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XTlefteren er fyer og falber ab big.
(3ol;s. Hzs-)

ZTlefteren er ber og falber paa big, vige maa Dob 
for bans Stemme! 

fjan gennem öbelfen baneb fig Dej, boer nu i £yfet 
herhjemme.

(Bennem Øpftanbelfen gif ban til (Sub, 
frier os alle af Døbsriget ub.

ZHefteren er tyer, ban træber big mer, fører 
Samvittigl^ebstale.

Dyrt jeg big føbte, bu er mig faa fær! Sjæl, vaagn 
op af bin Dvale!

Kneel for bin ^reifer, og favn fyam i Cro!
Da fan Du bygge til Rimten en Bro.

ZHefteren er fyer; fyan bybt i bit Sinb bviler fom 
Dennen fortrolig.

fjer vil l^an bvcele, gaa ub og gaa inb, bygge i 
Kanben fin Bolig.

Dcerfet, fyan øver, ffal frones engang; 
ba ffal vi fynge be faliges Sang!

dtyriftian 21 isf en,
Borup præftegaarb.
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Julehilsen.

Først et Par Linier af Hostrup fra December 1890: 
»Dagen blunder, kun Mørket gror, men faar dog ikke 
det sidste Ord, Juleklokken synger i Sky, at Nat er blevet 

til Morgengry.« Morgengry, det Ord siger, hvordan vi 
trænger til dybest at se paa Livet, gamle og unge, det 
maa ikke være Nat for os, men Morgengry, saa kan Mor
gensangen tone, og Arbejdet komme i Gang med Mod og 
Lyst.

Og det er, hvad Julen gør mulig for os. Derfor taber 
Julestjernen aldrig Glansen. Derfor maa Lysene skinne 
til Jul og taber aldrig Glansen, selvom de i vore Dage 
misbruges mangen Gang.

De taler først og fremmest til os om Lyset fra oven, 
maaske det kan være smaat med vor Forstaaelse mangen 
en Stund, Lyset kommer dog med Varme og Smil.

Det er nok rigtig, hvad den samme Hostrup synger: 
»Der fløjter ingen Fugl i vor nordiske Jul, men Smaabørn 
de kvidre i Fuglenes Sted, og Gamle blive Børn og kvidre 
ogsaa med, mens Faderen i Himlen til dem smiler.«

Ja, om vi kan se Guds Smil bag ved alt det, der gør 
Julen saa levende for os, det beror paa, om vi paa et
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Punkt ligner de tre Høvdinge fra Østerland, der fulgte 
Stjernen og kom til Bethlehem. Thi Grunden til, at de 
fulgte Stjernen og kom af Sted, var den, at de var tro 
imod det bedste, der vaagnede i dem og blev en Magt i 
deres Indre.

Saadan er vi trods alt, fordi vi er skabt i Guds Billede, 
at der før eller siden, lykkeligst i Ungdommen med Barn
dommens Minder som Baggrund, vaagner noget i os, der 
fortæller om Livets Maal og Mening.

Det er oppe i Mellerup ved Randers, dér staar paa en 
Sten, at det er Menneskets Bestemmelse at hige efter høje 
Ting. Ja vist saa, noget bedre kan vi ikke ønske vore 
unge end denne Trofasthed mod, hvad der i mange Skik
kelser og ad mange Veje er groet frem og grønnes i deres 
Sind. Det er en velsignet god Ting at samle sig med 
Hjertet om at være tro imod det, der i vore bedste Øje
blikke staar for os som noget nyt og levende, ret af Værdi 
for os, om det bevares.

Derfor kom de tre Høvdinge i en god Stund til Bethle
hem, fordi de havde bevaret og levet i, hvad der i Ung
dommen var groet frem og var grønnet i deres Sind, 
var ved at blive rodfæstet dér. Hvad er det ikke en vok
sen Dreng siger til sin Mor: »Alt hvad der grønnes i mit 
Sind, har Du ledt frem og sunget ind og dugget med din 
Taare, Du lille kære Moder.«

Og den Trofasthed kalder Julen med alle dens Minder 
paa. Og den danner den Jordbund, hvori Julebudet fra 
oven kan slaa Rod og gøre sin Ordets og Livets Gerning 
i vort fattige og ringe Hjerte.

Det er igen Hostrup, der i et Julevers fra 1892 siger, 
hvad der kan komme ud deraf, en inderlig Tro paa, at 
Gud fra det høje smiler til os, og et sandt Syn paa Men
neskelivet og dets Opgaver.

»Saa kommer det da frem, Alverden er et Hjem, et 
Hus, der blev hærget af fjendtlige Sværd, men Kærlig
heden bøder og Kærligheden bær’, og samler til sidst, 
hvad der spredtes.«

Ja, .Ildens »Eder er i Dag en Frelser født,« betyder 
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lig gik Rejsen til Femmøller for at slutte med Besøg paa 
Kalø Slotsbanke. Det var blevet hen paa Aftenen, inden 
vi naaede hjem, og det var vist en Flok trætte Mennesker, 
der steg ud af Bilerne, men vi var alle enige om, at det 
havde været en udmærket Tur, selv de, der syntes, at 
den kunde have gaaet ad andre Veje.

Tiden svandt hurtigt, og inden vi vel tænkte os om, 
var der kun faa Dage til, at vort Samvær var til Ende. 
Arbejdet fik et ekstra Skub fremad, der var jo saa mange 
Ting, der skulde ordnes, særlig med Syarbejdet og Kjo
lerne, der var syet, det er jo aldrig Skik, at nogen rejser 
herfra med Ting, der ikke er færdigbearbejdede. Der
for blev der lagt ekstra paa i Tempoet. I Sløjdværkstedet, 
hvor Nina Thomsen regerede, fik Symaskinerne Lov til 
at snurre endnu hurtigere end sædvanligt; i den lille 
Skolestue sad en Flok Piger og kniplede eller prikkede 
energisk Mønstre under Ingeborg Ibsens Ledelse, og i den 
store Skolestue hersede Resten under Marie Sørensens 
Overopsyn med alt det øvrige, der hørte ind under Haand- 
arbejdet. Selvfølgelig blev de skriftlige Arbejder heller 
ikke glemt. Der var en større Renselsesproces med Bøger
ne, og der var maaske nok en eller anden, der da ønske
de, at den Blækklat eller den skæve Streg ikke var blevet 
slaaet; nu kostede det jo ekstra Slid med at faa den 
vidsket ud.

Den sidste Søndag i August kom saa Afslutnings
dagen. Hvordan en saadan forløber, ved de fleste, og den 
skal derfor kun nævnes i korte Træk. Vi havde vor sæd
vanlige Udstilling, og alle Lokaler var optaget. I den 
store Skolestue og i Sløjdværkstedet fandt man de syn
lige Beviser paa, at der var bestilt noget i Haandgernings- 
timerne, og i den lille Skolestue laa de skriftlige Arbej
der til Eftersyn, mens nogle smukt indbundne Bøger og 
en Mængde Tegninger dannede Ramme herom.

Efter at de mødte havde gennemgaaet Udstillingen, 
var der Gymnastikopvisning og Sang i Salen. Derpaa 
talte Ejnar Pedersen, og et Par Mænd takkede for deres 
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Børns Ophold her, ligesom ogsaa Gymnastiklærerinden, 
der nu forlader Skolen, fik en Tak for det gode Resultat.

Saa var Sommerskolen forbi, og de fleste fik travlt 
med at sige Farvel. Det gik just ikke alt for stilfærdigt 
af, og i Løbet af kort Tid var de fleste af de 63 Piger 
paa Vej hjemad. Kun nogle faa, der havde bestemt sig 
til at cycle, blev til næste Dag.

Der er altid dødsens tomt, naar et Hold Elever har 
forladt os. Og det kan vel i Grunden ikke være anderle
des, naar det er saadan, at man i nogle Maaneder er 
blevet indstillet paa at høre Pludren og Snakken, hvor- 
som helst man vender sig hen, ofte endda helt hen paa 
de smaa Timer, og dette saa pludseligt hører op. Saa kan 
det ikke undgaas, at Stilheden føles ligesom lidt tryk
kende, selv om man førhen ofte var tilbøjelig til at savne 
den, lige som man længes efter en rigtig god Ven.

Vi plejer jo gerne, naar det da kan lade sig gøre, at 
undgaa denne nye pinlige Tingenes Tilværelse ved at 
flygte herfra, de af os, der er i Stand dertil, for nogle 
af os maa jo altid blive hjemme og tage Tørnen helt 
ud. Ganske vist har vi jo — som alle ved — i de sidste 
Aar haft Efteraarsmøde, men der har dog altid været 
Tid til at tage en lille Udflugt før. I Aar kom dette Møde 
imidlertid saa tidligt — den ottende September —, saa 
det ikke kunde betale sig for nogen af os at fare ud. 
Indtil i Aar har det været Skik, at Mødet varede i to Dage. 
Nu nøjedes vi med et én Dags Møde. Der er ofte paa 
den Tid saa meget, at Folk daarligt kan afse Tid, des
uden skal alt tilrettelægges næsten et halvt Aar i For
vejen, Talere skal fremskaffe o. s. v., og hvem borger 
for, at Høsten paa et saa tidligt Tidspunkt kan være 
tilendebragt; den gaar i vor Tid med alle de mange Pro
blemer — ikke mindst af økonomisk Art — frem for alt. 
Altsaa nøjedes vi med én Dag, og vi havde den Glæde 
at se en god Flok møde op for at høre de indbudte Talere. 
Disse var i Aar Sognepræst Tage Severinsen, Finderup 
ved Viborg, og Valgmenighedspræst Helge Elbæk fra 
Vraa. Ved et mærkeligt Tilfælde havde de begge valgt
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samme Emne: »Frihed«, og vi fik da et Par gode Fore
drag om dette Begreb, i dybeste Forstand belyst fra to 
Sider. Aftenunderholdningen besørgedes i Aar af Real
skolelærer Niels Regnar Nørgaard fra Vraa, og Fru Edle 
Astrup fra Aalborg, og de to er saa velkendte her fra 
tidligere Aar til, at jeg ikke behøver at fortælle, at det 
blev en god og lødig Aften.

Og saa var vi færdige til at tage paa Ferie. Den ene
ste, der maatte vente hermed, var Povlsen, der havde 
paataget sig at give Sløjdsalen og Spisestuen en haardt 
tiltrængt Omgang i September Maaned. Det er ogsaa 
blevet kendt; begge Dele fremtræder nu i nyt og smukt 
Udstyr. Allerede Natten efter Efteraarsmødet rejste jeg 
selv til Småland i Sverige, hvor jeg tilbragte otte herlige 
Dage, og et Par Dage efter drog Hr. og Fru Pedersen til 
Løkken. Det er vist første Gang de to tilsammen har undt 
sig en fjorten Dags Ferie. I Løkken ejer noget af Peder
sens Familie et Strandhus, og her tilbragte de som nævnt 
Ferien. Her fejrede Ejnar Pedersen i Familiens Nær
værelse sin 60 Aars Fødselsdag.

Der blev vist ham megen Opmærksomhed ved denne 
Lejlighed, og det var ikke saa faa Hilsener, der i Form 
af Gaver, Blomster, Telegrammer og Breve fandt Vej til 
>Reden« i Løkken. Her er ikke Plads til at nævne videre, 
men det skal dog anføres, at Fødselsdagsbarnet i Dagens 
Anledning modtog et Guldur ledsaget af en smuk Skri
velse undertegnet med alle Efterskolens Bestyrelsesmed
lemmers Navne, og desuden en Boggave fra Elevforenin
gen.

Sidst i September afholdt Randers Amts Husflidsfor
ening et Lederkursus her paa Skolen, der blev undervist 
af Husflidslærer Meinert Sørensen fra Viborg, og for 
Kvindernes Vedkommende af Lærerinde, Frk. Nina 
Thomsen. Der var ialt 14 Deltagere, og Arbejdet gik med 
Liv og Lyst, hvilket maaske allerbedst bevises af efter
følgende Sang, som en af Kursusdeltagerne skrev til Af
slutningen, og som vi tager med her.
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Mel.: Ungersvendens Vise. 

Hør Frøk’ner og Svende 
nu Skolen har Ende, 
en Tak vi vil sende 
i Sang til dens Pris, 
og skønt vi kan glemme, 
vil Minder vi gemme, 
vi fik jo hjemme 
et synligt Bevis, 
tralala -----------------  
Ja, vor Mester skal have et rigtigt Hurra, 
tralala------- ---------  

I Skolens Gemakker 
vi sad over Bakker 
med bøjede Nakker 
og limed med Flid, 
mens Fingrene ilte, 
og Mester han smilte, 
men ve den, der spildte 
den kostbare Tid, 
tralala-----------------

Ja, her i vor Skole 
vi lød den Parole, 
at Bakker og Stole 
sku’ være first class, 
og blev de lidt skæve, 
lod Mester, den gæve, 
sin kyndige Næve 
alt bringe paa Plads, 
tralala-----------------

Ja, én Ting er sikker, 
at ingen os stikker, 
selv mellem Fabrikkei
er vores skam fin.
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Vi har jo paa Lager 
et Udvalg af Sager, 
et Udvalg, der smager 
af Stormagasin, 
tralala —------------

Ja, selv om der mukkes, 
skal Skolen nu lukkes, 
hør blot, hvor der sukkes, 
ak ja, det er svært. 
Men medens vi venter 
paa Mesters Talenter, 
gi’r Livet os Renter, 
af hvad vi har lært, 
tralala — ------------

R. K.

Siden dette Kursus’ Slutning har vi saa alle mere eller 
mindre været syselsatte med forskelligt Arbejde: Opryd
ning, Istandsættelse af Værktøj, Nedplukning af Frugt 
o. s. v.

Vinterskolen begynder med ca. 50 Elever, og med 
Hensyn til Lærerkræfter kan det bemærkes, at foruden 
Hel veg Povlsen og jeg vil Gymnastiklærer Jakob Nielsen 
fra Brande og Lærer Grønborg, Riis Skov, medvirke. Den 
sidstnævnte vil lige som i Sommer tage sig af Sangen. 
Ligeledes fortsætter Pastor Højmark sine ugentlige Timer 
i Litteratur.

Der har tidligere i Aarsskrifterne været en Del Efter
retninger om gamle Elever. Særlig har Bryllupper været 
vort »Speciale«. Vi er fuldstændig klare over, at der og
saa i Aar er mange gamle Egaadrenge og -piger, der har 
faaet Foden under eget Bord; men det er efterhaanden 
blevet et baade stort og uhaandterligt Arbejde at faa 
Klarhed over, hvem det er, der er nemlig endnu kun 
saare faa, der har følt Trang til selv at meddele det til 
os, og da vi nødig vil bringe en altfor ufuldstændig Liste 
herover, undlader vi den i Aar.
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Glade Sommerpiger.

Der kunde jo ogsaa nok her i denne Rubrik fortæl
les et og andet om, hvad gamle Elever tager sig for, men 
vi er omtrent i den samme Situation her som nævnt 
ovenfor.

Det skal dog lige nævnes, at Arne Mortensen (1928 
—29) er blevet ansat ved Ollerup Gymnastikhøjskole fra 
November, og at Sven Aage Fisker (1935—36) og Holger 
A. Nielsen (1936—37) i Sommer har pløjet de salte Bøl
ger om Bord paa Skoleskibet »Georg Stage«.

Jeg sendei- alle gamle Elever her fra Skolen, kendte 
og ukendte, min bedste Hilsener.

P. Fr. Laursen.

Vor Grænsekamp 
og Det unge Grænseværn.

Det var den 17. August 1934, to Dage før det sidste 
store Valg i Tyskland, og Adolf Hitler ventedes til 

Hamborg.
Flere Dage før havde Byen været festklædt, som jeg 

aldrig før har set en By være det. Hagekors vajede ved 
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Hagekors, Blomster og Grønt smykkede Huse og Gader, 
og Valgplakater alle Vegne forkyndte, hvad der var i 
Vente.

Og Hitler kom. Efter 2 % Times Ventetid saa vi tre 
Flyvemaskiner kredse ind over os; fra den midterste 
blafrede et stort Hagekorsflag — det var fra Førerens 
Maskine —, og inden ret længe kunde vi mærke paa 
Bevægelsen i Folkemasserne, at nu nærmede Hitler sig 
i Bil fra Flyvepladsen til det Sted, hvor vi stod.

Han passerede forbi. Staaende op i aaben Bil mod
tog han alvorlig og maaske bevæget Menneskemassernes 
Hyldest, deres Hilsen og Heilraab, og Folk havde faaet 
Løn for deres Ventetid, de havde faaet Lov til at se og 
hylde deres Fører.

Om Aftenen gentog det samme sig, da Hitler skulde 
tale fra Balkonen paa Hamborgs Baadhus — kun i for
stærket Grad. Aldrig har jeg set Folk i den Grad glemme 
sig selv, som da Hitler viste sig paa Balkonen. Heil- 
raabene vilde ikke faa Ende, fordi Folk maatte give deres 
Begejstring Luft, og da Hitler endelig fik Ørenlyd til at 
tale, indsugedes hvert Ord af Masserne og udløste med 
korte Mellemrum en Orkan af Jubelraab.

Men efter Talen intonerede Militærorkestret med 
Deutschland, Deutschland über alles og bagefter med 
Horst Wessel-Sangen, og da kulminerede Begejstringen. 
Med højre Haand opstrakt til Hilsen sang Folk med, ikke 
fordi det nu engang var passende ved en saadan Lejlig
hed, men utvivlsomt fordi de ikke kunde andet; ja, det 
var ligesom man af Menneskemasserne blev løftet i 
Vejret.

Folk glemte sig selv. De var kun Tyskere i denne 
Stund.

»Det var dog en underlig Indledning til en Artikel 
om det unge Grænseværn,« vil mange sikkert sige, men 
mon det ikke alligevel giver en stor Del af National
socialismen i en Nøddeskal. En Begejstring er skabt i 
store Dele af Befolkningen, en Begejstring, der for mange 
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sikkert ogsaa varer ind i Dagliglivet, saa at de føler sig 
kaldede til at være med i Genrejsningsarbejdet for deres 
tyske Fædreland, om det saa ogsaa skal betyde person
lige Savn; for hvad betyder det, hvis man virkelig har 
noget, man vil kæmpe for.

Og Tyskerne har ikke glemt, at der ogsaa uden for 
Tysklands Grænser findes Folkefæller, der i Sindelag be
kender sig til Tyskland og maaske haaber paa en »Gen
forening«, og heller ikke Tyskerne i det »tabte« Nord
slesvig er glemte.

Der findes i Tyskland et »Folkeforbund for Tyskhed 
i Udlandet« (V. D. A.), en Forening, der i 1932 talte over 
2 Millioner Medlemmer, og Tallet er fordoblet, siden 
Hitler kom til Magten, saa at der i Dag er over 4 Millio
ner Medlemmer deri. I 1933 havde Foreningen en Om
sætning paa over 3. Mill. R. M.; en stor Sum, der med 
den nuværende Markkurs betyder en betydelig større 
Sum i Kroner, saa selv om der for Tyskland er andre 
og større Grænsespørgsmaal end det slesvigske, har de 
alligevel store Midler at arbejde med.

Organisationens Maal er at bevare og styrke Tysk
heden i Udlandet, og Maalet skal naas ved Støtte af tyske 
Skoler, Børnehaver, Biblioteker, Ungdoms- og Gymna
stikforeninger, Vandrehjem, Foredrag, Filmsudlejning 
m. m., og saa vidt kan vi jo kun respektere dem, for 
selvfølgelig skal den bevidste Tysker have Lov til at leve 
sit kulturelle og aandelige Liv, naar det ellers ikke for
styrrer den almindelige Ro og Orden. Ser vi ikke saa- 
dan paa det, anerkender vi jo nemlig den gamle tyske 
Voldspolitik over for Mindretallene.

At Organisationen støtter Udenrigstyskerne med Dag
blade, Tidsskrifter og oplysende Pjecer, er der heller 
ikke noget at sige til, men ofte er Indholdet i disse Skrif
ter af en saadan Art, at man maa harmes derover. Et 
Titelblad til en Skolelæsebog forestiller et Kort over 
Mellemeuropa, der skal illustrere, hvor vidt Tyskhed og 
tysk Kultur strækker sig, og her er et ret stort Stykke 
af det sydlige Nordslesvig afmærket som tysk Folkejord 
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og Resten op til Kongeaagrænsen som tysk Kulturjord, 
hvormed menes, at selv om Tyskerne dei- er i Mindretal, 
saa har de dog som de »aandeligt og økonomisk højere- 
staaende« præget Jorden og gjort den til tysk Kulturjord.

Saadan ser altsaa »Sandheden« ud om Grænsespørgs- 
maalet for de tyske Skolebørn i Dag.

Om Organisationen arbejder direkte for Grænserevi
sion, er det vel vanskeligt at sige. Nogle betydende Mænd 
benægter det, mens andre nævner et politisk Stortysk
land som Organisationens andet og endelige Maal, og 
der er næppe Tvivl om, at Kampen om Jorden i Nord
slesvig ogsaa støttes herfra, saa at det tyske Kreditinsti
tut Vogelsang nu ejer 73 Gaarde i de tyndt befolkede 
Egne og har ydet Laan i ca. 900 andre Ejendomme i Nord
slesvig.

Men enten nu Støtten sydfra ydes paa den ene eller 
den anden Maade, og selv om Midlerne ikke altid synes 
at være lige pæne, saa skal vi i alle Tilfælde være klar 
over, at der gøres et Arbejde baade stort og dygtigt for 
at bevare og styrke Tyskheden i Nordslesvig og vinde 
de vaklende, saa at Tyskland om kortere eller længere 
Tid kan faa Livets Ret til Landsdelen, og sker det, da er 
vor politiske Ret ikke meget værd.

Men har vi da ikke gjort noget fra dansk Side siden 
Genforeningen? Jo, vi har haft nationale Foreninger, der 
støttede det danske Kulturarbejde i det genvundne Land 
og Syd for Grænsen, og H. P. Hanssen var jo til sin Død 
den store og utrættelige Fører.

Men altfor mange Danske har regnet med, at fra 1920 
var det sønderjydske Spørgsmaal løst —• i hvert Fald for 
Nordslesvigs Vedkommende, og det værste er, at dette 
Problem for de allerfleste unge i det gamle Land har 
staaet som noget ret uvedkommende, der højst bragte 
nogle sentimentale Følelser frem ved nationale Møder en 
enkelt Gang om Aaret.

Nu i Dag staar Problemet der i al sin Alvor, og vi 
maa aabne Øjnene derfor. Om Sønderjylland skal for- 
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blive dansk eller tysk i Fremtiden, vil sikkert ikke af
hænge af Vaabenmagt, men af Befolkningens Sindelag, 
og nu ved vi vel, at der findes baade en dansk og en 
tysk Kærne i Befolkningen dernede, der ikke lader sig 
rokke eller overtale af Løfter, og begge Synspunkter maa 
respekteres, men foruden disse findes en meget stor 
Gruppe, der endnu ikke har fundet et nationalt Staasted, 
men som derfor alligevel kan være udmærkede Menne
sker, og Fremtiden vil vise, om det danske Folk »har 
en saadan indre Styrke, en saadan sædelig Kraft, at det 
virker mere dragende end det tyske«, og Opgaven for vi 
unge ligger i at være med til at skabe et saadant Dan
mark.

Vi har haft og har Mænd i Danmark, som vi kan være 
stolte af, og vi har en national Kunst i Litteratur, Musik 
m. m., som meget vel kan staa Maal med andre Landes, 
og vi vil ogsaa gerne byde vore Folkefæller gode økono- 
nomiske Kaar og sociale Forhold.

Men selv om vort Folk har dette, saa kommer det 
ikke i de enkelte Menneskers Eje ganske af sig selv, det 
maa tilegnes af hver enkelt, om det skal faa Værdi for 
dem; og for Befolkningen i de Egne, der danner Bolværk 
for vi andre, er det meget vigtigt, at disse Kulturgoder 
bliver dem budt, saa at de faar Mulighed for at kunne 
tilegne sig dem.

Efter at Hitler var kommen til Magten, var man i 
de danske Forkæmperes Rækker i Sønderjylland klar 
over, at mod den Bølge af national Begejstring til Sam
ling for Tysklands Fremtid, var vi nødt til at blæse til 
Samling for Danmarks Fremtid, om vi skulde bevare 
og forstærke Folkets nationale og kulturelle Bevidsthed.

Derfor indbød man til store Ungdomsstævner for at 
præsentere Ungdommen for Problemet, og sikkert havde 
baade Tønder- og Dybbølstævnet stor Betydning, de viste 
Modstanderen, at den danske Ungdom eksisterede, og 
det hjalp sikkert de danske unge til at tro paa sig selv 
og deres Sag.

Det vigtigste Resultat af disse Møder fremkom dog, 
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da det Udvalg, der var nedsat til at finde en Løsning 
paa at samle Ungdommen, om Efteraaret fik dannet en 
ny selvstændig Grænseorganisation under Navnet Det 
unge Grænseværn (D. u. G.) med den unge, dygtige og 
tiltalende Lærer P. Marcussen fra Tønder som Formand.

D. u. G. er ikke en Forening, der kalder paa Ungdom
men med store Ord om, hvor fortræffelige Danskerne 
er, og hvor slemme Tyskerne er, (det er jo heller ikke 
der, Forskellen ligger); nej, de kalder til Styrkelse af 
dansk Sprog, Kultur og Sindelag under fuld Indrømmel
se af Modpartens Ret til at leve sit aandelige og kul
turelle Liv.

Nu — fire Aar efter Starten — tæller D. u. G. over 
20.000 Enkeltmedlemmer foruden ca. 50.000, der gen- 
nem andre Ungdomsorganisationer staar som Medlem
mer, saa det maa siges, at Tanken er slaaet an.

Hvad har da D. u. G. udrettet i sine første Leve- og 
Virkeaar? Ja, derom fortælles der udførligt i den Beret
ning, der hvert Aar udsendes til alle Medlemmer, og her 
skal nævnes noget af det.

D. u. G. har foranstaltet Møder med Tale, Oplæsning, 
Sang og Musik for at vise, hvad dansk Kultur rummer, 
har støttet Aftenskoler, Sport, Folkedans, Husflid, Haand- 
gerning, Spejderarbejdet, Vandrebevægelsen, Lejrskoler 
m. m., ja, til det sidstnævnte har D. u. G. endog kunnet 
lade sit eget Vandrehjem og Samlingssted bygge, herligt 
beliggende ved den skønne Flensborg Fjord.

Der har ogsaa været afholdt store Stævner, dels et 
stort Skoleidrætsstævne i det truede Tønder og dels de 
store Aarsmøder, hvor Titusinder var samlede for at høre 
nogle af de bedste Talere fra de nordiske Lande føre 
Ordet, og det var her H. P. Hanssen i sin Tid i Slutnin
gen af sin Tale udtalte Ordene: Lykkelig den Ungdom, 
der faar en stor Opgave!

Det her nævnte er jo kun Udpluk af, hvad D. u. G. 
har gjort, og hvilke Opgaver, der ligger for, men jeg 
synes, det tilstrækkeligt godtgør Organisationens Beret
tigelse, og kunde disse Linier tjene til at forøge Med
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lemstallet, da betyder det en Styrkesle i Arbejdet der
nede, ikke alene ved den økonomiske Støtte et Medlem 
betyder, men maaske i langt højere Grad en moralsk 
Støtte, derved at de, der staar i Spidsen for Kulturarbej
det ved vor Sydgrænse kan føle, at de ikke staar alene, 
men at der staar en vaagen og villende dansk Ungdom 
bag dem.

Ungdomsforeninger o. 1. kan staa i D. u. G. mod 
et Kontingent af mindst 10 Øre pr. Medlem, men langt 
mere betyder de personlige Medlemmer, og Kontingentet 
er fra 2 Kr. og opefter om Aaret, eftersom man tegner 
sig ved Indmeldelsen, og denne kan ske ved Det unge 
Grænseværns Tillidsmænd rundt om i Landet.

Ja, maatte Det unge Grænseværn da kunne hjælpe 
til at samle Ungdom fra hele Landet, om ikke maaske 
til en saadan Begejstringens Rus som hos Hitlerung
dommen i Tyskland, saa dog til virkelig Forstaaelse og 
aktiv Deltagelse i det Arbejde, der er af livsvigtig Be
tydning for Danmarks Fremtid.

Danmark har Udeladelsessynder nok paa sin Samvit
tighed over for Sønderjylland; maatte vor Slægt kunne 
hjælpe til at gøre Bod derpaa!

Vi vil værge vort Land, men vi glemmer ikke, at vi 
ogsaa vil Fred her til Lands, og Danmark skal værnes 
ved at gøre det livskraftigt og ungt.

P. Sejlund Sørensen.
Ry Højskole.

Den store Vildmose.

For godt en halv Snes Aar siden købte Staten af Stam
huset Birkelse et Areal paa 500 Tdr. Ld. af den store 
Vildmose. I den Tid, der er gaaet siden, har man ofte 

læst Artikler i Landets Blade om det mægtige Kultive
ringsarbejde, som Staten har sat i Gang her.

Man har læst om Mosens Afvanding ved Hjælp af 
Grøfter og Kanaler i Milevis — 40 Mil ialt. Man har læst 
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om de vældige Fræsere, jætteagtige Maskiner, der vralter 
af sted over den ujævne Grund og med deres mægtige 
Knive og Tænder flaar og sønderhakker Lyng, Ris, Rød
der og Tørvejord og sprøjter den pulveriserede Masse 
ud bag sig i et jævnt Lag. Man har læst om Gødskning, 
Mergling og Saaning af Græsfrø, og om det skønne Syn 
af de mægtige, grønne Fenner, hvor brogede Kreaturer 
græsser i Tusindvis, og om store Vejanlæg, der forbin
der de omliggende Landsdele med hinanden. Og man ser 
i Tankerne talrige nye Hjem rejse sig paa Arealerne.

Alt dette er jo godt og glædeligt. Og hver Sommer 
kommer der Tusinder af rejsende, ofte langvejs fra, og
saa fra fremmede Lande, for at se og lære.

Men én og anden halvgammel Drømmer, for hvem 
den store Vildmose har været noget af et Eventyr, vil 
føle Vemod over, at dette enestaaende, vældige Stykke 
Natur nu forsvinder. Nu, da de eventyrlige Luftspejlin
ger, de fantastiske Brande, al den dunkle Mystik forsvin
der ud i Glemselens Hav sammen med det bortsivende 
Vand, vil én og anden føle, at Mosens Ensomhed, Stor
hed og løndomsfulde Stilhed binder Sindet med en sær 
Styrke.

Man føler sig fattigere end før og tyr til Minderne 
om det, der var engang.

Paa Sandelsbjerg.
Vi tænker os nogle Aar tilbage i Tiden. En sollys Som

merdag staar vi paa Sandelsbjerg, den sagnomspundne 
Bakke ved Vildmosens vestlige Rand.

Udsigten er vældig. Horisonten rundt mod Nord, Øst 
og Syd tegner sig de smukke Silhuetter af de bløde Bak
kedrag ved Saltum, Thise, Sulsted, Biersted og Jetsmark. 
Og længst mod Vest Klitterne ved Jammerbugten.

Som lyse Prikker i Landskabet blinker de hvidkal
kede Kirker frem. Mod Nord troner Thise Kirke højt 
paa sin Bakke med Solskin paa de hvide Mure. Længere 
ude lyser Børglum Kirke. 28 Kirker kan der tælles her 
fra dette Sted.
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Stien op ad Sandelsbjerg.

Og saa lige foran os selve Mosen: Den store Vildmose! 
Alene Navnet rummer en Verden af Mystik. Dens Grund
tone er mørk, med et brunrødt Skær. Den ser gammel ud.

Der er en ubeskrivelig Ensformighed over denne øde 
Slette. Man føler sig knuget og tynget af dens forfær
dende Tomhed. Og dog har den en underlig lokkende og 
dragende Magt.

Vandring i Vildmosen.
Vi gaar ned ad Sandelsbjerg og vandrer forbi Mose- 

fogden Lars Poulsens Hus, ud i det store Øde. Først 
passerer vi nogle Tørvegrave og en Mængde Tørveskruer; 
men saa slipper de sidste Spor af Menneskers Færden 
op, og vi vader møjsommeligt af Sted gennem knæhøj 
Lyng, Græs, Ris, Siv og Mos. Af og til passerer vi nogle 
nøgne, brune Pletter eller Flader, det er bundløse Sumpe 
eller Ganger, som de kaldes. Og de mange Fortællinger 
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om Folk, der er bleven opslugt af disse lumske Gunger, 
kommer os saa uhyggelig nær paa Livet. Vi lister for
sigtigt uden om. Flere Steder danner Mosset store, bløde 
Puder, indbydende til Hvile. Men vi vandrer længere 
ud, helt ud til Ørnereden i Mosens Midte: en grøn Plet 
med et Par forkrøblede Træer og nogle faa Buske. Her 
havde Fiskeørnen sin Rede i ældre Tid. Her kunde den 
bo i Fred. Ingen var saa dumdristig at vove sig saa langt 
ud dengang. Beboerne i Rendbæk, Hune og Blokhus 
kunde hver Dag se Ørnen komme sejlende gennem Luf
ten paa Vej til Havet efter Føde.

Vi vender om for at gaa i Land igen. Og nu lægger 
vi Mærke til de smaa Ting: Moseplanter af forskellig 
Slags, Mos og Græs og Blomster. Den høje, knejsende 
Dueurt nejer og nikker, Kæruldens hvide Faner vajer og 
vifter, saa langt Øjet rækker. Klokkelyng, Soldug og 
Jomfruhaar skjuler sig beskedent mellem den høje Lyng. 
Vi finder Bær af forskellig Slags, Tranebær og de meget 
sjældne Multebær. Vi hører Insekters Summen og ser 
enkelte vilde Fugle. En Urhane letter med et Smeld. Om
sider naar vi Land, trætte og udasede, men en stor Op
levelse rigere.

Saaledes var en Vandring i Vildmosen for en Del Aar 
siden, før Kultiveringsarbejdet begyndte. Nu er der vel 
faa Mennesker tilbage, der har oplevet den Spænding og 
Fare, der var forbunden med at alke sig ud til Ørne
reden i hine Dage.

Brand i Vildmosen.
»Ilden i Vildmosen slukkes aldrig,« sagde de gamle. 

Naar Vinteren lægger sit hvide Lagen over Mosen, æder 
Ilden sig ned i Dybet, og her ligger den og ulmer Vinte
ren igennem. Men naar Foraarssolen begynder at skinne, 
vaagner Ilden igen og æder sig atter op til Overfladen, og 
med Sommersol og Tørke slaar den ud i et rødglødende 
Flammehav, der ses milevidt. Den slukkes aldrig. Det er 
den evige Ild!

Saadan sagde de gamle. Nu er der vel ingen, der tror
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Tørveskruer ved Sandelsbjerg i Udkanten af den store Vildmose.

det længere; men alligevel spiller de aarligt tilbageven
dende Vildmosebrande stadig en Rolle i de omboende 
Folks Fantasi. Det er jo ofte i Hundredvis af Tønder 
Land, der brænder. Og de, der bor rundt om Mosen, kan 
Aften efter Aften nyde det storslaaede Syn af det flam
mende Ildskær, der farver Horisonten rød. Og selv den 
mest haardkogte »Tørvetriller« undgaar vel ikke en fæn
gende Gnist i sit Sind, saa hans Fantasi kommer i Sving, 
og han for en Stund løftes op over Hverdagens fortræde
lige Smaatterier og fyldes med stille Undren.

Undertiden har Brandene været saa voldsomme og 
farlige, at de omliggende Sognes Beboere har maattet 
have Hjælp af Soldater fra Aalborg for at faa Bugt med 
Ilden. De ældre kan fortælle om vilde Kampe med Flam
mer og Røg i Dage og Nætter. Bevæbnet med en vaad 
Tørv paa en Fork gik man mod Fjenden. I Pusterum
mene fraadsede man i Skraatobak og Brændevin, for
tæller man. Det var ofte en haard Tørn. Men naar Ud
flytternes Tørv og Hjem var i Fare, var Naboerne altid 
villige til Hjælp.

Under en mægtig Brand i 1899 brændte en Million 
Tørv, Frugten af mange fattige Familiers Slid, deres ene
ste Udkomme det Aar. I Juli Maaned 1925 opkom der en 
vældig Brand. Ilden bredte sig mere og mere. Blev den 
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slukket eet Sted, blussede den op et andet. En Mængde 
Tørv brændte. Da Ilden greb fat i et Hjørne af en Plan
tage Syd for Sandelsbjerg, blev der tilkaldt Soldater fra 
Aalborg, og Ilden blev slaaet tilbage.

Folk nøjedes ikke med som i ældre Tid at betragte 
Branden fra de omliggende Bakkedrag. Nej, Nat og Dag 
gled en Strøm af Biler og Cykler frem og tilbage. Lyden 
af Flammernes stadige Knitren og Menneskestemmernes 
ustandselige Summen gennemskares af Bilernes Tuden 
og Cykleklokkernes Ringen. Først langt hen i August 
lykkedes det helt at faa Bugt med Ilden. I Juni Maaned 
1932 udbrød der Ild en Dag, der var stærk Blæst. I Løbet 
af 2 Timer var 150 Tdr. Land omspændt af Flammer, 
og der maatte tilkaldes Militær fra Aalborg.

Skønt Vildmosens Omraade indsnevres Aar for Aar, 
kan den altsaa vise, at den endnu ikke er helt kuet.

Fata morgana.
Ogsaa Luftspejlingerne har bidraget til at kaste Even

tyrglans over Vildmosen. Paa varme Sommerdage kan 
man undertiden se Bjerglandskaber, Have med sejlende 
Skibe eller store Byer over Vildmosen. Ja, der skal endog 
være set Tropelandskaber med . vajende Palmer. For 
nogle Aar siden saa Passagererne i et Tog, der ved Mid
dagstid passerede Mosen mellem Sulsted og Tylstrup, et 
højtliggende Landskab: Træer, Huse, Gaarde og en Kirke. 
Det stod saa klart og skarpt, at Folk, der ikke kendte 
Egnen, kunde tage det for Virkelighed. Men for sted
kendte Folk saa det meget mærkeligt ud. Det var ikke 
noget vendsysselsk Landskab, man saa. Det var læn
gere borte fra.

Disse Luftspejlinger bliver sjældnere, efterhaanden 
som Vildmosen afvandes og kultiveres, og det vil ikke 
vare længe, inden de, saavel som Brandene, er en Saga 
blot.

Sagn om Vildmosen.
De mange Fortællinger og Sagn, der findes om Vild-
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Ryaa, der slynger sig langs Vestsiden af Vildmosen.

mosen, vidner ogsaa om, hvilken Rolle denne dystre, 
øde Flade har spillet i Folkefantasien.

Der fortælles om Ulve og Røverpak, som holdt til 
herude og voldte Folk og Fæ Fortræd. Den mest kendte 
Fortælling er vel nok den om Røverne i Sandelsbjerg, 
der en Lille-Juledag brasede ind i Toftegaard, der lig
ger tæt ved Sandelsbjerg, og forlangte Drikkelse og Sule
varer, men til sidst, mens de sad og smovsede i Sigte
brød og Sylte og Brændevin, blev overmandet og dræbt.

Ved et Jordarbejde, som Stamhuset Birkelse lod fore
tage i Vildmosen for faa Aar siden, traf man paa en 
Række store Sten, der laa i regelmæssig Afstand fra 
hinanden. De har sandsynligvis ført over et lavt Sted i 
Mosen ud til Sandelsbjerg. Og nu afdøde Mosefoged Lars 
Poulsen, der vel nok havde mere Kendskab til Vildmosen 
og dens Historie end noget andet Menneske, har ogsaa 
for Aar tilbage fundet en gammel Stensti. Disse Fund 
tyder paa, at Sandelsbjerg virkelig har været beboet.

Et andet Sagn beretter, at den onde Frederik Kjær 
fra Børglum Kloster er manet ned i Vildmosen i Nær
heden af »Gaaselunerne«. Her ved »Gaaselunerne« fin
des ogsaa en Række store Vadesten ud i Sumpen. Sagnet 
siger, at en af de Fredløse paa Erik Menveds Tid flyg
tede ud i Vildmosen for at friste Livet her, og han skal 
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have lagt disse Vadesten, som han brugte, naar han fra 
sit Skjulested sneg sig paa Plyndringstogt.

»Gaaselunerne« er nu fredet. Her skal kommende 
Slægter kunne se, hvordan den underlige, sagnfyldte 
Vildmose engang har set ud.

Nu afdøde Forfatterinde Maja Aagaard fra Brønders
lev skrev engang om »Gaaselunerne«:

Langt ude i Vildmosens Øde, 
der ligger en stille Sø.
Jeg synes, den er som det sidste Blik 
fra en, der er nær ved at dø.

Vildmosen i Digtning og Kunst.
De omtalte, og flere andre, gamle Sagn vidner om, 

hvorledes den Mystik, der hviler over Vildmosen, har 
kunnet tænde de henfarne Slægters Fantasi i Brand. Og 
det brænder endnu.

Jens Thises Digtning, f. Eks. Romanen »Mosekongens 
Brud«, randes af den store Vildmose. Det samme gælder 
Thomas Olesen-Løkkens to Noveller »Jesper Spillemand« 
og »Pigen fra Vildmosen«. (Hans Roman-Serie om »Stor
mosen« har derimod ikke Vildmosen til Baggrund, men 
Lundergaards Mose ikke langt derfra.)

Bernhard Jensen har endnu mere Vildmoseblod i 
Aarerne. Hans tunge, kraftige Novelle »Mosefogden« og 
hans store Fortælling »Margrethe«, med Undertitel »Af 
Vildmosens Saga«, er Flammer fra »den evige Ild«, der 
brænder i Vildmosen. Ogsaa i Niels Anesens Sjæl lever 
den store Vildmose som en fortryllende Drøm. I et Digt, 
som han kalder »Den store Vildmoses Mystik«, siger han:

Mosen med Mystik og Storhed gir min Tanke Form og
Kraft, 

og mit Sind som Lyng og Graaris næres af dens tunge 
Salt.

Se, det griber mine Sanser!
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Lygtemænd med Flammesværd!
Elverpigens Dans paa Tuen! 
Stjerneskud fra Himmelbuen!
Kornmodsglimtets blege Skær!

Foruden dette Digt af Niels Anesen og det førnævnte 
om »Gaaselunerne« af Maja Aagaard kan nævnes endnu 
et Digt af Peder Jensen Kjærgaard fra Øster Hjermits- 
lev. Det hedder »Vildmosens Saga« og begynder med de 
malende Ord:

Vilde, dystre Ødemark, 
tung og tavs du ligger dér 
som en Afgrund dyb og sort 
mellem Eng og flade Kær.

Og derefter følger i store Træk Vildmosens Saga i de 
Sekler, der svandt. Endelig har den samme Forfatter 
vist sit nøje Kendskab til Vildmosen i sin for nylig ud
komne Roman »Goddag igen«. Igennem Bogens »Helt«, 
den nøjsomme Slider, der slaar sig ned i Mosens Ud
kant for Livet, lærer vi paa en nøgtern og troværdig 
Maade denne store, øde Flade at kende til alle Aarets 
Tider, og man vil som ham »gemme Mindet om den i 
sit Sind, den store Fred og det gaadefulde, der hvilede 
over Vidderne, saa det kunde gøre én angst, men ogsaa 
have en dragende Mystik over sig.«

De nævnte Digtere og Forfattere, der alle hører 
hjemme i Sognene omkring den store Vildmose, er et 
Vidnesbyrd om den dybere Sandhed i den gamle Folke
tro, at Ilden i Vildmosen aldrig slukkes. Vildmosens 
dunkle Mystik, der i Aarhundreder har ulmet og giødet i 
Folkedybet, er i vore Dage slaaet ud i lys Lue i disse 
Forfatteres Vildmosedigtning.

Ogsaa Malerkunsten har hentet Motiver i den store 
Vildmose. I »Frem«s »Danmarks Land« findes et Bil
lede efter et Maleri af Milton Jensen: Brand i Vildmosen. 
Det giver et godt Indtryk af de slikkende Luer og den 
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kvalmende Røg paa nært Hold. Og Maleren Axel P. Jen
sen (Broder til Forfatteren Bernhard Jensen) begyndte 
for en Snes Aar tilbage at give sin Opfattelse af Vild
mosen Udtryk paa Lærredet, og han har i de forløbne 
Aar malet flere, baade mindre og store Billeder fra Vild
mosen, saaledes et mægtigt, farvestærkt og festligt Bil
lede af Tørvegravene.

Selv i Musikken har en lille Gnist fænget. I Sognene 
omkring Vildmosen levede for et halvt Hundrede Aar 
siden en vagabonderende Spillemand, »Svensker-Niels« 
kaldet, som altid var til Stede, hvor Dansen gik, og Dram
mene flød. Han komponerede mange gode Dansemelodier, 
og i hans forhutlede Spillemandssjæl fængede en Gnist 
fra Vildmosen og slog ud i lys Lue i en Polka, der hedder 
»Fanden er løs i Vildmosen«.

Eventyret forsvinder.
Saaledes har den store Vildmose gennem Tiderne paa

virket Folkefantasien. Men nu forsvinder snart al denne 
Mystik og Poesi. Udsigten fra Sandelsbjerg er næsten 
forsvunden, spærret af de opvoksende Graner paa Bak
ken. Kun mod Nordøst, over Mosefogdens Hus, er der 
endnu et lille Kig.

Gaar man forbi Mosefogdens Hus ud i Mosen, kan 
det endnu lykkes at opleve lidt af den gamle Vildmose
stemning. Her findes et større Stykke urørt Mose, hvor 
Dueurt og Klokkelyng blomstrer, hvor Kæruldens hvide 
Faner vifter for Vinden, og Soldug og Jomfruhaar skjuler 
sig mellem Lyng og Pors. Nogle nøgne, brune, fugtige 
Pletter viser Resterne af de gamle, bundløse Gunger. Men 
naar man kommer et godt Stykke ud, hvor Eventyret 
rigtig skulde begynde, holder det pludselig op. En bred, 
dyb Grøft strækker sig i Nord og Syd saa langt Øjet 
rækker. Og paa den anden Side af den har Fræseren pul
veriseret Eventyret.

Ja, Eventyret er snart forbi. Den store Vildmoses 
Mystik og Poesi kan snart kun opleves paa anden Haand, 
gennem Bøger og Billeder. Ensomheden er forbi. Ulvene 
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og Ørnene er borte, Luftspejlingerne sjældne, Lunerne 
snart tørlagte, Urfuglene uddøde, og det sidste Multebær 
plukket.

Men du nye, unge Slægt, 
som skal pløje Ørknens Muld, 
lyt til Klangen fra din Plov, 
naar du hæver op dens Guld.

Lyt med Andagt i dit Sind 
til de svundne Tiders Røst!
Ødemarkens Saga vil 
ligge gemt i Folkets Bryst.

Dette gode Raad giver Peder Jensen Kjærgaard (i sit 
førnævnte Digt »Vildmosens Saga«) til den unge Slægt, 
der nu begynder et nyt Eventyr: Vildmosens Opdyrk
ning.

Niels Ribergaard.

Mennesket løber ikke fra sin Natur.

Japanernes Bajonetter peger nu mod Flanken af den
russiske Hær«! — »Den unge Pige har tilstaaet det 

frygtelige Overfald«! — »5000 spanske Flygtninge skal 
forlade Frankrig i Løbet af 48 Timer«! — »Militær- 
Diktatur i Ecuador«! — Alt sammen Overskrifter, der 
lyser én i Møde fra Dagbladets Forside. — Og aabner 
man for Radioen, skraaler det samme én i Møde. Hvor
ledes kan man andet — ved disse Basunstød — end hen
falde i en Stemning af Depression, finde, at alt er i Op
løsning og spørge sig selv — og andre, hvor længe kan 
det blive ved at gaa? Er disse Tilstande ikke et Udtryk 
for det rene Anarki. Hersker der ikke, hvorhen man ven
der sig, den fuldkomne Lovløshed og Tilsidesættelse af 
de mest elementære menneskelige Hensyn?

Dog, følgende Tidens Tempo, forjages Bevidstheden 
om de uhyggelige Tilstande i Spanien og Kina, naar man



65

paa Avisens næste Side finder en Overskrift som: »Stort 
dansk Højskolemøde i Flensborg« eller »De sidste Døds
fald«. Man luller sig ind i søvnige Betragtninger over 
vort Lands politiske og kulturelle Stilling overfor den 
store Nabo mod Syd, finder, at alt er saare godt, og 
stærkt beroliget ved ikke at finde bekendte Navne under 
»De sidste Dødsfald« — eller maaske tværtimod kende
lig oplivet ved netop at finde velbekendte Navne under 
bemeldte Rubrik — blader man videre i Avisen og fin
der til sin glædelige Overraskelse, at en hel Side bærer 
Overskriften »Kirken og Folket«. Det lyder saa pompøst, 
og Folket, det er jo os selv, og Kirken, ja, det er jo den, 
vi tilhører — altsaa ogsaa noget af eller om os selv. 
Læser man saa Siden om Kirken og Folket? Nej saa- 
mænd gør man ej! det er i hvert Fald kun de færreste, 
der gør det. Nej, man skutter sig i indendørs Velvære, 
klapper hinanden hyggeligt paa Skuldrene og fortæller 
gensidigt hinanden, at vi ligegodt har det godt i det lille 
Danmark. Man ryster Indtrykket fra Forsiden af sig. I 
Grunden kommer det jo ikke os ved, at de smaa Gule 
slaar hinanden ihjel, og Spanien er trods alt saa langt 
borte, at Begivenhederne der bekvemmest kan iagttages 
som et interessant Skuespil, om hvilket man ejer Be
vidstheden, at den, der bliver skudt, virkelig bliver det 
og ikke som paa Scenen rejser sig igen, naar Tæppet 
gaar ned. Ganske vist ser man ingen Ting. Fjernsynet 
er jo endnu ikke almindeligt; men i Radiofoniens Tids
alder er Hørespil jo ikke nogen upopulær Form for Un
derholdning, og man reagerer paa omtrent samme Maa- 
de over for den spanske Tragedie som over for et Lyst
spil af Flemming Lynge og Lau jun. Der er jo faktisk 
dem, der knuser en Taare over »Barken Margrethe« eller 
»Lille Connie«.

Helt anderledes vilde det være, hvis Naboens Mariane 
fik Mæslinger — eller hvis vores Nabo vandt den store 
Gevinst i Lotteriet. Der vilde ikke være Ende paa vor 
deltagende Spørgen til Patientens Befindende — eller 
paa vor daarlig skjulte Frygt for at faa Smitten bragt 
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til Huse. Utvivlsomt vilde vi ogsaa vise en levende Inter
esse for Naboens Gevinst. Vi vilde henholdsvis indven
dig gule af Misundelse — glæde os med ham, prise ham 
lykkelig og efter Evne forsøge selv at faa saa stort et 
Stykke af Kagen som muligt. Eller vi vilde bagtale ham, 
spotte ham — alt sammen et Produkt af en menneske
lig Følelse: Misundelse.

Men er det egentlig noget nyt? Noget, der er frem
kaldt af vor Tids særlige Mentalitet, noget, som mange 
vil paastaa, at Tekniken bærer Ansvaret for? Har det 
ikke tværtimod alle Dage været saadan — eller i hvert 
Fald til Dels saadan?

Saa langt Historien gaar tilbage, har Mennesker 
elsket og hadet, kendt Sorg og Glæde, Lykke og Ulykke, 
i det store saa vel som i det smaa. Magtbegær, Brutalitet, 
Æresstræb, Storhedsvanvid og djævelsk Underfundighed 
paa den ene Side, Ydmyghed, Sensibilitet, Overbærenhed, 
Ligegyldighed og smaaborgerlig Selvtilstrækkelighed paa 
den anden Side er ikke Fænomener, der er opstaaet som 
Følge af Verdenskrigens Omkalfaltringer eller et Pro
dukt af Teknikens uimodstaaelige Sejrsgang.

Det siges om Mussolini, at han lider af Storhedsvan
vid, og at hans Handlinger er bestemt af et enestaaende 
Æresstræb og Magtbegær. Rigtigt eller ej, leder det Tan
ken hen paa Napoleon. Kunde det samme ikke med lige 
saa stor Føje siges om ham? Eller hvad mener man om 
Nero?

Ej heller det almindelige Menneskes Maade at reagere 
paa over for Dagliglivets smaa Begivenheder er stort for
skellig fra den Maade, hvorpaa man for Aarhundreder 
siden reagerede. Naar en dansk Svømmepige paa 
Olympiaden i Berlin sætter en eller anden Rekord, bli
ver hun tiljublet af sine Landsmænd, laurbærkranset 
og baaret i Guldstol, kort sagt bliver betragtet som en 
national Helt, og hendes Hjemrejse former sig som et 
Triumftog, hvis straalende Finale er Modtagelsen paa 
Banegaarden og Borgmesterens Velkomsttale. Sejrherren 
ved de Olympiske Lege paa Olympia — flere Hundrede 
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Aar før vor Tidsregning — nød en tilsvarende Æres
bevisning. Paa samme Maade: Er det ikke den samme 
Eventyrlyst — i Forbindelse med Menneskets Selvop
holdelsesdrift, der i sin Tid fik Cimbrerne til at bryde 
op og drage mod Syd, som omkring Aarhundredskiftet 
fik Folk til at udvandre i Tusindvis til Amerika.

Hvor ens i Tankegang, Vaner og Væremaade Menne
skene er og i umindelige Tider har været, faar man dog 
maaske det klareste Billede af ved at følge Litteraturen 
fra det ældste, man kender, til det nyeste nye. Littera
turen vil nemlig altid — naar der da ikke ligefrem er 
tale om Eventyrdigtning — være som et Spejl af den 
Tid, den tilhører. I den oldgræske Digter Lukians Dialog 
»Striden om Æblet« finder vi et Problem — som i vore 
Dage kan sidestilles med de internationale Skønhedskon
kurrencer — sat under Debat, og hvor mange af vor Tids 
Digtere kunde — for Baggrundens Skyld — ikke lige 
saa godt være Fader til disse Vers, som imidlertid saa 
Lyset ca. 300 Aar f. Kr.

O, din længsels-vækkende, hede Latter!
Hjertets Banken bæver mig gennem Barmen.
Naar mil Øje hastig din Skønhed møder, 
svigter mit Mæle.

Tungen lammes brat som en Pil, der knækkes, 
lette Luer hen under Huden løber, 
mine Øjne dummes, en Brænding koger 
i mine Øren.

Sveden springer ud mig af alle Porer, 
Kroppen ryster, og som et Græs jeg blegner. 
Alt mit Ydre falmer, som havde Døden 
rørt ved mit Hjerte.

Spredt man siger: Skønnest paa Jord er
Hestfolk, Fodfolk eller en Hær paa Søen.
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Men for mig det ypperste er to aabne, 
elskede Øjne.

De skyldes Sapfo; men maaske — med enkelte 
Variationer — kunde det lyde lige saa troværdigt, om 
det var blevet sagt, at f. Eks. Christian Vinther eller Nis 
Petersen havde været Mester for dem.

Menneskenes Livsvilkaar kan forandres. Verden kan 
tilsyneladende forandres. Men Mennesket har en Natur. 
Det vil le og græde, haabe og frygte. Ydre Forhold kan 
tilsyneladende tæmme denne Natur, lægge den i Seler. 
Det er det, man undertiden kalder Optugtelse — eller 
med et mere moderne Ord, Civilisation; men Menneskets 
Natur kan ikke udryddes, har i hvert Tilfælde ikke hid
til kunnet det. Om Teknik, Bombeflyvemaskiner og Gift
gas med Tiden vil være i Stand til at gøre Menneskene 
til mekaniske Nikkedukker er naturligvis et endnu ube
svaret Spørgsmaal; men der er ikke meget, der tyder 
paa det. De omtrent 2500 Aar, der er gaaet, siden Sofokles 
skrev:

»Langt større er den, der styrer sit Sind, 
end den mægtige Mand. Hvad Guder besvor, 
tør ej haanes af Mænd. Den hovmodige traf 
for hans svimlende Ord en svimlende Straf; 
nu lærer han
at vinde sig Visdom med Ælde.«

viser, at Menneskenaturen har været den samme gennem 
Aartusinder, selv hos forskellige Folkeslag — og den vil 
forhaabentlig vedblive at være den samme fremdeles.

N. Helveg Povlsen.
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Elevmødet 1937.

Vore Sydslesvigere.

Den io.—ii. Juli var Dage, som alle vi 63 Piger her paa 
Egaa Efterskole havde set hen til med stor Forventning, 

da skulde der nemlig være Elevmøde. I Ugen før Elevmødet 
blev der gjort en Mængde Forberedelser til Festen, alle havde 
travlt, men det gik dog mest ud over Pigerne i Køkkenet. Ja, 
en stor Fedegris maatte af med sit Liv, for at der kunde blive 
Mad nok til alle de mange Gæster. I Ugen før Elevmødet var 
de fleste af Eleverne jo ogsaa ved Damefrisørinde for at faa 
Haaret onduleret til Festen, men de fleste Krøller gik vist af 
Haaret, da vi havde ligget paa Høloftet Lørdag Nat.

Snart kom jo ogsaa Lørdag, Dagen, som vi alle havde glædet 
os til. Om Middagen, da vi var færdig med Skolearbejdet, blev 
vi delt i Hold, eftersom vi skulde hjælpe til. Allerførst blev 
vort Værelse gjort grundigt rent i alle Ender og Kanter, det 
skulde jo skinne af Renhed, saa alle de gamle Elever kunde 
blive forundret. Og de, der ikke gjorde rent paa Værelserne, 
var nede og hjælpe til i Køkkenet.

Men da de gamle Elever myldrede frem ved 6-Tiden, var 
vi færdige og stod og modtog dem i vort fineste Pynt. De blev 
modtaget og budt Velkommen med et hjerteligt Haandtryk af 
Hr. og Fru Pedersen, og snart saa man de gamle Elever Arm 
i Arm, medens de opfriskede gamle Egaaminder. Kl. 6 spistes 
der Aftensmad, og den Aften skulde det første Hold af os 
varte op; der var jeg iblandt; jeg gik og morede mig lidt i 
Krogene; det saa virkelig grinagtigt ud, da vi trinede saa 
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ærværdigt frem, hver med sit Fad i Haanden. Da alle havde 
spist sig mætte, blev der ryddet af Bordene og vasket op; her
efter skyndte vi os alle at klæde os om for at komme i Gymna
stikdragt. Alle de gamle Elever marcherede imens op og satte 
sig i Gymnastiksalen for at overvære vor Gymnastikopvisning. 
Efter at Sangen „Danmark i tusind Aar“ var blevet sunget, blev 
Fanen sænket, og Gymnastikopvisningen begyndte. Jeg tror nok, 
det gik udmærket med Gymnastikopvisningen, men Marie havde 
rigtignok ogsaa slidt med os for at faa os dygtige.

Efter Gymnastikopvisningen var der „Liegstouv“, som vi alle 
deltog i med Liv og Lyst, ja, jeg tror nok, de morede sig godt 
allesammen. Scenen havde Povlsen malet, saa i Stedet for at se 
nogle krumme Tegninger, der hverken ligner Fugl eller Fisk, 
saa man nu den hyggeligste, gamle Kro med Bindingsværk og 
Straatag, og uden for Døren stod de kønneste Stokroser. I denne 
Kro kunde man købe Is og Sodavand; i den anden Ende af 
Salen var der en Bod, hvor man kunde faa de dejligste Stik
kelsbærgrød, der blev serveret af en Kone i Nationaldragt. Kl. 
ti var der nogle af Eleverne, som dansede den kønne, gamle 
Menuet til Elverhøj; vi var alle i lange Silkekjoler og havde 
Blomsterkrans om Haaret.

Efter denne lille Afbrydelse dansede vi videre til Kl. 11,50; 
da gik alle vore Gæster ud paa Sønderhøj for at se „Hr. Oluf 
han rider saa vide om Land“. Efter denne smukke Elverdans 
ved Faklernes Skær, som jeg næsten tror betog dem alle, begav 
alle sig til Sengs. De gamle Egaapiger skulde ligge i vore Senge, 
og Karlene skulde ligge nede i Bornholt’s Lade. Vi skulde og
saa ligge i en Lade, og saa snart Dansen var forbi, trak vi i 
vore Pyjamas og Badekaaber, og saa travede vi i samlet Trop 
ned til Busk’s, hvor vi skulde ligge i noget Hø oppe paa et 
Loft. Ja, jeg syntes næsten, det var det mest spændende ved 
det hele. Det kneb jo lidt med at falde til Ro, men vi var jo 
trætte, og snart sov vi alle den dejligste Søvn.

Næste Morgen, der jo var Søndag, vaagnede de fleste af 
os ret tidligt, og der blev snart Røre paa Høloftet. Jeg vaag
nede, ved at Duerne kurrede, det var jo en Lyd, som vi ikke 
var vant til. Jeg kunde ikke ligge stille, og saa begyndte jeg 
at gaa paa Besøg hos dem, som var vaagne. Alle de, der sov, 
kunde vi ikke lade være med og more os over; det saa saa mor
somt ud, naar de vendte og drejede sig, og der var ogsaa enkelte, 
som snorkede; alt dette fik de selvfølgelig at vide, da de vaagne
de; men de vilde ikke tro paa det. Kl. 6 gik Marie med de 
Piger, som skulde hjem og hjælpe med at dække Bord.

Ved 7-Tiden begyndte vi andre at lette paa os for at komme 
hjem. Bilisterne, som kørte forbi os, kiggede jo lidt efter os;
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Lærerpersonalet.

de kunde nok ikke begribe, hvor saadan en Flok halvt paaklædte 
Pigebørn kom fra.

Da vi kom hjem, fik vi os hurtigt vasket og klædt paa, saa 
vi var nede til Morgenmaden i rette Tid. Da vi havde gaaet 
lidt, efter at vi havde spist, gik vi alle til Kirke. Der var hygge
ligt i den gamle Kirke, som var fyldt til sidste Plads. Efter 
Kirkegangen var der Generalforsamling, og kort Tid efter 
denne ringede det til Middagsmad.

Om Eftermiddagen var der frit Samvær. Nogle foretrak at 
ligge og dase paa Græsplænen, medens andre gik ned og badede 
i det dejlige Hav. Det gjorde nogle andre Kammerater og jeg 
i hvert Fald, og dernede havde vi en dejlig Eftermiddag; først 
da Kaffetørsten begyndte at melde sig, gik vi hjem.

Kl. 4 var der Foredrag. Pedersen læste en Mængde Hilsener 
op fra gamle Elever, som var forhindret i at komme til Elev
mødet. Efter at Pedersen havde talt, talte Lærer Grønborg om 
gamle og nye Melodier. Han gjorde Nar af de gamle Melodier, 
næsten ogsaa lidt for meget, jeg synes nu ikke om, han gjorde 
Nar af de gamle Salmemelodier.

Da dette var til Ende, dansede vi Elever fra i Sommer Folke
danse, og det lod til, at vore Gæster var glade for at se det.
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Kl. 5% spistes der til Aften. Om Aftenen legede vi lidt oppe 
paa Sønderhøj, indtil Kaffebordet kaldte. Da Kaffen var drukket, 
sang vi nogle Sange, og derefter sang vi Elever 3 trestemmige 
Sange, og til Slut sang vi et Par Kanons; Sangene vakte stort 
Bifald, især tror jeg de syntes, de sidste var morsomme. Efter 
dette blev der sunget nogle eenstemmige Sange, hvor alle sang 
med. Kl. 9 brød Pedersen op og takkede for de to dejlige Dage, 
som vi havde haft sammen. Saa blev der sagt Farvel, og alle 
de gamle Egaapiger og -Drenge spredtes igen, men dog med 
Haab om at mødes igen næste Sommer. Og samme Haab havde 
vi Elever fra i Sommer; vi begyndte saa smaat at glæde os til 
næste Elevmøde, saa skulde vi igen mødes og drøfte alle de 
dejlige Timer, vi har haft sammen.

Hanne Dein.

„De nye Melodier“.

De fleste har sikkert lagt Mærke til den ejendommelige Grøde, 
der i disse Aar er paa Folkesangens Omraade. Vore Digtere 

med Aakjær i Spidsen har givet os en hel Række nye Sange, 
som betegner en Genfødelse og Fornyelse af Sangen. Vor Tid 
ligner i den Henseende 80erne, da Hostrups og Bjørnsons Sange 
gik over Landet. Fornyelsen skyldes dog ikke alene vore Digtere, 
de maa dele Æren med Tonekunstnerne, der i højere Grad end 
tidligere har kastet sig over den Opgave at skrive Melodier til 
Brug for Folkesang. Disse Mænd skrev Melodier til de nye 
Sange, Melodier, der fløj over Landet; men de gik videre, de 
skrev nye Melodier til gamle Sange, hvor andre Melodier i For
vejen var indarbejdede, og hermed opstod der Brydninger, som 
mærkes i mange Kredse.

Jævne Mennesker, der i mange Aar har sunget og holdt af 
en bestemt Melodi, faar nu at vide, at den dur ikke, nu skal der 
bruges en ny Melodi. Gang paa Gang staar de over for disse 
nye Melodier, og det begynder at gaa op for Folk, at snart 
ingen af „de gode gamle“ Melodier faar Lov at staa. Hvem ken
der ikke Klagesangen: „Aah, skal vi nu ogsaa have en ny Melodi 
til den!“

Mange er trætte, irriterede over disse Attentater paa hidtil 
kendte Melodier, en Sindstilstand, der kommer af, at de fleste 
Mennesker paa Melodiernes Omraade har et konservativt Sinde
lag; man holder paa det een Gang lærte og indøvede. De for- 
staar ikke, hvorfor man vil fortrænge hidtil brugte Melodier, 
hvortil saa mange gode Minder knytter sig, og de er derfor til
bøjelige til at stille sig afvisende over for alt nyt paa Sangens 
Omraade.
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De samme Mennesker vilde sikkert ikke uden videre lukke 
sig af for den Rigdom af dejlige Melodier, som vi har faaet i 
de senere Aar, hvis de vidste, at Aarsagen til de mange Atten
tater paa tilvante Melodier er den, at der i den nyere Tid er 
brudt igennem en helt ny Opfattelse af, hvilke Love der bør 
beherske Folkesangen, saaledes som den bruges i Foreninger 
ved Møder og Sammenkomster, en Opfattelse, der er saa for
skellig fra den tilvante, at kun faa af de sædvanlige Melodier 
gaar fri for Kritik.

Det, vi i de sidste Aar har oplevet, er intet mindre end et 
Gennembrud i Tonernes Verden, skabt af fremragende Kom
ponister, en Fornyelse, som vil komme til at præge Folke
sangen i alle Kredse i vort Land.

*
Et Indtryk af denne nye Opfattelse af Fællessangens Præg 

kan jeg bedst give Dem ved at holde mig til de to Mænd, der 
har begyndt Fornyelsen af Fællessangen i vort Land, nemlig 
Thomas Laub og Carl Nielsen.

For at forstaa deres Indsats maa vi et Øjeblik beskæftige os 
med den hidtil kendte Musikretning, den, de med megen Styrke 
vender sig kritisk imod, Romantikken.

Romantikken som Aandsretning i vor Litteratur falder som 
bekendt i Tiden 1800—1870. I Musikken sætter Romantikken 
ind med sit Præg et Slægtled senere, omkring 1825, men varer 
til Gengæld helt hen til omkring 1900, da Carl Nielsen og Laub 
indvarsler et nyt Tidsafsnit.

løvrigt har Romantikken i Musikkens Verden samme Præg 
som i Litteraturen, idet Vægten lægges paa det følelsesmæssige, 
det fantasifulde og det drømmeagtige. Selv om vi maa indrømme, 
at den romantiske Skole har givet os herlige Værker, som vi 
nødig vil undvære, saa føltes det efterhaanden, at den kom for 
langt ud i det drømmeagtige, det uvirkelige. Vi havde været saa 
længe i Drømmen, at vi maatte tilbage til Virkeligheden igen. 
Carl Nielsen siger herom i sin Bog „Levende Musik“ paa sin 
skælmske Maade: „Romantikkens Svælgen og Rørelser over sine 
egne stærke Følelser blev imidlertid til Skade for Kunsten. Med 
den ene Haand paa Hjertet og den anden vildt fægtende i Luf
ten over de flagrende Lokker glemte man aldeles at betale sin 
Regning til Haandværkerne, der beskedent med Huen i Haanden 
ventede i Baggrunden.“

Carl Nielsen hentyder hermed til Romantikkens Foragt for 
den strenge, faglige, lovbundne Form, som Musikken havde, 
før Romantikken satte ind. Romantikken var som en Rus; den 
lod haant om det haandværksmæssige, det nøgterne i Musikken 
ved at opløse de Love, Musikken hidtil var gaaet efter.
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Med Carl Nielsen og Laub kom omkring 1900 Frontvendin
gen mod det sidste Hundrede Aars Musik. Carl Nielsen især er 
Realisten, Forstandens Mand, der vil holde „sin Hjerne klar, 
selv være Herre i sit eget Hus og over sin egen Stemnings 
Styrke og Retning“.

Da disse to Mænd ikke mere kunde gaa de vante Veje, gik 
de — rent historisk — bag om Romantikken tilbage til Folke
visemelodier fra Middelalderen og Salmemelodier fra Refor
mationstiden — ja, helt tilbage til den saakaldte gregorianske 
Musik, der var den herskende lige fra den graa Oldtid til Mid
delalderen.

Her — ved Kilden til al Musik — fandt de de rene, store 
Linier; her er Udgangspunktet, hvorfra der skal bygges videre. 
Laub har her ydet et stort Renselsesarbejde, idet han har ren
set en Mængde Folkevise- og Salmemelodier for senere Tiders 
Forvanskninger og vist os, at Originalformerne er meget skøn
nere og renere. Paa samme Maade gik Carl Nielsen bag om 
Weyses og Berggrens Omdigtning af Folkevise- og Salmemelo
dier og fandt, at Originalerne var den allerstørste Kunst. Her 
rensede han sig for Romantik. Ved at leve sig ind i disse gamle 
Toner fandt han sin jævne, simple, men ophøjet skønne Maade 
at skrive sine Melodier paa — ikke saadan at forstaa, at det 
blot er en Slags nye Melodier i „gammel Stil“, nej, han hen
tede Elementerne i sin Musik fra den Tid, da Mennesket var 
nærmere Musikkens Oprindelse end nu; derfor har han ramt 
Folketonen, saa vi ofte, naar vi synger hans Melodier, maa 
nikke genkendende. Hans Melodier virker paa engang saa natur
ligt, umiddelbart og hjemligt, at de synges med Glæde baade af 
unge og gamle i de mest forskellige Kredse i vort Land. Tænk 
paa hans Melodier til „Du danske Mand“, „Som en rejselysten 
Flaade“, „Nu er Dagen fuld af Sang“, „Jeg bærer med Smil min 
Byrde“, „Som dybest Brønd gir altid klarest Vand“ — for blot 
at nævne nogle Eksempler paa hans Melodier, som er blevet 
hele det danske Folks Ejendom.

Der er blevet sagt, at Carl Nielsens Melodier flagrer som 
yndige, sunde Børn ud i det danske Solskin, kun een af de første, 
nemlig Melodien til „Jens Vejmand“, „løb for meget paa Gaden“. 
Denne Melodi blev unægtelig en Tid udsat for et enestaaende 
Slid, ja, den blev endog brugt i Balsalen i Valsetakt, saa det 
er ikke sært, at den blev ødelagt for mange Mennesker, men mon 
ikke Tiden er inde til, at denne Sang kan tages op til naturligt 
Brug. Den fortjener det.

Nyn engang Melodien til „Jens Vejmand“ igennem i det 
rolige, værdige Tempo, den skal synges i, saa vil De straks se 
alle Carl Nielsens typiske Egenskaber. Den er enkel, naturlig, 
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jævn, letfattelig, troværdig og frem for alt storladen i sine 
Linjer. Her er intet svulstigt, højtravende, sødladent, overføl
somt, intet i Retning af Rumlen i Klaveret, naar Døden nævnes, 
eller Triller, naar Kilden eller Lærkesang skal illustreres. En 
Sanglærer rumlede engang saaledes i Klaveret paa Linien „Og 
myldred Djævle frem paa Jord“, at Børnene ganske tydeligt 
hørte Djævlene komme springende. Den Slags ligger en meget 
fjernt i „Jens Vejmand“. Melodien til „Jens Vejmand“ slutter 
sig til Ordene som Handsken til Haanden.

Med Carl Nielsen og Laub og den Skole af Komponister, 
som følger dem, indføres de rene, klare Melodier, der ofte er 
i skarp Modsætning til mange af de hidtil brugte og yndede 
Melodier, der ofte er indviklede, fuld af vanskelige Spring, halve 
Noder, vanskelige Overgange og lignende; men desværre er 
mange Menneskers Øre blevet temmelig ødelagt af disse kun
stige Melodier, saa der gaar en Tid, inden Sansen for de enkle 
Melodiers Skønhed bliver udviklet.

Nu maa man imidlertid ikke glemme, at de fleste jævne Men
neskers Bedømmelse af en Melodi i Reglen ikke er afhængig af 
dens rent musikalske Skønhed, men ofte afhænger af helt andre 
Forhold. Hvis man f. Eks. har sunget en Melodi i sin Barn
doms eller Ungdoms lyse Stunder, saa vil den have en særlig 
Værdi for én senere, idet der — hver Gang denne Melodi synges 
— stiger en Række værdifulde Stemninger op i ens Sind. I dette 
Forhold har vi Aarsagen til, at ældre Mennesker som oftest er 
mere modvillige over for nye Melodier end yngre.

I Foreninger, hvor man arbejder med de nye Melodier, maa 
man tage Hensyn til dette Forhold. I en Forening af yngre kan 
man gaa hurtigere frem end i en Forening med fortrinsvis ældre 
Medlemmer, men helt undgaa Brydninger kan man sikkert ikke 
i de Foreninger, hvor man arbejder med Fornyelse af Fælles
sangen, men Spændingen kan øges eller formindskes, det afhæn
ger af Maaden, de nye Melodier føres frem paa.

*
Eksempler paa god cg daarlig Maade at føre nye Melodier 

frem paa har vi i en Diskussion, der for nogle Aar siden opstod 
i Anledning af Laubs Kritik af den almindelig brugte Melodi 
til „Udrundne er de gamle Dage“. Laub havde skrevet, at naar 
dette Digt blev sunget paa den gængse Melodi, havde vi „samlet 
i eet Aand og Knaldroman“. Aanden var Grundtvigs Digt, Melo
dien stod paa Linie med Knaldromanen. Det vakte selvfølgelig 
en Del Forargelse i de Kredse, der intetanende havde brugt 
denne „famøse“ Melodi. Laub er her saaledes Eksempel paa, 
hvorledes man ikke skal bære sig ad, hvorimod Carl Nielsen 



76

er Eksempel paa klog og rigtig Kritik, for han tog sig paa at 
vise, hvordan Laub havde Ret i, at denne Melodi er uheldig.

Han bad Læserne prøve følgende: „Naar du en Stund er alene, 
og alting er stille omkring dig, tag saa Grundtvigs Digt og læs 
det et Par Gange roligt igennem og lad Ordene faa Tid til at 
synke til Bunds i dig. Vent saa lidt og lyt til den Sindstilstand, 
hvori du er kommen. Forestil dig nu, at du skal fremsige Digtet 
for nogle Mennesker, du holder af, og som du gerne vil gøre 
delagtig i den aandelige Værdi, du er opfyldt af:

„Udrundne er de gamle Dage 
som Floder i det store Hav, 
og hvor sig hviler nu den svage, 
der fandt den stærke og sin Grav; 
men lovet være Himlens Gud, 
de ædles Æt dør aldrig ud.“

Og han fortsætter: „Højt i Stilen, stort og værdigt i Stem
ningen er dette Digt! Vilde nu ikke ethvert tænkende Menneske 
forsøge at fremsige det ud fra denne Karakter. Jeg beder Læse
ren forsøge det. Og tag saa Melodien, som vi alle kender. — 
Hør, hvor tarveligt og overdrevent den himler op paa Ordene 
de „gamle Dage“ som et Menneske, der ikke er Herre over sig 
selv og gør alt for store Fagter.“

Nej, de nye Melodiers Folk maa vel vogte sig for Fristelsen 
til at drage hidtil yndede Melodier frem og kritisere dem sønder, 
hvilket for adskillige Melodiers Vedkommende er let; men det 
er en farlig Sport, og der kan let gøres Fortræd, saa en Del 
Mennesker, som ellers skulde være modtagelige for Paavirk- 
ning af de nye Toner, bliver irriteret og lukker sig helt af, og 
man har saaledes opnaaet at øge Brydningerne i Stedet for at 
mindske dem. Frem for det negative Arbejde at kritisere bør 
de nye Melodiers Folk kaste sig over det mere positive Arbejde, 
nemlig at lære Folk de nye Melodier. For mange Mennesker 
er dette et ikke ringe Arbejde, hvortil de trænger til Hjælp.

Mange Mennesker er imidlertid — selv om de er langsomme 
til at lære en Melodi — ofte alt for hurtige til at afgøre, om en 
ny Melodi er god eller daarlig. Men da kun faa Mennesker 
synes, at en Melodi er god, før de virkelig kan den, maa der 
meget advares mod for hurtige Domme over nye Melodier, 
man hører. Vent i det mindste med at bedømme en Melodis 
Værdi, indtil De kan den helt, altsaa lige saa godt som den 
modsvarende gamle Melodi. Først da staar den nye og gamle 
Melodi lige, og der er Mulighed for, at De kan fælde en ret
færdig Dom, og først da skal det vise sig, om de nye Melodier 
kan bestaa deres Prøve.
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En Forudsætning for, at man i Foreninger med Udbytte kan 
gaa i Gang med at forny Folkesangen, er, at der i Foreningen 
findes Sangbøger, som indeholder Sange til dette Brug. Der er 
i de senere Aar kommet en Række forskellige Sangbøger, som 
indeholder nye og gode Sange og Melodier, men desværre bruger 
man i alt for mange Foreninger forældede Udgaver af Sang
bøgerne, hvorved Fornyelse af Folkesangen bliver stærkt hæm
met. Netop i en Grødetid paa Sangens Omraade maa man ikke 
anvende Sangbøger ro—15 Aar gamle. Det er ganske vist for
bundet med økonomiske Ofre at anskaffe nye Udgaver af Sang
bøgerne, men man bør ikke vige tilbage derfor, og hvor der er 
Vilje, er der vel ogsaa en Vej.

Selve Arbejdet med at lære de nye Melodier i Foreningerne, 
kan gøres paa forskellig Maade; man maa selvfølgelig her rette 
sig efter de lokale Forhold, man arbejder under. I Kredse, hvor 
man jævnligt har Foredrag og Oplæsning, vil det f. Eks. være 
naturligt efter Foredraget at synge og indøve nogle nye Sange 
og Melodier — ikke for mange paa en Aften, hellere lære nogle 
faa og gentage dem flere Gange, og ved næste Møde bør man 
paany tage dem op til Gentagelse. Ind mellem de nye, der skal 
læres, bør man tage kendte Sange, saa Medlemmerne kan faa 
Lejlighed til at synge helt med uden hele Tiden at føle sig 
usikre.

Denne Form for Indøvelse af nye Melodier vil i de fleste 
Tilfælde være bedre end at indrette særlige Aftener, hvor kun 
Sang er paa Programmet. Stor Støtte for Folkesangen er det 
de Steder, hvor man har Klaver i Foreningslokalet. Her gælder 
det da især at finde et Menneske, der kan spille Melodierne i 
et passende hurtigt Tempo, saa det slæbende og usikre, som 
altfor ofte præger Folkesangen kan forsvinde.

Den spillende maa imidlertid være forsigtig med Anvendelse 
af lange Forspil og Efterspil.

Som Begyndelse til Folkesang er det tilstrækkelig blot at 
anslaa en Akkord og derefter straks tage fat paa Melodien. 
Man maa i det hele ikke glemme, at Klaveret har en tjenende 
Opgave, dets Opgave er i dette Tilfælde at støtte Folkesangen, 
saa den kan fremtræde paa den smukkeste Maade. Derfor maa 
alle Forsøg paa at give Koncert paa Klaveret under Folke
sangen bandlyses. Koncert for sig og Folkesang for sig, hver 
Ting er godt til sit Brug, men maa ikke sammenblandes.

❖

I Valget af Melodier er det i Overensstemmelse med Laub 
og Carl Nielsens Opfattelse, at man skelner nøje mellem Melo
dier, der er beregnet til Koncertsal, og Melodier, der er skrevet 
med Folkesang for Øje. Denne Skillelinje saa man ikke tidligere.
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De romantiske Komponister skrev for de faa, der kunde nyde 
højere Musik, men Masserne, ja, de kunde nøjes med et let
fatteligt og iørefaldende Thema fra de store Musikværker. De 
maatte nøjes med Smulerne fra det rige Bord. Her kommer nu 
Laub og Carl Nielsen og hævder, at Folkets Musik paa sin Vis 
skal være lige saa høj Kunst som de store Musikværker; men 
den skal skrives ud fra de Love, der hersker, naar jævne Menne
sker samles for at synge enstemmige Sange, og det er helt andre 
Love end dem, der hersker i Koncert- og Teatersalen. Derfor 
bør „Hvor Nilen vander Ægypterens Jord“ ikke anvendes som 
Folkesang, thi det er Solosang og egner sig lige saa lidt til 
Folkesang, som „Jens Vejmand“, „Du danske Mand“ og lignende 
egner sig til Solosang. Den, der skal lede Folkesang, bør saa
ledes have sin Opmærksomhed henvendt paa, hvad der nu egner 
sig til Folkesang.

Af det hidtil fremførte vil man forstaa, at der stilles Krav 
i Retning af Skønsomhed og Smag af den, der skal lede Folke
sangen i vore Foreninger; men desværre mangler man i mange 
Kredse Mennesker, der kan opfylde blot de mindste Fordringer 
i denne Retning. Inden for Gymnastikbevægelsen har man Be
grebet Delingsførere, d. v. s. Mennesker, der gennem kortere 
eller længere Kursus er uddannet til at lede Gymnastik i de 
hjemlige Kredse. Vi burde have noget tilsvarende paa Sangens 
Omraade, d. v. s. Folk, som gennem Kursus eller paa anden 
Maade havde uddannet sig til den Opgave at lede Folkesangen 
i vore Foreninger. Det var forøvrigt en nærliggende og natur
lig Opgave for de mange, aer giver Undervisning i Klaver, at 
de blandt andet uddannede deres Elever til ved Hjælp af et 
Klaver at kunne støtte Folkesangen.

Jeg haaber gennem det anførte at have givet Dem Bag
grunden for de nye Melodier, saa at en og anden maaske har 
faaet Lyst til at tage dem op i de Kredse, hvor man færdes. Her 
er saavist en stor Arbejdsmark, saa der er Brug for alle gode 
Kræfter; thi Sangen er alt for mange Steder forsømt, hvad der 
bedst ses af det forbavsende lille Melodiantal, Folk overhovedet 
kan i mange Foreninger.

Hvis De tager fat paa Arbejdet med Folkesangen, skal De 
nok opleve, at Sangen vil stige baade i Kraft og Begejstring til 
Glæde for alle Deltagere, der under Arbejdet vil opdage, hvilken 
rig Sangskat det danske Folk har i vor Tid.

Denne Sangskat skal Folket tilegne sig, og derfor skal der 
gøres et Arbejde paa, at Folket virkelig faar lært at synge, 
saadan som Kai Hoffmann digterisk har sagt:
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„Saa syng da, Danmark, lad Hjertet tale, 
thi Hjertesproget er Vers og Sang, 
og lære kan vi af Nattergale, 
af Lærken over den grønne Vang. 
Og Blæsten suser sin milde Vise, 
og Stranden drøner sit Højtidskvad. 
Fra Hedens Lyng som fra Stadens Flise 
skal Sangen løfte sig, ung og glad.“

Harald Grønborg.

Vennehilsener.
En glædelig Julefest og et godt Nytaar ønskes for alle!

Mange Hilsener fra
Marie Sørensen.

Kære Sommerpiger 1933!
Da vi i Dag er samlet hos Margrethe, mindes vi de glade 

Dage i Egaa, og sender de bedste Hilsener til vore Kamme
rater fra Sommeren 1937.

Anna Grete Rasmussen.
Ellen Søndergaard.
Anna Rasmussen.

Margit Kirkegaard.
Kirsten Høgh.

Ellen Kirsten Fisker.
Margrethe Sørensen.

Generalforsamlingen 1937.

Elevforeningens aarlige Generalforsamling afholdtes i 
Aar som sædvanlig ved Elevmødet Søndag den 11.

Juli. Til Dirigent valgtes eenstemmigt Lærer Helveg Poul
sen. Formanden oplæste Forhandlingsbogen, og Sekre
tæren forelagde det reviderede Regnskab. Begge Dele god
kendtes uden Diskussion. Ved Bestyrelsesvalget afgik efter 
Tur: Marie Busk, Lis Dein og Bent Pedersen. Nyvalgt blev: 
Else Busk, Sølyst, Herdis Jensen, Taaning, og Palle Gro
sen, Skæring. Da der under »Eventuelt« ikke fremkom 
Spørgsmaal til Drøftelse, kunde Dirigenten slutte den 
korte Generalforsamling.

J. T.
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Forskelligt.
Nye Egaanaale kan faas hos Foreningens Kasserer mod 

Indsendelse af 1,40 Kr. i Frimærker til Betaling og Porto.

Bidrag til Egaabogen modtages inden 15. September. Even
tuelle Udmeldelser af Elevforeningen bedes meddelt inden 
samme Dato. Rettelser i Medlemsfortegnelsen angaaende Adres
ser m. m. bedes tilstillet os skriftligt.

Elevmødet afholdes den g. og 10. Juli 1938.

Ved Sommerskolen 1938 vil her blive indrettet en Hus
holdningsafdeling, hvorfor Undervisningen fortsættes i Sep
tember, og Sommerskolen altsaa forlænges fra 4 til 5 Maaneder.

Statsunderstøttelse kan søges gennem Skolen indtil 1. Maj.
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Skolens Tillidsmænd.
Gaardejer A. Bomholt, Egaa, Formand, 
Gaardejer Chr. Johnsen, Egaa.
Gaardejer Villads J. Villadsen, Egaa.
Gaardejer J. Bomholt Hansen, Egaa.
Gaardejer N. Nielsen, Lisbjerg Terp.
Gaardejer E. Nielsen, Andigaarden, Mørke.
Mølleejer P. Blaabjerg, Mygind Mølle, Randers.

Elevforeningens Bestyrelse.
Gaardejer J. Thomsen, »Bynksminde«, Skæring, Formand. 
Tømrer Sigurd Sørensen, Mejlby, Hjortshøj.
Landmand Evald Petersen, Egaa Mark, Lystrup.
Landmand Palle Grosen, Skæring, Hjortshøj.
Telefonistinde Marthe Birkelund, Viby.
Frk. Else Busk, »Sølyst«, Hjortshøj.
Frk. Herdis Jensen, Taaning, Skanderborg.

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

Elevforeningens Postgironummer: 35 237.





Elevfortegnelse 1936-1937.
Vinterskolen.

Andersen, Anders P., Baadstrup Overgaard, Hylke.
— Arne B„ Elsted Mark, Lystrup.
— Harry H., Egaa, Hjortshøj.
— Johan, Boes, Alken.

Bak, Frede, Rodskov, Løgten.
Bredkjær, Asger, Ndr. Randlev.
Breum, Kaj E., Hadsten.
Christensen, Gunnar G., Demstrup Vase, Havndal.
Ditlevsen, Hans, Hylke.
Eskildsen, Carl O., 0. Velling, Langaa.
Gade, Jens, Foldby, Mundelstrup.
Grosen, Palle, Skæring, Hjortshøj.
Hansen, Anders, Hesselbjerg, Boulstrup.
— Axel B., Draaby, Ebeltoft.
— Bent, Fjelsted, Horndrup.

Holst, Søren Kr., Kongsgaard, Knebel.
Jacobsen, Holger, Fruering, Skanderborg.
— Søren W., N. Vissing, Skanderborg.

Jensen, Edvard, Haar, Hinnerup.
— Erling, Fannerup, Lystrup.
— Hans Chr., Taaning, Skanderborg.
— Rasmus, Venge, Skanderborg.
— Richard, Helgenæs, Knebel.

Jørgensen. Harald, Hesselballe, Hjortshøj.
Kanner, Bo P., „Fredensborg“, Skanderborg.
Kristensen, Kristen H., Torpen, Humlebæk.
— Niels, Gjesing, Auning.

Krause, Kjær, Jens, Skæring, Hjortshøj.
Møller, Axel, Lindaa, Løgten.
— Tage D., Mundelstrup.

Nielsen, Henning E., Draaby, Ebeltoft.
— Holger A., Houlbjerg.
—• Martin J., Borup, Randers.
— Niels K., Hadbjerg, Hadsten.

OlséÄ, Jens Chr., Følle, Rønde.
Olesen, Jørn, Rantzausgave, Odder.
Pedersen, Asmann, S. K., Hørmested, Sindal.
— Ejnar, Hemstok, Skanderborg.
— Niels Henning, Tinning, Hinnerup.
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Rasmussen, Anker, Haslund, Randers.
— Hans I. Skouhaug, Korup, Fyn.
— Jørgen Kr., Hadrup, Hundslund.
— Peter Erik, Holme, Ebeltoft.
— Tage Kj., Aistrup, Sdr. Hadsund.

Svendsen, Ejnar, Høegh Guldbergsgade 55, Aarhus.
Schiødt Nielsen, Asger, Skæring, Hjortshøj.
Sørensen, Egon Aa., Foldby, Mundelstrup.
— Knud L., Granslev, Laurbjerg.

Thomsen, Ejnar S., Frisendal Mark, Hammel.
Thygesen, Frode, Lystrup.
Winther, Arny, Hørmested, Sindal.
Westergaard, Karl Erik M., Hjortshøj.

Sommerskolen.
Andersen, Ellen Margrethe, Thyrasvej 16, Aabyhøj, Aarhus.
Bech, Edith Margrethe, Terp, Lystrup.
Bjerre, Else, Ndr. Randlev.
Bredkjær, Anne Marie, Ndr. Randlev.
Bomholt, Bodil, Egaa Mark, Riis Skov.
Bruncke, Maria, Hochsteg 22, Tönning, a/d Eider, Tyskland.
Busk, Frida, „Sølyst“, Egaa, Hjortshøj.
Carstensen, Olga, Vissing, Lerbjerg.
Christensen, Selma, Børglum, Vraa.
Christiansen, Ruth, Terp, Lystrup.
Dein, Hanne, Oustruplund, Røgen, Sporuo.
Eibye, Maud Winifred Brandt, Skæring, Hjortshøj.
Frederiksen, Esther, Skjørring, Mørke.
Fisker, Ellen Kirsten Kjær, Elsted, Lystrup.
Gregersen, Lis Gerda, Banegaardsrestauranten, Herning.
Hansen, Else, Nyhavegaard, Refsvindinge.
— Aase Friis, Vinding, Vejle.

Havskov, Gurli, Bjerg, N. Nissum.
Helboe, Marie, Fensten, Gylling.
Hinge, Ingeborg K. L., „Arnegaarden“, Aabyhøj.
Høgh, Kirsten Marie, Karlby, Hornslet.
Jensen, Anne Hasager, Lyngaa, Hadsten.
— Helle Garn, Aavej 1, Riis Skov.
— Margit Kirkegaard, Kirkegaard, Fløjstrup, Uggelhuse.

Johansson, Ellen Marie, Bredgade 21, Herning.
Jørgensen, Edith, Odder.
— Gunhild, Genner.

Kjær, Esther Risager, 0. Brønderslev, Brønderslev.
Kristensen, Kirsten, Tebbestrup, Randers.
Kruse, Anna Lund, Rolsø, Knebel.
— Laura D. Lund, Rolsø, Knebel.

Larsen, Harriet Nelly, Ryesgade III B 2 t. v., København.
Meincke, Inger Margrethe, Svejstrup, Ry.
Mikkelsen, Birthe, Dyngby, Boulstrup.
— Elsa Højsgaard, Tander, Maarslet.
— Ingrid Damsgaard, Grønfeld.

Nielsen, Agnes Marie, Skovby, Jylland.
— Else Gerda, V. Skovvej 6, Riis Skov.
— Gudrun, Grundfør, Hinnerup.
— Ingeborg, „Milton“, Skejby, Aarhus.
— Marie, Tebbestrup, Randers.



85

Olesen, Inga Skov, Østerbro 12, Aalborg.
Petersen, Bodil Elisabeth, Egaa Mark, Lystrup. 
— Grethe Birgit, Rolighedsvej 79, Riis Skov. 
— Johanne Herskind, Kasted, Mundelstrup.

Poulsen, Gertrud, Skæring, Hjortshøj.
Pustal, Johanne Susanne, Genner.
Rasmussen, Anna, Skjørring, Mørke.
— Anna Grethe, Sortemosegaard, Hornslet.
— Anna Lisa, Dejret, Knebel.
— Asta Frida, Tange.
— Ellen Marie, Draaby, Ebeltoft.

Risager, Annelise, Grindsted, Uggerhaldne.
Sørensen, Elin, Trige, Aarhus.
— Ingrid Agnes E., Viby, Jylland.
— Inger Sofie, Egens, Rønde.
— Margrethe, Robdrup, Randers.
— Sigrid Marie, Skolegade 3, Odder.
— Sigrid Solveig K., Knebel.

Søndergaard, Ellen Boldsen, Trustrup, Randers.
Thomsen, Nanny, Hørmested, Tolne.
Thorsen, Ruth, Sporup.
Aagaard, Karen, Børglum, Vraa.
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