld er Birketræerne
saa kønne og hvide i Barken. Enkelte Steder paa Turen
har man fin Udsigt ud over Oslo. Andre Steder viser sig
smaa, vidunderlige Landskaber; jeg husker især eet: En
lille Indsø med Fjeldskraaninger omkring og inde ved
Søen smaa Huse og Gaarde, der spejler sig i Vandfladen.
Fra Frognersæteren spadserede vi til Holmenkollen;
her er Landskabet det samme som paa Køreturen op, kun
ikke Udsigt, men stadigvæk skovbevoksede Fjeldskraa
ninger. Nogle Steder stikker høje Granitmasser frem, og
over disse store Granitsten, i den Jord, der findes paa
disse store Sten, kan et lille Birketræ dog faa sine Kød-
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der fæstnede og gro; man maa sige, del er nøjsomt! Paa
'Puren ned kom vi forbi Holmenkollen Skibane, her, hvor
alle Verdensrekorder i Skihop er taget. Et herligt Sted,
omkranset af Skove. Nedenfor Skibanen er der en lille
Indsø, øverst paa Banen et højt Træstativ, hvorfra der
startes. Naar man ser disse Højder, forstaar man, at der
skal et godt Nervesystem til for at være med her.

Fra Holmenkollen-Hotellets Terrasse pragtfuld Udsigt
over Oslo, og nu med Trikbanen tilbage til Oslo igen.
Om Eftermiddagen med 'Pog fra Østbanen til Fager
næs, ca. 200 km. Først gaar Banen gennem den østre By
del, men snart svinger den nordover op i Fjeldet. Ved
Tøyen og Grefsen Stationer ser man fra Toget udover
hele Oslodalen med Byen og Fjorden; det er et Pano
rama af de sjældne. Ovenfor Grefsen gaar det gennem
Fabriksstrøget ved Nydalen og langs Akerselven op til
Mariedalen, en landlig, køn Smaadal ligesom i en Ramme
af vakre Skovfjelde. Vi naar nu snartNordmarka, de mile
vide Skovtragter, hvor Øsloungdommen lager Udflugter
til baade Sommer og Vinter. Vel ingen Storbys Ungdom
har saadanne Betingelser for Naturskønhed som Oslos.
Et langt Stykke Tid holder Banen sig i disse Skov
distrikter, men pludselig slaar den et Slag mod Øst gen
nem de frugtbare Dale Nittedal og Hagadal; Banelinjen
følger Dalenes Vestside, og saa bliver der Storskov igen.
Ved den højtbeliggende Roa Station kommer man ud af
Skovens Favntag og ud i brede, smukke Dale med Elven
summende igennem. For Øjet viser sig nu afvekslende
Landskaber, Marker, Lier og Sletter mellem lunende
Skove, smaa og store Landbrug, pæne Huse med lyse
Farver. Her er intet stængende Fjeld, kun Smaafjelde,
Frodighed og Sol. Saa kommer høje, flotte Fjelde med
Udsigt til Dal, Elv og Fjeldet paa modsat Side. Noget af
det skønneste, vi saa paa Turen op til Fagernæs, var det
Stykke, hvor Banelinjen fulgte Randsfjorden; Kirker,
Bygder og Fjeldpartier tog sig ypperligt smilende ud, og
mod Aften, da Linjerne blev skarpere, og det hele spej
lede sig i det klare Vand, ja, da var her saa skønt, at det
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næsten ikke kan udtrykkes med Ord. Fra Ejna op efter
Fagernæs den mest storslaaede Natur, man kan tænke
sig. Snart befinder man sig nede i Dalen, snart oppe i
Højfjeldet med bratte Skrænter ned paa ca. 2000 Fod.
Det var vildt og storslaaet, men i Begyndelsen ikke saa
rart for en Slettebo. Det varede dog ikke længe, før man
vænnede sig til det og i fulde Drag nød den storslaaede
Natur. 1 det fjerne saa man Bjergene i store Linjer og
af og til ned i dybe Dale langt under os. Her tænkte man
ved sig selv: Hvordan kan de norske Bønder leve her
uden at blive trykket af Naturen? Man forstaar i Sand
hed Bjørnsons Arne: »Ud, jeg vil ud!« Vi kører videre
oppe i Fjeldet, gennem Skove og forbi Sætere, og ser om
trent det samme paa den anden Side af Dalen. Her er
saa vidunderlig skønt, at man næsten kan misunde Sæter
jenterne, i alt Fald for en Tid. Kl. 8% naaede vi ned til
Fagernæs — det sidste Stykke Vej med stærkt Fald ned
efter. Fagernæs, som ligger i Valdresdalen syd for Jotunfjeldene, ligger ualmindelig smukt ved en lille Sø, om
givet af stejle Fjelde. En Morgentur i Hotellets Have, der
gaar ned til Søen, er vidunderlig. Morgentaagen ligger
endnu over enkelte af Fjeldene saa skønt og magisk, at
man føler sig hensat til Drømmeland. Fra Fagernæs pr.
Rutebil op gennem Valdres, vist en af Norges smukkeste
Dale. Til at begynde med Bøndergaarde paa begge Sider
af Dalen, jo længere man kommer op mere vild og nøgen,
graa Fjeldnatur, men smukke Søer i Dalen hele Vejen
op. Til sidst er Vejen sprængt ind i Fjeldene, med Fjeld
vægge til den ene Side og til den anden Side brat ned til
Søen eller Elven. Og Vejen gaar Sving i Sving om Fjeldknausene. Fosserne buldrede fra Fjeldene og ned i Dalen.
Vi nærmer os Vestlandet. Endnu enkelte spredte Sætere,
ellers graa Fjeldmur til begge Sider. Sneen paa Toppen
af Fjeldene har vi kunnet se længe. Nu nærmer vi os
Snefjeldene, og i Bunden af Dalen kører vi over Elven,
som vi har kørt over flere Gange op gennem Valdres. Og
saa begynder Turen op paa Filefjeld, hvor Vejen gaar
temmelig brat op. Det var en rigtig Fjeldvej med Fjeld
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i Fjeld rundt om. En dyb Dal skar sig ned til højre. Der
laa et Par Sætere nede i Bunden. Halvvejs oppe drejer
en Fjeldvej til højre, og vi kørte nu fra Hovedvejen og
ind i Højfjeldet, hvor vi turede rundt oppe paa Kanten
af Fjeldet med en mægtig Afgrund ned til højre af graa
Granit, hvor dyb véd jeg ikke; men del var ikke hygge
ligt at se ned ad den nøgne Fjeldside. Kun 4 km lang
var denne Tur, saa holdt vi ved Tyin Højfjeldshotel, som
ligger ved en af Jotunheimens store Søer. I Søens Bag
grund laa enkelte af Jotunheimens 'Pinder paa Rad, og
rundt om laa den evige Sne fra Søen og op mod Høj
derne. Det er jo saa nemt indrettet nu, at man kan køre
i Rutebil lige op til den evige Sne. Vi har en Bekendt,
som for ca. 25 Aar siden fra Hovedvejen maatte trave
paa sine Ben ind til Tyin over Fjeld og Stenras, en Tur,
som tog flere Timer. Nu kører man derind paa 10 Mi
nutter. Og Vejen er ydermere forlænget og gaar op fra
Tyin over et endnu højere Fjeldplateau og ned til Aardal ved Sognefjorden. Bilturen paa dette sidste Stykke
Vej betegnede en norsk Dame, vi traf, som en Leg med
Livet. Naa, vi skulde imidlertid tilbage igen og var snart
igen ude ved Hovedvejen, og snart efter var vi ved Top
pen af Filefjeld, som egentlig er et Pas gennem Fjeld
rækken, hvor Samfærdslen fra Øst til Vest har gaaet saa
langt Norges Historie rækker. Snart efter holdt vi ved
Hotel »Nystuen«, hvor vi skulde overnatte. Men hvor var
det herligt paa Filefjeld, godt og vel 1000 Meter over
Havet, altsaa knap 7 Himmelbjerge i Højden. Sneen laa
rundt omkring i Fjeldene, og en dejlig Sø med klart Fjeld
vand laa lige ved Hotellet. Luften var saa frisk og let, og
norske Turister, som vi var sammen med deroppe, saa
hyggelige og rare, saa vi tilbragte et hyggeligt Døgn der
oppe med Spadsereture i Plotellets Omegn eller nød
Hvilen i de herlige Omgivelser. Vi saa Natur, som var
mere idyllisk end her, og Fjeldpanoramaer, som var mere
vilde og storslaaede; og dog tror jeg, at det, vi husker
længst, bliver Filefjeld med sin lange Dag. Det bliver
først mørkt hen mod Midnat. Jeg ved ikke, hvorfor der
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er en egen Stemning over Filefjeld; men at den er der.,
er sikkert.

Dagen efter kørte vi saa fra Filefjeld og ned til
Lærdalsøren ved Sognefjorden, (57 km, hvor vi kører ned
ad hele Tiden; den første Tid i Fjeldkanten med en Fjeld
væg til den ene Side og en brusende Elv dybt ned under
os til den anden Side, passerer den gamle Fjeldstue
»Maristova«, nu stort Turisthotel. Ca. Halvvejen nede
viger Fjeldene tilbage, og vi kører ind i den snævre Lær
dal med smaa Landbrug paa begge Sider af Elven og
høje Fjelde bag ved. I Mørkningen holdt vi foran Lind
strøms Hotel ved Lærdalsøren. Da vi gik ud af Bilen,
sagde Far: »Det er den længste Bakke, jeg har kørt ned
ad i mit Liv.« Om Aftenen spadserede vi rundt i den lille
By. Da vi kom ned lil Havnen og saa op over den lille
Fjordby med de mægtige høje Fjelde omkring, kunde vi
ikke se Revnen, vi var kommen igennem, da vi kørte
ned til Byen. Hvor er den indestængt. Det maa blive lidt
eller ingen Sol, som naar her ned om Vinteren. Morgenen
efter gik vi ombord i Fjorddamperen »Værøy«, og nu
sejlede vi saa ud paa en 4 Timers Tur, som er berømt
mellem Norgesfarere. Snart udvider Fjorden sig, snart
snævrer den ind, særlig paa det sidste Stykke, Nærøyfjorden op til Gudvangen. Mægtige vilde Fjelde staar
stejlt op fra den snævre Fjord. Lidt Naaleskov forneden,
saa den graa Fjeldmur og tilsidst den evige Sne. Men
skønnest er de iltre og vilde Fosser, som med store Vand
masser oppe fra Sneriget styrter sig buldrende ud over
Fjeldsiden for at naa ned i Nærøyfjordens rolige Vand.
Dem glæder man sig over og kan ikke blive træt af at
se paa dem. Det er et Panorama saa storslaaet, sidst paa
Sejlturen op mod Gudvangen, at der vist ikke findes
Mage til det ret mange Steder i Verden. Oppe i Fjeldene
langs Nærøyfjorden findes smaa Landbrug, som ligger
saa vildt og stejlt, næsten som Ørnereder. Man forstaar
ikke, at Mennesker kan leve der og faa Føden paa de
smaa Flækker, og hvordan de kommer derfra og dertil.
Det fortaltes ogsaa, at enkelte af dem laa saa ufarbart,

ßO
at Ligene af de døde maatte hejses ned til Fjeldfoden
ved Fjorden og lægges i Kiste der. Fra Gudvangen kom
vi igen i Bil, og nu begyndte Farten op gennem den
snævre Nærøydal. Den er kort, men snæver og vild. Plud
selig holdt vi foran et brat Fjeld med Hotel »Stalheim«

»Stalheim« med Vejen op over Kleiven.

paa Toppen 300 Meter oppe. Ved at se opad Fjeldet opda
gede vi noget, der lignede en Række Altaner, den ene
over den anden. Det var Vejen, som gik op over den be
rømte eller berygtede »Stalheimskleiva«. En gammel Vej,
som har været brugt gennem flere Aarhundreder, naar
Folk skulde fra Vos, nu Station paa Bergensbanen, og
ned til Sognefjorden. Nu er den udvidet, og der er opsat
et lavt Jerngelænder ud mod Afgrunden, saa den fra
1935 er befaret af daglige Rutebiler. Den bugter sig frem
og tilbage paa Fjeldets Nordside med stejle Sving, naar
man kører op paa den næste Afsats, paa sine Steder er
der meget stærk Stigning, saa Vognen næsten staar paa
Enden. Men op kom vi, selv om det gik langsomt. Det
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var vildt at se ud over ned mod Dalen, og jo højere vi
kom op, jo mægtigere blev Panoramaet. To mægtige Fos
ser, en ved hver Side af Kleivaen, styrtede sig i Dybet
under os med tordnende Musik. Det var en vild Køretur,
den værste vi var ude for paa Turen. Far sagde bag efter,
at han var mest glad, da vi holdt oppe foran Hotellet.
Fra Hotellet er der en storslaaet Udsigt tilbage over Dalen,
som vi kom fra. Fra Stalheim videre ned til Vos. Her
falder Vejen 36 km jævnt og pænt hele Vejen, ingen og
faa dybe Afgrunde, saa det var en herlig og smuk Tur;
til sidst gennem Vossevangen med smaa, smukke, skov
klædte Fjelde paa begge Sider af Dalen. Fra Vos er der
snart Udsyn til all, hvad Norge ejer af Natur. Det er der
som samlet paa eet Sted. Dalen med Gaardene, den
smukke Sø og Elven, lave Fjeld med Skov og høje Fjelde
med Sne paa Toppen. Herfra tog vi Toget til Bergen. Det
løber saa al sige paa Fjeldfoden oven over en Række
Søer næsten hele Vejen ind. Vi var saa paa Rundtur i
Bergen, som ligger smukt ud til Fjorden med en Fjeld
række rundt om hele Byen. Blandt andet saa vi Bergens
store Nationalteater, Tyskerbryggen og Valkendorftaarnet med Haakonshallen. Bergen er en smuk By. Nu tog
vi saa igen Bergensbanen samme Vej tilbage til Vos.
Fra Vos og op til Finse passerede vi det mest vi Ide og
forrevne Fjeldlandskab, som vi saa paa l uren. Først op
gennem Skoven, saa kom den graa Granit og tilsidst
Sneen. Det var en pragtfuld Tur med mægtige Indtryk,
som næsten ikke kan beskrives, men skal ses. En Mængde
Tunneller kørte vi igennem. Der er 299 fra Bergen til
Oslo. Den hengsle, Gravehalstunnellen, er 5% km lang.
Paa mange Steder dybe Afgrunde under os, som det ikke
var rart at se ned i. Da vi kom op til det højeste Sted,
laa der et Par Søer, som ikke var tøet op, men tillukket
med Is nu først i August Maaned. Vi kørte nu ned mod
Finse og saa Hardangerjøklens Is og Snemasser skraane
fra Toppen og ned mod Søen ved Finse. Vi kørte ca. 100
km over bart Højfjeld, nærmest en Højfjeldsvidde, ens
formig men ejendommelig. Af og til saa vi mod Nord et
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Glimt af Hallingskarvets Is- og Snemasser. Saa kom Gejlo,
den første Station efter at vi havde forladt Højfjeldet.
Den ligger 800 Meter over Havet. Uge oven for Gejlo ei
der en herlig Birkeskov og neden for en brusende Elv,
som kommer oppe fra Højfjeldet, som kan høres langt
bort. Det er ikke et Vandfald, men en Elv med stærk
Fald. Vi kørte saa ned gennem Ustedalen og senere ned
gennem Hallingdalen. Smukt er der hele Vejen. Men det
ligner saa meget Begyndelsen af Turen paa Fagernæs
banen med Fjeld, Sø, Skov og Bøndergaarde i Dalene, at
Og
wjeg
o ikke vil trætte med Gentagelser.
o
o saa holdt vi igen
o
paa Oslo Banegaard, og den herlige Rundtur var endt.
Jeg sender en venlig Hilsen til gamle Egaakammerater,
og særlig vil jeg sende en hjertelig Hilsen og Tak til Ejnar
og Ingeborg Pedersen for alt godt i min Egaatid og for
Aarene, som kom efter.
Lis Dein.

Skolen ved Helsingør.
vis man fra Helsingør kører ud ad Kongevejen, vil
man paa højre Side af Vejen, ca. 1 km uden for
Byen finde en Skole enestaaende i sin Art og den første
i Verden af sin Slags, her ligger nemlig Den internatio
nale Højskole.
Indtil for atten Aar siden laa her en Proprietærgaard,
hvis Jorder da blev udstykket og solgt, dels til Bygge
grunde og dels til Kolonihaver, saaledes at der kun blev
ca. ti Tdr. Land tilbage, hvoraf en Del henlaa i gammel
Have omkring Hovedbygningen.
I 1921 købte cand. mag. Peter Manniche, som stadig
væk er Skolens Forstander, denne Ejendom og indret
tede den til Skole med Plads ti] omkring hundrede
Elever. Hans Formaal var dels at bringe den jævne Be
folkning fra By og Land fra Danmark og Udlandene Op
lysning efter den aim. kendte danske Folkehøjskoles
Mønster, og dels at være med i Efterkrigstidens Bestræ
belser for at bygge Bro mellem Nationerne. Det blev og

H
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er stadig paa dette sidste Felt, at Den internationale Høj
skole yder sin største Indsats.
Tre Aar har jeg som Gartner tilbragt paa denne
Skole. I min Fritid var jeg altid sammen med Eleverne,
som var i alle Aldre, lige fra 18 Aar til langt op i Trediver
ne. Man oplever naturligvis en Masse et saadant Sted,
og hvis nogle af jer gamle Egaa Elever har Lyst at høre,
vil jeg fortælle lidt om Forholdene og Oplevelser der
ovre fra.
Den Gang Manniche modtog sit første internationale
Elevhold, stod Bygningerne endnu som ved Overtagelsen,
og da de jo slet ikke var indrettet efter at huse en Skole,
maatte Undervisningen til at begynde med foregaa un
der meget primitive Forhold; ogsaa med Inventaret var
del smaat, saaledes brugte man til Spisebord en gammel
Dør lagt ovenpaa et Par Bukke. Men efterhaanden steg
Elevantallet og dermed ogsaa Bekvemmelighederne. Byg
ningerne blev — for største Delen ved Elevernes Hjælp
— fuldstændig omforandrede og indrettet med lyse og
velegnede Lokaler og Værelser. Ogsaa en stor, grund
muret Lade, som havde hørt til Gaarden, blev lavet om
lil Skolelokaler, den rummer nu i Stueetagen: Daglig
stue, Bibliotek, fire Skolestuer og en rummelig Gymna
stiksal; ovenpaa en indrettet 28 Elevværelser samt 3
Badeværelser med Kar-, Brusebad og Haandvaske, saa
man vil forstaa, det er en ret stor Bygning; den har nu
faaet Navnet Kavalerfløjen. Senere er bygget en ny og
fritliggende Foredragssal, og i 1933 blev der bygget et
nyt Beboelseshus med 2 Lærerlejligheder og 8 Elevværel
ser. Skolen har nu Plads til ca. 150 Elever; men saa
mange er der dog sjældent til 3 eller 5 Maaneders Kur
sus, hvorimod der til de internationale Feriekursus, som
afholdes hvert Aar i August, ofte er op imod 300, hvoraf
saa en Del bor hos private ude i Byen,
Skolen ligger paa en meget smuk Plads og med en
herlig Udsigt udover Helsingør og Sundet og over mod
den svenske Kyst, som kan øjnes helt oppe fra Kulien
og ned til Landskrona, og Hälsingborg ses. Ja, man kan
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lige skimte det svenske Flag, som vajer paa den gamle
Fæstning Kärnan.
Jeg tiltraadte Pladsen paa Skolen den 1. April 1932,
og straks ved min Ankomst dertil, blev jeg mindet om
Stedets internationale Karakter, idel jeg paa Trappen
blev modtaget af en Svensker og en Englænder, det viste
sig senere, at det var Skolens Inspektør og en engelsk
Lærer. Skolens Lærerkreds bestaar foruden af danske
ogsaa af amerikanske, engelske, svenske og tyske Lærere.
Er Lærerkredsen international, er Elevflokken det ikke
mindre, idet de fleste europæiske Lande er repræsente
ret, og fra Amerika kommer ogsaa en Del; endvidere var
der, i den Tid jeg var derovre, Elever fra Afrika, Persien,
Indien og Kina samt fra New Zealand og Australien.
Timeplanen er naturligvis meget kompliceret, idet
der maa tages Hensyn til de forskellige Nationer. Alle,
som ikke er engelsk talende, lærer Engelsk, og endvidere
kan der efter Ønske faas Undervisning i Tysk, Fransk,
Esperanto, Svensk eller Dansk. løvrigt arbejder en stor
Del af Eleverne i Studiekredse, saaledes at f. Eks. Tysker
ne og eventuelt ogsaa andre tysktalende slutter sig sam
men en 8—10 Sikr., vælger et Emne, som de ønsker al
uddybe og faar saa en Lærer til at vejlede sig. Der un
dervises naturligvis ogsaa i de elementære Fag som f.
Eks. Regning. Sang og Musik glemmes heller ikke. Sko
len har selv udgivet en Sangbog, som indeholder skan
dinaviske, amerikanske, engelske, tyske og franske Sange,
og den blev flittigt brugt, saa Eleverne lærer hurtigt de
fremmede Sange, ogsaa selvom de ikke forstaar det paa
gældende Sprog særlig godt. Jeg for mil Vedkommende,
og jeg tror det gælder alle, der har haft Tilknytning til
Højskolen i Helsingør, kom til at holde af mange af de
fremmede Sange; til Tider var det maaske særlig Me
lodien, man blev betaget af; men del har ogsaa sin store
Betydning, at man Gang paa Gang synger Sangene sam
men med Mennesker, for hvem de har den samme Be
tydning, som de gode danske Sange har for os.
Til Gymnastikken var alle mandlige Elever samlet
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paa et Hold, og det var derfor et helt Problem for Lære
ren, hvilket Sprog han skulde bruge, da han ikke saa
godt kunde gentage Kommandoen paa flere Sprog, det
vilde tage alt for lang Tid, og da han var dansk, brugte
han i Reglen Dansk som Kommandosprog med enkelte
Bemærkninger paa Engelsk eller Tysk, og gennemgaaende blev den danske Kommando hurtigt lært og forstaaet
af de udenlandske Elever.
»Legemligt Arbejde« staar der ogsaa paa Timeplanen,
og alle Elever, uden Hensyn til Køn, Alder eller Stand,
skal daglig have en Times legemligt Arbejde i Mark,
Værksted eller Køkken; det udvikler Kammeratskabet og
fremmer den internationale Forstaaelse, og selv om Spade
eller Skovl, Hammer eller Grydeske ikke falder lige godt
i alles Hænder, er Viljen god nok, og alle tager fat med
godt Humør.
Hver Søndag Aften er der Underholdning af en eller
anden Slags; maaske er det Folkedans, Sanglege eller
Konkurrencer, som alle kan deltage i, eller ogsaa under
holder de forskellige Nationer; saa optræder f. Eks. Skot
terne i deres morsomme Nationaldragt, Svenskerne dan
ser Folkedanse — ogsaa saa vidt muligt i Nationaldragt,
Tyskerne synger Vandresange, eller en indisk Dame syn
ger indiske Folkesange, hvilket sidste dog ikke altid er
en afgjort Nydelse for danske Øren.
Til Adspredelse fra det daglige Arbejde, og for at de
fremmede kan faa lidt at se af det danske Land, bliver
der nu og da arrangeret kortere eller længere Udflugter,
som ogsaa jeg havde rig Lejlighed til at deltage i. Alle
Elever besøgte i Reglen Seværdighederne og de minderige
Steder i det skønne Nordsjælland. Først og fremmest
maa naturligvis Sundets Perle, Kronborg, holde for, her
beses Søfartsmuseet m. m„ og de dristige vover sig og
saa ned i de underjordiske Kassematter, hvor man godt
kan blive helt uhyggelig til Mode, naar man ser Præsten
Henrik Gerners Fængsel — det er et kileformet Rum
uden Vinduer eller Lys af nogen Art. (Besøgende faar
naturligvis en Lampe med). Fængslet havde et bevæge
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ligt Gitter, som, hvis det var en Fange, som skulde straf
fes haardt, kunde flyttes helt op til det spidse Hjørne,
saa Fangen var nødt til at staa ret op ad de vaade og kolde
Vægge. Udenfor paa Kronborgs Bastioner staar endnu
de gamle Kanoner fra Sundtoldens Dage; de bruges nu
til at salutere med, naar Kongen sejler forbi.

Ogsaa Fredensborg Slol med Parken ned mod Esrom
Sø og Frederiksborg Slot i Hillerød besøges, og endelig
er der jo ogsaa Gurre, som er el passende Maal for en
rask Spaseretur en Søndag Eftermiddag. Ogsaa en stor
Del af Skaane ligger inden for Udflugternes Rækkevidde,
og Fullen med sin ejendommelig Natur forbigaas heller
ikke. Selv den lille 0 Hveen i Øresund med de sparsom
me Rester af Tycho Brahes Stjerneborg og Granienborg
kunde vi finde over til; den blev regelmæssigt engang
hver Sommer formelig overbefolket paa Grund af Ind
vandring fra Den internationale Højskole. — Man vil forstaa, at Eleverne havde Adspredelse nok ved Siden af
Skolearbejdet. Ogsaa for mig var det et interessant Sted
at være; jeg gik dér ved mit daglige Arbejde og var allige
vel hver Dag sammen med alle disse forskellige Menne
sker og havde deres Hjælp, hvor det var nødvendigt. Jeg
husker saaledes engang, vi var ved at anlægge en stor
Plæne paa næsten en Tønde Land, Jorden var ret løs,
og da en Græsplæne for at være holdbar helst skal være
fast, maatte vi have noget gjort ved den. Saa fik jeg en
Dag i den Time, hvor der skulde være legemligt Arbejde,
en 25—30 Elever med ud i Haven, og saa skulde vi have
Plænen traadt til; jeg lagde for med ganske smaa Skridt,
saa det kunde blive saa virkningsfuldt som muligt, bag
efter mig og lige ved Siden af mil Spor kom den næste
og saa fremdeles, og saaledes trippende vandrede hele
den internationale Flok i Gaasegang Plænen rundt og
rundt, indtil vi naaede Midten og var færdige. Det viste
sig snart, at Græsset spirede upaaklageligt i alle Fod
sporene, selv i den tynde og letvægtige Inders, og det blev
en ualmindelig god Plæne, som vi allesammen siden
havde megen Glæde og Fornøjelse af.
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Forhenværende Elever fra Den internationale Høj
skole har selvfølgelig dannet en Elevforening, ligesom
man har det ved enhver anden Høj- eller Efterskole, og
denne Forening har 5 Minutters Gang fra Skolen bygget
et Blokhus, som kaldes Elevernes Hjem. Det er et Ferie
hjem, hvor forhenværende Elever, som ønsker at opfriske
gamle Minder, kan tilbringe deres Ferie, og det koster
ikke ret meget at bo der. Huset har 3 Soverum, hver med
8 Senge, desuden er der et Køkken, hvor de, som ønsker
det, selv kan tilberede Maden; andre kan mod Betaling
spise paa Skolen. Der er ogsaa en stor Dagligstue, og hel
ligger Husets Gæstebog, hvori Gæsterne skriver deres
Navne og eventuelt andre Bemærkninger, som har Til
knytning til Stedet.
Man træffer vanskeligt her i Danmark bedre Lejlighed
til at lære andre Folk og deres Sprog at kende, idet man
her mødes med baade Lærere og Kammerater fra de for
skelligste Lande.. Her faar man tit et helt nyt Syn paa
Udlændinge og opdager, at Folk fra andre Lande slet
ikke er saa forskellige fra os, som vi havde troet.

Jakob Nielsen.

København—Chicago.
et var det herligste Vejr, da jeg den 27. September
Kl. 10 Formiddag kørte fra København. Turen gik
op gennem Nordsjælland. Færgen førte os næsten alt for
hurtigt fra Helsingør til Helsingborg. Vandet var saa fint,
og Sjællands Kyster laa i let Dis. Det var, som om en
usynlig Magnet havde Tag i mig og vilde hale mig til
bage. Naa, Eksprestoget havde fuld Damp paa, vi maatte
skynde os at forlade Færgen.
Denne Eftermiddag saa jeg saa meget kønt. Lange
Højdedrag af Sten med smaa, bitte Birketræer og Gran
i Revnerne — Sletter — Skov og Strand, Møller og smaa
kønne Huse tittede frem alle Vegne. Rigtignok er Sverrig
pynteligt.

D
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I Gøteborg saa jeg flere gamle Koner med Silketør
klæde paa Hovedet, det mindede om Vendsyssel.
Vi havde Rejsefører med fra København; han puttede
os i en Rutebil, og denne kørte os til Baaden. Gøteborg og
Omegn var nok værd at se nærmere paa; men det maa
vente til en anden Gang.
»Kungsholm« var flot, som den laa der i Havnen. Ren
og dejlig at se paa. Kokke og Tjenere — alle i skinnende
hvide Dragter - - en mægtig Stab — var forsamlede Midt
skibs. Et baade imponerende og beroligende Indtryk, før
man gaar om Bord paa en Oceandamper. Vi gik straks
om Bord; men det varede længe, før vi rigtig kom i Gang
med Sejladsen. Flere smaa Bugserbaade maatte hjælpe
til. Jeg benyttede Tiden til at trave rundt paa hele Sku
den. Første Klasse og Turist-Klasse var — aah! saa dej
lige! Senere fik jeg Straf for min Nysgerrighed. Det gik
mig som »Lille Klaus«, at det kneb med at finde mig til
Rette med det tarvelige efter at have set det fine; og jeg
havde ikke som han nogen Pose at træde paa, saa jeg
kunde faa Del i Herlighederne.
Det var en køn Tur ud ad Gøteborg Havn. Klippeskraaningerne med Smaaplantning til begge Sider, og alt
forskønnet af Solnedgangen.
Skagen passeredes ved 9-Tiden om Aftenen. En Gang
før havde jeg staaet paa en Oceandamper og set mod
Danmarks Kyster; det var, da jeg var 4 Aar. En Alder
hvor man ikke har Fornemmelser for sit Land og sit
Folk. Alligevel husker jeg det saa tydeligt. Min Mor gensaa da sit Land efter 8 Aars Forløb. Det Indtryk, det
gjorde paa hende, virkede paa os Børn, saa det ogsaa for
os blev en Oplevelse, som vi klart og tydeligt husker.
Vi fandt vore Køjer og sov nogenlunde. Kahytten saa
ret godt ud; men da jeg saa, hvorledes den daglige Ren
gøring klaredes, blev jeg lidt paf. Tandglas ordnes som
følger: Alle Glas faar en Omgang med et tørt Stykke.
Tænk, Vandmangel paa Atlanterhavet. Der var 48 Men
nesker inden for samme Viskestykkes Omraade, og Ka
hytjomfruens Samvittighed lod dog til at være i bedste
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Velgaaende. Servanterne var lige saa lidt private. Altsaa
renligst ikke at vaske sig eller børste Tænder om Bord
paa tredie Klasse. En anden Plage var den daarlige Luft.
Jeg synes, at frisk Luft og Renlighed er rimelige Krav
ogsaa for mindre bemidlede. Næste Dag var det diset, vi
saa kun Vand. Der var indløbet Ordre fra Amerika, at
nogle Passagerer, paa Grund af Urolighederne, skulde
optages i England. Vi naaede Newcastle ved Midnatstid.
Paa Grund af Lavvande laa vi der til næste Eftermiddag.
England var tilhyllet i Taage; den lettede dog lidt, saa vi
saa en Del af Byen.
Tre Bugsérdampere hjalp os af Havn. De tog Afsked
med nogle smaa morsomme Fløjt. »Kungsholm« svarede
fornemt med dyb Tone.
Vi saa Englands Kyster hele Dagen. Næste Formiddag
passerede vi Ørkneyøerne, vi havde Shetlandsøerne til
højre. Ørkneyøerne viste sig i en herlig Belysning. De
dejligste Bjergtoppe — nogle meget spidse, andre kuppel
formede. Om det var den lette Taage, der gjorde For
merne saa mærkværdigt regelmæssige, véd jeg ikke. —
Synet af disse Bjerge er det skønneste, jeg endnu har set
paa min Rejse. Hen mod Aften skruedes Skodderne for
alle Koøjne, det trak op til Uvejr. De 3 efterfølgende Døgn
var ikke morsomme, af 700 Passagerer var de fleste sø
syge. Naa, vi fik den Trøst, at det kunde blive meget
værre.
Tiden gik, vi nærmede os Land. Den sidste Aften var
med fin Middag og højt Humør. Dans paa Dækket til
langt ud paa Natten.
Indsejlingen til New York var imponerende. Vi saa
Skyskraberne dukke op, først en vældig Gruppe, senere
flere. Samme Aften kørte jeg over een Time igennem
Gaderne. Jeg var nu i Rutebil paa Vej videre. Lysrekla
merne var mægtige, et straalende Hav røde, grønne og
blaa Lys. Min Biltur New York-Chicago begyndte Kl. 7
Aften i maaneklart Vejr. Farten var voldsom, men vi sad
mageligt. Opholdene var korte, og der var længe imellem
dem. Vi kørte i Bjergegne hele Natten og næste Formid
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dag. Træerne var i sin skønneste Pragt, meget straalende
Farver og alle Bjerge skovklædte. Chicage naaedes ved
Midnatstid næste Dag.
Der var endnu meget at fortælle om Rejsen her til
Minnesota, hvor jeg opholder mig i Vinter, men jeg maa
slutte. Maaske faar I mere om Rejsen senere, jeg venter
at opleve meget endnu.
Jeg er hos min Broder, som er Præst for to danske
Menigheder. Megen Venlighed møder jeg her i Amerika
paa. mit Lands Vegne. Mange dygtige Mennesker er bosat
her. De holder af Amerika; men de, der er født i Dan
mark, længes efter dette lille skønne Land Livet igen
nem. De er opofrende for at holde deres danske Kirke, og
de er trofaste imod hinanden. Sorg i et Hjem betyder
Sorg i hele Menigheden. Og man kan samles til Fest paa
en mere inderlig Maade, end man kender det i Danmark.
Ja, her er nok at se og nok at lære.
En god Hilsen til alle Elever og Venner af Efter
skolen.
Ingeborg Ibsen,
Lake Benton, Minn., U. S. A.

Elevfesten 9.—10. Juli 1938.
ænge før Elevmødet talte Sommerpigerne meget om det,
og Forberedelserne var store. Ikke blot i Køkken og Kæl
der, men ogsaa blandt Eleverne.
Gymnasterne øvede sig flittigt til den Gymnastikopvisning,
som hører til ved Elevmødet, og en Flok var optaget af at indøve
Komedien „Molboerne“, som skulde gaa paa Skolens egen Scene.
Første Mødedag lige over Middag begyndte de første Gæster
allerede at komme. Ved Middagsbordet blev vi Sommerelever
inddelt i flere Hold. Nogle maatte hjælpe med Aftensmaden,
andre ved Morgenkaffen og næste Dags Middag o. s. v.
I Løbet af Lørdag Eftermiddag kom en hel Del Gæster, men
først ved 18-Tiden strømmede de rigtigt ind. Det var morsomt
at se den ene Flok efter den anden af gamle Elever komme
cyklende med højt Humør. De samledes alle ved Aftensbordet,
blev budt velkommen, og snart slap Snakken løs overalt.
Senere samledes hele Flokken, vel 4—500, til Liegstov i Gym
nastiksalen, hvor gammel og ny Morskab blandedes godt sammen
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nogle Timer, indtil Tæppet saa gik op for „Molboerne“, som
blev spillet fortrinligt og vakte stort Bifald. Lidt før Midnat
samledes alle saa ude i Haven, der var smukt illumineret, og her
sang man Aftensang.
Saa var Dagen og Aftenen forbi, og nu maatte vi i Seng,
d. v. s. i Seng kom vi nu ikke, fordi de tilrejsende unge Piger
var jo vore Gæster, og derfor overlod vi dem vore Senge, mens
vi selv ledsaget af Lærerinden travede ned til en Gaard i Nær
heden og gemte os i dejligt, frisk Hø. Det syntes vi var stor
artet.
De mandlige Gæster boede paa lignende Vis i en Gaard paa
en anden Kant i Egaa. Vi slæbte en hel Del Tæpper med til vor
Soveplads, tog vore Badekaaber paa, og puttede os saa godt i
Høet. Men Nattero blev der dog først, da Lærerinden sagde til.
Søndag Morgen vaagnede nogle Kl. 4, andre først Kl. 6. Nogle
maatte ud af Høet ret tidligt, idet de havde paataget sig at være
med ved Dækning af Morgenbordet. Andre smilede lidt af dem
og sov saa videre.
Kl. 7,30 kaldte Skoleklokken til Morgenmad og samlede hele
Flokken. Senere samledes man i Egaa Kirke til Gudstjeneste
ved Pastor Højmark, mens Forstanderen var Kirkesanger. Hele
Kirken var fyldt med Ungdom.
Da vi atter kom op til Efterskolen, skinnede Solen, og det saa
ud til at blive fint Søndagsvejr. Saa holdt Elevforeningen Gene
ralforsamling paa sædvanlig Vis med Regnskabsaflæggelse, Be
styrelsesvalg m. m. Skuespillerne fra Aftenen forud saa deres
Snit til at lade sig fotografere i de nydelige Dragter, som Pe
dersen for gode Ord og Betaling havde lejet til os i Aarhus. Se
Billedet i Artiklen: „Aaret, der svandt“.
Senere var der Møde, hvor Skolens Formand, Anders Born
holt, i en kort Tale præsenterede den nye Forstander, Tage
Dybkjær og Hustru, hvorefter Hr. Dybkjær holdt et Foredrag
om Komponisten Carl Nielsens Barndom og Ungdom. Ejner
Pedersen sluttede Mødet med at byde sin Eftermand velkom
men og bad Skolens Elever fylke sig om det nye Forstanderpar,
nu da hans egne Kræfter svigtede, og han bad Forsamlingen
slutte sig til et Leve for Dybkjærs, hvorpaa der lød et kraftigt
Hurra.
Saa var vi naaet frem til Middagsmaden. Efter denne var der
et Par Timers frit Samvær til Kaffetid. Nogle gik til Stranden
for at bade, andre Flokke gik Fodtur, mens nogle foretrak Græs
plænerne. Værst var det, at det gode Vejr nu pludselig var forbi,
og det begyndte at øsregne. Vi var derfor glade for atter at
komme under Tag i Gymnastiksalen, hvor nu Seminarielærer
Claus Eskildsen, Tønder, holdt sit morsomme Grænseforedrag.
Saa blev Salen gjort ren, og nu kom saa den førnævnte Gym
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nastikopvisning. Sommereleverne rykkede ind med Fanen i
Spidsen; og under Frk. Lis Hansens Ledelse viste vi nu vor
Færdighed i Gymnastik. Ved Afslutningen samledes vi atter om
Fanen og sang saa „Danmark i tusind Aar“, hvorefter Forsam
lingen kvitterede med livlige Klap, idet vi vandrede ud.
Forsamlingen opløstes, men samledes kort Tid efter til
Aftensmad. Saa var der atter et Par Timers frit Samvær, indtil
man ved 20-Tiden kom til det afsluttende Møde. Dette foregik i
Gymnastiskalen, hvor der var dækket smukt pyntede Kaffeborde
overalt, og Salen blev den Aften stuvende fuld, endda den er stor.
Man begyndte med en kraftig Sang under Pedersens Ledelse,
og saa gik det løs med Kaffedrikning. Da den værste Tørst var
overstaaet, læste Pedersen en Del Hilsener fra Elever, som af
en eller anden Grund var forhindret i at være med. Der blev nu
sunget en hel Del Sange og holdt flere Taler, idet der var flere,
der havde Lyst til at takke Pedersens for Opholdet paa Skolen.
Dette var der ogsaa Grund til, dersom de har haft det lige saa
godt, som vi har haft det i Sommer.
Endelig holdt Pedersen sin Afslutnings- og Afskedstale, byg
get over nogle Træk af Selma Lagerlöffs Takketale, da Nobel
prisen blev overrakt hende. Men da Ejnar Pedersens Tale ved
denne Lejlighed har været udførligt refereret i flere Aviser,
medtages den ikke her.
Saa lød atter Sang, og Afskedens Time slog. De fleste Del
tagere skulde naturligvis rejse samme Aften, men der var dog
en hel Del, som blev til næste Dag.
Jo, det var vel nok en Fest, der var noget ved.
En Elev.

Generalforsamlingen 1938.
eneralforsamling i Elevforeningen afholdtes Søndag
d. 10. Juli 1938. — Til Dirigent valgtes Førstelærer
Allerslev, Egaa. Efter at Dirigenten havde oplæst Dags
ordenen, aflagde Formanden, Jes Thomsen, Beretning og
oplæste Forhandlingsbogen, hvorefter han oplyste, at
Forstander Pedersen havde solgt Efterskolen til Høj
skolelærer, cand. theol. Tage Dybkjær, Vallekilde, som
umiddelbart efter Generalforsamlingen vilde komme til
Stede og holde et Foredrag. Formanden sluttede med at
udtale Haabet om, at Elevflokken vilde vedblive at staa
sammen om Elevforeningen og dermed om Skolen. —
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Sekretæren, P. Lauersen, oplæste deretter Regnskabet
samt Egaafondens Regnskab, begge godkendtes. Derefter
foretoges Valg til Restyrelsen. Genvalgt blev Martha
Birkelund, Viby, Evald Pedersen, Lystrup, Sigurd Søren
sen, Mejlby, og Jes Thomsen, Skæring. Til Suppleant
valgtes Peter Høg, Karlby, og til Revisor valgtes i Stedet
for Lars Pagter, Lærer Ove Nielsen, Aarhus. Da der der
efter ikke var flere, de ønskede Odet, kunde Dirigenten
slutte Generalforsamlingen med et Leve for Elevforenin-

J. T.

gen-

Forskelligt.
Nye Egaanaale kan faas ved Henvendelse til Skolen eller
mod Indsendelse af 1,40 Kr. paa Skolens Giro Konto (Nr. 39268).

Bidrag til Egaabogen bedes tilsendt inden 15. September.

Eventuelle Udmeldelser eller Rettelser i Medlemsfortegnelsen
angaaende Adresser m. m. skal inden samme Dato meddeles
skriftligt til Egaa Efterskoles Elevforening, Egaa, Hjortshøj.

Elevmødet afholdes 8. og 9. Juli 1939. Husk Datoen!

Ved Vinterskolen medvirker som tidligere Pastor Højmark,
Aarhus. Der er antaget to nye Lærere, Tage Hein Nielsen og
Hans Henrik Nielsen; desuden har pens. Lærer Sørensen, Aar
hus (tidligere Mejlby) et Par Timer ugentlig.
Skoleplan med udførlige Oplysninger om Understøttelse og
Undervisning kan faas ved Henvendelse til Skolen.
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Elevforeningens Regnskab.
1. Juli 1937—30. Juni 1938.

Indtægt.
Kassebeholdning pr. 1. Juli 1937 ...............
755 Bidrag å 2,45 Kr.........................................
6
—
å 2,00 - ........................................
28
—
å 1,00 - ........................................
Talt..

1495,15 Kr.
1849,75 12,00 28,00 3384,90 Kr.

Udgift.
Kort til Elevmødet 1937 ...............................
57,00 Kr.
Stemmesedler.....................................................
5,50 Elevunderstøttelse til Sommerskolen ........
100,00 Musik til Elevfesten ........................................
108,00 H. Grønborg for Foredrag...........................
25,00 Hr. og Fru Broder Larsen...........................
20,00 Gave til Ejn. Pedersen .................................
27,50 Egaabogen, Trykning og Clichéer ............
728,84
Konvolutter ........................................................
30,00 Clips ....................................................................
2,50 Porto til Elevskriftet ......................................
390,00 Girokort ..............................................................
30,00 Konvolutter til disse ......................................
2,25 Elevunderstøttelse til Vinterskolen ..........
100,00 do.
- Sommerskolen 38 ..
300,00 Porto, Telefon, Gebyrer o. s.v....................
25,00 2 Kartoteker .....................................................
91,25 Kassererens Løn ..............................................
50,00 Musik til Elevmødet 1938
........................
68,00 Ialt.. 2160,84 Kr.
Kassebeholdning 3384,90
2160,84 = 1224,06 Kr,
Egaa, d. 9,Juli 1938.

P. Laursen.

Revideret og godkendt d. 10. Juli 1938.
V. Bomholt.

„Egaafondet“s Regnskab.
1. Juli 1937—30. Juni 1938.

Indestaaende i Banken .................................
Ialt..
Egaa, d. 9. Juli 1938.

801,12 Kr.
801,12 Kr.

P. Laursen.

Revideret og godkendt d. 10. Juli 1938.
V. Bomholt.
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Skolens Tillidsmænd.
Gaardejer
Gaardejer
Gaardejer
Gaardejer
Gaardejer
Gaardejer

Anders Bomholt, Egaa, Formand.
Chr. Johnsen, Egaa.
V. Villadsen, Egaa.
J. Bomholt Hansen, Egaa.
N. Nielsen, Terp, Lisbjerg.
G. Nielsen, Andigaarden, Mørke.

Elevforeningens Bestyrelse.
Gaardejer Jes Thomsen, »Bynksminde«, Skæring, Forind.
Telefonistinde Martha Birkelund, Viby, Næstformand.
Fru Herdis Poulsen, Skovhuset, Kjellerup.
Frk. Else Busk, »Sølyst«, Hjortshøj.
Tømrer Sigurd Sørensen, Mejlby, Hjortshøj.
Landmand Evald Pedersen, Egaa Mark, Lystrup.
Landmand Palle Grosen, Skæring, Hjortshøj.
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Elevfortegnelse 1937—1938.
Vinterskolen.
Andersen, Hakon Brandstrup, Edslev, Hørning.
— Harald, Halkjær, Falling.
— Jacob Skaarup Nørgaard, Hadbjerg, Hadsten.
— Thomas, Sdr. Hastrup, Pindstrup.
Bentholm, Karl Anton, Baaring, Asperup.
Brendstrup, Helge, Haar, Hinnerup.
Christensen, Anton, Karlby, Hornslet.
Enevoldsen, Egon Holst, Viby J.
Fiil, Niels, Hvedsten Kro, Spentrup.
Frost, Poul Vagner, Hørmested, Sindal.
Hansen, Erik Remontius, Harlev.
— Asger Sigvald Østergaard, Virring, Skanderborg.
— Helge Brunse, Sandager.
— Henning Ove, Haldum, Hinnerup.
Helboe, Møller Christian, Hesselballe, Hjortshøj.
Jensby, Knud, Trige, Aarhus.
Jacobsen, Thormod, Børglum, Vraa.
Jensen, Harald, Alrø, Horsens.
— Jens Christian, Haarup, Hjortshøj.
— Jens Eli Lemmer, Andi, Mørke.
Kristensen, Peder Thomsen, Mosegaard, Hammel.
Larsen, Frede, Hudevad, Aarslev.
Lauesen, Børge Herbert, Helgenæs, Knebel.
— Jens Carl, Linaa, Laven.
Mikkelsen, Arthur Wendelboe, Norring, Hinnerup.
Møller, Chresten Skjødt, Gundestrup, Volk Mølle.
Nielsen, Harald Højgaard, Fensten, Ørting.
— Jørgen Hedegaard, Haarby, Skanderborg.
— Knud Erik Hjelmager, Hadsten.
— Per Thomsen, Haarby, Skanderborg.
— Poul Verner, Søby, Hornslet.
— Niels Ejgil, Askildrup, Randers.
Nygaard, N. Johannes Hevring, Fausing, Allingaabro.
Ovesen, Thorkild Barkholt, Ferritslev, Ullerslev.
Pedersen, Kjeld Brødsted, Skørring, Mørke.
Povlsen, Niels P. Møller Holmgaard, Sminge.
— Gunnar Kjær, Halling, Randers.
Rasmussen, Jacob Peder, Testrup, Maarslet.
Schmidt, Bay Carlsen, Drengsted, Døstrup.
— Johannes Christian, Lime, Mørke.
Schou, Rasmus Borgbjerg, Sdr. Homaa, Trustrup.
Sørensen, Gunnar, Gruttrup, Hjortshøj.
— Henning, Mejlby, Hjortshøj.
— Vagn Sønderskov, Fensholt, Odder.
Sehested, Hakon, Tvilum, Faarvang.
Thomsen, Otto Møller, Gylling.
Winter, Aage, Mellemmølle, Randers.
Venning, Arne, Elev, Lystrup.
Vestergaard, Jens Holm, Hjortshøj.

Sommerskolen.
Abild, Aase, Skader, Voldum.
Blok, Elise Margrethe, Gram, Stilling.
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Bruus, Karen, Grydsted, Nibe.
Buur, Margrethe, Pillemark, Samsø.
Christensen, Else Margit Johanne, Norring, Hinnerup.
— Kardi Ingstrup, Gjesing, Auning.
Christiansen, Karen Margrethe, Houlbjerg, Laurbjerg.
Fisker, Rigmor, Rosenlund, Lerbjerg.
Gammelgaard, Kirstine, Haurum, Bøstrup.
Hansen, Aase Langholm, Glæsborg.
Handbjerg, Inga, Aale.
Holm, Karen Nørgaard, Segalt, Løgten.
Iversen, Mette Christine, Genner.
Jensen, Agnete Margit, Lyngaa, Hadsten.
— Amalie Cecilie, Strømgade 16, Hjørring.
— Amalie Kirstine, Sandby, Hinnerup.
— Asta Toft, Dybvad.
— Erna, Strands, Knebel.
— Kirstine Marie, Norring, Hinnerup.
—■ Mariane Vestergaard, Hier, Ans.
— Ragnhild Elisabeth, Pannerup, Lystrup.
— Rigmor, Faarup, Voldum, Randers.
— Stinne Kathrine Møller, Bendstrup, Hjortshøj.
Jørgensen, Alma Vita, Harrild, Ejstrupholm.
— Ester, Egaa, Hjortshøj.
— Karen Elisabeth, Oens, Ørnstrup.
— Merry Katrine, Genner.
Johnsen, Erna Mariane, Albøge, Trustrup.
Kanner, Inger Benedicte, Fredensborg, Skanderborg.
Larsen, Inger Margrethe, Dybvad.
Lerche,.Karen Margrethe, Gram, Stilling.
Martinussen, Aase, Vestergade 84, Aarhus.
Mikkelsen, Anna Røjgaard, Balle, Odder.
Mogensen, Andrea Margrethe, Skørring, Mørke.
Moss, Kamma Louise, Langaa.
Muhlig, Karen Viola, Hørmested, Sindal.
Olesen, Margit, Dyngby, Boulstrup.
Pedersen, Karen, Bjerby, Hjørring.
Poulsen, Gerda Strunge, Løgten.
Poulsen, Ninna, Trige, Aarhus.
Rasmussen, Astrid Pouline, Raaby, Dalbyovre.
— Gertrud, Pillemark, Samsø.
— Poula, Karlby, Hornslet.
— Rigmor Søndergaard, Karlby, Hornslet.
— Sigrid, Krogsbæk, Hornslet.
Schmidt, Ida Kathrine, Drengsted, Døstrup.
Sejrsen, Rigmor, Raaby, Dalbyovre.
Sørensen, Anna Marie, Trige, Aarhus.
— Edith Balle, Villendrupgaard, Voldum, Randers.
— Erna, Todbjerg, Hjortshøj.
— Gudrun, Søby, Hornslet.

Kære Egaakammerater!
Gennem denne lille Billedbog har vi ønsket at vise
jer Smaatræk fra Skolen og Elevholdene gennem de 17
Aar, Skolen nu har bestaaet. Vi synes, det er morsomt
at se, hvad der er sket paa Skolen: Udvidelserne i Række
følge, skiftende Lærere og Lærerinder. Men lad nu Bille
derne selv tale; vi har jo alle sammen gode Minder der
fra. — Lad disse Minder leve, og slut saa stadig op om
Skolen, den trænger som altid til at have en Flok bag
sig og bedst, naar det er dens gamle Elever. Derved véd
vi, vi glæder Forstander Dybkjærs, men ikke mindst vort
Forstanderpar, Ingeborg og Ejnar Pedersen. Vi skylder
dem alle saa stor Tak for, hvad de har været for os i de
Aar, de har modtaget os i deres Hjem paa Egaa Efter
skole.

God Jul og Hilsen!
Maren Elisabeth og Jes Thomsen,
»Bynksminde«.

