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Bladet i Bogen sig vender 
let, som man ser, 

under veløvede Hænder 
let som en Fjer.

Bladet i Skoven sig vender 
lettere dog

end for veløvede Hænder 
Bladet i Bog.

Bladet i Verden sig vender 
som Lykkespil, 

under usynlige Hænder 
som Gud det vil.

Bladet, som Herren det vilde, 
vendte sig tit,

naar det gik Danemark ilde, 
vendte sig blidt.

(Grundtvig.)

Glædelig ]ul! Godt Nytaar!

Karin og Tage Dybkjær.



Ungdommens Brydningstime.

Ien islandsk Saga meldes om den unge Mand, Tid
rande, som vore Egaaelever maaske har mødt før, at 
han havde fuldført sin første Udenlandsrejse. Hvorlænge 

denne har varet, eller hvor vidt den unge Mand har faret, 
derom siges intet. Derimod skønnes det, at Udfærden har 
haft stor Betydning for hans personlige Udvikling, idet 
han har faaet Kendskab til fremmede Egne, Folk og 
Skikke, og saa har han haft sit første Møde med Kristen
dommen. Tidrande var altsaa ingen snæver »Hjemme
mand«, han havde set sig om i Verden, havde oplevet 
mangt og meget, som havde udvidet hans aandelige Hori
sont, hvorfor det ogsaa hedder om ham, at hvor han nu 
viste sig mellem Slægtninge, Naboer eller Venner, vandt 
han alles Agtelse ved sit ædle Sind og sin mandige Færd. 
Hans Opførsel var ens overfor fattig som rig, han var 
dertil beskeden og ydmyg og forstod aldeles ikke den 
Kunst at bruge Albuerne til at bane Vej for sin egen 
Person. Alt i alt faar vi Indtryk af, at Tidrande var, hvad 
vi vel vilde kalde en lovende ung Mand, som hans Slægt 
nok turde vente sig noget betydeligt af i Fremtiden.

En lille Sky var der dog paa Himlen, idet en af Eg
nens kloge Mænd, den spaadomskyndige Thorhall, lod 
forstaa, at man nok alligevel maatte ængstes for Tid
randes Fremtid, idet der var mystiske Varsler om, at der 
ved det kommende Høstgilde vilde hænde ham noget 
ondt. Slige Varsler faldt det i hine Tider ingen ind at 
agte ringe, da det meget vel kunde være et eller andet 
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Varsko fra hedengangne Fædre, som de levende stod sig 
bedst ved at agte paa. Saaledes lier.

En Nat under nævnte Høstgilde blev det derfor strengt 
forbudt at aabne nogen Døi- i Hallen, uanset hvad der 
end hørtes udenfor. Hen paa Natten brød et frygteligt 
Uvejr løs, og mens dette stod paa, blev der 2 Gange ban
ket haardt paa Døren til Hallen, uden at dog nogen der
inde dristede sig til at lukke op. Først da der bankedes 
3. Gang, sprang Tidrande op og raabte: »Det er helt 
uforsvarligt at lade vejfarende Mand staa ude i det Vejr,« 
hvorpaa han greb sit Sværd og sprang ud. — Herude i 
Uvejrsnatten saa og hørte han noget mærkeligt: Fra 
Nord hørtes Tramp af Heste, og i samme Retning skim
tedes ni mørke Kvinder til Hest, alle med dragne Sværd 
og med Kurs ned mod Hallen, hvor Tidrande stod. Og i 
det samme saas i Syd en lignende Flok lyse Kvinder 
komme i hurtigt Ridt. Tidrande forstod, at her øjensyn
ligt forestod et alvorligt Opgør; han vilde springe ind og 
melde, hvad han havde set og hørt, men forinden var 
de mørke Kvinder over ham og saarede ham dødeligt. 
Saavidt den gamle Saga. — Og kan vi tyde dens Billed- 
tale, har den nok Ærinde til Nutiden.

Først mærker vi os, at Tidrande har haft sit første 
Møde med Kristendommen, er dybt grebet deraf — men 
dog ude af Stand til at give sig helt over i den ny Tro. 
Dette skaber den største Spænding i hans Sjæl, som om 
to højst forskellige Tidsaldre tørner sammen om ham til 
Styrkeprøve paa Liv og Død. Selv kan han ikke være 
nevtral, thi det er i hans egen Sjæl, Slaget staar. Han er 
født og vokset op i den gamle Tro, var indlevet i de gamle 
hedenske Skikke, som hans Fædre var det før ham, hvor
for ogsaa Fortiden med dens mægtige Slægtstraditioner 
havde dybe Rødder i hans Sjæl, saadan som det er Til
fældet med slægts- og hjemstavnstro Mennesker ogsaa i 
vor Tid. Bjørnsons Povl Lange siger: »Vore Tanker fødes 
af vor Fortid og følger os.« Netop. Men nu havde Tid- 
rande mødt den ny, livskraftige Tro, havde mærket, at 
den ogsaa havde Ærinde til ham, endda den var saa helt 
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modsat alt det gamle og tilvante, ja paa afgørende Punk
ter uforeneligt dermed. Dette fremkaldte den alvorligste 
Spænding i den unge Mands Sjæl. Det er, som to Tids
aldre kæmper derinde uden at han tør give sig nogen af 
dem i Vold, og derfor lader den unge Mand sit Liv der
ude — i Tvivlens Nat.

De mørke Magter kom frem før de lyse.
Vi mindes et Vers af Henrik Pontoppidan:

Du Tvivler sjæl, som paa vildsom Sti 
vil flygte for Mørkets Komme — 
hvi gaar du Guds Himmerigs Dør forbi 
og ængstes, naar Dagen er omme?

Maaske vil en eller anden af vore helt unge Læsere 
faa Medlidenhed med Tidrande og ønske for ham, at han 
dog var blevet inde i Hallen hos det øvrige Selskab, spa
ret sit Liv og maaske fortsat Festen. Men slig Ynk maa 
spares, idet man maa fæste Opmærksomheden paa, at 
det er over Brydningen i Tidrandes Sjæl, der dannes 
Saga, mens der ikke er levnet Eftertiden det ringeste 
Minde om det øvrige Selskab. Nej, Tidrande skal staa 
derude i Uvejrsnatten godt rodfæstet i den gamle Tid, 
men tillige med opladt Øje for det ny, der bryder frem 
— med Livets Ret. Altsaa ikke nogen passiv eller nev- 
tral Tilskuer til Magternes Stævne, nej, saa mægtigt bry
des Kræfterne i hans Bryst, at det sprænges derved. Saa 
levende er han med i »Tidehvervet«, at han satte Livet 
ind. Dansk Ungdom vil maaske staa noget fremmed over
for dette, fordi Forholdene herhjemme i den sidste Men
neskealder i det store og hele har formet sig saa jævnt 
og lige til, at mange unge aldeles ingen Brydning har 
været ude for.

Men nu har Krigstiden med vor Oplevelse af 9. April 
i Aar vel nok for Alvor ændret Forholdene og ført ogsaa 
Ungdommen ind i alvorlige Prøvelser, d. v. s. den Ung
dom, som rigtig tænker over, hvad der staar paa Spil for 
Land og Folk, og hvad Danmark egentlig betyder for os.
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Som Kaarene er for Øjeblikket for vort Folk, er 
Spørgsmaalet om Ungdommens Indstilling dødsens alvor
ligt, thi overalt i Verden, hvor fysisk Magt skal gælde 
for Ret, har vi smaa Nationer vel ej meget at skulle have 
sagt, men lader vi os deraf friste eller forlokke til at 
efterabe de store, er det snart ude med os. Godt er det, 
at gamle Grundtvig er kommen frem i Lyset igen i vor 
Tid, thi ingen har vel kraftigere end han advaret mod 
Efterabelse. Vi ved ogsaa nok, hvem han særlig advarede 
imod — men siger det ej saa gerne i Øjeblikket.

Det er jo god Skik at være høflige, saa længe der er 
»Gæster« i Huset. — Men Grundtvis' kendte sit Folks O
Historie sennem Tiderne, vidste ogsaa, at selv om vi er 
en lille Nation, har vi ingen Grund til at nære Mindre- 
værdskomplexer, hvor Talen er om fredelig Daad til Gavn 
for Menneskeheden, tværtimod. Men hvad man end vil 
mene om, hvad det egentlig er, vi Danske fører i vort 
Skjold, ingen vil dog paastaa, at det er Abekatte.

Kære Elever, under den svære Belastning, vi alle er 
under i disse Tider, har vore Tanker været hos jer tid
ligt og sent, og vi vil gerne sige jer, at naar Tanken om 
vort Folks Ydmygelse rigtig tynger Sindet, har vi dog 
det Haab — kan ikke slippe det — at Nordens Ungdom 
nu maa være saa rodfæstet paa Fædrelandets Grund, 
aandeligt talt, at den aldrig, hvad der end sker, lader sig 
helt rokke løs af den grusomme Storm med haarde Byger 
af Propaganda, og det, der er værre endda, som gaar 
over Norden, thi i dette forfærdelige »Tidehverv« er saa 
at sige alt afhængig af, om vi har Folk, der staar urokke
lig fast paa Fædrelandets Grund og ud fra dette Stade 
kan orientere sig i Tiden og klart skelne Blændværk fra 
ægte Varer. Den Sag vil nok, hvor der er rigtig Alvor i 
Tingene, give Nordens Ungdom i Nutiden sin »Brydnings
time«, og vi ved intet bedre Ønske for Ungdommen end 
dette: Gud hjælpe ikke blot Danmarks, men hele Nordens 
Ungdom til at komme godt igennem, saa »det frie Nord« 
bliver virkelig frit og det skilte atter bøjet sammen.
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Det vil ske, saa vist som vi tør tro, at det er Gud, der 
har skrevet et Ord af sin Tanke paa hvert Folks Vugge, 
selv det mindste, og at Spørgsmaalet om et Folks Be- 
staaen eller Forsvinden derfor i det lange Løb ej heller 
afgøres af denne Verdens Stormagter. — Her fra Norden 
lød der engang en kraftig Røst, der hævdede: Evigt ejes 
kun — det tabte.

Med Hilsen til Landsmænd og Venner fjærn og nær 
samler vi vore Tanker om følgende grundtvigske Vers:

O, væk da op hos os om Bord 
den Kæmpeaand, som sover! 
Giv ham at tale Kraftens Ord, 
som kuer Vind og Vover! 
Ja, frels os du, som ene kan, 
saa lydt i Danskens Fædreland 
maa tone Takkesange.

Ejnar Pedersen, Egaa.

Efterskrift:
Idet vi medgiver Egaa-Bogen en særlig Hilsen til de 

af vore Elever og deres Hjem, som Bogen nu naar frem 
til, skal vi om os selv oplyse, at Kræfterne er nogenlunde 
i Orden igen, jeg cykler endda Smaature. Derimod er vi 
ej længer at træffe i Brabrand, idet vi i Sommer købte 
et pænt og godt Hus med Have her i Nordsiden af Aarhus, 
nær Universitetet og Randers Landevej, hvorfor vor Adr. 
nu er:

Stavangergade Nr. 2, Aarhus.

Venligst
Ingeborg og Ejnar Pedersen.
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Kirkeklokkens Budskab.
Paa Borup Kirkeklokke staar: »Jeg kalder 

til Bon, til Arbejd, til Hvile, men sidst jeg 
kalder til Herrens Fred«.

Jeg kalder i Gry saavel som i Kvæld, jeg kalder i 
Søndagens Timer, 

jeg minder om Gud, hans Kærlighedsvæld, ja, derom 
min Klokkerøst kimer.

Jeg kalder til Bøn før Arbejd og Strid, til Takken i 
Fyraftenstunden, 

naar Hvilen er god i Skumringen blid, og Lyset 
bortsvinder bag Lunden.

Da toner min Røst saa mildt over Vang, hør, Bede= 
slagene klinger, 

om »Fader og Søn« med Evighedsklang, om »Aanden« 
paa Tonernes Vinger.

Naar Dagen er ny, — naar Sol daler ned, og Andagtens 
Time er inde, 

jeg bringer mit Bud og Hilsen »Guds Fred«!
Hos Herren den Fred er at finde.

Er Livsdagen endt, da vandrer saa tyst en Sjæl imod 
Lysenes Rige.

Jeg viste den Vej mod Evigheds Kyst, jeg vidned om 
Ham uden Lige!

Hist toner et Kor til Harpernes Klang, de himmelske 
Klokker de ringer.

»Vor Gud han er stor!« saa lyder den Sang, om Tronen 
Serafer sig svinger.

Christian Nissen, 
Borup Præstegaard.
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, Jakob sstjernen“.
De gransker i den gamle Bog Profeters dunkle Ord, 
med Flid de tolker Seersprog, de søger »Kongens Spor«. 
Herre, hjælp at raade Messias’ dunkle Gaade!

Med ét de standser: »Har I set, hvad her om Ham 
berettes?«

Her varsles af en Guds Profet, om »Stjernen« her 
forjættes!

Jakobs klare Stjerne dæmrer i det fjerne.

»Jeg skuer Ham, dog ikke nær,« — et Glimt i mørke 
Nat!

Messias staar i Stjerneskær, endnu er Glansen mat!
Se til dine fromme, lad dit Lys opkomme!

Naar Stjernen viser sig paa Stand, er født vor Drot med 
Ære!

Vi drager straks til Jøders Land og Gaven med os bære! 
Stjernen Vej vil vise, hans Fødsel glad vi prise!

Christian Nissen, 
Borup Præstegaard.



Hvor det svundne er det vundne, 
der er al Ting godt!

Saadan sagde en gammel Præst. Han har vel kendt 
det af og til at sidde og dvæle ved sit Livs Minder, 

især ved Minderne om Tider eller Dage, hvor han havde 
været rigtig oppe, hvor der spilledes paa alle Sjælens 
Strenge. Det er falden lidt vemodig for ham. Ja, den Gang 
og den Gang var det herligt at leve, men nu er det jo svun
den, og det vender aldrig mere tilbage.

Saa er han gaaet sig en Tur, og mens Vinden blæser 
ham sundt imod, stiger den Tanke op i hans Sind: Alt 
det, du vemodig dvæler ved, det hører jo med til det 
svundne, det indeholder Livsværdier, som din Sjæl har 
levet af og bevaret, og som gør, at du er den, du er, ja, 
det er noget tilegnet, der paany kan genoplives i Erin
dringen og fylde din Vej og gøre den frugtbar og levende. 
Du ejer det i Virkeligheden endnu, det bliver dit, mens 
Tiden rinder, og tror du paa det evige, følger det altid 
som noget aldrig færdig, der lever og forynges. Saadan 
er det da, det en skønne Dag bliver til, det gode Ord om 
Ansvar og Lykke: Naar det svundne er det vundne, er al 
Ting godt.

Hvad kan nu et saadant Ord sige os? Det fortæller 
noget stort og alvorligt om Forbindelsen mellem Nutid 
og Fortid, mellem i Dag og i Gaar. Saa Livet for mig i 
Dag hænger nøje sammen med, hvad det var i Gaar. Paa 
den Maade bærer vi Fortiden med os, at den bestemmer, 
hvad vi ejer og har taget imod til Livsnæring i Dag, kun 
naar det svundne er bleven en vunden Ejendom i Sindet, 
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er det bleven, hvad det skulde blive: Næringsstof, der 
præger Livel nu. Det vækker Ansvar for, hvordan vi 
lever i Dag, om det kan bringe Værdier for Livet i Mor
gen. Det kan ses i det enkelte Menneskeliv, og det kan 
kendes i Historien og dens Sammenhæng, ja derpaa be
ror egentlig Historiens Værdi baade i Skole og Liv.

Det ligger nær at tænke paa Dagen i Dag og alt det, 
der times vort Folk og kalder paa Ængstelse og Frygt. 
Nu prøver Tiden, hvad der er det gode svundne for os, 
om vi i Tiden, der gik, har vunden og tilegnet os gode 
Oplevelser fyldte af en frodig og modtagelig Livsfølelse. 
Det danske Folks Fremtid kan afhænge af meget, vi ikke 
er Herrer over, men dets hjertelige Kraft og Levedygtig
hed hænger dybt sammen med, hvad der gennem Tiden, 
der gik, blev vunden som Folkets danske Eje. Derfor 
nævnes Grundtvig nu saa meget, fordi hvad han gav, 
trods alt er bleven vunden og tilegnet af mange Danske. 
Kærligheden til Danmark har det ved sig, hvor den er 
levende, at den lærer os at vinde meget af det svundne, 
ogsaa det langt tilbage, som syntes halvt glemt og under
tiden ret værdiløst, Kærligheden kan gøre det levende 
paany, thi det er sandt, at hvor Kærligheden gløder, »bor 
Livsgrøden, hvor den slukkes, hersker Døden«. Her er 
meget i Dag i vort Folks Liv, der stærkt bekræfter, at 
hvor det svundne bliver det vundne, er al Ting godt.

Men det er dog først og fremmest i den enkeltes Liv, 
at dette Ord kalder paa Ansvar og bringer Lykke. Jeg 
tænker, jeg har Lov til at sige, at for mange gamle Ele
ver fra Egaa Efterskole, der har glemt mangt og meget 
af det, de hørte dér, er der igennem det ene som det 
andet, de oplevede paa Skolen, bleven noget tilbage, et 
Indtryk, undertiden nogle Ord, der kommer til at staa 
for dem gennem Tiden som noget værdifuldt vundet, der, 
naar Dagens Liv kalder paa det og saadan gør det levende 
til Brug, kan føles som et Eje, der forpligter og skal 
værnes. Men dette Ords største Betydning gemmes dér, 
hvor det minder os om at leve saadan, at den indre Ver
den, vi bærer i vort Sind, faar et rigere og rigere Eje 
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gennem Aarenes Oplevelser, naar de sker under det An
svar, at vi føler, de bliver det svundne, der vindes saa- 
dan, at vort Sind bliver som en Mark, hvor det grønnes 
og gror, saa det giver en Glæde, der stadig faar dybere 
Styrke af det, der efterhaanden bliver vunden.

Og endelig kan vi samle det gode Ords Værd baade 
for et Folk og et Menneske i det Paradisminde, hele Slæg
ten bærer paa fra dens Begyndelse af, som der et Sted i 
en Sang siges om Guds Tjener, at han søger det Hjerte, 
hvis Barndomsdrøm end lever i Mindet og bæver, bæver, 
fordi det gælder aandeligt Liv eller Død for os alle, om 
denne Paradisdrøm hører til det svundne, der kan blive 
vunden af hvert enkelt Menneske og blive hans Hjertes 
Eje.

Saa er det da et Ord født ud af god Erfaring og til 
stadig Efterlevelse og ny Glæde, at hvor det svundne 
bliver det vundne, er al Ting godt.

Asger Højmark.
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Et svensk Digt.
Norden är vårt fosterland, 
fött i nöd och smärta.
Blodiga och slitna band 
blottade ett hjärta.

Ångestfullt det slog och hårt, 
utav sår upprivet.
Skändat, sviket blev det vårt, 
äntligen oss givet.

Skamfull är vår födselstund, 
oren, blodbefläckad.
Rämnat har vårt ödes grund 
och vår dröm är gäckad.

Likväl, just nu födes det, 
som engång skall ena 
folk som allt varann förlät. 
Tårar skall oss rena.

Pär Lagerkvist.

Fött = født; slitna = slidte; ångestfullt = angstfyldt; sviket = 
svigtet; äntligen = endelig; blodbefläckad = blodplettet; rämnat = 
revnet; öde = Skæbne; gäckad = skuffet; likväl = alligevel; ena 
= forene; varann = hinanden; förlät = har tilgivet; rena = rense.
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Isslag.

Et Skoleaar er gaaet —•.O

Den Tid, der leves paa en Skole i 4 eller 5 Maaneder 
med et stærkt koncentreret Arbejde, har en kede

lig Tilbøjelighed til at gaa alt for hurtigt. Det er en Er
faring, som de fleste har gjort, naar de kom til Afslut
ningsdagen for et Skoleophold, og det er ikke svært at 
faa Øje paa Aarsagerne dertil: Dagene hengaar i et plan
mæssigt, afvekslende Arbejde, hvor man er fuldt optaget 
fra Morgen til Aften, dels af Arbejdet i Skolestuerne, 
dels af Samvær med Kammerater; Uge efter Uge gaar 
med stadige Fremskridt og mere og mere Arbejde, alt 
for hurtigt bliver Ugerne til Maaneder — og saa er det 
forbi.

Men Livet paa en Skole har ogsaa let ved at blive 
noget afsondret fra den øvrige Verden — et lille Sam
fund for sig midt i det store Samfund. Jo mere optaget 
vi bliver af vort Arbejde, des mindre har vi Tid til at 
beskæftige os med andre Ting. Jo mere Interesse der 
kræves her, des mindre bliver der tilovers til de mulig
vis meget større Begivenheder, der finder Sted omkring 
os. Det er vist ogsaa en Erfaring, man gør paa mange 
Skoler, og ikke mindst de Steder, hvor Eleverne er saa 
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unge, at de endnu har en Del af det Sind i Behold, der 
er mere modtageligt for Oplevelserne paa nært Hold end 
for de store Verdensomvæltninger. Det er i Grunden hel
ler ingen Skade til, at det er saadan. Skulde den opvok
sende unge Slægt belæres om al den Daarskab og Gru
somhed, der hersker i Verden for Tiden, før den natur
lige Interesse for disse store Begivenheder melder sig, 
saa maatte man paatvinge de unge et Sortsyn, der er dem 
væsensfremmed, og derved vilde man fratage dem nogle

Knugende Kulde paa Bugten.

lyse Ungdomsaar, som vi selv har haft, og som vi synes 
maa kunne kræves med Rette af enhver Ungdom, fordi 
det er en god Ballast senere hen i Livet.

Saavidt det da kan lade sig gøre.
For det kan ikke nægtes, at det Skoleaar, der nu er 

gaaet paa Egaa Efterskole, i nogen Grad har været præget 
af de grufulde Hændelser i Verden. Og dog haaber og 
tror vi, at der ogsaa fra disse Maaneders Skoletid vil 
være langt, langt flest lyse Minder, selvom det ofte var, 
som om uigennemtrængelige Skyer lagde sig over den 
Sol, som vi ellers har den Glæde al se skinne over vort 
Arbejde.

I denne Beretning vil vi især lade Solen skinne, men 
Skyerne vil vi nok alligevel ikke helt kunne undgaa.
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Det saa mørkt ud i Verden, da vi nærmede os Vinter
skolens Begyndelse, men for Skolens Vedkommende saa 
det temmelig lyst ud. Der var indmeldt flere Elever end 
Aaret før, ialt 51. Blandt dem, der havde maattet sende 
Afbud paa Grund af Uroen i Verden, var ogsaa en Færing; 
det er forstaaeligt nok, at Forældrene ikke ønskede at 
lade ham rejse hjemmefra.

Snart gik Vinterskolen sin støtte, rolige Gang. Det var 
saa fint Vejr i November, at Fodbolden ikke fik ret mange

Paa Skier og Cykler.

af Middagstimerne i Ro, men henimod Jul begyndte Vin
teren saa smaat at sætte ind. Juleferien gjorde vi af Hen
syn til den tidlige Paaske noget kortere end ellers. Da vi 
kom tilbage for at begynde igen, havde det frosset saa 
haardt, at det lille Centralvarmeanlæg ovre i Gymnastik
bygningen var gaaet i Stykker. Det kunde ikke betale sig 
at reparere det; i Stedet for har vi nu foretaget de første 
Skridt til at faa installeret Centralvarme i hele Bygnin
gen og haaber trods Tidernes Ugunst at faa det i Orden 
inden længe. Vinteren blev værre og værre. Fra 15. Ja
nuar til 21. Februar havde Kviksølvet ikke Kræfter nok 
til at arbejde sig op over Frysepunktet blot een eneste 
Gang. Det var, som om det havde lagt sig i Dvale paa de 
lavere Grader. Til sidst krøb det endda saa langt ned som 
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til 4- 20°. Værre Vinter har vi ikke oplevet her — og 
ønsker heller ikke at opleve, selvom det var herligt og 
friskt at staa paa Ski ud over Sneen og imponerende at 
se den fuldstændig tillagte Aarhusbugt med de høje Is
skruninger. Der var Folk, der gik tværs over til Mols.

Isskruninger.

Forældrebesøgsdagen var fastsat til 10. Februar. Vi 
ofrede et Par Sække Kul for at faa lidt Varme i Gymna
stiksalen, men det hjalp ikke meget; det var bedre ovre 
i Skolestuerne. Foranlediget af Datoen holdt jeg Foredrag 
om Tiende Februars Betydning i Sønderjyllands Historie. 
Jeg henviste til, at vi var ude i haarde Tider, der maaske 
vilde blive endnu vanskeligere, men at vi da havde et 
godt Eksempel til Efterfølgelse i Sønderjydernes faste 
Haab og Tro paa Fremtiden, som de end ikke svigtede i 
de allervanskeligste Aar. Mere end jeg anede, blev det en 
Slags Spaadom om Tiden, der skulde følge, hvor der blev 
endnu mere Grund til at henvise til Sønderjydernes Ud
holdenhed under Fremmedherredømmet —.

Vi havde været i Tvivl om, hvorvidt vi i Aar kunde 
holde den sædvanlige Vinterfest. Den var i hvert Fald 
berammet til den 17. Februar, men af letforstaaelige 
Grunde turde vi ikke vente saa stor Tilslutning som 
ellers og vedtog derfor at holde os til Skolestuerne, bl. a. 
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ogsaa fordi det fra om Mandagen var blevet forbudt at 
opvarme Gymnastiksale for at spare paa Landets Brænd
selsbeholdninger. Vi kunde nok finde en Udvej og lade 
det være Mødesal den Aften, men vi fandt det rigtigst at 
vise Samfundssind. Og jo nærmere vi kom Dagen, des 
gladere blev vi, fordi vi havde vedtaget at indskrænke 
Festen. Om Torsdagen var nemlig alle Veje til Skolen 
ufremkommelige paa Grund af Snefygning, og om Fre
dagen begyndte man at ringe hertil: Hvordan med Vin
terfesten? Ja, for Rutebilerne kunde ikke køre igennem, 
og det var umuligt at komme herned. Hvad var det fol
en Efterskole, der aflyste sin Vinterfest gennem Radioen? 
Det var vel Egaa? Naa ikke, det troede de da, for der val
en, der havde hørt noget af en Radioavis, men saa maatte 
det jo være en anden Skole? — Jo, vi vilde holde Vin
terfest, hvordan end Vejret vilde skabe sig.

Dagen kom. Med blikstille Frostvejr. De kommer saa- 
mænd nok, tænkte vi.

Men at de kom i saa stort Tal, som Tilfældet blev, 
havde vi ikke i vores vildeste Fantasi tænkt os. Og oven 
i Købet saa dejligt præcis. Snart var den store Skolestue 
saa fyldt af Gæster, at vi maatte begynde med Forestil
lingen — »De Kvindfolk«. Imens blev det ved med at 
vrimle ind med Gæster. Der blev næsten overfyldt. Det 
kunde endda gaa med Kaffebordet i de forskellige Stuer, 
men da Sekretær Gammelgaard og Gunnar Lunds Orke
ster skulde sætte os i Gang med Liegstouw, gik det allige
vel galt. For en Gangs Skyld slog det ikke til, at hvor 
der er Hjerterum, er der ogsaa Husplads. Et Forslag om 
at flytte over i den uopvarmede Gymnastiksal maatte jeg 
af Hensyn til Bevarelsen af Sundheden bestemt afvise. 
Først da selve Musikken bad om det, gav jeg efter. Stærke 
Karle hankede op i Klaveret, og saa holdt vi Flyttedag. 
Det viste sig, at det var lettere at varme Salen op paa 
denne Maade end med Kakkelovnen. Snart tøede Ruderne 
op, og inden vi sluttede, begyndte det saa smaat at dryppe 
fra det kolde Betonloft, hvor Varmen satte sig som smaa 
Draaber. Det var næsten, som om Vejrguderne græd over 
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deres Afmagt over for en saadan Ungdom. Og Dagen 
efter var det — for første Gang i en Maaned — lige ved 
at være Tøvejr!

Det var Vinterens store Begivenhed. Men der har og- o o
saa været meget andet, der har bragt behagelig Afveksling 
i det daglige Skolearbejde. F. Eks. de fire Teaterture til 
Aarhus. I Aar har vi paa Jysk Skolescene i Aarhus Teater 
set »Oliver Twist«, »Jul paa Ravnsholt«, »CharleysTante« 
og »Tre smaa Piger«. Midt i Marts var vi ogsaa i Aar
hus; denne Gange for at besøge Aarhus Museum, Den 
gamle By, Aarhus Havn, Mindeparken, F. D. B.’s Fabrik
ker i Viby og Domkirken. Et Par Gange har hele Skolen 
haft den Fornøjelse at blive inviteret i Byen, den ene 
Gang til Forsamlingshuset for at overvære en General
prøve, den anden Gang til Gaardejer P. Brandstrup, tid
ligere Skolens Gymnastiklærer, der gæstfrit aabnede sine 
Stuer for os. Endelig har Skolen ogsaa haft flere Gæster, 
hvoriblandt fhv. Forstander Nielsen-Svinning, Oberstløjt
nant Buchvald (»Dansk Arbejde«) og Lærer Kvist, Egaa, 
der fortalte om Finland.

Da Afslutningsdagen, Skærtorsdag, nærmede sig, fik 
vi endnu en ubehagelig Følelse af den knugende Vinters 
haarde Favntag.

Det var om Tirsdagen, der kom et saa voldsomt Is
slag, at Elektricitets- og Telefonpæle ikke kunde bære 
Traadenes Vægtforøgelse. De knækkede som Tændstik
ker. Til sidst havde vi kun Telefonforbindelse med 15 
Abonnenter inden for egen Central, og det elektriske 
Lys var og blev borte. Det lod sig jo imidlertid reparere, 
selvom det log adskillige Dage. Sørgeligt var det ogsaa 
med mange kønne Træer, der den Dag blev skamferet.

Under disse Forhold var det umuligt at vide, hvor 
mange Forældre der vilde møde op til Afslutningen. Ikke 
en eneste kunde komme i Forbindelse med dem der
hjemme. Heldigvis blev ikke mange skuffede. Der var 
lige saa mange, som vi havde troet vilde komme.

Vinterskolen var til Ende. Mange Vanskeligheder 
havde vi haft, men vi syntes alligevel, at Skolearbejdet



22

Udstilling i Sløjdsalen.

var gaaet godt, og det skyldtes blandt andet, at Eleverne 
altid var rede til at tage deres Del af Besværlighederne 
og bære dem med godt Humør.

Men denne uvurderlige Hjælp skulde det for Sommer
skolens Vedkommende blive endnu mere nødvendigt at 
tære paa.

April Maaned 1940 glemmer vi aldrig.
Historien glemmer den heller aldrig.
I de tunge Følger, som den bar over vort freds

elskende Land og andre Dele af Norden, er vi fælles med 
alle andre i disse Folk. De skal ikke beskrives eller om
tales her. Men i en Hilsen til Skolens tidligere Elever 
kan det vel forsvares at dvæle lidt ved det ellers fuld
stændigt betydningsløse: hvordan Virkningerne var paa 
Skolens Forhold.

Der var i Slutningen af Marts indmeldt saa mange til 
Sommerskolen, at vi maaske maatte sige nej til de sidste. 
Vi forberedte en Skole med fuldt Hus, bestilte Senge, 
Taburetter, Vaskefade og Køkkenudstyr og Kartofler og 
hvad andet, der skal til; ellers havde vi ikke nok til de 
72 Sommerelever. Det var med forventningsfyldt Glæde, 
vi saa frem mod Sommeren.

Saa kom 9. April.
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Alting syntes at bryde sammen over os. Arbejdslysten 
var ganske og aldeles borte. Vi var forberedt paa, at vi 
ikke selv kunde beholde Raadigheden over egne Bygnin
ger. Vi afbestilte, hvad der kunde afbestilles, og indstil- 
lede os paa en lille Sommerskole, hvis der overhovedet 
blev nogen. Men lykkeligvis faldt Sindene efterhaanden 
til Ro igen. Vi udsendte Meddelelse til de indmeldte, at 
vi holdt Sommerskole som sædvanlig.

Og hvor er vi taknemmelige over, at kun ganske faa 
sendte Afbud. Det blev et Hold paa 66.

Ærligt talt syntes jeg ogsaa, det var klogest at sende 
Pigerne herhen. Vi trænger alle sammen til at samle os 
lyse Minder, og en Sommer paa en Skole med et nyttigt 
Arbejde og et fornøjeligt Kammeratskab giver næsten 
altid et Væld af gode Minder. Jeg har Grund til at tro, 
at det ogsaa blev saadan i Aar. Ganske vist har vi ikke 
kunnet se de mange Lys, som ellers plejer at blinke inde 
i Aarhus, og vi har maattet give Afkald paa mange Be-

Benzinmangel.

hageligheder og nogle materielle Goder. Værst var det 
næsten, at det en Overgang var umuligt at skaffe Kar
tofler, en anden Gang kunde vi ikke faa Fedt o. s. v.; 
men heldigvis var Pigerne selv inde i Vanskelighederne 
ved at føre Husholdning i unormale Tider og hjalp til 
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med at komme over det med deres gode Humør. Og alt 
det forhindrer jo ikke, at Sommeren i andre Henseender 
har kunnet give det samme som under lysere Kaar. Jeg 
vil endda mene, at det for nogle har virket som et Til
flugtssted fra alt det forfærdelige, der meldtes om ude
fra. I hvert Fald ved jeg, at nogle følte det som en Be
frielse ikke længere at skulle høre enhver Radioavis. 
Skønt nær ved Byen saa vi ikke meget til det fremmede 
Element i Folket. Kun et Par Gange kom det os nærmere 
ind paa Livet: En Dag, da vi skulde til Stranden, var 
Vejen en kort Tid afspærret, fordi der holdtes Øvelse 
med tyske Rekrutter; en anden Dag, medens der var For
tælletime, løb der Soldater paa Marken udenfor og paa 
Boldpladsen. Det gav unægtelig en mærkelig Baggrund 
for Timen, der netop den Dag tilfældigvis handlede om 
Peter Hiort Lorenzen, der vedblev at tale Dansk og aldrig 
blev træt af at hævde Danskhedens Ret lige over for alle 
Fortyskningsforsøg.

Det daglige Liv blev ellers ikke forstyrret paa nogen 
Maade. Udflugterne kunde vi ogsaa nemt gennemføre; 
Cyklerne kræver jo ikke Benzin. En Dag cyklede vi op 
over Hjorts-Høj og Vorre til Løgten og Skæring Strand; 
Grundlovsdag var vi ved Todbjerg Varde, hvor vi drak 
Kaffe og sang danske Sange og hørte en lille Tale af

Grundlovsdag paa Todbjerg Bakke.
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Folketingsmand, Gaardejer L. Pedersen og bagefter le
gede lidt, og senere var vi Gæster hos Gaardejer Jens 
Sørensen. Is i en skyggefuld Have er ikke nogen daarlig 
Afveksling paa en varm Cykeltur, oven i Købet ledsaget 
af underholdende Optræden af et Par ægte, røde Ræve
unger. Set. Hans Dag var vi paa Jelshøj og ved Moes- 
gaard Strand; vi maatte ikke tænde Baal om Aftenen, 
men samledes i Stedet til Fælleslæsning og Sange ved 
Kaffebordet. Senere hen paa Sæsonen var vi saa heldige 
at faa Indbydelse til et Aftenbesøg hos Jes Thomsen paa 
»Bynksminde« og et Eftermiddagsbesøg hos Tømrer 
Dalsgaard paa »Raahøj«; Vejen derud gik gennem Minde
parken.

Hen i August bestemte vi os for den lange Cykeltur 
til Mols, der endda i Aar blev forlænget til Helgenæs, 
fordi vi dér skulde hilse paa Kirsten Balles og Ragna 
Løckes Forældre. Jeg gad vidst, om man ikke paa Kongs- 
gaarden har angret, at man var saa gæstfri; det var ikke 
Smaating, der forsvandt fra de bugnende Borde i de faa 
Minutter, de 75 Personer var bænket ved dem. Vi for
trød i hvert Fald ikke, at vi var taget helt ud paa Helge
næs og benyttede nu Lejligheden til at bestige dette lille 
Lands store Bjerg, Ellemandsbjerget, hvorfra vi ikke blot 
kunde se hjem til os selv, men ogsaa til Tunø, Samsø og

Op ad Ellemandsbjerget.
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Sejerø, ja, endda helt til Sjælland. Til den anden Side 
saa vi ind mod Fuglsølejren, hvor vi skulde overnatte, 
og til Ebeltoft, som vi Dagen efter aflagde et kort Be
søg i. — Der var vist enkelte, der, trods vore kraftige 
Opfordringer til at smøre en stor Madpakke før Starten 
hjemmefra, havde beregnet deres egen Appetit lidt for
kert; men saa smagte Medistermiddagen paa Skolen efter 
Turen vel saa meget des bedre.

Paa alle disse Ture gaar det mere og mere op for os 
selv, hvad jeg ogsaa tror, at Elever fra andre Egne af 
Landet maa indrømme, at vi lever paa en af de skønneste 
Pletter i Danmark. Hjorts-Høj, Todbjerg, Jelshøj — Ud
sigt ud over det frodige, bakkede Østjylland med de 
frugtbare Marker og de grønne Skove ned mod Aarhus- 
bugten og Kalø Vig; det ligger altsammen som en Ram
me om Aarhus By, der efter en vidtberejst Sømands Ud
talelse hører til de allerskønneste Byer i hele Verden. 
For en Skole, der bl. a. ser det som sin Opgave at styrke 
de unge i deres Kærlighed til Fædrelandet, er det af stor 
Værdi at have et saa ægte dansk Landskab omkring sig.

Mellem Aabningsmøde og Afslutningsmøde har der 
været forskellige Møder paa Skolen, bl. a. Forældrebesøg 
og Elevmøde, som der andetsteds fortælles noget om, og 
et stort Gymnastikstævne, afholdt af Aarhus Amts Gym-

Forældre paa Besøg.
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nastikforening; vi maa ogsaa derom henvise til særlig 
Omtale. Efter Sommerskolens Slutning har vi haft Møde 
for gamle Vallekildeelever, der nu bliver en aarligt til
bagevendende Begivenhed (altid første Søndag i Septem
ber), og Efteraarsmøde. Dette sidste blev afholdt samme 
Dag, som Grundtvigs Mindekirke paa Bispebjerg blev 
indviet og kom derved til Dels til at staa i Grundtvigs 
Tegn. Jeg talte om den unge Grundtvigs Oplevelser paa 
Langeland, der jo er Baggrunden for Kaj Munks »Ege
lykke«, Seminarieforstander P. J. M. Vinther, Silkeborg, 
holdt Foredrag om Sange og Salmer i Skolen, og om Af
tenen sang Koncertsanger Thøger Rasmussen en Afdeling 
grundtvigske Sange.

Af Gæster paa Sommerskolen har vi bl. a. haft Hus
holdningskonsulent Frk. Mary Jensen, der fortalte om 
den nye Plan fox- huslig Uddannelse, Frimenighedspræst 
Tage Rydal, der Dagen efter Elevmødet læste »Der var

Botanik i det fri.
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engang«, og Musiklærerinde Frk. Agnes Tavsen, der 
atter i Aar har fornøjet os med sin Violin.

I Lærerkredsen har der været nogle smaa Forandrin
ger. Som Sløjdlærer fik vi efter Tage Hein Nielsen Lærer 
Alfred Nielsen, der ogsaa har lovet at fortsætte fore
løbig; Hans Henrik Nielsen skulde i Sommer gennemgaa 
et Sløjdlærerkursus paa Askov Sløjdskole; han bliver til 
Vinter afløst af Lærer Søren Thøgersen. Husholdnings
lærerinde Frk. Anna Margrethe Nielsen, der har været 
Skolens første Lærerinde i Husholdning og ogsaa haft 
Kursus om Vinteren paa Skolen, flyttede fra Aarhus og

Anders Bomholt 60 Aar.

kunde derfor desværre ikke fortsætte herude mere. Men 
vi er hende taknemmelige for den gode Start, hun har 
givet Undervisningen, og fordi hun hjalp os til saa god 
en Efterfølger, Husholdningslærerinde Frk. Gerda Mar
strand, der ligesom Frk. Nielsen har taget sin Uddannelse 
paa Sorø Husholdningsseminarium.

18. Juli fyldte vor hjælpsomme Nabo, Skolens gode 
Ven og dens Bestyrelses Formand, Anders Bomholt 60 
Aar. Det er vist ikke for meget sagt, at Skolen skylder 
ham sin Eksistens, og derfor vilde vi stilfærdigt takke og 
lykønske ham og gjorde det da paa den Maade, at vi sang 
Morgensang nede i hans Have, samtidig med at vi over- 



29

bragte ham Elevforeningens og vor egen Hilsen i Form 
af et Gulvtæppe, der var vævet paa Skolen.

4. September blev Pastor Højmark 75 Aar. I den An
ledning var der Artikler om ham i stedlige Dagblade, men 
desværre var der nogle, der glemte at nævne hans Skole
arbejde. Egaa Efterskole har allerede i en lang Aarrække 
haft den Glæde at kunne regne ham blandt sine Med
arbejdere, og vi haaber, at det maa blive Tilfældet ogsaa 
mange Aar endnu.

— Mens dette skrives, er vi her paa Skolen fuldt op
taget af at forberede næste Vinterskole. Heldigvis kan 
vi glæde os over god Tilslutning, og trods Rationering, 
høje Priser og andre Vanskeligheder haaber vi, at det 
igen maa lykkes os at faa en god og udbytterig Skole
vinter.

Vi lever i en Tid, hvor Skolerne for den opvoksende 
Ungdom er mere paakrævet end nogensinde tidligere. 
Der vil overalt i Samfundet blive stillet stadig større 
Krav til teoretisk Viden og praktisk Dygtighed, men vi 
maa ikke være blinde for, at der hos vort Folk ogsaa i 
stadig højere Grad maa skabes Kærlighed til Fædrelan
det, en Rodfæstethed i alt, hvad der er Dansk; ellers gaar 
vi som Folk vor Udslettelse i Møde.

Der er mange Tegn paa, at en ny, stærk Fædrelands
følelse er ved at bryde frem. I Virkeligheden har den vel 
været der altid, men er gennem dette Aars Begivenheder 
blevet afdækket — ligesom naar man drager Dækket bort 
fra en Statue, der afsløres. Og Dækket, der er draget til 
Side, er alle de Parti- og Særstandpunkter, som hidtil har 
skubbet sig op over det, vi var fælles om. Derfor viser det 
nye sig netop ogsaa i saadan en Samling om alt det, der 
gør os danske, og som vi ikke vil miste. Men vi maa have 
noget bestemt at samles om, og det er navnlig blevet tre 
Ting: Sangen, Flaget og Kongen.

Der er mest glædeligt ved disse forstærkede Udtryk 
for Fællesskabet, men ogsaa lidt betænkeligt. Sangen har 
altid været et kosteligt og næsten uundværligt Middel for 
et Folk, der vil bevare og udvikle sit eget selvstændige, 
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nationale Præg. Tænk blot paa Sønderjyderne under 
Fremmedherredømmet. Men man aner alligevel en util
talende Forretningshensigt, naar man læser følgende An
nonce i et københavnsk Dagblad: »»Den kvikke Kanin«. 
Hver Aften Alsang. Swing-Kvartetten Ronnie—Schultz— 
Borup og Børge Bas . . .« Det er meget muligt, at man 
synger godt i »Den kvikke Kanin« ind imellem Swing- 
Numrene; men mon ikke Alsangen snarere er indlagt for 
at gøre Programmet mere afvekslende og underholdende 
end for at give Udtryk for en ansvarsfølt Samlen om 
danske Værdier? Og mon ikke Omgivelserne i nogen 
Grad berettiger til den Navneforandring til Ølsang, som 
jeg har set foreslaaet? Noget helt andet er det, hvor man 
ganske naturligt samles og synger, fordi der er saa stor 
Trang til det, at man ikke kan lade være. Ogsaa i de 
Kredse, hvor Folkesangen, som vi hellere bør kalde den, 
ikke er noget nyt, har den faaet en helt anden Under
tone, der selvfølgelig har sin Forklaring i alt det, der er 
væltet ind over os, og som har givet enhver ægte Dansk 
Lyst til at bekende sig til Danskheden gennem Sange og 
Symboler for det danske.

Netop af samme Grund er Kongen og Flaget kommet 
til at betyde meget mere for os. Naar Kongen fik en saa 
enestaaende Hyldest paa sin 70-Aars Fødselsdag, skyldes 
det ikke saa meget, at man vilde lykønske ham, som at 
man vilde sige: I Dag skal vi vise hinanden og Alverden, 
at vi er og vil være danske! Derfor er der ogsaa saa 
mange, der nu bærer de danske Farver paa Frakke
opslagene. Det er ikke Tegn paa, at man tilhører et lille 
Parti, der vil kalde sig mere dansk end andre Partier — 
jeg har i øvrigt aldrig kunnet forstaa, at et enkelt Parti 
har villet nedværdige vort nationale Samlingssymbol til 
at blive Partiemblem. Selvom det kalder sig en dansk 
eller national Samling eller Samvirke, har det ingen Ret 
til at tilegne sig det Mærke, som er Udtryk for hele Fol
ket. Det er nemlig det, der skal siges med det lille Em
blem: jeg véd, at jeg er dansk, jeg er saa glad for det, 
at jeg aldrig vil være andet, og jeg vil i min daglige Ger- 
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ning forsøge at arbejde og være saadan, at det kan gavne 
mit Land.

Flaget er et Udtryk for vor Egenart, og den er maaske 
i den nuværende Verden noget særegen. Mens Hadet bre- 
der sig ud over alle Grænser, er vi enfoldige nok til fort
sat at mene, at Fred og Fordragelighed bærer længere 
frem. Vi kan ikke udpege noget Folk som vor Fjende, 
men Usandhed og Uret erklærer vi for at være vore Fjen
der, og dem vil vi bekæmpe. Det kristne Kors i Flaget er 
ikke blot kønt at se paa; det er os ogsaa en Forpligtelse.

Endelig hænger det ogsaa sammen med de nye For
hold, at Grundtvig og hans Ideer paany træder stærkt 
frem. Faa eller rettere ingen har som han talt og skrevet 
om det danske, og det er ham, vi skylder, at vi kan synge 
om det danske og fremme og opelske det hos den op
voksende Ungdom paa den Maade, som han har givet os 
Anvisning paa, især gennem sine Skoleideer. Men han 
talte ikke blot om Danskheden, men ogsaa Kristendom
men; nationalt Haab og kristen Tro hører sammen. Den 
opblussende Interesse for Grundtvig kan vel da ogsaa 
hænge sammen med, at vi nu trænger til at bekræftes 
baade i det nationale Haab og den kristne Tro.

Af velkendte Grunde har vi her paa Skolen en stærk 
Forbindelse med Sverige. Vi har ogsaa i dette Efteraar 
besøgt Slægt og Venner derovre. Rejsen var noget be
sværligere end ellers, men Indtrykket derovre fra ogsaa 
helt anderledes. For det første virker det opmuntrende 
at føle, at man i Sverige ikke har ændret sin Stilling til 
Danmark i Anledning af 9.-April-Beslutningen. For det 
andet er det velgørende at komme til et Land, hvor man 
trods Forholdene kan tale og skrive om egne og andres 
Forhold paa en Maade, som vi foreløbig ikke kan tillade 
os. Og endelig for det tredie føler man sig oplivet alene 
derved, at man ser oplyste Gader og Vinduer. Naar man 
ved Aftenstide dumper ned i en saadan By paa den anden 
Side af Sundet, er det straks næsten, som om alle Be
sværligheder er forsvundet, skønt de jo ogsaa i nogen 
Grad findes dér. Det slaar dobbelt tydeligt ned i en, at 
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Forskellen paa Lys og Mørke er som en Forskel paa Liv 
og Død. Freden og Livet hører Lyset til, Krigen og Døden 
er Mørkets Magter.

For Tiden har Mennesker sluppet Mørket ud over 
Landene, og det har bredt sig ogsaa til os. Vi ved, at der 
igen skal blive lyst engang, selvom vi ikke ved hvornaar.

Vi sender vor Hilsen til gamle Elever fra Egaa og 
andre gode Venner med det Ønske, at vi snart maa op
leve den Stund, da Lyset vender tilbage.

Karin og Tage Dgbkjær.
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Det landøkonomiske Ungdomsarbejde.

En absolut Betingelse for at blive en dygtig, ung 
Landmand er, at man kommer i det rette Forhold 

til sit Arbejde, at man i Arbejdet ser et Kald, ikke bare 
en Pligt. Er Viljen til Stede, har man de bedste Mulig
heder för at blive dygtig i sit Kald.«

Saaledes skrev engang en ældre, erfaren Landmand 
i en Omtale af Arbejdet for Ungdommen inden for Land
bruget, og det er til Dels denne Linie, der stadig følges 
inden for det landøkonomiske Ungdomsarbejde. Man 
søger at vække Lysten og Interessen for Arbejdet hos de 
unge Medhjælpere, og det er derfor naturligt, at det især 
er de helt unge i 15—18 Aars Alderen, som Arbejdet til
rettelægges for.

Grunden til det nuværende landøkonomiske Ungdoms
arbejde blev, som i mange andre Tilfælde hvor noget 
godt og betydningsfuldt er sat i Gang, lagt af en enkelt 
Mand, nemlig nu afdøde Konsulent M. Helm, Svendborg.

Ved et dygtigt og maalbevidst Arbejde i Svendborg 
Landboforening i Aarene 1912—14 lykkedes det ham at 
interessere Ungdommen i det sydlige Fyn, og faa Aar 
efter blev der rundt i Landet ved denne Mands Hjælp 
organiseret et fagligt og samtidig vækkende Oplysnings
arbejde for de unge Landmænd. Begyndelsen paa dette 
Arbejde gjordes paa den Maade, at man indbød de unge 
til Møder, Kursus, Markvandring, Besøg hos fremragende 
Landmænd og lignende, men snart tog man fat paa selv
stændige Opgaver. — En af de første var en Konkur
rence, der kaldtes: »Dyrkning af egen Jord«. Her fik 
de unge, saavel kvindelige som mandlige Medhjælpere, 
af deres Forældre eller Husbond gratis overladt et Stykke 
Jord, som de saa i deres Fritid dyrkede, i de fleste Til
fælde med Havesager, men end ikke Frøavl af Roer og 
Gulerødder gik de unge af Vejen for. I Sommerens Løb 
fik man saa et Par Gange uanmeldt Besøg af Dommerne. 
Det gjaldt jo saa om, at Afgrøderne var holdt rene, for
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det skarpe Kenderblik kan nemlig nemt se, om en Af
grøde er holdt ren, eller den er gjort ren. Der krævedes 
ogsaa, at Deltagerne skulde føre Dagbog over Arbejdet 
samt holde Regnskab; det økonomiske Resultat talte og
saa med ved Bedømmelsen. Som Afslutning paa Konkur
rencen holdtes som Regel en Udstilling af Produkterne, 
og der uddeltes Præmier. De, der 3 Aar i Træk var 
blandt de forreste, blev foruden deres Præmie tildelt 
Ungdomsarbejdets Mærke, Firkløveren med de 4 H i Bla
dene. Firkløveren betegner: Haab og Lykke, de 4 H be
tyder: Haand og Hjerte, Hoved og Helbred. Nogle Steder 
i Landet uddeltes ogsaa Diplomer med Ungdomsarbej
dets Motto: »At gøre det bedste bedre«. Disse Anerken
delser var i høj Grad eftertragtet af de unge, de satte en 
stor Ære i at eje et af disse Mærker, og det bevirkede, 
at flere og flere sluttede op om Arbejdet og senere, naar 
de blev lidt ældre, ogsaa gerne meldte sig, naar der paa 
anden Maade kaldtes paa dem, f. Eks. Konkurrence i 
Udtynding af Roer, der strakte sig over hele Sommeren, 
hvor de unge saa selv holdt ca. % Td. Land Roer rene. 
Ogsaa Kaphakning af Roer, Opdrætning af Kalve, Foder
mesterkonkurrencer, Husholdningskursus og lignende 
havde god Tilslutning.

Den økonomiske Basis for alle disse Arbejder lagdes 
i Aaret 1923. Ved Statskonsulent S. Sørensens Medvir
ken sendte Rockef eller-Fondet tidligere Statskonsulent i 
Washington, F. P. Lund, til Danmark for at demonstrere 
nogle af de Tanker og Principper, der havde været af 
stor Betydning for Ungdomsarbejdet i De forenede Stater. 
Statskonsulent Lund var en Mand med rige Erfaringer, 
og med Landbrugsraadets Bistand kom han i Samarbejde 
med en Række af vore landøkonomiske Foreninger og 
udførte i de 2% Aar, han var her, et udmærket og frugt
bringende Arbejde. Statskonsulent Lund rejste bort i 
1926, men forinden var der til Arbejdets Videreførelse 
stillet betydelige Beløb til Raadighed af Rockefeller-Fon
det, og efter Konsulent Lunds Ønske blev der til at admi
nistrere Midlerne nedsat et Udvalg »Landsudvalget for 
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landøkonomisk Ungdomsarbejde«. Formand for dette 
Udvalg var Professor Lars Frederiksen. Tilskuddet for
deltes over 5 Aar efter en aftagende Skala, idet man saa 
haabede, at den danske Stat efterhaanden skulde træde 
hjælpende til. Dette Haab gik ogsaa i Opfyldelse, idet 
man siden 1. April 1928 har kunnet opnaa Statstilskud 
til Ungdomsarbejde efter samme Regler som til alt andet 
landøkonomisk Foreningsarbejde. Da Dollartilskuddet i 
1931 ophørte, var Landsudvalgets Arbejde efter Bestem
melserne afsluttet, men efter Forhandlinger til mange 
Sider blev det bestemt, at et nyt Udvalg skulde nedsættes 
for at føre Arbejdet videre. I dette Udvalg var repræ
senteret: Landboforeninger, Husmandsforeninger, Hus
holdningsforeninger, Landhusholdningsselskabet og Sam- 
virksomheden for landbrugsfaglig Oplysningsarbejde. 
Professor Lars Frederiksen mente ikke mere at kunne 
afse Tid til at varetage Formandsposten, og efter hans 
Forslag valgtes Forstander N. Bredkjær, Tune, der var 
Formand til sin Død 1939. Som Konsulent og Sekretær 
for Udvalget valgtes Konsulent C. S. Svendsen-Tune, der 
gennem Aarene har udført et stort og godt Arbejde blandt 
Ungdommen rundt i Landet.

Da den nye Aftenskolelov i 1930 kom, blev der mange 
Steder oprettet saavel Dag- som Aftenskolekursus med 
landbrugsfaglig Undervisning for unge Mænd og Hus
holdning og Kjolesyning for unge Piger. Nogle Steder 
ordnedes det saadan, at man holdt Kursus 2 Gange om 
Ugen, hvor Stedets Lærer saa den ene Gang underviste 
i Dansk, Regning og lignende Fag, og den anden Gang 
kom der fremmede Lærerkræfter, Konsulenter og Hus
holdningslærerinder, og tog sig af Undervisningen.

Dog gjorde man i mange Tilfælde den Fejl, at man 
forlod de praktiske Opgaver om Sommeren til Fordel for 
teoretiske Vinterkursus. Det syntes her, som om man 
ikke burde have valgt mellem de to Ting, men i Stedet 
for have arbejdet med begge i Tilslutning til hinanden.

I de senere Aar er der nogle Steder i Landet et Sam
arbejde i Gang mellem Landbo- og Husmandsforenin



36

gerne, hvor Ungdomsarbejdet ledes af et fælles Udvalg. 
Saadant Samarbejde giver gode Muligheder for et alsidigt 
og godt tilrettelagt Arbejde, og det vilde her være af 
stor Betydning, om man saadanne Steder kunde magte 
at ansætte en særlig Ungdomskonsulent, der helt kunde 
stille, sin Tid og sine Kræfter til Raadighed. Maaske er 
dette Fremtidsmusik, men mon ikke det kommer. —

Landsudvalget, hvis nuværende Formand er Forstan
der P. Hjertholm, Kærehave, arbejder stadig med at 
støtte de mange forskellige Arbejder, der udføres rundt 
i Landet. De udsender stadig Artikler og udlaaner Ud
stillings- og Lysbilledmateriale til Propaganda for Ar
bejdet. Hvert Aar udgiver Udvalget en Beretning om Ar
bejdet, og det oplyses i Beretningen for Aaret 1939, at 
der i det forløbne Aar havde deltaget 13,977 unge. Det 
er en meget stor Fremgang, der her er sket, ielet der i 
1924, den første Sommer Landsudvalget virkede, kun del
tog ca. 700. Det viser, at det er et Arbejde, der er Ud
vikling i, og vi maa haabe, at det stadig maa fortsættes 
under lige saa frie Former, som det hidtil har haft. Det 
er et Arbejde, der bærer Lønnen i sig selv, da Dygtig
gørelsen af vor Ungdom er et af de allervigtigste Led i 
vort Landbrugs Fremtid. Og Maalet for Ungdomsarbej
det maa da stadig være paa sin særlige Maade at af
grænse og tilpasse Opgaver for den vaagne og virkelystne 
Ungdom, hvorved de forskellige almindelige Arbejder 
hæves op over det dagligdags Plan og derved kommer 
til at virke som Lære- og Opdragelsesmiddel for de unge.

Hermed har jeg prøvet at give en lille Oversigt over 
det Arbejde, der her i Landet gøres for at dygtiggøre 
Landboungdommen. Jeg véd, at ogsaa mange Egaa-Piger 
og -Drenge har deltaget og stadig deltager i disse Ar
bejder til Gavn for dem selv, den Stand og det Land, de 
tilhører.

Hermed Hilsen og glædelig Jul til alle Egaa-Elever.

Jes Thomsen.
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Paa Cykel gennem Gudbrandsdalen 
og op over Jostedalsbreen til 

de vestnorske Fjorde.

Store Ting er der sket ude i Verden i de sidste Par Aar.
Landegrænser udslettes og nye oprettes, og der skri

ves Verdenshistorie i stor Maalestok. Midt i Juli Maaned 
i Fjor, inden Begivenhederne rigtig tog Fart, satte min 
Fætter og jeg Kursen mod Norges Kyster, for i en halv 
Snes Dage at være udenfor alt det, som foregaar omkring 
os, og være helt os selv og pr. Cykle se lidt af Norges 
mægtige Fjelde med Is og Sne og studere Landels barske 
Natur.

Tirsdag den 11. Juli startede vi vore Cykler og satte 
Kursen efter Frederikshavn. Flere Dage i Forvejen havde 
vi været travlt beskæftiget med Forberedelser til Turen; 
Bagage skulde pakkes, Proviant og Kogegrejer indkøbes, 
og sidst, men ikke mindst vigtigt, skulde man have et 
lille Kursus i den ædle Kogekunst, da det var Meningen, 
vi skulde bo paa Vandrehjem og selv lave Maden.

Da vi næste Dags Aften kom til Frederikshavn og 
havde løst Billet til Damperen, skulde vi have os et or
dentligt Maaltid Mad, inden vi sejlede; men her mødte 
vi den første Ubehagelighed i Form af en kæmpemæssig 
Æggekage i en af Cykeltaskerne. En halv Snes Æg, vi 
havde med, havde altsaa ikke kunnet holde til saadan 
en Rystetur. Inden vi fik Skaden udslettet og havde faaet 
noget at spise, var Klokken blevet saa mange, at vi nær 
var kommet for sent til Damperen; men vi naaede det 
dog i sidste Øjeblik.

Sidste Gang, jeg stod paa Dækket af en Damper i 
Frederikshavn, var det Sverige, det gjaldt, denne Gang 
sattes Kursen imod Nord efter Norge. Det var med store 
Forventninger, vi denne Aften gik til Ro paa et Par Klap
stole efter i det svindende Dagslys at have sendt et sidste 
Blik ind til Danmarks nordligste Punkt. Det sidste, vi 
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saa, var Skagens Fyrskib, der som en enlig Forpost 
sendte sine Blink ud i den lyse Sommernat.

KL 3 næste Morgen var vi paa Benene igen og var 
allerede da et godt Stykke inde i Oslofjorden. Paa begge 
Sider stænger de mørke, naaletræsklædte Klipper, med 
den furede Kampesten ned i Søen og sorteblaa, alvorlige 
Bjerglinjer bagved, den ene højere og fjernere end den 
anden. Hele Landet har en dyster, urtidspræget Tone, og 
man forstaar da først rigtigt Bjørnsons Ord, naar han 
siger: »Ja, vi elsker dette Landet, som det stiger frem, 
furet, vejrbidt over Vandet med de tusind Hjem«. Dob
belt fortroligt virker det derfor at se menneskelige Boli
ger inde i Land. Kystbyer med de lette, lyse Træbygnin
ger, der ligner Klynger af Legetøjshuse, rystet ud i For
hold til de mægtige Omgivelser. Man ser Fabriksskor
stene, Tømmeroplag, Virksomhed, pyntelige sprængte 
Veje; Fjeldet er ikke klædt alene som Bjørnson ønskede 
det; det er formet. Ved 5-Tiden lægger vi ind til den lille 
By Horten, hvor et Par Passagerer bliver afhentet i en 
Motorbaad, og derefter gaar det atter videre efter Oslo. 
Et Fort med opplantede Kanoner, Olietanke og en til
tagende Bebyggelse i Land, Sommerhuse og Villaer, mar
kerer Indsejlingen til Oslo, der ligger i en let Dis inderst 
i Vigen med Holmenkollen og Grefsenaasen som Bag
grund. Allerede langt ude fra Fjorden bemærker man i 
Bytaagen to højt opragende røde Murmasser, der paa Af
stand ligner et Par mægtige Kornsiloer. Det er to Fløje 
af Oslos nye Raadhus. Bygningen bliver af Skyskraber
dimensioner, en Snes Etager høj.

Kl. 7 var vi inde, og Damperen lægger til Bolværket, 
og for første Gang sætter vi Foden paa Norges Jord. Da 
vi gaar igennem Tolden, faar vi stukket et Dokument i 
Haanden. Det viser sig at være fra Veterinærmyndig
hederne angaaende Mund- og Klovesyge. Da vi var Land
mænd, var det under Bødeansvar forbudt os at gaa ind 
i Gaarde eller Huse, hvor de havde Husdyr, eller komme 
i Berøring med Hø eller andet Foder til saadanne. Det 
var os jo en stor Skuffelse, at vi paa denne Maade blev 
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afskaaret fra at komme i Forbindelse med Landbefolk
ningen; vi havde endda ellers regnet med at kunne faa 
Lov til at sove i noget friskt Hø i en Lade en Gang imel
lem, hvor der ikke var Vandrehjem. Dem findes der nem
lig ikke ret mange af i Norge, da Vandrebevægelsen der
oppe endnu kun er i sin Vorden, idet den kun har eksi
steret i 5 Aar.

Det Vandrehjem, hvor vi skulde overnatte, laa i Møl- 
lergatan, en Sidegade til Carl Johansgatan, ikke ret langt 
fra Havnen. Da vi havde faaet vor Bagage sat ind og var 
blevet anvist Sengepladsei- for Natten, tog vi vore Cykler 
og kørte ud for at se paa Byen. Naar man staar paa Carl 
Johansgatan, bliver man ved første Indtryk slaaet af, 
hvor Slottet ligger højt, Gaden virker som en Hængebro 
med Slottet som et Brotaarn for den ene Ende og Stor
tingsbygningen for den anden.

Man ser næsten ingen ingen Cykler i Oslo, kun Biler, 
splinternye allesammen, vi saa saa at sige ikke en eneste 
gammel Bil paa hele Turen; men det er jo ogsaa først i 
de senere Aar, at Vejene er blevet rigtig udbygget der
oppe, og Biltrafikken rigtig har taget Fart.

Efter at have kørt lidt omkring og set paa Byen tog 
vi en Tur med den elektriske Bane op til Holmenkollen 
og Frognerseteren, 469 m ovei- Havet. Herfra er der et 
glimrende Udsyn til alle Sider. Mod Nord og Vest over 
en hel Mængde forskellige Bjergtoppe og skovklædte 
Fjeldsider med Bygder og Smaasøer imellem og mod Syd
øst ned over Oslo og Fjorden, som tager sig glimrende 
ud heroppe fra. Det formelig vrimler med Turister her
oppe, mest Englændere, og da jeg paa Dansk spurgte mig 
for i en Kiosk deroppe om et eller andet, blev der svaret 
paa Engelsk, vel sagtens af gammel Sædvane. Ved Mid
dagstid tog vi atter med Toget ned, og om Eftermiddagen 
var vi til Fods ude og se forskellige Museer og berømte 
Bygninger og var til Slut ude og se Ibsens og Bjørnsons 
Grave. Her blev det øsende Regnvejr, saa vi blev godt 
vaade, inden vi naaede tilbage til Vandrehjemmet i Møl- 
lergatan.
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Fra Oslo gaar Vejene op gennem Norge, Baner, Rute
biler, Kystbaade og Fly, som det kort og godt hedder i 
Norge, hvormed menes enhver bevinget Ting fra Flue til 
Flyvemaskine, og næste Morgen tidlig kørte vi ud af 
Trondhjemsvejen mod Nordøst efter Eidsvoll og Hamar. 
Til at begynde med kører man gennem brede, lavlands
prægede Landskaber med plane Marker og store, fede 
Gaarde med røde Lader, Kornmarker og Græsgange, fro
dig Idyl, næsten som her i Østjylland; men Klippen, som 
overalt bryder igennem, er mere Sverige lig. For en Slette
boer har det sin Charme at se Grundfjeldet stikke op af 
Marken, undertiden med lange, afslebne Flader og midt 
i en Kornmark husstore Blokke overgroede med Mos og 
Lav.

Ved Eidsvoll fører en ny Vej- og Jernbanebro over 
Mjösa, og paa den modsatte Side gaar Vejen langs med 
Søen nordpaa efter Hamar. Her afløses de spredte Blokke 
efterhaanden af lavere, faststaaende Fjeld bevokset med 
Naaletræer og enkelte Løvtræer; op af den bratte Fjeld
væg gror de, ofte med Rødderne krybende omkring paa 
de bare Sten som Klør, Træet slaar i for at holde sig fast. 
Vej og Jernbane løber her Side om Side, og et enkelt Sted 
gaar Banen gennem en Tunnel, mens Vejen gaar oven
over. Ved 5-Tiden naaede vi Jernbaneskolen i Hamar, 
hvor vi skulde overnatte efter en net lille Køretur paa 
130 km. Her fandtes alle Bekvemmeligheder lige fra 
Kogerum til Kar- og Brusebad, og det kan nok være, at 
man sover godt, naar man har faaet Vejstøvet skyllet af 
under den kolde Bruse. — Vejen fra Hamar til Lille
hammer er meget bakket og gaar i uafbrudte Slyngnin
ger. En af Bakkerne var 3 km lang og steg paa dette 
Stykke over 200 m. I Lillehammer danner Mesnaelven et 
stort Vandfald eller Fos inde midt i Byen, og ved at følge 
en Sti paa den ene Side af Elven kommer man op til 
Mesnafossene, en hel Række smaa Vandfald, som er ual
mindelig kønne at se. Herfra er der ikke langt til de 
Sandvigske Samlinger paa Maihaugen, ialt over 80 Byg
ninger, der viser Udviklingen i norsk Byggeskik lige fra
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Aar 150(1. Det var Tandlæge Anders Sandvig, der i Aaret 
1887 begyndte at samle paa gamle Ting fra Gudbrands
dalen, og dette Arbejde er efterhaanden blevet til et Stor
værk, som nærmest kan sammenlignes med Den gamle 
By i Aarhus.

Lidt uden for Lillehammer var vi saa heldige at 
komme op at køre med en Lastbil, som skulde til Trond-

Tømmerfløtning paa Lom.

hjem. Dobbelt heldigt var det, fordi Vejen her begyndte 
at stige rigtigt, idet det jo er her, Gudbrandsdalen rigtig 
begynder. Vejen gaar hele Tiden langs med Elven, hvis 
grønne Vand bruser af Sted med øget Hastighed, idet den 
paa visse Steder presses igennem trange Fjeldskær, f. 
Eks. i Harpefoss, hvor Lågen med Bulder og Fald danner 
Harpefossen, og ved Hunder danner den Hunderfossen, 
storslaaet fordi Elven paa dette Sted er meget bred. Hele 
Tiden høres en sagte Syden og Brusen fra Elven, og naar 
Vejen vinder sig op over Aaserne, har man et godt Ud
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syn over Strømmen, hvori der nu overalt flyder Tømmer
stokke, hvoraf mange er sprængt op paa Bredderne og 
ligger som Tændstikker, mens andre paa udvidede Steder 
af Elven er flydt sammen i Flaader og ligner Sivmaatter 
set ovenfra. Et af Norges Hovederhverv tager her sin Be
gyndelse og ender nede ved Kysten i Form af Trælast. 
Elvene arbejder som Samlebaand fra Fjeldet og ned efter 
Kysten. Talrige Savskærerier ligger der her langs Elven, 
og Vandet udnyttes her i stor Maalestok som Drivkraft.

Videre gaar Farten op gennem Hunder, Faavang, 
Ringebu og Hundorp. Det er nu forbi med Agerlandet, 
da Dalen her er ganske smal med høje Fjelde til begge 
Sider. Kun hist og her ligger en enkelt Gaard paa en Lys
ning i Skoven eller oppe paa Fjeldsiden. Her raader den 
egentlige klassiske norske Form for Landbrug. Med Kor
net er det smaat paa de faa ryddede Agre. Hovedvægten 
ligger paa Høet, der bjerges til Vinterfoder til Kreatu
rerne. Længere oppe i Fjeldgaardene over Korngrænsen 
er der kun Græsning. Køerne gaar løse i Skoven og langs 
Grøftekanten ved Vejene, og man hører en egen melodisk 
Klang af Koklokker oppe i Lierne, med en Takt som 
røber Koens rolige Bevægelser. Den norske, slanke Fjeld
ko med de svungne Horn, der ofte er forsynet med Mes
singdupper i Spidserne, er rødlig med hvide Spætter. De 
er ikke nervøst anlagte og fortsætter roligt deres Vej 
frem i Vejkanten, saa Bilerne kan passere dem uden 
større Vanskelighed. I Faavang gjorde vi Holdt, Chauffø
ren skulde ind og have Kaffe, og vi vilde ogsaa benytte 
Lejligheden til at faa den værste Sult stillet; men da vi 
aabnede for vore Tasker, viste det sig, at Turen ikke var 
forløbet helt smertefrit. Min Fætters Thermoflaske var i 
tusinde Skaar, og da vi skulde have fat paa Smørret, 
havde Smørglasset lidt samme Skæbne under den lange 
Rystetur.

Her i Faavang opdagede vi to andre unge Danske, som 
vi havde rejst sammen med ovre fra Frederikshavn. De 
var fra Vejle og vandrede paa den Manér, at de stand
sede alle de Biler, de kom om ved, for at komme op at 
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køre, og det var ogsaa gaaet rigtig godt hidtil. Dagen i 
Forvejen var de kørt forbi os bag i en Lastbil, mens vi 
sad og holdt Rast i en Vejgrøft, og de vinkede nok saa 
skadefro til os. Nu var det imidlertid os, der var oppe at 
køre og dem, der maatte gaa paa deres Ben; men da de 
hørte, at Lastbilen skulde naa Trondhjem inden Aften, 
blev de straks Fyr og Flamme og vilde med, hvad det saa 
end skulde koste. Det fik de omsider ogsaa Lov til, og 
saa gik det igen for fuldt Drøn nordpaa. Vor Bilist kørte 
haardt til og overhalede alle de andre Biler, han kunde 
se, nærmest en Slags Chancekørsel, idet Udsigten her 
hele Tiden spærredes af fremspringende Fjeldsider, 
mange Steder med bratte Skrænter ned til Elven. Herom 
svingede Vejen i bratte Kurver, saa det var umuligt at 
se, hvad der kom fra den modsatte Side, saa det var 
underligt, at det gik godt. Her kunde vi ogsaa paa Nord
siden af Fjeldene i det fjerne begynde at se den første 
hvide Sne — her midt i Juli Maaned. Vi nærmede os jo 
nu Dovrefjeld. I Sjoa blev vi sat af efter at have kørt 
med ca. 100 km og vinkede Farvel til de to andre, som 
nu havde store Planer. De havde regnet med, at de fra 
Trondhjem kunde tage ind over den svenske Grænse og 
se at komme med en Bil til Stockholm og saa over Sverige 
hjem, saa vi troede jo nu, at vi aldrig saa dem mere. 
Stor var derfor vor Forbavselse, da vi en Mils Vej læn
gere fremme af Vejen mødte to Vandringsmænd og det 
ved nærmere Eftersyn viste sig at være dem. De var blevet 
sat af, da Chaufføren havde sagt, at han skulde snakke 
Forretninger og ikke kom til Trondhjem den Dag. De 
havde nu fuldstændig tabt Modet og opgivet deres højt
flyvende Planer og vilde nu vende Næsen hjem, saa hur
tigt de kunde. Det var, syntes det mig, ogsaa en meget 
usikker Maade at vandre paa.

I den lille, smilende By Otta drejede vi af fra Trond- 
hjemsvejen, kørte over Elven og cyklede vestover til Jo- 
tunhejmen og Jostedalsbreen. Det Landskab, vi nu kom 
igennem, var lige saa storslaaet som det, vi saa fra Bilen 
op gennem Gudbrandsdalen, kun den Forskel, at Dalen 
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her er ganske smal, og jo længere vi kom vestpaa, jo 
mere Sne kunde vi se oppe paa Nordsiden af Fjeldtop
pene, hvorfra Smeltevandet skyllede ned ad de lodrette 
Bjergsider, enkelte Steder styrter det flere Hundrede 
Meter ned gennem den frie Luft for saa atter at ramme 
Fjeldet længere nede, et storslaaet Syn. Humøret stod 
højt, da vi den Aften besluttede at overnatte i den lille 
By Lahn. Vi havde jo denne Dag tilbagelagt næsten 3 
Dagsrejser, ialt ca. 250 km. Der findes ingen Vandre
hjem her paa denne Strækning, men i Stedet en Mængde 
Pensionater, hvor man kan overnatte for en billig Pris.

Det var straalende Solskin, da vi næste Morgen fort
satte vor Tur vestover. Det var Søndag den Dag, og vi 
vilde saa tage den lidt med Ro og havde bestemt, at vi 
kun skulde til Sjåk den Dag; men vi var der allerede Kl. 
11 om Formiddagen og syntes saa, at det var Synd at 
stoppe ved den Tid, da Vejret var saa fint. I Sjåk findes 
en gammel Stavkirke, opført ca. 1260, rigt forsynet med 
Udskæringer af alle Slags og Dragehoveder i Mængde.

I Polfoss, en Snes km længere fremme, er der meget 
høje Fjelde, som er hel t blottet for Plantevækst. Her løber 
Elven en halv Snes km i en snæver Klippekløft og dan
ner utallige Vandfald og Fosser i sit vilde Løb. Den har 
her et kolossalt Fald, og Vejen stiger jo med Elven, saa 
det var egentlig en anstrengende Cykletur. Jo højere vi 
kom op, des sparsommere blev Plantevæksten, og Køerne, 
som hidtil havde gaaet frit paa Vejene og i Grøftekan
terne, saa vi nu ikke saa meget til mere. Det var i Stedet 
Geder, vi saa. I Tusindvis af Geder med Bjælder om Hal
sen, og oppe paa Sæteren, lidt neden for Grotli, laa der 
et Geiteysteri, som anbefalede sig med ægte Geiteost. Da 
vi kom op i Nærheden af dette, blev min Ledsager plud
selig syg og var flere Gange lige ved at besvime. Stor 
var derfor min Lettelse, da vi kom op til Grotli Turist
hotel lige under Jostedalsbreen, for her mente jeg jo at 
kunne faa ham i Seng. Da de imidlertid forlangte 8 Kr. 
for et Enkeltværelse, vilde han slet ikke høre Tale om 
det, men syntes, at vi skulde fortsætte til Optryn, 55 km 
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længere fremme. Jeg var ikke glad ved Situationen, og 
værre blev det, da vi lidt efter kom op at køre over selve 
Jostedalsbreen, 2000 m over Havet, med Isbreer og evig 
Sne lige klods op ad Vejen, der kun er farbar 3 Maane- 
der af Aaret. Koldt var der, som om det var midt om 
Vinteren, og jeg havde lige hørt, at to Mennesker var

Jostedalsbreen.
Mellem Videseter og Grotli.

frosset ihjel heroppe et Stykke i Forvejen. Da jeg fortalte 
min Fætter dette, gjorde det jo ikke Sagen bedre. Han 
sagde bagefter, at han ligefrem kunde mærke Haarene 
rejse sig paa Hovedet ved Tanken derom. Saadan kørte 
vi nu en Snes km gennem øde Snemark uden at se et 
eneste Hus eller Tegn paa Menneskers Nærværelse. Ikke 
en eneste Spire var at finde. Smeltevandet styrtede ned 
fra Fjeldene, og den grønne Ismasse glitrede frem over 
det hele. Da vi endelig var kommet et godt Stykke over 
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Toppen, og Vandet var begyndt at løbe den anden Vej, 
stirrede vi pludselig ned i et umaadeligt Dyb. Lige saa 
langt vi kunde se ned, laa Fjeldtop ved Fjeldtop paa 
begge Sider af Dalen, og i Bunden af denne styrtede Van
det nu atter ned. Mørkt og dystert var der nede i Bun
den, og der skulde vi ned. Til at begynde med gik det 
meget godt, da det var en hel Lettelse for os at komme 
til at køre ned efter at have kørt opad hele Dagen; men 
snart blev Vejen saa stejl, at den gik i Zigzag fra den 
ene Side af Dalen til den anden. Vi bremsede jo hele 
Tiden, og jeg havde i lang Tid mærket en underlig sveden 
Lugt og hørte pludselig min Fætter, som kørte bagerst, 
give et vældigt Vræl fra sig, saa det kan nok være, jeg 
fik stoppet i en Fart. Bremsen tog saadan ved, at Cyklen 
stod paa Stedet, og der stod en hel Røgsky ud fra Fri
hjulet paa begge Cyklerne. Da jeg vilde til at smøre Fri
hjulet, brændte jeg et helt Hul i min ene Finger ved at 
lukke Kapslet over Smørekoppen op, saa varm var den, 
og vi var alvorligt bange for, at det aldrig blev til Frihjul 
mere. I Løbet af 2 Mil falder Vejen over 1000 m, og her 
maatte vi nu til at trække ned. Da vi kom ned til Vide- 
seter Turisthotel, blev det rent galt, her var det helt umu
ligt at cykle. Her danner Elven Fald paa en Snes Meter 
eller mere, og et enkelt Sted løber den nede paa Bunden 
af en dyb Kløft, saa den næppe er synlig fra Vejen, skønt 
den føres lige hen ovenover. Oppe fra Fjeldene, som her 
har ualmindelig lodrette Sider, styrter Fjeldbække ned 
gennem den frie Luft og danner et imponerende Syn.

Endelig kom vi da ned i Nærheden af en Gaard og et 
Par Huse. Her mødte vi tre Koner, som var ude at spad
sere, og i en af dem var vi saa heldig at finde Konen, 
som havde Ungdomsherberget. Hun fulgte med os ned, 
gav os noget at spise og anviste os et Værelse. I Stedet 
for at tage Turen med Ro, som vi havde bestemt, blev 
det en temmelig drøj Tur paa 140 km, opad det meste 
af Vejen, og det kunde nok være, vi kunde sove, da vi 
endelig kom i Seng.

Det var temmelig langt op ad Formiddagen, inden vi 
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kom af Sted næste Dag; men det var haardt tiltrængt 
Hvile oven paa Gaarsdagens Strabadser. Paa Vandre
hjemmet, hvor vi boede, havde de Sølvrævefarm med et 
Par Hundrede Dyr, og de havde faaet Æresdiplom for 
nogle af de fineste. Paa hele Resten af Turen til Vad- 
heim var der ualmindelig mange Sølvræve, snart hvert 
eneste Hus og Gaard havde nogen. Man kunde ligefrem 
lugte det i Luften. Herovre paa Vestlandet findes endnu 
en enkelt Skydsstation; men som Helhed bruges det lille, 
lette Køretøj ikke mere, saa paa dette Omraade er Nord
baggen, den lille norske Hest, blevet arbejdsløs; men til 
Markarbejde bruges den overalt. Traktoren har endnu 
ikke afløst den og kommer vel heller aldrig til det her
oppe i Fjeldgaardene. Man taler om den norske Hest som 
en Enhed; men der er dog to Slags. Dølehesten nede fra 
Gudbrandsdalen, der gerne er brun af Farve, og Fjord
hesten, der er lys i Farven og lidt mindre end den anden. 
Det er navnlig den, man tænker paa, naar man bruger 
Benævnelsen Nordbaggen.

Alle Husene heroppe er af Træ. De fleste tækket med 
Græstørv, andre med Tegl eller Stentag, mange af Ud
husene saa dog meget faldefærdige ud. Folkene maa vist 
være meget mistroiske. I hvert Fald var der Laas for alt, 
baade Laager og Døre, ja, om det saa var Dækslerne over 
Brøndene, var der ogsaa Laas for dem. Byen H jelle ligger 
ved en Sø, Strynsvattnet, som strækker sig helt ned til 
Stryn. Her gaar Vejen gennem en Tunnel, der er sprængt 
ind gennem Fjeldet, da der ikke er Plads andre Steder, 
idet Fjeldet her gaar ganske lodret ned i Søen. Lidt neden 
for Stryn kom vi til Nordfjord, som vi maatte køre i en 
stor Bue udenom, og inde paa Bunden af denne ligger 
Byen Loen ved Loenvattnet. Her skete der en Katastrofe 
for et Par Aar siden, idet et Fjeld styrtede ned i Søen og 
rev en hel Landsby med sig. Fra Loen maatte vi køre 
hele den lange Vej tilbage paa den anden Side af Nord
fjord, og da vi kom til Invik, troede vi, at vi snart var 
ved Maalet for denne Dagsrejse, Byrkelo. Der var kun 10 
km dertil, og vi troede at kunne gøre Turen paa en halv
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Times Tid; men om Forladelse, Piben fik en anden Lyd. 
To Timers March op ad en Vej, der var Mage til den, vi 
kom ned ad til Opstryn, i Zigzag op gennem Skoven, helt 
op til Sæteren til Sneen igen og saa endelig brat ned paa 
den anden Side. Det var begyndt at regne, da vi kørte 
ned, og vi var derfor svært glade, da vi kom til Gjeste- 
heimen i Byrkelv, hvor vi overnattede. Her saa vi det Sær-

Vejtunnel ved Hjelle.

syn, at Skyerne drev nede midt paa Fjeldet og hang paa 
Fjeldsiden som et Skib, der er gaaet paa Grund.

Næste Morgen var der atter høj Luft og klar Him
mel, og Vejret holdt sig til Middag; men da vi kom om 
til en Sø ved Byen Skei, trak der et Uvejr op, og det gav 
sig til at storme noget saa frygteligt, saa det passer alt- 
saa ikke, naar nogle vil paastaa, at det ikke kan blæse i 
Norge for Fjeldene. Naturen her er det samme om igen. 
Fjelde med hvide Toppe og Fyr og Granbevoksning lidt 
oppe og oven over Sætergangene. Vandfald og Fosser af- 
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løser stadig hinanden, og der er en evig Syden og Brusen. 
Da vi kom til Førde, gav det sig til at øsregne, hvilket det 
for Resten gjorde paa hele Resten af Turen. Det var 
Meningen, at vi vilde have taget med Baad fra Vadheim 
ind gennem Sognefjorden til Gudvangen; men her i Førde 
gjorde vi den Opdagelse, at den kun gik to Gange om 
Ugen, saa i Stedet tog vi med Baad ud gennem Sogne
fjorden og ned til Bergen.

I Førde maatte vi for tredie Gang op over Fjeldet, 
helt op i Sæteren, for at komme ned til Vadheim ved 
Sognefjorden. Denne Gang i øsende Regn, saa nu var vi 
snart fornøjet med at komme paa Sæteren. Den Nat over
nattede vi paa Vandrehjemmet i Lunde og tog saa næste 
Dag med Damperen fra Vadheim til Bergen.

Turen ud gennem Sognefjorden svarer nøjagtig til, 
hvad vi lærte i Skolen. Paa sine Steder forholdsvis bred, 
andre Steder saa smal, at Damperen knap kunde knibe 
sig igennem. Der maa være meget dybt, eftersom Fjeld
væggene mange Steder gaar næsten lodrette ned i Van
det, og Damperen kunde sejle saa tæt op ad dem, at man 
næsten kunde naa dem fra Baaden. Det tog 7 Timer at 
gøre Sejlturen til Bergen, og under sidste Halvdel af 
Turen regnede det, saa vi fik ikke set saa meget, som 
vi kunde have set i godt Vejr.

Det er nu snart 900 Aar, siden den nu driftige og 
skønne Handelsby Bergen blev grundlagt. Det kan maa- 
ske i Dag forundre, at den blev bygget paa et Sted, som 
var stængt bag 7 Fjelde; men Datiden ofrede ikke Lande- 
vejsforbindelsen nogen særlig Omtanke. Det var paa 
Havet, Forbindelsen mellem Landene foregik, og Bergen 
er da ogsaa i høj Grad præget af at være Havneby.

Tyskebryggen, den ensartede, gamle, norske Forret
ningsbebyggelse, som Hanseaterne efterhaanden koncen
trerede deres Virksomhed i, er fremdeles i Brug og er et 
af de interessanteste Fortidsminder, som kan opvises i 
Dag. Byen har nu 130,000 Indbyggere. Den Forbindelse 
med Omverdenen over Land, som Middelalderen ikke 
havde Øje for, blev aktuel, da Jernbanebygningen rigtig 
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tog Fart i det forrige Aarhundrede. Men det var et van
skeligt Stykke Arbejde, da det ikke blot var de 7 Fjelde, 
der stængte Bergen ude fra det øvrige Land, ogsaa Vest
landets forrevne Fjeldpartier lagde Hindringer i Vejen, 
og det er kun ca. 30 Aar, siden Bergensbanen blev aab- 
net. Nu løber Togene to Gange daglig mellem Bergen og 
Oslo. Desuden et Par Gange om Ugen en Slags Lyntog, 
som Nordmændene kalder den franske Bus, nogle faa 
Vogne, der gaar paa Gummihjul, hvilket giver en be
hagelig Kørsel. Først i 1932 kom Byen i Landevejsfor
bindelse-med store Dele af sit Opland og derigennem 
med det øvrige Land.

Her i Bergen sluttede vor egentlige Cykletur i Norge, 
og vi tog med Toget herfra til Oslo. En Tur, der er meget 
anbefalet af alle Norgesrej sende. En pragtfuld Tur, der 
giver mægtige Indtryk. Jeg skal dog ikke trætte med 
Gentagelser, da den er beskrevet i »En Norgesrejse paa 
1100 km« i sidste Egaabog. Kun vil jeg nævne Mjølfjell, 
som ligger mellem Voss og Myrdal St. Her er der i Som
mer bygget et Vandrehjem med frivillig Hjælp af alle, 
baade norske og udenlandske Vandrere, der her har til
bragt deres Sommerferie i herlige Omgivelser, med rig 
Adgang til lange Fjeldture op i Isen og Sneen. Ligeledes 
ved Myrdal St. Her løber Banen en lang Strækning paa 
Kanten af Fjeldet med en svimlende Afgrund paa flere 
Hundrede Meter til den ene Side. I sidste Egaabog ser jeg 
opgivet, at der paa Strækningen fra Bergen til Oslo skulde 
være 299 Tunneler. Fra paalidelig norsk Side har jeg 
imidlertid faaet opgivet, at der kun er 120. Hvilket at 
Tallene der passer, skal jeg lade være usagt, da jeg ikke 
har talt dem, men mange er der.

Saa stod vi da atter i Oslo ved vort Udgangspunkt, 
efter i en halv Snes Dage at have suget Indtryk af den 
norske Natur paa Cykleturen tværs over Fjeldene i Midt- 
norge. Da vi havde faaet Cyklerne og Bagagen udleveret, 
kørte vi straks ned til Havnen og gik om Bord i Dam
peren, som atter skulde føre os mod de hjemlige Kyster. 
Hjemturen blev lige saa behagelig som Udturen, ingen 
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Søgang af nogen Art. Inden vi tog af Sted, talte jeg endda 
med en Mand, som havde sejlet baade paa Japan og Kina. 
Han hævdede, at Sejlturen mellem Frederikshavn og 
Oslo var den værste i hele Verden. Han havde nemlig 
aldrig været søsyg undtagen paa denne Tur.

Da vi næste Morgen kom paa Dækket og saa den smi
lende jydske Kyst dukke frem af Havet, var det næsten 
lige saa betagende at se den igen, som da vi saa det 
første Glimt af Norges kolde, barske Fjelde.

I Frederikshavn traadte vi saa atter til Pedalerne for 
at tilbagelægge sidste Etappe paa Turen. Kl. var 9% For
middag, da vi kørte fra Frederikshavn, og vi var hjemme 
Kl. 6% Aften. Vi havde da tilbagelagt mellem 1100 og 
1200 km paa Cykle foruden Sejlturen og Turen med 
Toget fra Bergen til Oslo.

Dette er lidt af mine Indtryk og Oplevelser fra min 
Cykletur i Norge Sommeren 1939, inden de store Om
væltninger skete baade for os og vort Broderfolk. Meget 
af det, som her er beskrevet, er vel forandret siden da, 
og derfor vil det blive interessant igen engang, naar der 
atter bliver roligere Tider, at se disse Egne, der har op
levet saa store og frygtelige Begivenheder.

Hermed venlig Hilsen til Egaabogens Læsere og en 
særlig Hilsen til Kammeraterne fra 1935—36.

Bonne Rasmussen,
Bendstrup pr. Hjortshøj.
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Nu kaldes der til Arbejde.
Og nu er det os, som skal løfte dit Navn, 
du kalder, vi fatter og følger.

Mads Nielsen.

Da det den 9. April blev en Kendsgerning, at vi ikke 
længere kunde sidde i Ro og Mag herhjemme og kun 

være Tilskuere til de frygtelige Begivenheder, der foregik 
i Europa, og da det blev bekendtgjort, at den danske Re
gering bøjede sig for de Krav, der blev stillet udefra, var 
der mange, der i Øjeblikkets Forvirring tabte Troen paa 
et selvstændigt Fremtids-Danmark. Men det var ogsaa 
kun et Øjeblik. Snart fattede man Mod igen; og inden 
længe tonede en Sang ud over Danmarks Land — en 
Sang, hvori vi, Danmarks Børn, gav Mor Danmark det 
Løfte, at vi vilde værne om hendes Frihed, holde Skjold
vagt om hendes Fred og med trofast Sind sætte al vor 
Gerning ind paa hendes Alter. Men vi vilde gøre det paa 
vor egen Maade. Ikke som de fleste andre Folk med Vaa
ben i Haand, men ved at skabe en indre Kraft — ved at 
bygge et Aandens Dannevirke, som selv de mest »vidun
derlige« Ødelæggelsesmaskiner, det tyvende Aarhundre- 
des »høje Kultur« har fremelsket, ikke vilde være i Stand 
til at rokke. — Det er det store i Alsangen, i Samlings- 
og Sammenholdsbestræbelserne, i hele den nationale 
Bølge, som i disse Maaneder gaar hen over vort Land.

Men lad mig sige det straks og saa indtrængende som 
muligt. Alsang, Knaphulsflag og Tale om Samling er ikke 
nok. Det er i sig selv godt, men det er ikke tilstrækkeligt. 
Vi maa passe paa, at det ikke bliver til blot en Stemning, 
der blusser op og forsvinder igen. Den nationale Rørelse, 
vi nu staar i, maa ikke blive noget, der kun varer saa 
længe, Faren er for Øje. Det nationale maa blive en na
turlig Del af os selv. Det at være Dansk er nemlig ikke 
blot et Begreb, man kan tale og synge om. Det danske 
er noget, man skal leve sig ind i — noget, som bedres el
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ler hæves, hver Gang en ung dansk Kvinde eller Mand 
udfører noget godt, enten det saa er med Aanden eller 
Haanden. Men paa samme Maade trækkes det danske 
nedad, hver Gang en Kvinde eller Mand, som kalder sig 
Dansker, bedriver noget ondt eller udfører noget daar- 
ligt eller slet ingen Ting gør.

Her ved dette Punkt er vi ved Sagens Kerne for vi 
unge. Det er et Forhold, som trænger sig paa til enhver 
Tid, men dog stærkest i Øjeblikket. Vi maa nemlig huske 
paa, at vi har Tilskuere, der nøje følger os i hele vor 
Færd — i vort Arbejde og i vor Fritidssyssel — desværre 
vistnok mere for at finde Angrebspunkter end for at lære 
noget af os. Derfor gælder det om, at vi er paa Vagt. Der 
maa ikke levnes dem Mulighed for at finde et eneste svagt 
Punkt. Derfor gælder det om, at alle gode Kræfter sættes 
ind med fuld Styrke, og derfor kaldes der nu til Arbejde 
blandt dansk Ungdom ud over det hele Land.

Den kaldende Røst lyder ogsaa til dig. Der er Arbejde 
nok, som venter paa dig — som netop du skal udføre.

Saa kunde du spørge: »Hvor skal jeg tage fat?« Og 
Svaret er lige til. Du skal tage fat i dig selv og i den Ung
domskreds, hvori du staar. Du skal hjælpe til med at 
rette de altfor mange skæve Sider, vort Ungdomsarbejde 
har. Vi véd godt, hvor det er galt. Det er gennemkritise- 
ret mange Gange, uden at der er sket noget væsentligt, 
men nu maa det rettes. Det er en krævende Nødvendig
hed. Det kan ellers komme til at gaa efter helt nye Ret
ningslinier og med et: du skal, udtalt med en sær frem
med Betoning.

Allerede for Aar tilbage blev der fra de ældres Side 
indledt en Kampagne mod Smudslitteratur og for For
samlingshusenes rette Brug; men Kampen ebbede ud, før 
noget større Resultat blev naaet. Nu maa vi selv tage fat. 
Det er ikke min Mening, at jeg her vil dybere ind paa 
Spørgsmaalet om god eller daarlig Læsning. Jeg vil blot 
stille dette Spørgsmaal: hvorfor læse det daarlige og ner
vepirrende Skidt, der kommer frem, og som kun kan 
virke nedbrydende, naar der findes uendelig mange gode 
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Bøger, som tillige baade kan være underholdende og 
spændende? Gennem god dansk Læsning styrkes og 
vokser vi lige saa vel som ved at høre et godt dansk Fore
drag.

Forsamlingshuset! I Arbejdet for at holde Forsam
lingshuset og Tonen, som føres deri, ren, maa vi støtte 
de ældre. Forsamlingshuset maa til enhver Tid se ind
bydende ud. Det maa det for det første, fordi Tonen 
uvilkaarlig ændres mod det bedre, naar der indbydes til 
Fest i et hyggeligt og propert Hus. For det andet, fordi 
det er her, vor Fane som Regel har sin Plads. Her hæn
ger Billeder af Mænd — Kongen, Grundtvig, Hostrup 
o. fl. —, som har ydet og stadig yder Danmark uvurder
lig Gavn. De hænger der, fordi vi vil mindes dem og 
hædre dem, men det er en tvivlsom Hæder at blive hængt 
op i et Lokale, der mest har Lighed med en Krostue efter 
et større Sold eller det, der er værre — en Svinesti. Alt- 
saa sørg for, at der altid er rent og pænt i Forsamlings
huset. Vent ikke med at gøre rent, til der skal være Fest, 
men gør rent, saa snart Festen er forbi. Kan det ikke lade 
sig gøre paa ånden Maade, saa maa I selv smøge Ærmerne 
op og gribe Gulvskruppe og Støveklud. Jeg har selv været 
med til det mange Gange, og jeg kan forsikre jer, at det 
er et Arbejde, man baade har Fornøjelse og Glæde af.

I selve Ungdomslivet, der leves i Forsamlingshuset, 
maa der ogsaa tages fat med mere Alvor. Vi maa arbejde 
mere ansvarsbevidst og mere maalbevidst, hvad enten vi 
staar som Leder i en eller anden Gren af Ungdomsarbej
det eller vi staar som aktivt Medlem.

Vi maa forud kende den Plan, hvorefter der i et vist 
Tidsrum — et Kvartal eller et halvt Aar — skal arbejdes, 
saa vi i god Tid kan sikre os Tid til at deltage. Vi maa 
møde op, naar der kaldes til Foredrag, Gymnastik eller 
andet oplysende og berigende Arbejde. Ikke en Gang imel
lem, naar der ikke er andet at gaa efter, men stadig og 
trofast. Des flere vi møder op, des lettere vil Arbejdet gaa 
for dem, som leder, og des bedre Kræfter kan de frem
skaffe.
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Vi maa have alle de camouflerede Balforeninger væk. 
De skjuler sig under en Ungdoms-, Gymnastik-, Idræts
eller politisk Ungdomsforenings Navn, men har kun det 
ene Formaal: Bal. De danske Ungdomsforeninger arbej
der under Mottoet: En vaagen, dansk, kristen Ungdom 
— et Motto, der for saa vidt kunde gælde og burde gælde 
for hele vort Ungdomsarbejde. Men denne Linie følger 
disse Foreninger ikke. De er ikke med til at skabe nogen 
vaagen, dansk, kristen Ungdom — tværtimod. De skaber 
blot forvaagede Individer, som ikke kan eller eller ikke 
gider tænke ret langt ud over dyre Cigaretter og tarvelig 
Fornøjelse, Sjov og Pjat. Af disse Foreninger maa vi 
kræve, at de yder noget godt. Vi maa maaske hjælpe Le
delsen til at forstaa, hvad Maalet er; men virker det ikke, 
maa vi melde os ud af dem — en Handling, som kræver 
en vis Portion moralsk Mod, som godt kan føre Ubehage
ligheder med sig, men som dog i Længden vil lønne sig.

Vi maa i det hele taget arbejde hen imod at faa de 
altfor mange Sjoskeballer væk. Nu maa I ikke misforstaa 
mig og tro, at jeg ikke mener, vi skal more os. Vel skal 
vi det. Hvis vi ikke skal det, mens vi er unge, hvornaar 
saa? Men ingen tør vel paastaa, at man morer sig ved at 
danse, naar der danses flere Gange om Ugen. Det at skulle 
af Sted hver Lørdag Aften og maaske Søndag Aften med 
er hos mange og hos for mange kun blevet en beskidt 
Vane. Nej, lad os faa færre Baller, og lad det saa blive 
»Bal til Loftet«, naar vi endelig samles! Paa den Maade 
bliver Dans det, som det skal være: Udtryk for Glæde. 
Men vore Fester skal begynde tidligt og slutte i ordent
lig Tid. Ikke som det nu er mange Steder. Man kommer 
dryssende hen imod Kl. 11 og drysser hjem igen sent paa 
Natten — ofte godt ærgerlig, for det var slet ikke mor
somt. Næste Dag er man i daarligt Humør og uoplagt til 
Arbejdet. Og Festen var endda beregnet paa at rive os 
ud af vor daglige Trummerum for en kort Tid — i godt 
Selskab at give os lidt Hvile i Dagliglivets mange Bryde
rier, saa vi Dagen efter kunde tage fat igen, hvor vi slap, 
men med fornyet Mod.
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Alle maa med! Danmarks Ungdomsflok mellem 15— 
25 Aar tæller hen imod 700,000, men kun ca. Halvdelen 
tager aktivt Del i Ungdomsarbejdet (i hvert Fald i den 
Del af Ungdomsarbejdet, der ikke knytter sig til Fag). 
Nu maa de med! Det er vor Opgave at lokke dem med, 
som endnu ikke har vovet at gaa med, men som egentlig 
godt har villet. Det er vor Opgave at overbevise dem, som 
tvivler, at skabe Interesse hos dem, som er sløve, at vække 
dem, som sover. Nu maa Tilhørerbænkene tæt besættes 
og Gymnastiksalene fyldes. Er vi selv klar over, hvilke 
Værdier her er at hente, maa vi ogsaa, hvis vi har den 
rigtige Indstilling over for og Forstaaelse af hele Spørgs- 
maalet, føle det som vor Pligt nu at hjælpe saa mange 
som muligt til at faa Del i disse Værdier.

Men det er ikke nok med det! Inden længe er det os, 
som er Samfundets bærende Kraft — os, som skal for
valte og videreføre de Værdier, Slægten efterlader sig. 
Paa denne Fremtidsgerning maa vi ogsaa tænke, saa vi 
kan bestride den, naar vi overtager den. Et sundt Ung
domsarbejde vil ogsaa medvirke hertil, men der er Om- 
raader, som mere direkte tager Sigte paa denne Gerning.

At vi dygtiggør os i det faglige er en Selvfølge. Som 
aldrig før har vi Brug for faglig Dygtighed, hvis vi vil 
naa frem, hvilken Plads vi end staar paa.

Politik! Der findes mange unge i Nutiden, som faar 
en vammel Smag i Munden, saa snart de hører dette Ord. 
Det er maaske heller ikke uden Grund. Der bliver i Po
litik udtalt saa mange store Ord og givet saa mange gode 
Løfter, men kun saa faa af disse bliver indfriet. — Men 
alligevel, Politik er saa vigtig en Side af vort Samfunds 
Liv, at vi ikke kan komme uden om det. Gang paa Gang 
vil det kræve en Handling af os, og da er det af uendelig 
stor Betydning, at vi kan handle rigtigt. Derfor maa vi 
søge at faa lidt Klarhed i Spørgsmaalet. Særlig vigtigt er 
det for os unge i disse Tider, hvor saa mange forskellige 
Meninger tørner sammen, og hvor der fra visse Sider 
lægges et meget haardt Pres paa os.

I saadan en Tid er det godt at stille sig selv det Spørgs- 
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maal: kan det System, vore Fædre i de sidste 100 Aar 
har kæmpet for og levet paa, være forkert? Foi- at faa 
Svar paa dette, maa vi søge ind til Sagens Kerne — til 
Folkestyret. Uden om de mange dilettantiske Vælgermø
der, hvor det mere gælder om at kunne være slagfærdige 
— »skære hinanden ned« — end at kunne give en saglig 
Fremstilling af den Linie, vedkommende mener er den 
rette at følge. Uden om de mange Partier med al deres 
Kiv og Splid. Disse — og der kunde nævnes flere — 
Mangler ved eller rettere Misbrug af Folkestyret betyder 
intet i Forhold til de Goder, som det ægte Folkestyre 
rummer. Erkendes disse Misbrug, kan de rettes.

Hvad er saa det egentlige i Folkestyret? Det, som 
Folkestyret bygger paa, kan siges med fire Ord: 1) Tole
rance, det vil sige Fordragelighed, Overbærenhed, 2) Hu
manitet, det vil sige Forstaaelse og Samfølelse med an
dre Mennesker som Mennesker, 3) Folkeoplysning, 4) 
Fred — Fred mellem Klasser og Nationer. Kan man 
tænke sig noget herligere at bygge et Samfund op paa? 
Kan man tænke sig, at en Nutidspolitik, gennemført ef
ter middelalderlige Metoder, kan give os noget, som er 
bedre? Nej, vi maa besinde os paa, hvilke Værdier det er, 
der staar paa Spil for os. Det kan være vanskeligt nok 
for os at fatte det. Vi er født under disse Kaar og tager 
det som en Selvfølge. Men mon vi dog alligevel ikke nu 
aner en lille Smule derom. Vi kan jo bare tænke paa, 
hvor kedelig vor Radio er blevet, hvor tam vor Presse. 
Vi kan jo bare tænke paa, hvor det har svirret og stadig 
svirrer med halve Sandheder og tykke Løgne.

Det kunde have været rart at dvæle lidt ved endnu 
flere Forhold. Jeg tænker især paa Ungdommens Indstil
ling over for Hjemmet og Kirken, som burde være baade 
det første og det sidste for os, da det er Grundvolden, 
hvorpaa alt andet varigt opbygges. Men da jeg gaar ud 
fra, at alle, der læser Egaa-Bogen, kender Hjemmet og 
Kirken som det de er — de vidunderligste Kraftkilder, 
man kan øse af, har jeg med Vilje undladt at komme 
nærmere ind paa det her i denne Artikel.
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De Omraader, jeg her har berørt, maa efter mine Be
greber komme ind under Ordet Samling. Samlingsspørgs- 
maalet er nemlig for mig ikke blot Samling af mange 
Foreninger og til Massemøder — selvfølgelig om noget 
godt, men det er for mig ogsaa en Samling af ens egne 
Begreber og Kræfter om alt det, der er godt, og dermed 
en Afstandtagen fra alt det, der er daarligt baade i en 
en selv og i den Kreds, hvori man staar.

Der er meget, der trænger til Revision, og Tiden er 
inde til det nu. Derfor, Egaadrenge og -piger, hvis vi vil 
høre til dansk Eliteungdom, saa maa vi have Hænderne 
af Lommen og Bladet fra Munden og være med til at 
skabe en sund og stærk, dansk Ungdomshær! Det kan 
blive brydsomt, men det maa ikke faa os til at vige fra 
det, der ufravigelig er vor Pligt.

Gaar vi til Sagen med Alvor og Iver, saa vil Arbejdet 
lykkes, og saa kan vi trygt se Fremtiden i Møde, for saa 
behøver vi ikke at stille Betingelser for et herligt Frem
tidsdanmark som J. Paulli, naar han siger:

Hvis Danmarks kommende Dage skal lyse med Morgen
skær, 

da maa vor gamle Moder fostre sin Ungdomshær 
saa frisk som Suset i Skoven, saa stærk som Bølgen i 

Fald, 
en Ungdom, der ejer en Fremtid, fordi den vil, hvad den 

skal.

Nej, saa kan vi med ranke Rygge, med frejdige Blikke og 
med et Smil om Munden sige:

Ja, Danmarks kommende Dage vil lyse med Morgenskær, 
for se, vor gamle Moder fostrer sin Ungdomshær 
saa frisk som Suset i Skoven, saa stærk som Bølgen i 

Fald, 
en Ungdom, der ejer en Fremtid, fordi den vil, hvad den 

skal.
Egaa Efterskole, Oktbr. 1940.

Alfred Nielsen.
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Indmarch.

Avisen har skrevet —.
Frimenighedspræst Tage Ry dals Foredrag 

ved Elevmødet:

Der er Forskel paa et Rige og et Folk. Et Rige kan 
tvinges sammen af en Mand med Herskerevner. 

Det kan et Folk ikke, det maa gro sammen, vokse sig 
sammen. I de onde Tider vil det vise sig, om de Folk, 
som tror at være til, virkelig er det. Ofte skal et Folk 
kæmpe og miste for at opdage, hvor meget det betød fol
det at være et Folk, og at man virkelig følte sig som et 
Folk. Først den Dag, Mor dør, føler vi, hvor meget hun 
betød for os.

Den faste Grundvold, som vi maa holde os til, naar vi 
som Folk har lidt et Nederlag, det er Gud. Det folkelige 
og det kristelige hører nøje sammen. Der er en Veksel
virkning mellem de to Ting, saadan at vi, naar vi lider 
Nederlag paa det folkelige Omraade, vender os til Gud 
om Hjælp. De to Ting skal fremme hinanden. Man kan 
sige saadan: Ingen Kristendom uden Folk og intet Folk 
uden Kristendom.

Hvis der skal eksistere et kristeligt dansk Folk, maa 
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der lyde en kristelig Forkyndelse til Folket. — Vi skal 
erkende Nederlaget, saa skal vi snarere se Sejren. Histo
rien viser, at Danmark ofte har haft onde Tider ined 
Borgerkrige, hvor Dansk kæmpede mod Dansk. Det var 
folkelige Nederlag, men Genrejsningen kom, naar Fol
kene saa deres Nederlag.

Vort Nederlag i Dag ligner det, vi havde for 600 Aar 
siden. Det gælder om, at vi ser Nederlaget, saa vi faar 
Vilje til at se ud over de smaa Stridigheder og holde 
sammen i Stedet for at staa imod hinanden, at vi hører 
Guds Røst til os. Kun derved kommer vi frelste igennem 
de onde Tider.

Aarhus Amts Gymnastikforenings Stævne
11. August:

....Havde Vejret været godt i Odder, saa det ikke 
lovende ud, da vi Søndagen efter mødtes i Egaa. At der 
skulde være Fest, var vi ikke i Tvivl om; foran Gymna
stiksalen, ud imod Sportspladsen, stod plantet de fem 
nordiske Flag, atter et Vidnesbyrd om Fællesskab. Plad
sen ligger højt med Udsigt ind over Aarhus. Kønt og 
fredeligt med sine mange Kirketaarne ligger Byen bag 
Bugten.

Gymnastik paa Boldpladsen.
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700 Gymnaster skulde i Eftermiddagens Løb vise 
Gymnastik, og der toges straks fat med tre Hold ad 
Gangen. Da første Hold havde været inde, begyndte det 
at regne, ikke smaaregne, men rigtig med Storm og Rusk. 
Det var Synd for Pigernes kønne Dragter og saa Rulle- 
maatterne.

Kaffebordene, som var dækkede i Forstander Dyb- 
kjærs Have, blev et ynkeligt Syn, alligevel fik de raske 
Efterskolepiger solgt 400 Kopper Kaffe. Koldt var det 
ogsaa for Tilskuerne, som dog alligevel trodsede Vejret 
og holdt ud. Da Efterskolens store Pigehold til Slut mar- 
cherede ind i tre Rækker, var det blevet nogenlunde Tør
vejr, og det var en Fornøjelse og Nydelse at se, hvad 
Lederen havde faaet ud af dem i tre Maaneder.

Paa Grund af Vejret maatte den fælles Indmarch 
stryges, hvad mange beklagede. Kl. 7%, efter en kort 
Spisepause, mødtes vi alle i den store Gymnastiksal. Læ
rer Novrup bød her velkommen og takkede Forstander 
Dybkjær for Gæstfrihed. Talte til de unge; Undertonen 
var her den samme som ved Festtalen i Odder.

Forstander Dybkjær bød velkommen til Egaa. Det 
havde glædet ham at se den Værdighed og Respekt, Fane
bærerne Dagen igennem havde vist Dannebrog. Han talte 
derefter om Sangens Betydning, og med ham som Leder 
sang vi nogle danske Sange, som Forstanderen i Dagens 
Anledning havde ladet trykke; hver kunde faa et Hefte, 
og alle sang med.

Efter denne Sangtime, som ikke var det mindst be
rigende af Dagen, opførte Skolens Elever »Da Tække
mandens flyttede«. En vældig Klapsalve belønnede de 
smaa Skuespillere, da Tæppet gik ned for sidste Akt.

Saa ryddedes Salen til et Par Timers Dans.
Trods det daarlige Vejr blev det alligevel en god Dag. 

Nu bliver det interessant at høre paa Generalforsamlin
gen til Vinter, hvad man synes bedst om: En samlet Dag 
i Aarhus eller det, vi har prøvet i Sommer.

Et mægtigt Slid har det imidlertid været for Besty- 
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reisen at arrangere tre Steder, og det skylder vi dem 
Tak for.

Seminarieforstander P. J. M. Vinthers Foredrag 
ved Efteraarsmødet:

Der staar i den nye Skolelov: Undervisningen skal 
udvikle Børnenes Anlæg og Evner og give dem nyttige 
Livsværdier.

Skolen er for Tiden optaget af at give gode og nyttige 
Færdigheder — ogsaa i en Mængde Ting, som hører mere 
hjemme i Ungdomsskolen. Der er Trang til at sprede sig 
i en Mængde Fag. Men hvis Skolen for de nyttige Kund
skaber glemmer de aandelige Værdier, saa bliver Under
visningen dog fattig. Hele Skolen har Adgang til at faa 
Del i den Rigdom, som gennem Historien er groet frem 
i vort danske Folk, og en af de største Værdier har vi i 
den danske Sang. Der gives ikke bedre Kendemærker 
paa god Ungdom end de Sange, den synger.

De bedste af de danske Sange og Salmer skulde gerne 
være fælles Eje for alle Danske, deri har vi vort Moders- 
maal, hvori vi kender hinanden som Danske.

Den danske Sangbog, Salmebog og Læsebog skal i 
Ord og Toner bære Danskheden frem for os.

»Hver Sang, der kom fra Hjertet, og som til Hjertet naar, 
den blev en Sten i Muren, som hegner hendes Gaard.«

Vi har i vor Sangbog en hel Bibelhistorie og Dan
markshistorie, og det endda næsten fra een Mand — 
Grundtvig. Ja, Grundtvig har — ved Siden af alt andet, 
han har givet — skænket det danske Folk en hel Fædre
landshistorie og Bibelhistorie i Sange og Salmer. Allerede 
1820 prøver han paa at give den danske Skole et helt 
Krønikerim i sine historiske og bibelhistoriske Sange. 
Han vil hermed give, hvad han selv kalder — historisk 
poetisk Undervisning. Det er ikke hans Mening, at han 
vil forfalske Historien, men han vil fylde den med Liv og 
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Aand. Grundtvig holdt saa meget af den danske Rim
krønike, fordi den lader Personerne selv fortælle. Det 
samme gør Grundtvig i sine egne Sange, f. Eks. om Da
vid: Jeg gik i Marken og vogtede Faar . . .

Edv. Brandes kunde ikke lide Grundtvig, men ikke 
des mindre siger han, da han har læst Verset: De Snek
ker mødtes i Kvæld paa Hav . . ., som Grundtvig skrev 
over de faldne i Slaget ved Sjællands Odde: Den Mand, 
der skabte dette Vers, forstaar at riste Runer!

Skam faa den danske Skole, om den ikke bruger den 
Sangskat, som Grundtvig og enkelte andre med ham har 
skænket os.

I Ingemanns Sange er der ogsaa dansk Aand. Et en
kelt Sted kan han endogsaa omtrent komme op paa Højde 
med Grundtvig, f. Eks. i Indledningen til Valdemar den 
Store og hans Mænd.

Ogsaa Kirkesalmebogen og Menighedssangen skulde 
danske Børn og unge gerne have et Møde med. Salme
bogen giver jo ogsaa en Bibelhistorie i Sang, men særlig 
en Jesu Historie. I Salmerne er vor Kristentro blevet 
levende for os.

Hvordan skal Børnene helst lære Sange og Salmer? 
Udenadslæren skal være noget frivilligt, da ikke alle har 
lige let ved at lære udenad. Bedst tilegnes de gennem 
Oplæsning og Gennemgang og særlig ved at blive sunget. 
Man skal ikke nøjes med at synge i Sangtimerne, men 
ogsaa imellem Timerne. Det er altid opløftende at be
gynde en Time med Sang.

De mange Hjemstavnssange og Fædrelandssange skal 
Børnene selvfølgelig ogsaa lære.

Alsangen, som nu gaar hen over Danmarks Land, har 
ogsaa sin Betydning, idet den er med til at drage flere 
ind i Sangens Rigdom.

Lad os haabe, at den ikke blot maa blive en Modesag, 
men at den maa drage flere og flere ind under Sangens 
Magt.
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Et Dødsfald.

Sigrid Rasmussen, Krogsbæk, der var Elev paa Egaa 
Efterskole Sommeren 1938, er afgaaet ved Døden 

ved et Ulykkestilfælde.
Den 23. August d. A. cyklede hun sammen med en 

Søster til Karlby for at deltage i Gymnastik. I Karlby By 
var de to Søstre saa uheldige at kollidere, hvilket havde 
til Følge, at Sigrid væltede med Cyklen og blev slynget 
hen ad Vejen. I Faldet paadrog hun sig et Kraniebrud. 
Hun kunde dog selv staa op, og sammen med sin Søster 
cyklede hun til sit Hjem. Ingen mente, at det var særlig 
slemt; men hen paa Aftenen maatte Lægen hentes, og 
allerede samme Nat afgik hun ved Døden.

Budskabet om Sigrids Død blev modtaget med Vemod 
af alle, der kendte hende, og stor var Sorgen hos dem, 
der stod hende nær. I sin Barndom havde hun været 
svagelig; men den Sygdom, der havde pint hende i hen
des Barndom, var overvunden, og hun var nu baade en 
sund og livsglad Pige, en Pige, der elskede Livet i Hjem
met og Livet mellem Ungdomsvennerne, og hun havde 
en egen Evne til at glæde andre og være noget for andre.

Hendes Begravelse foregik Onsdag den 28. August 
under ualmindelig stor Deltagelse. Efter en Andagt i 
Hjemmet førtes Baaren til Karlby Kirke, som var fyldt 
til sidste Plads. Et Væld af Kranse dækkede Kisten og 
fyldte Kirkens Midtergang. Af Kransene var mange sig
nerede og deriblandt flere fra Egaa-Elever 38. Ud fra 
Ordene i Jobs Bog »Herren gav, Herren tog, Herrens 
Navn være lovet,« talte Pastor Trærup, Mygind, smukt 
og inderligt ved Baaren. Ved Graven talte Lærer Chri
stoffersen, Karlby, der havde været Sigrids Lærer. Ud 
fra Verset »Lidt dog store, mindre smaa, kan til Gavns 
fuldbringe,« mindedes han Sigrid, der gennem sin glade, 
men stille og beskedne Færd havde naaet at gøre sig 
afholdt paa en saadan Maade, at hendes Minde vilde leve 
længe, ikke blot i hendes Hjem, men ogsaa mellem alle 
dem, hun havde mødt paa sin Vej.
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Efter at Lærer Christoffersen havde afsløret en Minde
sten, der var skænket af Ungdomsvenner i Karlby og 
Skørring, rettede Sigrids Fader en bevæget Tak til alle. 
Derefter skiltes det store Følge.

Et Hjem savnede en elsket Datter og Søster, og Ung
dommen i Karlby og Skørring og Egaa-Eleverne 38 havde 
mistet en god Kammerat.

Ære være hendes Minde.

Generalforsamlingen 1940.

Søndag den 14. Juli afholdtes Elevforeningens Gene
ralforsamling. Til Dirigent valgtes Bent Pedersen, 

Lisbjerg. Da Foreningens Formand, Sigurd Sørensen, 
var rejst til Kiel, oplæste Næstformanden, Marthe Birke
lund, Forhandlingsbogen. Kassereren oplæste det revide
rede Regnskab. Forhandlingsbog og Regnskab godkend
tes.

Derefter var der Valg af Bestyrelse og Revisor. Efter 
Tur afgik Formanden, Sigurd Sørensen, Evald Pedersen, 
Peter Høgh og Marthe Birkelund. Peter Høgh og Marthe 
Birkelund genvalgtes, nyvalgt blev Frede Bak, og som 
Suppleant valgtes Martin Fredslund. Da Revisoren, Viggo 
Bomholt, har udmeldt sig af Elevforeningen, valgtes som 
Revisor Bent Pedersen.

Under Eventuelt takkede Forstander Ejnar Pedersen 
Elevforeningen for Fru Pedersens og sin Udnævnelse til 
Æresmedlemmer af Elevforeningen, og efter en lille Tale 
ti! gamle Elever sang Forsamlingen Verset »Fælles Min
der, som vi eje —«. Der var ikke flere, der ønskede Ordet, 
og Dirigenten sluttede Generalforsamlingen.

M. B.



Skolen set fra Grenaa Landevej.
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Elevmødet.

Det var desværre nødvendigt i Aar at indskrænke 
Elevmødet til een Dag. Efterskolen kunde ikke i 

disse Rationeringstider bespise saa mange Mennesker. 
Det blev bestemt, at vi selv skulde tage en Madpakke 
med som Aftensmad og saa have Middagsmad og Aften
kaffe paa Skolen.

Lørdag Aften silede Regnen ned, og der var vist 
mange, der den Aften kikkede ængsteligt til Skyerne, om 
de nu vilde forsvinde til Søndag Morgen, for vi skulde 
jo alle i Aar cykle til Elevmøde.

Men Skyerne forsvandt, og det var straalende Solskin, 
da vi Søndag den 14. Juli mødtes til Gudstjeneste i Egaa 
Kirke, hvor Pastor Rydal, Ryslinge, prædikede.

Efter Gudstjenesten var der Generalforsamling i 
Gymnastiksalen; og da denne var færdig, blev der ringet 
til Middagsmad. Saa var der et Par Timers frit Samvær.

Stranden.

Kl. 15 talte Pastor Rydal i Gymnastiksalen, og bag
efter takkede Forstander Dybkjær. Himlen var blevet 
overtrukket med mørke Skyer, men Vejret holdt heldig
vis, for nu marcherede Pigerne med Fanen op paa Søn- 
derhøj, hvor de viste en ualmindelig smuk Gymnastik
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opvisning under Ledelse af Frk. Sigrid Jørgensen. Da 
Pigerne var færdige, fik vi Lov alle sammen at danse et 
Par Timers Folkedans og Sanglege i Gymnastiksalen; det 
lod vi os ikke sige to Gange; der kom Liv i Gymnastik
salen, og Sigrid Jørgensen maatte raabe og fløjte i Fløj
ten af sine Lungers fulde Kraft for at overdøve os. Efter 
Dansen var vi godt sultne til de medbragte Klemmer. — 
Kl. 20 samledes vi saa om Kaffebordene; Sommerpigerne 
opførte »Da Tækkemandens flyttede«, og Musiklærerinde 
Frk. Tausen og Forstander Dybkjær spillede paa hen
holdsvis Violin og Klaver for os. Senere ved Kaffebordet 
talte Forstander Ejnar Pedersen, og Forstander Dybkjær 
læste nogle Hilsener fra gamle Elever. Men Tiden iler 
af Sted saadan en Aften, og efter en Aftensang maatte 
vi tage Afsked med hinanden, og snart efter strømmede 
Cyklerne fra Egaa i alle Retninger. En god Dag rigere 
paa Egaa Efterskole var vi blevet.

Marthe Birkelund.

Forskelligt.
Elevmøde afholdes 13. Juli 1941.

*
Vinterfesten agtes afholdt Lørdag den 15. Februar, 

om Forholdene tillader det.
*

Nye Egaanaale kan faas ved Henvendelse til Skolen 
eller mod Indsendelse af 1,70 Kr. paa Skolens Girokonto 
Nr. 39268.

Bidrag til Egaabogen bedes tilsendt Bestyrelsen inden 
15. September. *

Eventuelle Udmeldelser af Elevforeningen eller 
Adresseforandringer skal inden samme Dato meddeles 
skriftligt til Egaa Efterskoles Elevforening, Hjortshøj.

*
Skoleplan med udførlige Oplysninger om Under

støttelse og Undervisning kan faas ved Henvendelse til 
Skolen.
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Elevforeningens Regnskab
9. Juli 1939—8. Juli 1940.

Indtægt: 
Kassebeholdning.......................................................... 480,84 Kr.
Billetsalg ved Elevmødet.......................................... 630,50 -
Solgt Egaanaale............................................................ 176,25 -
Medlemsbidrag, 637 Medlemmer ............................ 1274,00 -
Laan i Egaafonden til Frimærker ....................... 300,00 -
Porto refunderet ......................................................... 283,95 -
Afdrag paa Laan......................................................... 50,00 -
Indvundne Renter....................................................... 44,94 -
Gave fra Elevs Far .................................................... 30,00 -

Ialt.. 3270,48 Kr.

Udgift: 
Spisning ved Elevmødet .............................................. 430,00 Kr.
Andre Udgifter ved Elevmødet................................. 220,30 -
Købi Egaanaale................................................................ 165,00 -
Elevunderstøttelse (Sommer) ..................................... 100,00 -

— (Vinter) ........................................ 200,00
Gave og Telegram (Højmark og Pedersen) ........ 25,70 -
Købt Frimærker ............................................................. 305,00 -
Konvolutter, Blanketter m. m................................... 64,00 -
Trykning af Egaabogen og Klicheer ....................... 796,48 -
Porto og Telefon......................................................... 44,45 -
Kort til Elevmødet ..................................................... 24,60 -
Laan i Egaafonden betalt ............................................ 300,00 -

Ialt.. 2675,53 Kr.
Kassebeholdning sl- 1940 .......................................... 594,95

Balance: 3270,48 Kr.
Foreningens Formue: 

Restlaan............................................................... 650,00 Kr.
Kassebeholdning ..................................................... 594,95

Ialt.. 1244,95 Kr.
Bynksminde, den 8. Juli 1940.

Jes Thomsen.

Regnskabet revideret og fundet rigtigt i Overensstemmelse 
med Bøger og Bilag. Kassebeholdning forevist.

Aarhus, den 13. Juli 1940.
V. Bomholt. Ove Nielsen.
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„Egaafondet“s Regnskab
1939—40.

Udgift:
Overført Formue fra 1939 .......................................... 875,84 Kr.
Elevforeningen laant.................................................... 300,00 -

Beholdning: 575,84 Kr.

Indtægt: 
Laan tilbagebetalt ......................................................... 300,00 Kr.
Renter pr. 31/s 1940 ......................................................... 30,70 -

330,70 Kr.

Formue pr. 8/7 1940: 575,84 + 330,70 = 906,54 Kr.

Bynksminde, den 13. Juli 1940.
Jes Thomsen.

Regnskabet revideret og fundet rigtigt.
Bankbog og Kassebeholdning forevist.
Aarhus, den 13. Juli 1940.

V. Bomholt. Ove Nielsen.
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Efterskolens Bestyrelse.
Gaardejer Anders 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.
Gaardejer Bent Pedersen, Lisbjerg.

Elevforeningens Bestyrelse.
Telefonistinde Marthe Birkelund, Viby, Formand.
Fru Else Busk Andersen, Knudstrup.
Frk. Hanne Dein, Oustruplund.
Landmand Peder Høgh, Karlby.
Landmand Evald Pedersen, Lystrup.
Kontorist Arne Brandstrup, Elsted.
Landmand Frede Bak, Rodskov.

Suppleant:
Portør Martin Fredslund, Aarhus.

Elevforeningens Kasserer og Sekretær: 
Gaardejer Jes Thomsen, Bynksminde, Skæring pr. 

Hjortshøj. 
Elevforeningens Postgironummer: 35297.





73

Elevfortegnelse 1939—40.
Vinterskolen.

Arne Andersen, Framlev, Harlev.
Viggo Brandstrup Andersen, Egaa, Hjortshøj.
Ejner Østergaard Andersen, Floes, Uggelhuse.
Jens Bak, Rodskov, Løgten.
Knud Bentholm, Baaring, Asperup.
Harald Brahe, Hasselager.
Henrik Brøste, Floes, Uggelhuse.
Knud Bjerregaard Christensen, Assendrup, Daugaard.
Gudmund Damskov Christensen, Koed, Kolind.
Finn Emdal, Snovdrup, Malling.
Hugo Lykke Frost, Vejrumbro.
Hans Grosen, Skæring, Hjortshøj.
Jørgen Hansen, Elsegaarde, Ebeltoft.
Sv. Erik Hedemann Hansen, N. Randlev.
Karl Frede Hansen, Egebjerg, Braade.
Børge Henriksen, Skæring, Hjortshøj.
Anders Høgh, Karlby, Hornslet.
Sv. Høgh, Hjortshøj.
Erik Korsbak Jensen, Terp Mark, Lystrup.
Ejnar Jensen, Vitved Østergaard, Skanderborg.
Frode Jensen, Thomasminde Mark, Aarhus.
Hakon Kjeldsen Jensen, Søften, Hinnerup.
Jørgen Jensen, Voldum, Randers.
Orla Søgaard Jensen, Skæring, Hjortshøj.
Kaj Henning Jørgensen, Kankbølle, Hjortshøj.
Kaj Breth Klausen, Lisbjerg, Aarhus.
Hans Kristensen, Toften, Humlebæk.
Jens Kr. Johnsen Lykke, Skæring, Hjortshøj.
Anker Bonde Meineche, Søby, Trustrup.
Albert Johannes Møller, Husholdningsskolen, Ry.
Anders Nielsen, Skejby, Aarhus.
Peder Nielsen, Andigaarden, Mørke.
Peter Holm Nielsen, Grundfør, Hinnerup.
Rasmus J. Nielsen, Haarby Mejeri, Skanderborg.
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Viggo Dahlgaard Nielsen, Hobrovej, Mariager.
Aage Nørgaard, Raaby Brugsforening, Dalbyover.
Søren Olesen, Hadbjerg, Hadsten.
Niels Richter Olesen, Maarslet.
Niels Erik Pallesen, Balle.
Kresten Laurids Pedersen, Vinterslev, Hadsten.
Søren Stilling Blichfeldt Pedersen, Haldum, Hinnerup.
Viggo Bruus Petersen, Egaa, Hjortshøj.
Hans P. Petersen, Drengstrup, Døstrup.
Otto Hjarnø Rasmussen, Vedslet, Hovedgaard.
Povl Erik Rasmussen, Hjortshøj.
Carl Schmidt, Drengstrup, Døstrup.
Knud Skovfoged, Mosegaard, Hornslet.
Ejnar Sørensen, Brugsforeningen, Skovby Østj.
Erik Sørensen, Trige Østergaard, Aarhus.
Asger Thomsen, Kankbølle, Hjortshøj.
Harald Wagner, Vitved Skole, Skanderborg.

Sommerskolen.
Edith Andersen, Østervangsvej, Randers.
Elise Andersen, Hjelmager, Løgten.
Ellen Brandstrup Andersen, Edslev, Hørning.
Esther Balle, Røved Overgaard, Ødum, Aarhus.
Kirsten Balle, Helgenæs, Knebel.
Grethe Bierring, Lisbjerg, Aarhus.
Krista Brøgger, Astrup, Trustrup.
Lillian Buch, Jennum, Skibet.
Sigrid Bøjen, Ravnhøjgaard, Hornslet.
Ella Østergaard Christensen, Mejlby, Hjortshøj.
Elly Margr. Christensen, Karlby, Hornslet.
Kamma Christiansen, Kroen, Faarup.
Ellen Dalsgaard, »Raahøj«, Højbjerg.
Kirsten Dalsgaard, »Raahøj«, Højbjerg.
Elisabeth Djernæs, Malling.
Inga Oxvig Enevoldsen, Maarslet.
Asta Marie Espensen, Rørth, Odder.
Karen Holm, H. C. Andersensvej 13, Aabyhøj.
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Clara Højmark, Gammelstrup Skole, Stoholm.
Else Jakobsen, Fløjstrup, Beder.
Else Tornvig Jensen, Brande.
Erna Jensen, O. Hadsten, Hadsten.
Karen Jensen, Tammestrup Mk., Volk Mølle.
Karen S. Nørg. Jensen, Frijsendal Mk., Hammel.
Krista Jensen, Bøjenhus, Mørke.
Sigrid Leth Jespersen, Sall.
Marie Snedker Jørgensen, Halling, Randers.
Rita Jørgensen, Tunø Kattegat.
Sigrid Leth Jørgensen, Kvottrup, Mundelstrup.
Magda Knudsen, Søften, Hinnerup.
Rita Kristensen, Søften, Hinnerup.
Birthe Ørum Larsen, Gram, Stilling.
Ellen Margr. Laursen, Halling, Randers.
Gudrun Laursen, Mejlby, Hjortshøj.
Ragna Løcke, Kongsgaard, Knebel.
Elise Johanne Mikkelsen, Harlev.
Marie Dalsgaard Møller, Kvottrup, Mundelstrup.
Dagny Nielsen, Sall.
Johanne Dam Nielsen, Hørning.
Lilly Nielsen, Uggelbølle, Mørke.
Margrethe Nielsen, Egense, Mon.
Marie Nielsen, Pederstrup, Kjellerup.
Mette Nielsen, Skærup, Børkop.
Oda Nielsen, Karlby, Hornslet.
Rosa Nielsen, Villendrup, Voldum, Randers.
Annelise Olsen, Fiirgaarde, Ry.
Herdis Norup Olesen, N. Randlev.
Gudrun Pedersen, Elev, Lystrup.
Karen Margr. Pedersen, Farre, Sporup.
Rigmor Pedersen, Lisbjerg, Aarhus.
Krestence Poulsen, Tendrup Mk., Hornslet.
Agnes Marie Rasmussen, Hadsten.
Anna Rasmussen, Pedholt, Malling.
Gertrud Aaboe Rasmussen, Aabo, Risskov.
Inga Rasmussen, Vitved, Skanderborg.
Sigrid Rasmussen, Søby, Hornslet.
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Ida Roed, Knagstrup, Hornslet.
Anna Sørensen, Lime, Mørke.
Else Sørensen, Petersminde Mk., Aarhus.
Herdis Sørensen, Todbjerg, Hjortshøj.
M. Elisabeth Sørensen, Nr. Onsild.
Margrethe Nielsine Sørensen, Lading, Mundelstrup.
Ruth Sørensen, Lisbjerg, Aarhus.
Johanne Riis Thomsen, Bækkelund, Grønbæk. 
Cecilie M. Tøpholm, Nr. Vissing, Skanderborg. 
Ellen Kristine Vestergaard, Skader, Randers.
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